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תשקיף זה, למכוחה של הודעה משלימה  ו/או להנפקת ניירות ערך לציבור מכוחוו התשקיף זלטרם ניתן היתר רשות ניירות ערך 
 .זותשקיף . ייתכנו שינויים בפרטים הנכללים בטיוטת ה האמורהטיוטהואין לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי 

 

 בע"מ  דולר טריפל איי

 )״החברה״(

 הנפקה ראשונה לציבורלתשקיף להשלמה ותשקיף מדף 

 "(המדף"תשקיף  או)"התשקיף" 

 של

נושאות ₪,  2,000,000,000בערך נקוב כולל של עד ש״ח ערך נקוב כל אחת,  1( רשומות על שם, בנות 'א)סדרה גרות חוב יא 2,000,000,000עד 
, שש 2023בשנת  ,בתשלום אחדעומדת לפירעון )סדרה א'(  איגרות החובקרן  .פעם בשנהאשר תשולם , כפי שתיקבע במכרז קבועריבית בשיעור 

תהיינה  איגרות החוב ."(איגרות החוב)להלן: " ( שנים לאחר יום הסליקה )כפי שייקבע בהודעה המשלימה(, בהתאם ללוח השנה הקלנדרי6)
 .לתשקיף זה( 2.1ממועד השער היסודי )כהגדרתו בסעיף  החל צמודות למטבע דולר ארה"ב

 
 .החברה של הערך ניירות שלזו הינה הצעה ראשונה לציבור  הצעה

 
" או החוק)להלן: " 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח2()1)א16פרסומו של תשקיף זה, תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף  לאחר

 הודעה תקנות"ו" המשלימה ההודעה)להלן: " 2007-"זתשס(, תשקיף וטיוטת משלימה)הודעה  ערך ניירות ולתקנות"( ערך ניירות חוק"
", לפי העניין(. במסגרת ההודעה המשלימה, יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים בתשקיף זה, לרבות, אך לא רק, שינויים ככל משלימה

תקופה להגשת הזמנות על פי תשקיף זה. לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ראו סעיף במועד ובשיהיו, בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים וכן 
  .לתשקיף 2.8

 
בכוונת החברה להתקשר עם משקיעים מסווגים בהתקשרות מוקדמת, לפיה יגישו המשקיעים המסווגים הזמנות לרכישת יחידות במסגרת 

 לתשקיף.  2.12ההודעה המשלימה שתפרסם החברה, כמפורט בסעיף המכרז האמור בכמויות ובמחירים אשר יפורסמו במסגרת 
 

הצעתם של  ., בהתאם להוראות הדיןאיגרות חובסדרה אחת נוספת של תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף, מכוחו תוכל החברה להנפיק 
הודעה משלימה בה , באמצעות 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 

, בהתאם להוראות כל דין )ובכלל זה הוראות תקנון הבורסה דוחות הצעת מדףובאמצעות  יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה
 וההנחיות מכוחו(, כפי שיהיו מעת לעת.

 
לאור העובדה  .חוב כהגדרתה בחוק החברות גרותיידי הציבור, תהא החברה חברת א-עליהיו מוחזקים כל עוד ניירות הערך של החברה 

, 2012-)הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב(, התשע"בשאיגרות החוב הינן תעודות פיקדון כהגדרת המונח בתקנות החברות 
לא יהיו  גרות החובאיכי מחזיקי  ,מובהר בזהבתקנות הנ"ל.  וכהגדרת מדדים מוצרי מנפיקהחלות על  וההקלותיחולו על החברה ההוראות 

-על( לשטר הנאמנות 1.4)כהגדרתם בסעיף כתוצאה מפעילות החברה בנכסים המגבים בין היתר, יצברו, שזכאים לרווחים שיצברו, אם וככל 
 .איגרות החובמעבר לריבית המובטחת ל לשטר הנאמנות, 23, כמפורט בסעיף פי מדיניות השקעה בנכסים מגבים

, להעביר, בכל עת, לצד שלישי איגרות החובשיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או המחזיקים בהחברה תהיה רשאית, על פי 
, לרבות העברה בדרך של חלוקת דיבידנד, דיבידנד ביניים, מניות הטבה, דמי לשטר הנאמנות( 1.4בסעיף  ו)כהגדרת כלשהו, כל סכום פנוי

או לצורך חוב  איגרותוכן תהיה החברה רשאית בכל עת לעשות שימוש בסכום עודף ו/או סכום פנוי כאמור לצורך רכישת  ,ריבית או ניהול,
 .התפעול ההוצאותכיסוי 

 
הלן גורמי הסיכון העיקריים אשר עלולה להיות להם השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה ל

 י( חוסנם הכלכלי של הבנקים המגבים חשוף במידה רבה לשינויים כלכליים כגון שיעור1)פי תשקיף זה: -על איגרות החובכלפי מחזיקי 
אלו השפעה על יציבותם וחוסנם הפיננסי של לגורמים בנזילות של שווקים מסוימים וכדומה. שינוי מסוימות,  ריבית, משברים בתעשיות

( תלות של החברה בתקבולים מהנכסים המגבים 2; )לשטר הנאמנות( 1.4)כהגדרתם בסעיף  וכן של הנכסים המגביםהמותרים הבנקים 
חוב ה איגרות. לפיכך, ביצוע התשלומים לבעלי איגרות החובחברה כלפי מחזיקי המהווים מקור מימון יחיד לקיום התחייבויותיה של ה

( 3; )לשטר הנאמנות 1.4על פי תנאי הנכסים המגבים. לתיאור הנכסים המגבים ראו סעיף המותרים מותנה בקיום התחייבויות הבנקים 
. במקרה בו לא יספיק סכום כרית לשטר הנאמנות( 1.4)כהגדרתו בסעיף  ןכרית הביטחוסכום מלבד קבועים לחברה אין מקורות מימון 

( החברה חתמה על 5( רגולציה; )4לתשלומים לגורמים שונים, יפגע הדבר ביכולתה של החברה להמשיך ולפעול בפעילותה השוטפת; ) ןהביטחו
ידה שהמידע ו/או המסמכים אשר מבוססים על מידע ומסמכים שהתקבלו מבנקים כאמור. לפיכך, בממותרים  עם בנקים הסכמי פיקדון

( 6; )יכולתה של החברה לתקן זאת מוגבלת ביותר, שקיבלה החברה מבנקים כאמור חסרים ו/או כוללים פרט מטעה, מכל סיבה שהיא
 לשטר 1.4)כהגדרתם בסעיף  המשועבדיםמופקדים החשבונות  שבהם( שטר הנאמנותל 1.4מותרים )כהגדרתם בסעיף  בנקיםהחברה ו
ביכולת הבנקים לעמוד בהתחייבויותיהם כלפי החברה ובהתאמה,  פגיעהשעלולות לגרום ל (סייבר מתקפותלוחמת רשת )ל ופיםחש( הנאמנות

לשטר הנאמנות,  14, כאמור בסעיף במקרה של פירעון מוקדם (7) -; ואיגרות החובלפגוע ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי 
לגרום לפגיעה ביכולת החברה לעמוד דבר שעלול החברה עשויה להידרש לשלם קנסות  ,הבנקים המותריםבהתאם להסכמי הפיקדון עם ו

 .איגרות החובכלפי מחזיקי  הבהתחייבויותי
 

. לפרטים בדבר דוח AAA בדרגהחברת מעלות החברה הישראלית לדרוג ניירות ערך בע"מ על ידי  דורגותשקיף זה הכלולות ב איגרות החוב
 להלן. 3.2לרבות השיקולים לדירוג ראו סעיף המקדמי הדירוג 

 .לתשקיף 8פרק  ובדבר עסקאות בין החברה לבין בעלי עניין בה, ראלפרטים 



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

הנכסים אשר יופקדו בחשבונות האמורים ישועבדו בשעבוד  בהתאם להוראות שטר הנאמנות,, איגרות החובהתשלומים בגין  ןכבטחון לפירעו
זכויות החברה כמו כן,  לשטר הנאמנות. 10וללא הגבלה בסכום לטובת הנאמן ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף שוטף מדרגה ראשונה 

  .הנאמן לטובת בסכום הגבלה וללא ראשונה מדרגה קבועבשעבוד , ישועבדו לשטר הנאמנות 1.4, כהגדרתם בסעיף המשועבדיםבחשבונות 
 

 וכהגדרת ,נוסף, תפתח החברה חשבון תשקיףבכמפורט  איגרות החוביופקדו כספי תמורת הנפקת אשר בהם  ההתכסותבנוסף לחשבונות 
באופן  ,מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן ףשוטשעבוד ו קבועישועבד, בשעבוד  וא, אשר גם הלשטר הנאמנות 1.4בסעיף 

כל הזכויות האחרות על והשעבוד הקבוע יחול  האמור ןשהשעבוד השוטף יחול על הנכסים המופקדים ו/או שיהיו מופקדים, מעת לעת, בחשבו
הנאמן לא רשאי לסרב לתת אישורו למרות האמור לעיל,  .ניתן למשוך כספים רק באישור הנאמן, בכתב ומראש ממנוואשר גם  ,בחשבון האמור

 המסדרחוב  איגרותהחברה תנפיק  אם. שטר הנאמנותל 1.4שהינם בגדר ״סכומים פנויים״ כהגדרתם בסעיף  זה ןספים מחשבולמשיכת כ
 .הנוספת המהסדר איגרות החובלטובת מחזיקי גם יעמוד הנוסף חשבון העל  בודעהשנוספת, 

 
לה בעלת  האת סכום כרית הביטחון, אשר העבירהנוסף פי תשקיף זה, תפקיד החברה בחשבון -על איגרות החובהראשונה של  הנפקהערב ה

בתנאים  והכל, איגרות החובלה, כהלוואה שהינה נחותה להתחייבות החברה כלפי מחזיקי  קשור גוףאו באמצעות  הבעצמהמניות בחברה, 
 . זה לתשקיף 6.9.1.3 המפורטים בסעיף

 
 .שטר הנאמנותל 12, כמפורט בסעיף ההתכסותתהא רשאית למשוך סכומים עודפים וסכומים פנויים, מתוך חשבונות  החברה

 
את כלל רכושה, הקיים והעתידי  תשעבדלא החברה , איגרות חובשטר הנאמנות, כי כל עוד תהיינה במחזור תשקיף זה ובב ההתחייבהחברה 

לכך בהחלטה רגילה. יודגש  איגרות החוב)המוחזק על ידה במישרין בלבד(, בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי 
  .כי החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(

 
שבמחזור ליצור שעבודים נוספים להבטחת חובות החברה  חובהאיגרות החברה תהיה רשאית, ללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי ה

, ובכפוף לכך שמסמכי השעבודים הנוספים יכללו לשטר הנאמנות 4נוספת שתוקצינה בהתאם לאמור בסעיף  המסדרהחוב  איגרותכלפי מחזיקי 
 . איגרות החוביחולו ולא ימומשו בכל מקרה על הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן למחזיקי החרגה שלפיה הם לא 

 . % מתמורת ההנפקה]__[המהווים ₪ אלפי  ]___[-תשקיף זה, מוערכות בסכום של כבסך כל ההוצאות הקשורות 
 

 בע"מ. חברה לנאמנות של בנק לאומי לישראלשל החברה:  איגרות החובמחזיקי הנאמן ל
 

 .בחיתום מובטחת אינה זה תשקיף פי על ההנפקה
 

 . /http://www.magna.isa.gov.il עותק מהתשקיף מפורסם באתר האינטרנט של רשות ניירות ערך שכתובתו

 2017 [___תאריך התשקיף: ]__

 

http://www.magna.isa.gov.il/


  תוכן עניינים

  

  1-א  מבוא – 1 פרק   .1

  1-א  כללי   .1.1

  1-א להצעה ראשונה של ניירות ערך על פי התשקיףים רים ואישורהית   .1.2

  2-א  ים הנוגעים לתשקיף המדףרים ואישורהית   .1.3

  3-א  המסחר בבורסה   .1.4

  3-א הון מניות   .1.5

  3-א הון עצמי של החברה בש"ח   .1.6

  3-א  הכלולות בתשקיף  איגרות החובתמצית תנאי    .1.7

  5-א  החברה שבמחזורחוב פרטים אודות איגרות    .1.8

  1-ב  פרטי ההצעה – 2פרק    .2

  1-ב  ניירות הערך המוצעים   .2.1

  1-ב מבנה ההצעה לציבור   .2.2

  1-ב פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית ליחידה   .2.3

  7-ב חשבון מיוחד   .2.4

  7-ב , פיצול וויתוראיגרות חוב   .2.5

  7-ב רישום למסחר בבורסה   .2.6

  7-ב פיזור מזערי ושיעור החזקות ציבור   .2.7

  8-ב הודעה משלימה   .2.8

  9-ב הימנעות מעשיית הסדרים   .2.9

  9-ב  הימנעות מדילול הון .2.10

  9-ב מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה .2.11

  14-ב משקיעים מסווגים .2.12

  15-ב על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטתה איגרות חוברכישת  .2.13

  15-ב  חיתום .2.14

  15-ב  הצעת ניירות ערך על פי תשקיף מדף .2.15

  1-ג  תנאי ניירות הערך – 3פרק    .3

  1-ג (סדרה א') איגרות החובתנאי    .3.1

  11-ג  דירוג   .3.2

  1-ד  הון המניות של החברה - 4פרק    .4

  1-ד  הזכויות הנלוות למניות החברה   .4.1

  1-ד  זכויות ההצבעה   .4.2

  1-ד דיבידנדים ומניות הטבה   .4.3

  1-ד  החברה והשינויים שחלו בוהון    .4.4

  1-ד  החזקה בניירות ערך של החברה   .4.5

  1-ה  תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק    .5

  1-ה  תמורת ההנפקה   .5.1



  1-ה  השימוש בתמורה   .5.2

  1-ה  סכום מינימלי   .5.3

  1-ו  תיאור החברה - 6פרק    .6

  1-ו  פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה   .6.1

  1-ו  תחום פעילות החברה   .6.2

  2-ו והנפקת סדרות נוספות הגדלת סדרה   .6.3

  2-ו  ות במניותיואהשקעות בהון התאגיד ועסק   .6.4

  3-ו דיבידנד   .6.5

  3-ו מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה   .6.6

  3-ו  סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה   .6.7

  4-ו  רכוש קבוע; הון אנושי   .6.8

  5-ו  מימון   .6.9

  6-ו  מיסוי  .6.10

  6-ו  הסכמים מהותיים .6.11

  6-ו   יעדים ואסטרטגיה עסקית .6.12

  7-ו  גורמי סיכון .6.13

  8-ו  2017במרץ  31דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  .6.14

  1-ז  : ניהול החברה7פרק    .7

  1-ז  חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה   .7.1

  2-ז נושאי משרה   .7.2

  2-ז הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי הדירקטורים, כהונתם ושכרם   .7.3

  8-ז מורשי חתימה עצמאיים   .7.4

  9-ז  רואי החשבון המבקרים של החברה   .7.5

  9-ז  עורכי דין ההנפקה   .7.6

  9-ז  משרדה הרשום של החברה   .7.7

  1-ח  ן: בעלי עניי8פרק    .8

  1-ח תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה   .8.1

  1-ח  החזקת ניירות ערך   .8.2

  1-ח בעלי עניין עםעסקאות    .8.3

  3-ח ניירות ערך של החברה   .8.4

  1-ט דוחות כספיים: 9פרק    .9

  1-י  פרטים נוספים - 10פרק    .10

  1-י  חוות דעת של עורכי הדין .10.1

  3-י  הוצאות בקשר להצעה לציבור על פי תשקיף זה .10.2

  3-י דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים .10.3

  3-י הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים .10.4

  3-י  עיון במסמכים .10.5

  1-יא  חתימות - 11פרק    .11



לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר   

 

 1-א

 מבוא – 1 פרק
1.  

 ליכל .1.1

 , כחברה פרטית2017 ביוני 7תאגדה בישראל ביום ה"( החברה"מ )בתשקיף זה: "בעטריפל איי  דולר

 . ״(ותרחוק החב״)בתשקיף זה:  1999-בהתאם להוראות חוק החברות, התשנ"ט ,מוגבלת במניות

 הנפקתלצורך , (SPC – Special Purpose Company)ייעודית  למטרהחברה כ התאגדההחברה 

, פי תשקיפים ודוחות הצעת מדף שתפרסם החברה מעת לעת-על סחירותאיגרות חוב סדרות של 

 לצורך החברה לדעתכל העסקאות והפעולות הדרושות  לביצוע, כןו השקעה של תמורת ההנפקה

 החברה של בהתחייבויותיה עמידה לשם, שונים נכסים ורכישת ופדיונן המרתן, איגרות החוב הנפקת

  .לעת מעת החברה תפרסם אותםודוחות הצעת מדף  התשקיפים פי על

ידי הציבור, תהא החברה חברת -על מוחזקות תהיינההחברה  )סדרה א'( שלהחוב איגרות כל עוד 

קדון כהגדרת גרות החוב הינן תעודות פישאילאור העובדה  .חוב כהגדרתה בחוק החברותאיגרות 

יחולו על , 2012-)הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב(, התשע"בהמונח בתקנות החברות 

 בתקנות הנ"ל.  וכהגדרת מדדים מוצרי מנפיקהחלות על  וההקלותהחברה ההוראות 

  התשקיףהיתרים ואישורים להצעה לראשונה של ניירות הערך על פי  .1.2

פי כל דין להצעת -שיונות, הדרושים עליהחברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והר .1.2.1

 למועד נכון]. ולפרסום תשקיף המדף ןתשקיף מדף זה, להנפקתהמוצעות על פי  חוב איגרות 

 הנ"ל[ האישורים כלנתקבלו  טרםתשקיף זו  טיוטתפרסום 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או  .1.2.2

ערך המוצעים  ניירותשל  םטיבאישור מהימנותם או שלמותם ואין בו משום הבעת דעה על 

 זה.על פי תשקיף מדף 

החוב איגרות  תנאי לפיו, זהלהשלמה  לתשקיף העקרוני אישורה את לחברה נתנה הבורסה .1.2.3

 .לפיו נחיותהוב הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים עומדים זה תשקיף מכוח לציבור המוצעות

החוב איגרות  של למסחר לרישום אישור מהווה אינו, כאמור לתשקיף הבורסה אישור מתן .1.2.4

"( ורישומן למסחר יהיה כפוף לקבלת העקרוני האישור)" זה תשקיף מכוח לציבור המוצעות

אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור על פי הודעה משלימה, אשר תפורסם על ידי החברה 

(, תשקיף וטיוטת משלימהבהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה 

  ", לפי העניין(.משלימה הודעה"-ו"( משלימה הודעה תקנות)להלן: " 2007-"זהתשס

טים המובאים בתשקיף רהפ רמשום אישושל הבורסה  האמור רוניהעק רבאישו לראותאין  .1.2.5

הערך  ניירותה או על טיב רשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החבלותם או נמהימלאו 

 .מוצעים םה, או על המחיר בו בתשקיףהמוצעים 



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

 2-א

 החזקות של מזערי פיזור בקיום מותנה פיו על המוצעותהחוב איגרות  של למסחר הרישום .1.2.6

להלן, ובקיום שווי החזקות ציבור מינימלי  2.7.2 בסעיף כמפורטהחוב איגרות ב הציבור

 ףהמצורהמקדמי דוח הדירוג לפרטים אודות . 2.7.3 בסעיף כמפורט והכל, איגרות החובב

 להלן. 3.2לתשקיף זה ראו סעיף 

המוצעות על פי תשקיף זה, כאמור בסעיף החוב איגרות הבורסה לרישום למסחר של  אישור .1.2.7

אישור  עליינתן טרם פרסומה של הודעה משלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף זה. , 1.2.3

בקשה לרישום למסחר על פי הודעה משלימה כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה וההנחיות 

קשר עם קיום כאמור, לרבות ב למסחרעל פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום 

 כאמור לעיל.החוב איגרות ציבור מינימלי בחזקות הפיזור מזערי וקיום שווי 

המשלימה תפורסם לא מוקדם מחמישה ימי עסקים ממועד פרסום התשקיף.  ההודעה

פורסמה הודעה משלימה, התקופה להגשת הזמנות לרכישות ניירות ערך המוצעים על פי 

לא לפני שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום  תסתייםתשקיף זה 

ימים מתחילת  45-ימים מיום פרסום התשקיף או מ 75-ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ

 בשיעורים פרטים ישונו המשלימה שבהודעה ככל; המוקדם לפי הזמנות להגשת התקופה

 תתחיל, משלימה הודעה לתקנות( 3) עד( 1א)1 בתקנה הקבועים השיעורים על העולים

 ימי שני חלוף לפני לא זה תשקיף פי על המוצעותהחוב איגרות ל הזמנות להגשת התקופה

 חמש ומתוכן שעות שבע תום לפני לא ותסתיים, המשלימה ההודעה פרסום ממועד מסחר

 .המשלימה ההודעה פרסום ממועד לפחות מסחר שעות

 הנוגעים לתשקיף המדף יםרים ואישורהית .1.3

 ניירות להצעת דין כל פי על הדרושים והרישיונות האישורים, ההיתרים כל את קיבלה החברה .1.3.1

"( באמצעות דוחות הצעת מדף, להנפקתם המדף תשקיף)להלן: " זה מדף תשקיף פי על הערך

]נכון למועד פרסום טיוטת תשקיף זו טרם נתקבלו כל האישורים  ולפרסום תשקיף המדף.

 הנ"ל[

 בו המובאים הפרטים אימות משום התשקיף את לפרסם ערך ניירות רשות של בהיתרה אין .1.3.2

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

 .המדף תשקיף פי על שיוצעו

 תעשה, ערך ניירות לחוקא)ו( 23 בסעיף כאמור המדף תשקיף פי על לציבור ערך ניירות הצעת .1.3.3

 של מדף הצעת) ערך ניירות ותקנות ערך ניירות לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעת דוח פי על

"(, ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים מדף הצעת תקנות)להלן: " 2005-ערך, התשס"ו ניירות

 "(.ההצעה דוח" או" מדף הצעת דוח)להלן: "הצעה  לאותה

 על יוצעו אשרחוב האיגרות  של למסחר לרישום המתייחס העקרוני אישורה את נתנה הבורסה .1.3.4

 "(.העקרוני האישור)להלן: " מדף הצעת דוחות באמצעות או זה מדף תשקיף פי



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

 3-א

טים המובאים בתשקיף רהפ רמשום אישושל הבורסה  האמור רוניהעק רבאישו לראותאין  .1.3.5

 ניירותה או על טיב רשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החבלותם או נמהימלאו  המדף

יוצעו בתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו  אשרהערך 

 בדוחות הצעת המדף. 

ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של  לרישוםהאישור העקרוני אינו מהווה אישור  מתן .1.3.6

ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיו כפופים 

 לחוק בהתאם יוגש אשר מדף הצעתם של ניירות ערך למסחר על פי דו"ח לקבלת אישור לרישו

 .מדף הצעת ותקנות ערך ניירות

משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי  העקרוניבמתן האישור  אין .1.3.7

 יחולו מדף הצעת"ח דו פי על למסחר ערך ניירות לרישום בקשה אישור על. מדף הצעתדו"ח 

 פי על לרישום הבקשה הגשת בעת בתוקף שיהיו כפי פיו על וההנחיות הבורסה תקנון הוראות

 .מדף הצעת"ח דו

 סהרבבו רהמסח .1.4

״ ]____________[על ידי הבורסה יהיה ״שאושר ( כפי 'א)סדרה החוב איגרות השם המקוצר של 

  ״.]________[( לצורך המסחר ברצף יהיה ״'א)סדרה החוב איגרות סימול ו

 מניותהון  .1.5

 2017 ביוני 7 ליום הרשום והמונפק של החברה הון המניות

 יהנסוג המ .נ.שום בערהון  "חבש ונפרעפק נהון מו

 כל אחת .נ.ש״ח ע 0.01 מניות רגילות בנות 1,000,000 100

 עצמי של החברה בש"ח  הון .1.6

 .ש"ח 0 אהו 2017 ביוני 7 ליום נכון החברה של העצמי ההון

 הכלולות בתשקיף  החוב איגרותתמצית תנאי ה .1.7

 בשער דולר ארה"בתשואתן מושפעת משינויים אשר  ,('א)סדרה מס' ני"ע: טרם נקבע 
 כללי

 :כללי .2017 באוגוסט]_[ נכון לתאריך:  המידע
 :חברה .טריפל איי בע"מ דולר

 .נקבע טרם :בבורסה ערך נייר מספר
 .נקבע טרם :בורסאי שם

 .נקבע טרם :בבורסה סימול
 .המשלימה בהודעה שייקבע כפי: איגרת החובהפירעון הצפוי של  מועד

 ערך נייר מספר
 :התעודה ושם

 :התעודה סוג .התחייבות תעודת :הבורסה לפי סיווג
להשלמה  תשקיף באמצעות לראשונה למסחר יירשמו החוב איגרותה: למסחר הראשון הרישום מועד

 .זה
 .למסחר נרשמו טרםהחוב איגרות ה :למסחר שנרשמו החוב איגרותהסך 

 :הנפקה מועדי
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 איגרת החוב תנאי תמצית
, החל "בארה דולר של הידוע לשער צמודותערך נקוב כל אחת, ₪  1בנות רשומות על שם,  איגרות חוב

 .בתשלום אחד לפירעון עומדותמממועד השער היסודי )כפי שיפורט בהודעה המשלימה( ו
 תנאי תמצית

 :הערך נייר
המקרים שמקימים  אודות נוספים לפרטים. איגרות החוב של מוקדם לפירעון זכות אין לחברה

 .הנאמנות לשטר 14 סעיף ראו, החובאיגרות  של למחזיקי איגרות החוב זכות לפירעון מידי
 :מוקדם פירעון

 חשיפה .מטבעית חשיפה קיימת
 :מטבעית

 המירבי הריבית שיעורעל  תעלהשנתית בשיעור קבוע אשר לא  ריבית: בפועל המחולקת הריבית שיעור
 תשולם פעם בשנה במועדים אשר יפורטו בהודעה המשלימה.. הריבית להלן( 2.1)כהגדרתו בסעיף 

 .להלן 3.1.1לפירוט אודות תשלומי הריבית, ראו סעיף  :הריבית מנגנון בדבר הסבר

 מדיניות
 :ריבית

 :נאמן שכר .הנאמנות לשטר 26 סעיף ראו, הנאמן שכר אודות לפירוט

איגרות החוב לנכס הבסיס. על אף האמור לעיל,  להמרתלא תהיה אפשרות  איגרות החובלמחזיקי 
בסמוך למועד הפירעון של אגרות החוב, תעמוד למחזיקי איגרות החוב הזכות להמיר את איגרות החוב 

   .לתשקיף זה 3.1.5בסעיף  , כמפורט1%לדולר ארה"ב, בניכוי עמלה של 

 ת המרה:זכו

 מנוהל ונכס עצמי הון
 החברה טרם הנפיקה ניירות ערך. :בחברה המנוהל הנכס שווי
 טרם הונפקו.החוב איגרות  :באיגרת החוב המנוהל הנכס שווי
)תאריך הדוחות הכספיים  2017ביוני  7 ליום נכון החברה של העצמי ההון :החברה של העצמי ההון

 של העצמי הונה, תשקיףה פרסום למועד נכון ."חש 0על סך של  עומדהאחרונים שפרסמה החברה( 
 7 מיום החברה של העסקיות מתוצאותיה בהתעלם( הבורסה לתקנון השני בחלק)כהגדרתו  החברה

 "ח.ש]_____[  הינו, תשקיףה למועד ועד 2017 ביוני

 ונכס עצמי הון
 :מנוהל

 מגבים ונכסים השקעה מדיניות
הפקדת כספי תמורת ההנפקה  , בין היתר,תכלולהחוב איגרות  לעניין החברה של הכיסוי פעילות

לשטר הנאמנות(. לפיכך, פעילות הכיסוי תכלול גם  1.4בפיקדונות מאושרים )כהגדרתם בסעיף 
 במטבע םהפקדת לצורך ההנפקה תמורת כספי כנגד"ב ארה דולר החברה תרכוש בהן רכישה עסקאות

 המפורטים, הפירעון במועדי, כן כמו"(. הכיסוי פעילות)להלן: "מאושרים  בפיקדונותדולר ארה"ב 
סכומי  את החברה תמיר בהן המרה עסקאותפעילות הכיסוי של החברה תכלול , להלן 3.1.1.2 בסעיף

 מחזיקי כלפיהחוב איגרות  פירעון לצורך השקל מטבע כנגד"ב ארה בדולרשהופקדו תמורת ההנפקה 
 .איגרות החוב

 מדיניות
 :השקעה

 :מגבים נכסים .הנאמנות בשטר כהגדרתם ההתכסות בחשבונות המופקדים סכומים :החברה שלהנכסים המגבים 
  סיכונים  

 :סיכון גורמי .להלן 6.13 סעיף ראה הסיכון גורמי בדבר לפרטים
 מיסוי

פקודת מס הכנסה ל 121יחיד תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 
, ויראו את רווח ההון כשלב 25%"(, אך בשיעור שלא יעלה על הפקודה)" 1961-)נוסח חדש(, התשכ״א

הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת 
ואילך(.  2018משנת  23%-ו 2017לשנת  24%לפקודה ) 126ירות ערך בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף ני

 להלן. 2.11לעניין תושב חוץ ולפרטים נוספים אודות מיסוי ניירות הערך, ראו סעיף 

 :מיסוי

 דירוג
 .מדורגת אינה החברה

 קביעת על( להלן 3 בפרק)כהגדרתה  הדירוג חברת הודיעה 2017 ביולי 27 ביום: איגרות החוב דירוג

 הדירוג ודוח להלן 3.2 סעיף ראו נוספים לפרטים. )סדרה א'( איגרות החובל ilAAA (sf) מקדמי דירוג
 .זה לתשקיף 3.2 נספחכ ב"המצ המקדמי

 :דירוג

 נאמן
 .לנאמנות של בנק לאומי בע"מ חברה: הנאמן שם

 076-8855448: פקס, 076-8855407: טלפון; הדס אסף: התקשרות פרטי

 Assaf-Or.Hadas@BankLeumi.co.il. :אלקטרוני דואר
 .ישראל, ברק בני, 30 הימים ששת רחוב כתובת:

 :הנאמן



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

 5-א

 שבמחזור החברהשל  חוב איגרות אודות פרטים .1.8

 .במחזורו/או ניירות ערך אחרים איגרות חוב  לחברה אין



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 1-ב

 

 פרטי ההצעה – 2פרק 

 ניירות הערך המוצעים .2.1

, ערך נקוב כל אחת₪  1, רשומות על שם, בנות '(א)סדרה  חוב איגרות 2,000,000,000עד בזה לציבור ות מוצע

 בהודעה שייקבע)כפי  יקההסל יום לאחר שנים( 6) שש, 2023 בשנת ,ביום אחד בתשלום לפירעון עומדות

תאריך אשר יפורט בהודעה מאיגרות החוב תהיינה צמודות לשער הידוע של דולר ארה"ב החל  .(המשלימה

אשר תחושב החל מיום הסליקה . איגרות החוב תישאנה ריבית שנתית "(היסודי השער)להלן: " המשלימה

הריבית השנתית  ."(המירבי הריבית שיעוריעלה על ]__[% )להלן: " בשיעור קבוע אשר לא )כהגדרתו להלן(,

איגרות  .להלן 3.1.1, הכל כמפורט בסעיף 2023שנת ועד  2018משנת תשולם פעם בשנה, ביום ]___[, החל 

 ".איגרות החוב" או "המוצעים הערך ניירות" או "הערך ניירות)סדרה א'( ייקראו להלן: "החוב 

 מבנה ההצעה לציבור .2.2

יחידות, בהצעה אחידה כאמור בפרק ב' לתקנות ניירות ערך )אופן  2,000,000יוצעו לציבור בהחוב איגרות 

בדרך של  ,"(, בערכן הנקובתקנות אופן הצעה לציבור)להלן: " 2007-הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

  שאנה, כשהרכב כל יחידה הינו כדלקמן:יתר שאמכרז על שיעור הריבית הקבועה 

 מחיר הרכב היחידה

₪  1רשומות על שם, בנות , )סדרה א'(חוב איגרות  1,000

 .ערך נקוב כל אחת

 ש"ח 1,000

 פרטי ההצעה האחידה בדרך של מכרז על שיעור הריבית ליחידה .2.3

 רשימת החתימות .2.3.1

, איגרות החובשל תפרסם הודעה משלימה בה ייקבע מועד המכרז על שיעור הריבית ליחידה החברה 

( שעות ממועד פרסום ההודעה 7בע )ש לפחות שיחלפולרבות שעת פתיחת יום המכרז וסגירתו, ובלבד 

 פרסום ממועדימים  45-ולא יאוחר מ לפחות בבורסה מסחר שעות( 5) חמש מתוכןוהמשלימה 

, ("הבקשות הגשת יוםאו " "המכרז יום)" בקשות להגשת התקופה תחילת ועד המשלימה ההודעה

 תקנות)להלן: " 2007-וטיוטת תשקיף(, התשס"ז הודעה משלימהניירות ערך )והכל בכפוף לתקנות 

 ."(משלימה הודעה

 הגשת בקשות לרכישת יחידות .2.3.2

אשר פרטיו יפורסמו בהודעה המשלימה  ,ההנפקה רכזל להגיש יש היחידות לרכישת הבקשות את

 בבורסה אחרים חברים באמצעות או בנקים באמצעות ,במישרין, "(ההנפקה רכז)להלן: "

. בקשה שתתקבל אצל המורשים לקבלת בקשות לאחר ("המפיציםאו " "בקשות לקבלת המורשים)"

ענה יבאותו יום, לא ת 18:00ביום המכרז, או שתתקבל אצל רכז ההנפקה לאחר השעה  17:00השעה 

על ידי החברה. הבקשות לרכישת יחידות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות 

באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות , 18:00ביום המכרז עד השעה 

כמו כן, בקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה תשמרנה בכספת וירטואלית. . כספת וירטואלית

כגיבוי, ניתן להעביר את הבקשות במעטפות סגורות, אשר תשמרנה סגורות עד לחלוף המועד בנוסף, 

ביחד עם )האחרון להגשה לרכז. המעטפות הסגורות תוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה סגורה 

. המורשים הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה( וזאת עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז
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יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה  לקבלת בקשות

 שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו, במלואן או בחלקן. 

 הבקשות תעמודנה בתנאים הבאים:

 תהמוצעשיעור הריבית  ואת לרכוש מבקש שהוא היחידות מספר את בבקשתו יציין מבקש כל .א

 הגבוה שננקב בה שיעור ריבית בשיעור בקשה יעלה על שיעור הריבית המירבי. לא אשר, ידו על

 .הוגשה שלא כבקשה יראוהמשיעור הריבית המירבי, 

ריבית שונים, אשר לא יעלו על שיעור הריבית  יכל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות בשיעור .ב

. דהיינו, ניתן 0.05%של הריבית המוצעים על ידו, ינקבו במרווחים  יהמירבי, ובלבד ששיעור

במרווחים  הריבית המירבי להגיש הצעות בשיעור הריבית המירבי ובשיעורים נמוכים משיעור

. בקשה שלא תנקוב במרווחים כאמור לעיל, תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי 0.05%של 

 .עמווכן בן משפחה הגר  עמו" לצורך פרק זה, לרבות מי שמחזיק ביחד מבקשמטה. "

, יחידה של כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ןנית .ג

 היחידה וחלק ,בלבד בה הנקוב השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו

 בה הנקוב היחידות שמספר בקשה. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו בבקשה הכלול

 .תתקבל לא אחת מיחידה פחות

 חוזרת בלתי כהתחייבות תחשב בקשה כל. חוזרות בלתי הינןבמכרז  יחידות לרכישת הבקשות .ד

 ,לבקשתו חלקית או מלאה ענותימה כתוצאה לו שיוקצו הערך ניירות את לקבל המבקש מצד

-על, המלא המחיר אתההנפקה או באמצעות המורשים לקבלת בקשות,  רכז באמצעות ולשלם

 פי-עללבקשתו  היענות עקב לו שיוקצו הערך ניירות של, המשלימה וההודעה התשקיף תנאי פי

. הגשת בקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות עבור המשלימה וההודעה התשקיף תנאי

לקוחותיהם תיחשב כהתחייבות מצדם להיות אחראים וחייבים כלפי החברה ורכז ההנפקה, 

אמצעותם ואשר נענו, במלואן או לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו ב

 בחלקן.

 הליכי המכרז, פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה .2.3.3

לרבות בקשות , וצגנה הבקשות שבכספתת, 18:00ביום המכרז, בסמוך לאחר השעה  .2.3.3.1

אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו 

 .יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרזעל קיום נאות של הליכי המכרז וכן 

ימסור רכז ההנפקה , 10:00 עד השעה ,ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז .2.3.3.2

באמצעותם הוגשו הבקשות,  למבקשים, באמצעות המורשים לקבלת בקשות אשר

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

 12:30עד השעה . שעליו לשלם עבורן למבקש ואת התמורהאת כמות היחידות שיוקצו 

יעבירו , "(הסליקה יום)להלן: " ייקבע בהודעה המשלימהתאריכו אשר , ביום הסליקה

המבקשים, אשר בקשותיהם נענו, כולן או חלקן, לרכז ההנפקה, באמצעות המורשים 

 לקבלת הבקשות, את מלוא התמורה שיש לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן נענו. 

תודיע החברה בדוח מידי לרשות ניירות ערך  ,המסחר הראשון שלאחר יום המכרזביום  .2.3.3.3

תפרסם  ,ימי עסקים נוספים לאחר מכן (3) ושהותוך של ולבורסה על תוצאות המכרז

 .על כך הודעה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העבריתהחברה 

 אופן קביעת שיעור הריבית ליחידה והקצאת היחידות  .2.3.4
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יחידות שהבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה, בשיעור ריבית אחיד ליחידה, אשר יהיה שיעור הכל 

ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות שנקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות הריבית הנמוך 

פי תשקיף -שהוגשו בשיעורי ריבית נמוכים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על

 "(. שיעור הריבית האחיד)" זה וההודעה המשלימה

 אופן חלוקת היחידות למבקשים .2.3.5

 :הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן

יפחת מהמספר כלולות בבקשות שתתקבלנה המספר הכולל של היחידות הש במקרה .2.3.5.1

ענינה כל הבקשות במלואן, ית -על פי התשקיף  הכולל של היחידות המוצעות לציבור

 2.7.3-ו 2.7.2 בכפוף להתקיימות דרישות תקנון והנחיות הבורסה כמפורט בסעיפים

 רבי. ור הריבית האחיד שיעור הריבית המישיעיהיה  ,להלן. במקרה כזה

יהיה שווה או במקרה בו המספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה  .2.3.5.2

 עשה כדלקמן:יתהמוצעות יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, הקצאת היחידות 

בקשות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד )להלן: "בקשות הנוקבות  (1)

 נה במלואן. תעני –"( בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד

 לא תענינה. -משיעור הריבית האחיד  הגבוהבקשות הנוקבות בשיעור ריבית  (2)

הנוקבות בשיעור  , לא כולל בקשות שהתקבלו על ידי משקיעים מסווגים,בקשות (3)

"( בקשות בשיעור הריבית האחידריבית השווה לשיעור הריבית האחיד )להלן: "

חידות המוצעות שיוותרו לחלוקה , מתוך סך היכך שכל מבקש ,תענינה באופן יחסי

 לאחר בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד 

)בניכוי היתרות שיוקצו למשקיעים מסווגים בשיעור הריבית האחיד( יהיה חלק 

ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד לבין סך כל  השווה

, בניכוי חלקם בית האחיד הוגשו לחברההיחידות שבקשות לרכישתם בשיעור הרי

 . של המשקיעים המסווגים

לעיל, לא תתקיימנה דרישות הפיזור המזערי  2.3.5אם בשל הקצאה כאמור בפסקה  .2.3.5.3

 ,, אזי"(פיזור מזערילהלן )להלן: " 2.7.2בסעיף כאמור כנדרש )סדרה א'(, חוב איגרות ב

וכל הבקשות באותו מכרז, כולל הזמנות תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים, 

 מהמשקיעים המסווגים, תענינה כדלקמן:

תענינה  -האחיד  הריביתמשיעור נמוך שיעור הריבית הנקוב בהן אשר בקשות  (1)

 .במלואן

 לא תענינה. –שיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד ר שאבקשות  (2)

 הנקוב הריבית שיעורר שא , לרבות בקשו שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים,בקשות (3)

מספר  יקבל מבקשענינה באופן יחסי, כך שכל ית - האחיד הריבית לשיעור שווה בהן

שהיחס בין מספר זה לבין סך כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר  יחידות כזה

הפחתת היחידות שיוקצו למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית נמוך משיעור 

הריבית האחיד, יהיה שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית 

הריבית האחיד הוגשו  בשיעור ןלרכישתהאחיד, לבין סך כל היחידות שבקשות 
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התחייבויות מוקדמות של משקיעים  התקבלו ןשלרכישתלחברה )כולל יחידות 

  מסווגים(.

דרישות הפיזור המזערי לעיל לא תתקיימנה  2.3.5.3כתוצאה מהקצאה לפי סעיף אם  .2.3.5.4

 להלן, תתבצע הקצאה דלקמן: 2.7.2 בסעיףמפורט כחוב איגרות ב

 לא תענינה. –בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  (1)

ידי משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות -בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על (2)

המוקדמות של משקיעים מסווגים( ששיעור הריבית הנקוב בהן היה שווה ו/או נמוך 

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות  -משיעור הריבית האחיד 

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

האחיד  תספר היחידות שביקש לבין סך כל היחידות שבקשות בשיעור הריבישבין מ

)לרבות בקשות שהוגשו על ידי ו/או בשיעור ריבית הנמוך ממנו שהוגשו לחברה 

 . משקיעים מסווגים בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים(

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי  2.3.5.4בסעיף גם היענות כאמור אם  .2.3.5.5

אה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד אזי תבוצע הקצ, להלן 2.7.2כנדרש בסעיף 

חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המרבי ואשר יהיה שיעור הריבית הנמוך ביותר 

שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך הכלולים ביחידות באופן שיתקיימו דרישות 

להלן, ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר  2.7.2הפיזור המזערי כאמור בסעיף 

 שיעורגבוה מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו )להלן: "

ה "(. נקבע שיעור הריבית האחיד החדש כאמור בסעיף זה, תיעשהחדש האחיד הריבית

לעיל, ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נכתב  2.3.5.2 הקצאה כאמור בסעיף

 "שיעור הריבית האחיד החדש".

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם  .2.3.5.6

ה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרוב

בתשקיף/בהודעה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה במחיר ליחידה שנקבע 

  תשאנה ריבית בשיעור הריבית האחיד.החוב איגרות ו, המשלימה

, גם באופן ההקצאה להלן 2.7.2 כמפורט בסעיףרי עמזאם לא יהיה ניתן להשיג פיזור  .2.3.5.7

ולא יגבו כספים חוב איגרות , תבוטל ההנפקה, לא יוקצו לעיל 2.3.5.5המתואר בסעיף 

 .מהמשקיעים בגינה

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה  .2.3.5.8

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל. 

 קבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים .2.3.6

 למשקיעים ההקצאה תהיה אחידה בהצעה יתר חתימת של במקרה, הצעה אופן תקנות פי על

 :להלן המפורט באופן מסווגים

 :זה בסעיף

בשיעור הריבית שיקבע  הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות כמות בין היחס –" יתר חתימת"

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

 כמות ממנה שנוכתה לאחר, בתשקיף שהוצעה הערך ניירות כמות –" לחלוקה שנותרה הכמות"
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 בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית שיקבע במכרז. הזמנות לגביהם שהוגשו הערך ניירות

 למשקיעים ההקצאה תהא, אחידה בהצעה יתר חתימת של במקרה, לציבור הצעהאופן  תקנות פי על

 :כדלקמן המסווגים

 מסווג משקיע לכל יוקצו, מכמות היחידות שהוצעה חמש על היתר חתימתלא עלתה  .2.3.6.1

 יוקצו, חמש על היתר חתימת עלתה; לרכוש שהתחייב מהכמות( 100%) אחוזים מאה

 .לרכוש שהתחייב מהכמות( 50%) אחוזים חמישים מסווג משקיע לכל

 2.3.6.1 בסעיף כאמור להקצאה מספיקה לחלוקה שנותרה הערך ניירות כמות תהיהי לא .2.3.6.2

 של היחסי חלקה לפי המסווגים למשקיעים לחלוקה שנותרה הכמות תוקצה אזי, לעיל

בשיעור הריבית  שהוגשו המוקדמות ההתחייבויות סך מתוך מוקדמת התחייבות כל

 . שנקבע

 קביעת לצורך הציבור ידי על שהוגשו הזמנות תיחשבנה המסווגים המשקיעים הזמנות .2.3.6.3

בשיעור הריבית  תהיה המסווגים למשקיעים ההקצאה. ליחידה האחיד שיעור הריבית

 .במכרז שנקבע כפי ליחידה האחיד

 במסגרת המסווגים המשקיעים הזמנות תיחשבנה, יתר חתימת תתקיים שלא במקרה .2.3.6.4

 .למזמינים הערך ניירות חלוקת לצורך הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות המכרז

  סך כל הזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור הקבוע בתקנות אופן ההצעה.

 הקצאות נוספות לאחר תאריך המכרז .2.3.7

 הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים  .2.3.7.1

 ההקצאה שלאחר הראשון העסקים יום תום רשאית, עד תהא החברה .2.3.7.1.1

המוצעים למסחר ניירות הערך  רישום ממועד יאוחר ולא לציבור

 מוקדמת, כמות שהתחייבו בהתחייבות המסווגים למשקיעים להקצות

 המוצעות, אשר תפורט בהודעה המשלימה ובהיקף היחידות של נוספת

המשלימה  פי ההודעה-על שהוצעה מהכמות 15% על יעלה שלא כולל

תיעשה  למסווגים הנוספת ההקצאה"(. למסווגים הנוספת ההקצאה)"

להלן,  (3) עד (1) עיפיםבס המפורטות המידה מאמות לאחת בהתאם

 בהודעה תפורט כאמור להקצאה שתיבחר המידה אמת כאשר

 המשלימה:

 כמות מוקדמת תוקצה התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל (1)

 להשלמת הכמות של היחסי לפי חלקה היחידות המוצעות

 להשלמת ההתחייבויות הכמות סך מתוך שלו ההתחייבות

 כמות -" ההתחייבות להשלמת הכמותזה, " בסעיףשהוגשו. 

 בשיעור הריבית מוקדמת התחייבות לגביהן היחידות שניתנה

בשיעור  העניין, או החדש, לפי הריבית האחיד בשיעור או האחיד

בשל  שהוקצו היחידות כמות ריבית נמוך ממנו, בניכוי

 המוקדמת האמורה. ההתחייבות

בשיעור ריבית הנמוך  מוקדמת התחייבות שהגיש מסווג למשקיע (2)

 שלו, לאחריה ההתחייבות הכמות להשלמת מלוא ביותר תוקצה

בשיעור ריבית  מוקדמת התחייבות שהגיש מסווג יוקצה למשקיע
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 יותר הנוספת; היה הכמות מלוא עד הלאה בגובהו, וכך הבא

שיעור  באותו מוקדמת התחייבות אחד שהגיש מסווג ממשקיע

 בס"ק לפי האמור מהם אחד לכל ההקצאה ריבית, תיעשה

 ( לעיל.2.3.7.1.1

 כמות מוקדמת תוקצה התחייבות שהגיש מסווג משקיע לכל (3)

 כל סך מתוך התחייבותו של היחסי המוצעות, לפי חלקה היחידות

 ההתחייבויות.

 ליחידות זהה בהרכב יחידות של תהיה למסווגים הנוספת ההקצאה .2.3.7.1.2

 מוקדמת. התחייבות לגביהן שניתנה

בשיעור  או האחיד בשיעור הריבית תיעשה למסווגים הנוספת ההקצאה .2.3.7.1.3

 העניין. החדש, לפי הריבית האחיד

 לא מסווג להלן, למשקיע 2.3.7.1.6-ו 2.3.7.1.5בסעיפים  לאמור בכפוף .2.3.7.1.4

 בהתחייבות שננקבה הכמות על העולה בכמות כוללת יחידות יוקצו

( 2.3.7.1.1 קטן בסעיף החלופה האמורה פי על למעט שהגיש, המוקדמת

 לעיל. 

 אחרת, הרי שהתחייבותם המסווגים המשקיעים ציינו אם אלא .2.3.7.1.5

 של עד להקצאה כהסכמתם תיחשב המסווגים המשקיעים של המוקדמת

 רשאית תהיה החברה על ידם, ולפיכך המוזמנת היחידות כמות מלוא

 התחייבו מסווגים, אשר למשקיעים כאמור הקצאה נוספת לבצע

על ידם,  שהוגשו נקבו בהזמנות החברה, ואשר עם מוקדמת בהתחייבות

לשיעור  לשיעור הריבית האחיד )או שווה אשר בשיעור הריבית ליחידה

בשיעור נמוך משיעור הריבית  העניין( או הריבית האחיד החדש, לפי

 פעם לפנות העניין( מבלי החדש, לפי משיעור הריבית האחיד האחיד )או

 לפי תבוצע הנוספת שההקצאה מסווגים, ובלבד משקיעים נוספת לאותם

 המשלימה. בהודעה אמת המידה שתפורט

 שלא מבקש הוא יותר, כי או מסווג אחד משקיע יציין שבהם במקרים .2.3.7.1.6

ניירות ערך  לעיל, אזי זה בסעיף כאמור נוספת להשתתף בהקצאה

זה,  2.3.7.1סעיף  לפי להקצאתם כאמור זכאי משקיע היה כן שאלמלא

 התנאים על ההקצאה האחרים, ויחולו המסווגים למשקיעים יוקצו

 זה. בסעיף

 הקצאה נוספת לכלל המזמינים  .2.3.7.2

אופן במקרה בו תהא חתימת יתר, כהגדרתה בתקנות בכפוף לאמור בהודעה המשלימה, 

 בשיעורהצעה לציבור, תהא החברה רשאית להקצות לכלל המזמינים שהגישו הזמנות 

נמוך ממנו, לפי העניין,  בשיעורהריבית האחיד החדש או  בשיעורהריבית האחיד או 

, אשר תפורט בהודעה המשלימה, בהיקף שלא המוצעיםכמות נוספת של ניירות הערך 

על פי המשלימה,  ההודעה( מהכמות שהוצעה על פי 15%יעלה על חמישה עשר אחוזים )

 לעיל.  2.3.5.2סעיף אחת מן הדרכים המנויות ב
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 חשבון מיוחד .2.4

המכרז, יפתח רכז ההנפקה אצל תאגיד בנקאי חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  יוםסמוך לפני  .2.4.1

״(. החשבון המיוחד החשבוןאת פרטיו )להלן: ״מורשים לקבלת בקשות וימסור ל ,בקשר להנפקה

לקבלת בקשות . המורשים ידי רכז ההנפקה באופן בלעדי עבור ובשם החברה-המיוחד ינוהל על

יפקידו בחשבון המיוחד את כל הסכומים ששולמו בגין היחידות שהבקשות לרכישתן נענו על פי תנאי 

 התשקיף, ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי התשקיף.

החוב איגרות ציבור בהחזקות הפיזור המזערי ושווי במלואן דרישות הבורסה לעניין  תתקיימנההיה ו .2.4.2

תוך יום עסקים אחד לאחר שנתקבלו אצלו כספי להלן, אזי  2.7.3-ו 2.7.2 בסעיפים )סדרה א'( כאמור

לחברה את כל הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד בצירוף  ההנפקה, יעביר רכז ההנפקהתמורת 

איגרות ת בקשות, כנגד קבלת הפירות אשר נצברו בגינם, בניכוי הסכומים אשר יגיעו למורשים לקבל

המוצעות. כל עוד לא הועברה תמורת ההנפקה לחברה, תוחזק תמורת ההנפקה בחשבון החוב 

 המיוחד ותושקע בפיקדונות נזילים לא צמודים נושאי ריבית.

לעיל, תבוטל ההנפקה, לא  2.4.2אם יתברר כי לא התקיימו כל דרישות הבורסה כמפורט בסעיף  .2.4.3

 .יוקצו ניירות הערך המוצעים ולא ייגבו כספים מהמזמינים

 , פיצול וויתוראיגרות חוב .2.5

נענתה החברה לבקשה לרכישת יחידות על פי תשקיף זה, כולה או מקצתה, תעביר החברה למזמינים  .2.5.1

, את ניירות הערך הכלולים הסליקהמיום  שני ימי עסקיםשבקשתם לרכישת יחידות נענתה, תוך 

בגין ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה ואשר תמורתן שולמה במלואה, על ידי משלוח תעודות 

הערך המוצעים  חברה לרישומים. העברת ניירותבאמצעות ההכלולים באותן יחידות, ב החואיגרות 

ויתר  לא תיעשה בטרם נוכח רכז ההנפקה כי התקיימו דרישות פיזור מזערי, שווי החזקות ציבור

 .להלן 2.7ף בסעיהתנאים לרישום כאמור 

להעברה, לפיצול או לוויתור לטובת אחרים על ידי הגשת בקשה על כך  ותניתנתהיינה החוב איגרות  .2.5.2

לחברה בנוסח המקובל למטרה זו, בצירוף התעודה. כל ההוצאות הכרוכות בהעברה, פיצול או ויתור, 

 לים אחרים אם יהיו כאלה, יחולו על המבקש וישולמו על ידו. כאמור, והיט

 רישום למסחר בבורסה .2.6

 זה תשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירותלפיו , לתשקיףהעקרוני  אישורה את נתנה הבורסה .2.6.1

 .פיו על ובהנחיות הבורסה בתקנון הקבועים בתנאים עומדים

איגרות  את למסחר בה לרשום בבקשה לבורסה תפנה החברה, המשלימה ההודעה לפרסום עובר .2.6.2

 שתפורסם בהמשך.  המשלימה וההודעה זה תשקיף פי-על לציבור ותהמוצעהחוב 

פי -( ימי עסקים לאחר יום המכרז תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר, על2תוך שני ) .2.6.3

להלן.  2.7בסעיף האישור האמור, את ניירות הערך האמורים. אישור הבורסה יהיה כפוף לאמור 

 .להלן 2.7.5היה וניירות הערך לא ירשמו למסחר, יחולו הוראות סעיף 

 שיעור החזקות ציבור פיזור מזערי ו .2.7

על פי הנחיות הבורסה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה מותנה  .2.7.1

מהקבוע  ולאחר הרישום למסחר לא יפחתחוב האיגרות בהציבור שווי ושיעור החזקות שבכך 

דרישות שווי ״ בהנחיות הבורסה לחברה חדשה מסוגה של החברה הנרשמת בבורסה )לעיל ולהלן:

 . ״(ושיעור החזקות הציבור
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הציבור הנדרש לצורך רישומן למסחר של החזקות בהתאם להנחיות הבורסה, הפיזור המזערי של  .2.7.2

מחזיקים לפחות, כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות מזערי של  35)סדרה א'( הינו החוב איגרות 

 לפחות.₪  200,000

 ₪.מיליון  36-א'(, לאחר הרישום למסחר, לא יפחת מ)סדרה חוב איגרות בהציבור החזקות שווי  .2.7.3

על ידי מעלות החברה הישראלית לדרוג  AAAמדורגת בדירוג  ('סדרה א)החוב איגרות הואיל ו .2.7.4

לפרוט אודות דירוג איגרות ניירות ערך בע"מ, החברה אינה נדרשת לעמידה בקריטריון ההון העצמי. 

 להלן. 3.2החוב )סדרה א'( ראו סעיף 

לפי  הנדרש למחזיק מזערי החזקה שווי על עולה החזקותיו ששווי אחד מחזיק - "מחזיק" זה בסעיף

 ההחזקה שווי על עולה במשותף החזקותיהם ששווי, אחרים עם ביחד מחזיק או, לעיל 2.7.3סעיף 

 .כאמור למחזיק המזערי

תבוטל ההנפקה על פי תשקיף זה ולא ירשמו למסחר המפורטות לעיל, לא התקיימו דרישות הבורסה  .2.7.5

 , ולא ייגבו בגינם כספים מהמזמינים.בבורסה ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה

, תדווח לעיל פי תשקיף זה כאמור-במקרה של ביטול הנפקת ניירות הערך המוצעים לציבור על

על ביטול ההנפקה לרשות ניירות ערך ולבורסה, ותפרסם החברה הודעה  מידיהחברה על כך בדוח 

ביום העסקים הראשון שלאחר מכן בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור 

 .בישראל בשפה העברית

 הודעה משלימה .2.8

לחוק  (2()1)א16לסעיף  בהתאם המשלימ הודעה החברה זה, תפרסם תשקיף של פרסומו לאחר .2.8.1

זה,  החסרים בתשקיף הפרטים כל יעודכנו או/ו יושלמו המשלימה ההודעה במסגרתניירות ערך. 

 המוצעים.  ניירות הערך ובתנאי שיהיו, בכמות שינויים, כלל בדבר רק, פרטים לא אך לרבות

 הנתונים, זאת ובכלל משלימה הודעה לתקנות בהתאם הנדרשים הפרטים יכללו המשלימה בהודעה .2.8.2

 :כדלקמן

 .התשקיף פי על לציבור המוצעים הערך ניירות של למסחר לרישום הבורסה אישור (א)

 .הציבור מטעם היחידות לרכישת הבקשות להגשת והמועד המכרז מועד (ב)

 .ניירות הערךבו תתבצע הסליקה של היום  (ג)

 .(לעיל 2.1)כהגדרתו בסעיף היסודי ייקבע השער  בוהיום  (ד)

. איגרות החובשל המירבי למכרז  ניירות הערך המוצעים לציבור ושיעור הריביתקביעת כמות  (ה)

החברה רשאית להודיע בהודעה המשלימה על שינוי הכמות הכוללת של ניירות הערך המוצעים 

 20%-על פי תשקיף זה ו/או על שינוי בשיעור הריבית, ובלבד שאף אחד מהם לא שונה ביותר מ

, ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעות צוינו בתשקיף זהאשר מהכמות ושיעור הריבית 

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר שצוינו  30%-במחיר לא תשונה ביותר מ

 בתשקיף זה.

פי תשקיף זה בשיעור העולה -המוצעות עלהחוב איגרות שינוי בכמות ו/או בשיעור הריבית של  (ו)

לעיל, ובלבד שלא ישונה אף אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות  )ה(על השיעור הנקוב בס"ק 

מן הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף זה, לפי העניין, ומכפלת  50%-הערך המוצעים ביותר מ

מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר  50%-המחיר בכמות לא תשונה ביותר מ
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ת העדכניים כאמור יפורטו בהודעה . הכמות המחיר ושיעור הריביתשקיף זהשצוינו ב

 המסווגים המשקיעים שמות שניתנו, לרבות המוקדמות סך ההתחייבויות טהמשלימה. פירו

 המשקיעים התחייבו ושיעור הריבית להם בתקנות אופן ההצעה לציבור, כמות כהגדרתם

 . ככל שתבוצע הקצאה נוספת, תפרסם החברה את אמת המידה לפיה תבוצע הקצאההמסווגים

 (.3( עד )1) 2.3.7.1.1 אמות המידה המפורטות בסעיףכאמור מתוך 

, הוצאות לרבות, המוצעים הערך ניירות בתנאי מהשינוי כתוצאה מתחייב תיקונו אשר פרט כל (ז)

 . וייעודה הערך ניירות תמורת

 . 2.3.7.2כאמור בסעיף קביעה האם תבצע החברה הקצאה נוספת  (ח)

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

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

 הסדריםהימנעות מעשיית  .2.9

הדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלעשות הסדרים שאינם והחברה  .2.9.1

כתובים בתשקיף בקשר להצעת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה, הפצתם ופיזורם בציבור, 

ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף למכור את ניירות הערך 

 .מעבר למפורט בתשקיףשרכשו 

הדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר והחברה  .2.9.2

 .לעיל 2.9.1הידוע להם עם צד ג׳, הסותר את ההתחייבויות כאמור בסעיף 

הדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על תשקיף זה, להימנע מלהתקשר עם צד ג׳ כלשהו והחברה  .2.9.3

 .לעיל 2.9.1שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

הדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ שלא התחייב בכתב לנהוג והחברה  .2.9.4

בהתאם להוראות סעיף זה. החברה תעביר לרשות ניירות ערך העתק ממסמכי ההתחייבויות של 

 .כאמור המפיצים

 מדילול הון הימנעות .2.10

בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה, לא תעשה החברה כל 

פרטי ניירות ערך )פעולה, להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה, אשר יש בה משום דילול הון כמשמעותו בתקנות 

  ."(תשקיף פרטי תקנות)להלן: " 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט –וטיוטת תשקיף  תשקיף

 מיסוי ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה  .2.11

 כללי .2.11.1

-(, התשס״ה147התקבל בכנסת חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס'  2005ביולי  25ביום  .2.11.1.1

״(. התיקון משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח התיקון״להלן: ) 2005

ניירות ערך הנסחרים בבורסה. ״(, הנוגעת למיסוי הפקודה)״ 1961-חדש(, התשכ״א

"(, 169תיקון לפקודה )" 169אישרה הכנסת את תיקון  2008בדצמבר  29בנוסף, ביום 

(, וחולל 2009בינואר  1)ונכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר  31אשר פורסם ברשומות ביום 

זה טרם תשקיף שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך. כמו כן, במועד פרסום 

 מו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון.התפרס

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין כי  .2.11.1.2
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ביחס ל'יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה' ו'תושב חוזר ותיק' כהגדרתם בפקודה, 

ים כאמור, יפנו עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושב

לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת זכאותם להטבות מס בישראל. כמו כן יצוין, כי ביחס 

כהגדרתם בפקודה,  2או כ'בעלי מניות מהותיים' 1למשקיעים אשר ייחשבו כ'בעלי שליטה'

 עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.

 רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .2.11.2

ידי יחיד תושב -לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על 91התאם לסעיף ב .2.11.2.1

לפקודה, אך בשיעור  121ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. 25%שלא יעלה על 

הצמודה במלואה לדולר על ידי יחיד  ניירות ערךת לעניין חישוב רווח הון ריאלי במכיר

א)ב( לפקודה, יחיד שתבע 101בהתאם לסעיף כמדד. ארה"ב  הדולריראו את שער ארה"ב 

הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי ממכירת 

הוצאות ריבית , עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי 30%ניירות הערך במס בשיעור של 

( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד 9א)א()101ריאלית לפי סעיף 

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

 ( לפקודה.1)2סעיף

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס חברות  .2.11.2.2

 ואילך(. 2018משנת  23%-ו 2017לשנת  %42לפקודה ) 126בוע בסעיף הק

)יחיד או חבר בני אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך  3, תושב חוץככלל .2.11.2.3

הנסחרים בבורסה, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובלבד שניירות הערך 

לא יחול לגבי חבר בני אדם תושב נרכשו לאחר שנרשמו למסחר בבורסה. האמור לעיל 

או יותר  25% -חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו, או הנהנים, או הזכאים ל

מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ, במישרין או בעקיפין כאמור 

א לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, ככלל, אפשר שיחולו הוראות 68לפי סעיף 

ס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, בכפוף להמצאה אמנת המ

 מראש של אישור מתאים מרשות המסים.

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.11.2.4

ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתאם ובכפוף לתנאי הסעיף. על 

המס שהיו חלים על  ישיעור וה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחולהכנסותי

רווחים או על הכנסות כאמור אילו היו מתקבלים על ידי יחיד שההכנסה בידו אינה 

 מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ"משלח יד".

ם לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתא .2.11.2.5

לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת 

                                                
 )ט(.3כהגדרת מונח זה בסעיפים   1
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   2
( בעל מניות מהותי בחבר 1)מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית, דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה, לפי העניין, למעט אחד מאלה:  -"תושב חוץ"  3

( מי שעובד בחבר בני 3לפקודה, של חבר בני האדם המנפיק; ) 88להגדרת קרוב בסעיף  3( קרוב, כהגדרת מונח זה בפסקה 2בני האדם המנפיק; )
שומה ששיעור הריבית האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד ה

( חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע 4או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור; )
 א לפקודה.68בסעיף 
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, חייב )כהגדרת מונח זה 2002-יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס״ג

בתקנות האמורות( המשלם למוכר תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של 

)א( 126מס הקבוע בסעיף יחיד, ובשיעור  כאשר המוכר הינו מרווח ההון הריאלי 25%

( מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. 24% – 2017בשנת המס )לפקודה 

זאת, כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים 

תקיים שמותר למנכה במקור לבצע. לתושב חוץ, ככלל, לא ינוכה מס במקור כאמור בה

תנאים מסוימים הקבועים בתקנות. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות 

נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. יצוין, כי באם במועד 

)ד( 91המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

 יווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.לפקודה וההוראות מכוחו בדבר ד

 (תיקוני חקיקה) המס נטל ולשינוי הגירעון לצמצום החוק פורסם 2012 באוגוסט 31 ביום .2.11.2.6

תיקון מס' ) הכנסה מס פקודת, היתר בין ,תוקנה ל"הנ החוק . במסגרת2012-ב"התשע

 ."(הנוסף המס") גבוהות הכנסות על מס שעניינו לפקודה ב121 סעיף והוסף (לפקודה 195

 ש"ח במונחי 640,000 על עולה המס בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד כי קובע הסעיף

"( התקרה)"(  2016 -ו 2015 המס שנות ש"ח במונחי 810,720)להבדיל מ  2017שנת המס 

בגין  3% של בשיעור התקרה על החייבת העולה הכנסתו חלק על נוסף במס חייב יהיה

 המס הנוסף חל הכנסתו של היחיד מכל(. 2015-2016בגין שנות המס  2%) 2017שנת המס 

 1 ביום שהופקה להכנסה ביחס התיקון תחילת התקרה האמורה. המקורות העולה על

 .ואילך 2013בינואר 

 קיזוז הפסדים .2.11.3

הון, שאילו לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותר ככלל, קיזוז הפסד  .2.11.3.1

היה רווח הון היה חייב במס. הפסד הון שנוצר בשנת המס ממכירת נייר ערך מותר 

בקיזוז כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה 

 (.3.5 -ל 1לה )למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של 

ת תיקון לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, פורסם ברשומו 2011באוגוסט  3ביום  .2.11.3.2

מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה 

. במסגרת התיקון כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון 2011-עתידית(, התשע"א

לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות 

"( יקזז החייב את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחיריםסקאות עתידיות )"וע

ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר 

ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. תחולת התיקון כאמור הינה 

 .2012בינואר  1החל מיום 

כאמור ניתן יהיה לקיזוז גם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין  הפסד הון בשנת המס .2.11.3.3

אותו נייר ערך או כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס 

לא עולה על  )ובלבד ששיעור המס החל על ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור

ני אדם, ועל השיעור הקבוע אם הוא חבר ב)א( לפקודה 126השיעור הקבוע בסעיף 

 .ג)ב(, לפי העניין, אם הוא יחיד125( או 1ב)125בסעיפים 

הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזזו בשנת המס כאמור, יהיה ניתן לקיזוז בשנות  .2.11.3.4
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)ב( לפקודה ובלבד שהוגש 92המס הבאות כנגד רווח הון ושבח מקרקעין כאמור בסעיף 

 יה ההפסד.לפקיד השומה דוח לשנת המס בה ה

, קיימות 2006בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  .2.11.3.5

לפקודה לפני  92מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז, אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף 

 .147תיקון 

 מריבית או מדמי ניכיוןשיעור המס שיחול על הכנסות  .2.11.4

על  25%חייב במס בשיעור שלא יעלה על  ג)ב( לפקודה, יחיד יהא125בהתאם לסעיף  .2.11.4.1

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

)ה( לפקודה, הפרשי 89על פי סעיף . זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת

אינה מהווה מהם פדיון אג"ח או נייר ערך מסחרי, שההכנסה בהצמדה המתקבלים 

הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", יראו אותם כחייבים במס לפי חלק ה' לפקודה. הפרשי 

הצמדה הנצברים על הריבית דינם כדין הריבית ויחויבו אף הם באותו שיעור מס. יצוין, 

 שער הדולר ארה"ב.)ג( לפקודה, את 125כי יראו כמדד לעניין סעיף 

המס המופחת על הריבית כאמור לא יחול  שיעורג)ד( לפקודה 125בהתאם לסעיף  .2.11.4.2

( הריבית היא הכנסה מ״עסק״ לפי סעיף 1בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: )

( לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; 1)2

יחיד ( ה3( היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל איגרות החוב; )2)

( 4בחברה המשלמת את הריבית; ) -לפקודה 88כהגדרתו בסעיף  – הוא בעל מניות מהותי

היחיד הוא עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה 

מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עם החברה, אלא אם הוכח ששיעור הריבית נקבע 

( 5; )חסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדםובלי שהושפע מקיומם של י בתום לב

מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת. במקרים כאמור 

יחויב היחיד במס על ריבית או דמי ניכיון בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם 

 לפקודה. 121להוראות סעיף 

ן של חבר בני אדם תושב ישראל שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיו .2.11.4.3

( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין 2)9שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

)ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה, שמקורן באיגרות חוב נסחרות בבורסה, הנו 3סעיף 

 (.23% -ואילך  2018בשנת  24% – 2017שיעור מס החברות, כמפורט לעיל )בשנת 

 תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיוןד( לפקודה, 15)9עיף בהתאם לס .2.11.4.4

בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם  או הפרשי הצמדה

תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. ככל שלא 

בית בידי תושבי חוץ )יחיד יחול הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות רי

אדם( שמקורן בניירות הערך, עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת -וחבר בני

מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ. הפטור לא יחול  כפל מס שנכרתו בין

( קרוב 2בחבר בני האדם המנפיק;  88( מי שהוא בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף 1על: 

( מי שעובד 3של חבר בני האדם המנפיק;  88להגדרת קרוב שבסעיף  3כהגדרתו בפסקה 

בחבר בני האדם המנפיק, נותן לו שירותים, מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים אחרים 

עמו אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה כי שיעור הריבית או דמי הניכיון 
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ב החוץ לבין חבר בני של יחסים כאמור בין תוש ובלי שהושפע מקיומם נקבע בתום לב

 האדם המנפיק.

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי  .2.11.4.5

חוץ )יחיד וחבר בני אדם( שמקורן בניירות ערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה, 

נכרתו בין מדינת כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס ש

 ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ, וקבלת אישור מתאים מרשות המיסים.

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.11.4.6

)ח( לפקודה בדבר 3ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 

כיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות ריבית או דמי ני

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 במפורש אחרת.

כחלק  השער, יראו את הפרשי דולר ארה"בלמטבע  במלואהבפדיון אגרת חוב הצמודה  .2.11.4.7

 מהתמורה ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון, כמפורט לעיל.

לפקודה, שיעור המס שיש לנכות במקור על  170בהתאם לתקנות הניכוי והוראות סעיף  .2.11.4.8

 החובאיגרות ריבית שאינם פטורים ממס על פי כל דין, ודמי ניכיון המשולמת על 

 כדלקמן: והינ זה שקיףתעל פי  ותהמונפק

וזאת  25% בשיעור - במלואן לדולר ארה"בצמודות הלגבי ריבית בגין איגרות חוב  )א(

של יחיד )לרבות תושב חוץ( שאינו בעל מניות מהותי בחבר בני אדם משלם  יםבמקר

הריבית. במקרה של יחיד שהוא בעל מניות מהותי או יחיד העובד בחבר בני האדם או 

 121מס המרבי הקבוע בסעיף נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים יחול שיעור ה

ב חוץ(, ינוכה מס בשיעור מס לגבי חבר בני אדם )תושב ישראל ותוש )ב( ;לפקודה

משנת  23% -ו  2017החל משנת  24%בשיעור )א( לפקודה )126החברות הקבוע בסעיף 

ואילך(. חרף האמור לעיל, שיעור ניכוי המס במקור במקרה של תושבי חוץ )יחיד  2018

וחבר בני אדם(, עשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור פקיד השומה, בכפוף לאמנות 

 מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.למניעת כפל 

לפקודה ולהוראות חוק רלוונטיות נוספות, דין ג 125וסעיף ( 4)2בהתאם להוראת סעיף  .2.11.4.9

ניכיון בגין איגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל. ניכוי המס 

 ת החוב.במקור בגין דמי הניכיון יהא במועדי פדיון קרן אגר

לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה  4בתקנה  .2.11.4.10

, נקבע כי בפדיון של איגרות חוב הנסחרת 2002-מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס״ג

בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי 

( 2( רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; )1כל אלה: )הניכיון, אם התקיימו 

( הפדיון אינו בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק 3) -במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו

באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים 

 ( לפקודה.4)2נסה לפי סעיף אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכ

  –חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה איגרות הנפקת  .2.11.4.11

חוב נוספות, במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור איגרות בו תנפיק החברה בעתיד  במקרה

ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה )לרבות היעדר ניכיון, ככל שרלבנטי( תפנה 
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החברה, לפני הרחבת הסדרה, לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי 

ור ניכיון אחיד החוב שיעאיגרות החוב, ייקבע לאיגרות המס במקור על דמי הניכיון בגין 

לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים באותה סדרה, ככל שיהיו )להלן בסעיף 

"(. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב, לפני המשוקלל הניכיון שיעורזה: "

החוב בהתאם לאותו איגרות הרחבת הסדרה, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל 

דרה תגיש החברה דוח מידי בו תודיע את שיעור הניכיון אישור ולפני הרחבת הס

החוב מהסדרה האמורה איגרות המשוקלל לכל הסדרה ותנכה מס במועדי הפדיון של 

לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל 

מרשות המסים,  יתר הוראות הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. באם לא יתקבל אישור כאמור

תגיש החברה דיווח מידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע על אי קבלת אישור כאמור ועל 

כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ויחולו 

כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת 

בהתאם לשיעור שידווח כאמור. לפיכך יתכנו מקרים בהם תנכה החברה  פדיון הסדרה,

איגרות מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק ב

"(, וזאת בין אם העודפים הניכיון דמיהחוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה )להלן: "

התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו. 

החוב מהסדרה האמורה לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון איגרות נישום שהחזיק את 

החוב המוחזקות על ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס איגרות 

  על פי דין.הניכיון העודפים, כלל שהינו זכאי להחזר כאמור  בגובה המס שנוכה מדמי

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות 

משקף את הוראות הדין  לעילזה. האמור  תשקיףעל פי מוצעים הבניירות הערך בהשקעה 

, כן יודגש. תוצאות שונותולהוביל ל , ואלה עשויות להשתנותזהתשקיף כפי שהן למועד 

; לעילכי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

, על פי תשקיף זהלכל משקיע השוקל רכישה של ניירות הערך המוצעים  מומלץלפיכך, 

לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי המותאם להוראות המיסוי העדכניות כפי שיהיו במועד 

 ולצרכיו הספציפיים של המשקיע. ההצעה בפועל

 משקיעים מסווגים .2.12

 בהתקשרות התקשרתהיה החברה רשאית ל, המשלימה ההודעה פרסום שעד התקופה במהלך .2.12.1

 1, כהגדרתם בסעיף מסווגים משקיעים עם, לציבור המוצעות מהיחידות לחלק ביחס מוקדמת

 לרכישת מכרזב הזמנות להגשת מוקדמת התחייבותבמטרה לקבל מהם , לתקנות אופן הצעה לציבור

 .בהודעה המשלימה פורטפי שיכ המוצעות היחידות

 לחוק( 2()ב)א15 בסעיף כאמור תאגיד שהינו או( 1()ב)א15 בסעיף המנוי משקיע –" מסווג משקיע"

 .לפחות ח"ש אלפי 800 של כספי בשווי ערך ניירות לרכוש המחויב, ערך ניירות

 .ההצעה תקנות הוראות פי על תיעשה המסווגים מהמשקיעים מוקדמות התחייבויות קבלת .2.12.2

 יוקצו בולשיעור הריבית  זהה יהיה המסווגים למשקיעים הערך ניירות יוקצו בו שיעור הריבית .2.12.3

 .לציבור הערך ניירות

 את לשנות, לרכז שימסור בכתב בהודעה, במכרז החתימות רשימת לסגירת עד, רשאי מסווג משקיע .2.12.4
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נמוך משיעור הריבית  יהאשיעור הריבית כאמור ש ובלבד בהתחייבותו נקב בושיעור הריבית ליחידה 

 .המשלימה בהודעה שתפורט כפי בהזמנתו הנקוב

 בהתחייבותם הנקובה זו על העולה יחידות כמות המכרז במועד להזמין רשאים מסווגים משקיעים .2.12.5

 לעניין מסווגים משקיעים כהתחייבויות תחשבנה לא, שתוזמנה עודפות יחידות ואולם, המוקדמת

 .הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות אלא, התשקיף

 לצורך הציבור ידי על שהוגשו כהזמנות תחשבנה מסווגים משקיעים ידי על שהוגשו התחייבויות .2.12.6

  .שיעור הריבית האחיד קביעת

 ביום, הבורסה חברי באמצעות ההנפקה לרכז תועבר המסווגים המשקיעים ידי על שתשולם התמורה .2.12.7

 .המיוחד בחשבון ידו על ותופקד 12:30 השעה עדהסליקה, כפי שתקבע בהודעה המשלימה, 

 החברה זה, עשויה בסעיף כאמור מוקדמת בהתקשרות החברה עם שיתקשרו המסווגים למשקיעים .2.12.8

 יהיה שישולם העמלה המשלימה. שיעור בהודעה שיפורט בשיעור מוקדמת התחייבות לשלם עמלת

 המסווגים. המשקיעים לכל סביר, מקובל וזהה

 על ידי החברה ו/או חברה בת שלה ו/או תאגיד אחר בשליטתהחוב איגרות רכישת  .2.13

החברה שומרת לעצמה, בכפוף לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש בכל עת בבורסה ומחוצה לה, בכל מחיר 

במקרה של רכישה כאמור, תפרסם החברה על כך שיהיו במחזור באותה עת. החוב איגרות שייראה לה, את 

אחר בשליטת החברה או תאגיד אחר שבשליטת בעלי המניות של  דדוח מידי. חברה בת של החברה, תאגי

מההנפקה שתבוצע על פי תשקיף זה, על פי חוב איגרות החברה, יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת 

ידי החברה, חברה בת שלה או תאגיד אחר בשליטתה, ייחשבו -עלשיוחזקו חוב איגרות שיקול דעתם הבלעדי. 

 כנכס של החברה, החברה הבת שלה או התאגיד האחר בשליטתה כאמור, לפי העניין.

 חיתום .2.14

, דין כל להוראות בכפוף, כן כמות בחיתום. ופי תשקיף זה אינה מובטח-המוצעות עלהחוב איגרות הנפקת 

, הפצה עמלות לשלם, מפיצים עם להתקשר תהיה החברה רשאית, זה תשקיף פי-על ערך ניירות הצעת בגין

 .המשלימה בהודעה שיפורטו כפי התנאים יתר פי ועל בשיעור, כמפיץ שישמש למי

 מדף תשקיף פי על ערך ניירות הצעת .2.15

 א 23סעיף להוראות בהתאם ,בחואיגרות  להציע החברה תוכל, מדף תשקיף גם המהווה, זה תשקיף מכח

 פרטי לתקנות' ג פרק לפי הנדרשים הפרטים כל יושלמו בהם מדף הצעת דוחות באמצעות, ערך ניירות לחוק

 להוראות בהתאם, המוצעות היחידות והרכב הערך ניירות ותנאי פרטי לרבות, הצעה לאותה ביחס, תשקיף

 ניירות רשות סגל ולעמדות מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה והנחיות לתקנון בהתאם זה ובכלל ,דין כל

 .כאמור המדף הצעת דוח פי על שיוצעו הערך ניירות לסוג ובהתאםת, הע באותה שיהיו כפי ערך
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 הערך ניירות תנאי – 3 פרק

 '(א סדרה)החוב איגרות  תנאי .3.1

 :כדלקמן המשמעות הבאים למונחים יהיו להלן 3.1 בסעיף

החוב איגרות  מחזיק"

 "מחזיק או/ו

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

החוב איגרות  בין נכללותחוב איגרות  ואותןחוב איגרות 

 החברה שם על, איגרות חובב המחזיקים במרשם הרשומות

 במרשםחוב איגרות  רשומות שלזכותו מי( 2) -ו; לרישומים

 .איגרות החובב המחזיקים

איגרות ב המחזיקים במרשםחוב איגרות  רשומות שלזכותו מי "רשום מחזיק"

 .החוב

 ואותןחוב איגרות  בורסה חבר אצל רשומות שלזכותו מי "רשום לא מחזיק"

 במרשם הרשומותהחוב איגרות  בין נכללות חובאיגרות 

 .לרישומים החברה שם על, איגרות חובב המחזיקים

 .נפרע שטרםהחוב איגרות  של הנקוב הערך סכום "הקרן סכום"

 חברה או מ"בע טפחות מזרחי בנק של לרישומים חברהה "לרישומים החברה"

הסחירים , ובלבד שכל ניירות הערך בנעליה שתבוא לרישומים

של החברה יהיו רשומים על שמה של החברה לרישומים, 

 ובכפוף לחריגים הקבועים בתקנון הבורסה.

 .בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום "מסחר יום"

 יום" או" עסקים יום"

 "בנקאי עסקים

 בישראל הבנקים ומרבית הבורסה מסלקת פתוחים בו יום כל

 .עסקאות לביצוע

, שם על רשומות., נ.ע ₪ 1 בנות'(, א סדרה)החוב איגרות  "איגרות החוב"

 .זה תשקיף פי-על המוצעות

 מי כל או/ו מ"בע לישראל לאומי בנק של לנאמנות חברה "הנאמן"

'( א סדרה)החוב איגרות  מחזיקי של כנאמן לעת מעת שיכהן

 .הנאמנות שטר לפי

 מיתרת( 2/3) שלישים שני לפחות של ברוב שנתקבלה החלטה "מיוחדת החלטה"

 בהצבעה המיוצג'( א סדרה)החוב איגרות  של הנקוב הערך

 מחזיקי של כללית באסיפה( 1: )שלהלן מהמקרים באחד

 באי ידי-על או בעצמם, נכחו בה'( א סדרה)החוב איגרות 

 לפחות להם אשר, איגרות החובב מחזיקים שני לפחות, כוחם

( 2) או ;'(א סדרה)החוב איגרות  של הנקוב הערך מיתרת 25%

 שכונסה'( א סדרה)החוב איגרות  מחזיקי של נדחית באסיפה

 חמישה שלו, יותר או אחד, איגרות חובב מחזיק דרישת לפי

 סדרה)החוב איגרות  של הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים

'( א סדרה)החוב איגרות  מחזיקי של נדחית אסיפה( 3) או'(; א

 משתתפים מספר כל ונכח אשר הנאמן דרישת לפי שכונסה

 .םכוח בא ידי-על או םבעצמ, שהוא
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 .הדירוג תחבר ידי-על דירוג "דירוג"

 מידרוג"( או מעלות: "להלן) Standart & Poor’s Maalot "הדירוג חברת"

 Fitch או Standard & Poor’s או Moody’sבע"מ או 

Ratings. 

 סדרה)החוב איגרות ל הנאמן לבין החברה בין הנאמנות שטר "הנאמנות שטר"

 ..113.1 נספחכ ב"ומצ הנפקתן עם בקשר נחתם אשר'(, א

 .של אותו היוםהשער היציג )כהגדרתו להלן(  –בתאריך כלשהו  "הידוע השער"

ליום הידוע השער היציג האחרון של מטבע דולר ארה"ב  "היציג השער"

מסוים שקבע בנק ישראל. אולם בתקופה שבה אין בנק ישראל 

, השער שקבע היציגנוהג לקבוע שער יציג, יהיה השער 

איגרות לאחרונה שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור 

 ממשלתיות הצמודות לשער של מטבע דולר ארה"ב. חוב 

 יציג שער מתפרסם שבהם ימים שני שהינו ביום הידוע השער "התשלום שער"

 .בפועל התשלום מועד לפני

 :להלן המפורטת המשמעותהחוב איגרות  לדירוג תהיההחוב איגרות וב הנאמנות בשטר

"AAA" ilAAA מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"AA" ilAA מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"AA "מינוס ilAA מקביל דירוג או מעלות בדירוג מינוס 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"A "פלוס ilA+ מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"A" ilA מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"A "מינוס ilA- מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"BBB "פלוס ilBBB+ מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"BBB" ilBBB מקביל דירוג או מעלות בדירוג 
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 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"BBB "מינוס ilBBB- מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"BB "פלוס ilBB+ מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

"BB" ilBB מקביל דירוג או מעלות בדירוג 

 המדרגת אחרת דירוג חברת ידי על ייקבע אשר זה לדירוג

 (.א׳ סדרה)החוב איגרות  את שתדרג או

 '(א סדרה)החוב איגרות  על הריבית .3.1.1

 ריבית תישא'( א סדרה)החוב איגרות  קרן של מסולקת הבלתי היתרה .3.1.1.1

 "(.השנתית הריבית: "להלן) קבוע בשיעור שנתית

'( א סדרה)החוב איגרות  של מסולקת הבלתי הקרן יתרת על הריבית .3.1.1.2

 2018, החל משנת שיקבע בהודעה המשלימהבתאריך , בשנה פעם תשולם

 15לדוגמא, במקרה בו יום הסליקה יחול בתאריך . 2023שנת ועד 

 15ביום  יחול, מועד תשלום הריבית השנתי הראשון 2017באוגוסט 

באוגוסט בכל אחת מן השנים העוקבות )עד  15וכן, ביום  2018באוגוסט 

 בעד שולםתש הריביתלהלן.  3.1.3, כולל( והכל בכפוף לסעיף 2023לשנת 

 של התשלום ביום המתחילה התקופה קרי, מסוימת ריבית תקופת

)או ביום הסליקה במקרה של תשלום הריבית  הקודמת הריבית תקופת

 יום אחרי הסמוך התשלום מועד שלפני האחרון ביום ומסתיימת הראשון(

תשולם בהתאם לשיעור הריבית "(, הריבית תקופת: "להלן) תחילתה

 . במכרזשייקבע 

 עם יחד ישולם'( א סדרה)החוב איגרות  על הריבית של האחרון התשלום .3.1.1.3

כאמור בסעיף '( א סדרה)החוב איגרות  קרן חשבון על האחרון התשלום

 התשלום ביום החברה לידיהחוב איגרות  מסירת כנגד וזאת להלן 3.1.2

 . "(האחרון התשלום מועד)להלן: "

 למדד צמודות תהיינה לא'( א סדרה)החוב איגרות  בגין והריבית הקרן .3.1.1.4

 אם: הבאים ההצמדה תנאי לפי היציג לשער צמודות תהיינה אך, כלשהו

החוב איגרות  בגין ריבית או/ו קרן חשבון על כלשהו תשלום במועד יתברר

 תשלם(, לעיל 2.1 בסעיף כהגדרתו) היסודי מהשער גבוה התשלום שער כי

 יחסי באופן מוגדל כשהוא, ריבית או/ו קרן של תשלום אותו החברה

 שער בו במקרה. היסודי השער לעומת התשלום שער של העלייה לשיעור

 או/ו קרן של תשלום אותו החברה תשלם, היסודי מהשער נמוך התשלום

 התשלום שער של הירידה לשיעור יחסי באופן מוקטן כשהוא, ריבית
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 תשונה לא הריבית או/ו הקרן של ההצמדה שיטת. היסודי השער לעומת

 . נמצאות במחזורהחוב איגרות כל עוד 

 הדולרי השווי אתלקבל החוב איגרות  למחזיקיאפשר ל מתחייבת החברה .3.1.1.5

 התשלוםבסמוך למועד  ,איגרות החוב נרכשו שבהם הסכומים אותם של

 מחזיקי כי ,יובהר. להלן 3.1.5כאמור בסעיף  הקרן והריבית של האחרון

השער היסודי  מועד לאחר רק היציג לשער חשופים יהיואיגרות ה

 (.לעיל 2.1בסעיף  ו)כהגדרת

 איגרות החוב קרן פירעון מועד .3.1.2

לאחר  שנים (6, שש )2023בתשלום אחד בשנת  פרענהית'( א סדרה)החוב איגרות 

לדוגמא, במקרה בו יום הסליקה . יקה )כפי שייקבע בהודעה המשלימה(יום הסל

 2023באוגוסט  15ביום פירעון הקרן יחול , מועד 2017באוגוסט  15יחול בתאריך 

 . להלן 3.1.3והכל בכפוף לסעיף 

 מועדים דחיית .3.1.3

 עסקים יום שאינו ביום יחול ריבית או/ו קרן חשבון על תשלום מועד בו מקרה בכל

 העסקים ליום התשלום מועד יידחה, או ביום שבו לא מתפרסם השער היציג

 תוספת ללא, שבו מתפרסם גם השער היציג של אותו היום אחריו הבא הראשון

 ישתנה לא לריבית או לפדיון הזכאות קביעת לצורך" הקובע המועד", אולם תשלום

  .כך בשל

 איגרות החוב בגין והריבית הקרן תשלומי .3.1.4

 ישולםהחוב איגרות  של הריבית או/ו הקרן חשבון על תשלום כל .3.1.4.1

 לתנאים ובכפיפות לעיל 3.1.2-ו 3.1.1 בסעיפים הנקובים במועדים

 ישולם הריבית חשבון על תשלום כל. לעיל 3.1.3ולסעיף  בהם הנקובים

החוב איגרות  מחזיקי בפנקס רשומים יהיו שמותיהם אשר למחזיקים

 הריבית של האחרון לתשלום פרט, תשלום אותו לגבי הקובע ביום

 הרלוונטיותהחוב איגרות  מסירת כנגד ייעשה אשר הקרן פירעון ותשלום

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

התשלום  מועד לפני בנקאיים עסקים ימי 5 לפחות, החברה תודיע

 . האחרון

 6 יהיה והריבית הקרן לתשלום הזכאות קביעת לצורך" הקובע היום"

-ב שחל לתשלום ביחס]___[ ) יום: כדלקמן תשלום כל מועד לפני ימים

 ביוםו ,הריבית תשלומי לגבי]___[  עד]___[  מהשנים אחת בכל]___[( 

. ]___[ ביום שחלהאחרון  הריביתתשלום ו הקרן םלתשלו ביחס]___[ )

 באיזה הרשומיםהחוב איגרות  מחזיקי על נמנה שאינו מי כי מובהר

 לתשלום זכאי יהיה לא, זה 3.1.4.1 בסעיף האמורים התשלום ממועדי

 קרן ו/או ריבית בגין התקופה שהתחילה לפני אותו המועד.

איגרות  מסירת כנגד ייעשה הקרן ותשלום הריבית של האחרון התשלום .3.1.4.2

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

 .האחרון תשלוםמועד ה לפני בנקאיים עסקים ימי 5 לפחות, החברה
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בהמחאות או בהעברה בנקאית  ייעשההחוב איגרות פי -תשלום על כל .3.1.4.3

)סדרה החוב איגרות  מחזיקי של הבנק חשבון לזכותמחזיק רשום  עבור

בהתאם  ,מועד מבעוד לחברה בכתב שימסור בפרטים יצוין אשר, '(א

להלן, כחשבון אשר לזכותו יש להעביר את  3.1.4.6לאמור בסעיף 

החוב איגרות פי -. כל תשלום עלאיגרות החובפי -התשלומים על

 באמצעות מסלקת הבורסה.למחזיקים לא רשומים יבוצע 

 על העולה באיחור ישולם אשר, הריבית או/ו הקרן חשבון על תשלום כל .3.1.4.4

 איגרות החוב תנאי פי-על לתשלומו הקבוע מהמועד ימים( 7) שבעה

 הקובע מהמועד החל, להלן כהגדרתה פיגורים ריבית יישא לעיל כאמור

 הפיגורים ריבית שיעור, זה לעניין. בפועל תשלומו למועד ועד לתשלומו

 והכל, 1% בתוספת, העניין לפי, לעיל כאמור השנתית הריבית שיעור יהיה

 ריבית על תודיע החברה"(. הפיגורים ריבית: "להלן) שנתי בסיס על

 בדיווח כאמור התשלום מועד על, וכן( ונצברה ככל) שנצברה הפיגורים

 .בפועל התשלום מועד לפני מסחר ימי( 2) שניתוך  וזאת מידי

איגרות  למחזיק כאמור כלשהו סכום לשלם תוכל לא החברה בו במקרה .3.1.4.5

 הנאמן בידי זה סכום החברה תפקיד, בה תלויה שאינה מסיבהחוב 

 .לשטר הנאמנות 20 בסעיף כאמור

 לזיכוי הבנק חשבון פרטי את לחברה יעביר ,בכך המעוניין רשום מחזיק .3.1.4.6

 החשבון בפרטי שינוי על או, לעיל כאמורחוב איגרות  פי-על בתשלומים

 רשום בדואר תשלח אשר בהודעה, העניין לפי, בכתובתו או האמור

 שינוי בדבר המחזיק של הודעתו פי-על לפעול חייבת תהא החברה. לחברה

 המחזיק של הודעתו הגעת מיום עסקים ימי 15 חלוף לאחר כאמור

 .לחברה

 חשבון בדבר בכתב פרטים, מועד מבעוד, לחברה הרשום המחזיק מסר לא .3.1.4.7

 כל ייעשה, איגרות החוב פי-על תשלומים להעביר יש לזכותו אשר הבנק

 לכתובתו רשום בדואר תשלח אשר המחאה באמצעות כאמור תשלום

 המחאה משלוח. איגרות החוב מחזיקי במרשם הרשומה האחרונה

 הסכום כתשלום ועניין דבר לכל ייחשב, כאמור רשום בדואר למחזיק

 .כאמור בדואר שיגורה בתאריך, בה הנקוב

 .במקור לנכותו שיש הכנסה מס ינוכה ריבית של תשלום מכל .3.1.4.8

החברה תדווח בדיווח מידי, ביחד עם תוצאות ההנפקה, את שיעור  .3.1.4.9

 שנקבע במכרז.האחיד הריבית 

 כי אין אפשרות לפירעון מוקדם ביוזמת החברה. למען הסר ספק יובהר  .3.1.4.10

 איגרות החוב קרן פירעון במועד במזומן ב"ארה דולר כנגדחוב איגרות  המרת .3.1.5

בניכוי  ,מהחברה לדרוש רשאי יהיה '(א סדרה)החוב איגרות ב מחזיק .3.1.5.1

, הקרן והריבית של האחרון תשלוםהכל  של המרה ,1%עמלה בשיעור של 

 מבקש: "להלן) ב"ארה בדולר, למזומן, לעיל 3.1.1.2 בסעיף כאמור

 לתנאים ובהתאם בכפוף "(האחרון התשלוםמועד "-ו" ההמרה

 .להלן המפורטים
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, האחרון התשלום את להמיר בקשי אשר 3.1.5.1 בסעיף כאמור מחזיק .3.1.5.2

 בקשה, לפני מועד התשלום האחרון עסקים ימי 15 לפחות, לחברה יגיש

 3.1.5 כנספחהמצ"ב  ייעודי טופס באמצעות, המרה לביצוע בכתב

מעת לעת ואשר  החברהעל ידי שייקבע  ייעודי אחר לתשקיף זה, או טופס

  "(.המרה בקשת טופס" זה בתשקיף)יפורסם בדיווח מידי במגנ"א 

 מחזיק מבקש שבגינםהחוב איגרות  כמות צויןת המרה בקשת בטופס .3.1.5.3

 . ב"ארה בדולר למזומן האחרון התשלום את להמירהחוב איגרות 

 עליו אחר מקום בכל וכן החברה במשרדי להשיג ניתן המרה בקשת טופס .3.1.5.4

 .א"במגנ שיפורסם מידי בדיווח או/ו בעיתונים בהודעה החברה תודיע

, לעיל 3.1.5.2 בסעיף המצוין מועדב, המרה בקשת טופס החברה קיבלה .3.1.5.5

מטעמה על קבלת טופס בקשה  הודעה ההמרה למבקש החברה תשלח

 .שיאושר ככל ,ואישורוההמרה 

 מצויים פרטיו אשר בנק לחשבון, החברה לידי יעביר ההמרה מבקש .3.1.5.6

 המרת התבקשה שבגינןהחוב איגרות  את ,ההמרה בקשת בטופס

 בדרך ,החברה נענתה עבורן ואשר ב"ארה בדולר למזומן האחרון התשלום

 ללא(, הבורסה במסלקת סלקתלא  אשר) לבורסה מחוץ עסקה ביצוע לש

ימי עסקים עובר למועד התשלום האחרון של הקרן  5לפחות , תמורה

 .והריבית

 מחזיק ידי על החברה לידיחוב איגרות  העברת על אישור קבלת לאחר .3.1.5.7

 ומשיכתןהחוב איגרות  למחיקת החברה תפעל, לעיל כאמורחוב איגרות ב

 החברה תעביר, בנוסף. דין כל להוראות בכפוף והכל, הבורסה ממסלקת

שהועברו אליה החוב איגרות  חשבון על תשלום ויתור כתב לבורסה

 .טרם נמשכו ממסלקת הבורסה ,כאמורהחוב, איגרות ובלבד ש, כאמור

 בכפוףו ,האחרוןתשלום המועד  לאחר בנקאיים עסקים ימי 3 תוך .3.1.5.8

 את החברה תפקיד, החברה לידי לעיל כאמורהחוב איגרות  העברתל

הבנק אשר  בחשבון ב"ארה בדולר במזומן( להלן כהגדרתו) ההמרה סכום

ידי  עלצוין על גבי טופס בקשת ההמרה או בכל דרך אחרת שתיקבע 

 .המרה בקשתבטופס  החברה

 ניותהטכ צועהבי דרכי את לעת מעת לשנות או להחליף רשאית החברה .3.1.5.9

 בעיתונים בהודעה זה בעניין הודעה שתפרסם ובלבד, ההמרה הליך של

 . המרה לביצוע ההליך שינוי למועד עובר עסקים ימי 3 לפחות

 :להלן כמתואר יחושב אשר סכום משמעו" ההמרה סכום"

 

CP = (100% − C) × 
I

FC
 

 :זה 3.1.5 סעיף לצרכי כאשר

CP"" - ח"ש 1 כל של המרה בגין ב"ארה דולרב ההמרה תמורת 

 '(.א סדרה)חוב איגרות  של נקוב ערך
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FC"" - הרלוונטי( לעיל 3.1 בסעיף כהגדרתו) התשלום שער 

 ביום( א סדרה)החוב איגרות  למחזיקי המבוצע לתשלום

 .הקרן ולתשלום הריבית של האחרון לתשלום הקובע

C"" - 1% בשיעור המרה עמלת. 

I"" - הקובע ביום לקבל זכאי מחזיק שכל בשקלים הסכום 

 1 כל בגין הקרן ולתשלום הריבית של האחרון לתשלום

 על המוחזקות '(א סדרה) איגרות החוב של נקוב ערך ₪

 .ידו

 בחברה תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות .3.1.6

 במועד בפועל שולם לא ואשר איגרות חוב למחזיק המגיע כלשהו סכום .3.1.6.1

 הייתה שהחברה בעוד, בחברה תלויה שאינה מסיבה לתשלומו הקבוע

 מהמועד ריבית לשאת יחדל"(, מניעהה: "להלן) לשלמו ויכולה מוכנה

 ורק אך זכאי יהיה'( א סדרה) באיגרות החוב והמחזיק לתשלומו שנקבע

 על תשלום אותו לפירעון שנקבע במועד להם זכאי שהיה סכומים לאותם

 .הקרן או הריבית חשבון

 המועד לאחר האפשרי ביותר המוקדם במועד, הנאמן בידי תפקיד החברה .3.1.6.2

 את, לתשלום שנקבע מהמועד יום 14 מתום יאוחר ולא לתשלום שנקבע

 ותודיע, לעיל 3.1.6.1 בסעיף כאמור, במועדו שולם שלא התשלום סכום

 (,ברשותה שמצויות ככל) ברשותה המצויות הכתובות פי-על ,בכתב

 כאמור והפקדה כאמור הפקדה על'( א סדרה)החוב איגרות  למחזיקי

 של במקרהלרבות כל תשלום ו למחזיק תשלום אותו כסילוק חשבית

 ומוחלט סופי כפדיון גם'(, א סדרה)החוב איגרות  בגין המגיע כל סילוק

 . החברה ידי-על איגרות החוב של

-על יופקד המחזיקים עבור בנאמנות הנאמן ידי-על יוחזק אשר סכום כל .3.1.6.3

, דעתו שיקול פי-על, בפקודתו או בשמו, ידו-על ויושקע בבנק הנאמן ידי

, הנאמן כן עשה. הנאמנות לשטר 23 סעיף פי-על לו המותרות בהשקעות

 תתקבל אשר התמורה את אלא אלו לסכומים לזכאים חייב יהיה לא

 לרבות, האמורה בהשקעה הקשורות ההוצאות בניכוי ההשקעות ממימוש

 וישלמה, החובה ותשלומי טרחתו שכר ובניכוי הנאמנות חשבון ניהול בגין

. המלאה רצונו לשביעות ידו-על יידרשו אשר הוכחות אותן כנגד לזכאים

 יעביר, כאמור המניעה הסרת על הודעה מהמחזיק הנאמן שיקבל לאחר

 והנובעים ההפקדה בגין הצטברו אשר הכספים את למחזיק הנאמן

 חשבון ניהול ודמי הסבירות ההוצאות כל בניכוי, השקעתם ממימוש

 אותן הצגת כנגד יעשה התשלום. דין פי-על מס כל ובניכוי הנאמנות

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

 .הכספים את

 לשטר 23 סעיף הוראות פי-על וישקיעם אלו בכספים יחזיק הנאמן .3.1.6.4

 יחזיר אז, איגרות החוב לפירעון הסופי מהמועד שנה לתום עד הנאמנות
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 בניכוי(, פירותיהם כולל) בידיו שהצטברו הסכומים את לחברה הנאמן

 להוראות בהתאם הוצאו אשר אחרות והוצאות טרחתו ושכר הוצאותיו

 תחזיק והחברה( ב"וכיו שירותים נותני שכר כגון) הנאמנות שטר

 לתקופה '(א סדרה)החוב איגרות  מחזיקי עבור בנאמנות אלו בסכומים

 ובכלהחוב איגרות  של הסופי הפירעון ממועד שנים( 7) שבע תום עד של

 עליה יחולו, לעיל כאמור הנאמן ידי-על אליה שיועברו לסכומים הנוגע

 יידרשו לא אשר כספים. המחויבים בשינויים לעיל 3.1.6.3 סעיף הוראות

 שנים( 7) שבע בתום'( א סדרה)החוב איגרות  מחזיק ידי-על מהחברה

 לבעלות יעברו'(, א סדרה)החוב איגרות  של הסופי הפירעון ממועד

 מטרה לכל כאמור הנותרים בכספים להשתמש רשאית תהא והיא החברה

החוב איגרות  למחזיקי החברה ידי על הודעה לפרסום בכפוף וזאת שהיא

, איגרות החוב של הסופי הפירעון ממועד שנים( 7) שבע תום לפני ימים 30

 לאחר. כאמור הכספים את לדרושהחוב איגרות  מחזיקי של זכותם בדבר

איגרות  למחזיקי חייב הנאמן יהיה לא, לחברה כאמור הסכומים החזרת

 .כאמור ידו-על שהוחזקו הסכומים בגין כלשהו תשלום'( א סדרה)החוב 

 בסעיף כאמור אליה הסכומים החזרת את לנאמן בכתב תאשר החברה .3.1.6.5

החוב איגרות  מחזיקי עבור בנאמנות קבלתם דבר ואת לעיל 3.1.6.4

 נזק או/ו הוצאה או/ו תביעה כל בגין הנאמן את ותשפה כאמור'( א סדרה)

 אלא, כאמור הסכומים העברת ובגין עקב לו ייגרם אשר שהוא סוג מכל

 .בזדון או לב תום בחוסר, ברשלנות הנאמן פעל כן אם

 איגרות החובב המחזיקים מרשם .3.1.7

החוב איגרות ב מחזיקים של מרשם הרשום במשרדה תנהל החברה .3.1.7.1

 מחזיקי שמות יירשמו בו הרלוונטי הדין להוראות בהתאם'( א סדרה)

 על הרשומותהחוב איגרות ה של הנקוב וערכן כתובותיהם, איגרות החוב

 מעת, המרשם את לסגור רשאית החברה. בהם בעלות העברת וכל שמם

 הנאמן. בשנה ימים 30 על ביחד תעלנה שלא לתקופות או לתקופה, לעת

 ביחס המתנהל במרשם לעיין רשאים יהיו החוב איגרות מחזיקי כל וכן

 .סביר זמן בכל מחזיקים הם בהם לסדרה

'( א סדרה)החוב איגרות  מחזיקי במרשם לרשום חייבת תהיה לא החברה .3.1.7.2

 או משכון או, משוערת או מכללא, מפורשת נאמנות בדבר הודעה שום

 אחרת זכות או קיזוז או תביעה, שביושר זכות או שהוא מין מכל שעבוד

 בבעלותו ורק אך תכיר החברה'(. א סדרה)החוב איגרות ל בקשר, כלשהי

 מנהלי, החוקיים שיורשיוהחוב איגרות  נרשמו בשמו אשר האדם של

 כל של רגל פשיטת עקב, הרשום המחזיק של צוואתו מבצעי או עזבונו

 להירשם רשאי יהא(, פירוקו עקב – תאגיד הוא ואם) רשום מחזיק

 להוכיח, תספקנה החברה מנהלי לדעת אשר, הוכחות מתן לאחר כמחזיק

 .איגרות החוב של כמחזיק להירשם לעיל מהנזכרים מי של זכותו את

 במרשמי הרשומים, איגרות החובב במשותף המחזיקים או המחזיק .3.1.7.3

 ממועד ימים 30 תוך, לקבל זכאים, החברה שלהחוב איגרות ה מחזיקי
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 שמם על הרשומותהחוב איגרות ה כל על המעידה אחת תעודה, דרישתם

"(. שם על תעודה: "להלן) החברה של החוב איגרותה מחזיקי במרשם

 נקוב בערךחוב איגרות  לגבי שם על תעודה תוצא לא, לעיל האמור למרות

 .₪ 10-מ הנמוך

 זכויות שינוי .3.1.8

 .הנאמנות בשטר 32 בסעיף כמתואר לשינוי ניתנותהחוב איגרות ל הנלוות הזכויות

 איגרות החוב פיצול .3.1.9

, אחת תעודה לו תוצא, אחד מחזיק שם על הרשומות'( א סדרה)החוב איגרות  בגין

 ניתנת חובהאיגרת  כל. סבירה בכמות תעודות מספר לו תוצאנה, בקשתו פי-על או

 של הנקוב הערך לסכום שווה שלהן הנקוב הערך סך אשר, איגרות חובל לפיצול

 בכמות אלא תוצאנה לא כאמורחוב איגרות ש ובלבד מבוקש שפיצולה התעודה

 בכתב בקשה עם ביחד לחברה איגרת חוב אותה מסירת כנגד יעשה הפיצול. סבירה

, בפיצול הכרוכות ההוצאות כל. הרשום במשרדה לחברה הרשום המחזיק בחתימת

 . הפיצול מבקש על יחולו, ויהיו ככל, אחרים והיטלים מסים לרבות

 איגרות חוב העברת .3.1.10

 חלקו לגבי ואף הנקוב הקרן סכום במלוא להעברה נתונותהחוב איגרות  .3.1.10.1

החוב איגרות  של העברה כל. שלמים חדשים בשקלים שיהיה ובלבד

 המחזיק ידי-על כיאות חתום, מקובל בנוסח העברה כתב פי-על תעשה

 נציגיו או ההעברה מקבל ידי-על, וכן החוקיים נציגיו או הרשום

החוב איגרות  בצירוף הרשום במשרדה לחברה יימסר אשר, החוקיים

 לשם החברה ידי-על תידרש אשר אחרת הוכחה וכל פיו-על המועברות

 תשלום כל או מס שיחול במקרה. להעברתן המעביר של זכותו הוכחת

 להנחת הוכחות לחברה יימסרו, איגרות החוב של ההעברה על אחר חובה

 על החל החברה של ההתאגדות תקנון. תשלומם על החברה של דעתה

 לפי, המחויבים בשינויים, יחול הסבתן ועל במלואן נפרעות מניות העברת

 .הסבתן ועלהחוב איגרות  העברת אופן על, העניין

 יש, איגרת החוב של הנקוב הקרן מסכום בלבד חלק העברת של במקרה .3.1.10.2

 למספר איגרת החוב את תחילה, לעיל 3.1.9 סעיף הוראות פי-על, לפצל

, בהן הנקובים הקרן סכומי כל שסך באופן, מכך כמתחייבהחוב איגרות 

 .האמורה איגרת החוב של הנקוב הקרן לסכום שווה יהיה

 מחזיקי במרשם ההעברה תירשם, לעיל כאמור התנאים כל קיום לאחר .3.1.10.3

 ההעברה בדבר הערה כי לדרוש רשאית תהא והחברההחוב איגרות 

, ההעברה למקבל שתימסר המועברתאיגרת החוב  גבי על רשםית כאמור

 התנאים כל יחולו הנעבר על. חדשהאיגרת חוב  במקומה לו תוצא כי או

" מחזיק" נאמר בו מקום שבכל כך, המועברת באיגרת החוב המפורטים

 .הנאמנות שטר לצרכי" מחזיק"כ ייחשב והוא" הנעבר" נאמר כאילו יראו

 הנאמנות שטר עיקרי .3.1.11

 כללי .3.1.11.1
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 בקשר הנאמנות שטר על 2017]______[  ביום הנאמן עם חתמה החברה

 '(.א סדרה)החוב איגרות  עם

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

' רח ,מפיון'צ בית מרחוב, מ"בע לישראל לאומי בנק של לנאמנות חברה

-076: פקס; 076-8855407: טלפון; 5120261 ברק בני ,30 הימים ששת

 : ל"דוא; הדס אסף: קשר איש; 8855448

Or.Hadas@BankLeumi.co.il-Assaf. 

 הכשירות תנאי כל בו מתקיימים כי הנאמנות בשטר הצהיר הנאמן

 וכי אחר דין וכל ערך ניירות חוק פי-עלחוב איגרות ל לנאמן הדרושים

איגרות  מחזיקי של כנאמן ולפעול הנאמנות שטר על לחתום הסכים הוא

  '(.א סדרה)החוב 

 על עונה והוא בנאמנויות העוסקת, בישראל רשומה חברה הינו הנאמן

 לנאמן פיו-על והתקנות ערך ניירות בחוק הקבועות הכשירות דרישות

 .חובהאיגרות ל

 של טיבם בדבר מצדו דעה הבעת הנאמנות שטר על הנאמן בחתימת אין

 .בהם ההשקעה כדאיות בדבר או התשקיף פי על המוצעים הערך ניירות

 מצורפים לו המצורפותהחוב איגרות  ושל הנאמנות שטר של המלא נוסחו

 בנוסח לעיון תחליף מהווה איננו להלן התיאור. זה לפרק .113.1 נספחכ

 .הנאמנות שטר של המלא

 הנאמנות שטר מתוך נוספים נתונים .3.1.11.2

 בראשי המפרטת טבלה להלן מובאת, לעיל 3.1.11.1 בסעיף לאמור בנוסף

  :הנאמנות שטר תנאי את פרקים

 נושא
 בשטר סעיף

 הנאמנות

 1 מבוא, פרשנות והגדרות

 2 הנאמן הצהרת

 3 סדרה הרחבת

 4 תנוספ סדרה הנפקת

 5 על ידי החברהחוב איגרות רכישת 

 6 השימוש בתמורת ההנפקה

 7 איגרות החוב קרן פירעון במועד במזומן ב"ארה דולר כנגדחוב איגרות  המרת

 8 ת החברהיוהתחייבו

 9 הנאמן התחייבויות

 10 שעבודים

 11 חלוקה מגבלות

 12 חשבונות ניהול

 13 שוטף שעבוד ליצור לא התחייבות

 14 מידי לפירעון להעמדה זכות

mailto:Assaf-Or.Hadas@BankLeumi.co.il
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 15 הנאמן בידי והליכים תביעות

 16 תקבולים על נאמנות

 17 הנאמן באמצעות למחזיקים תשלום לדרוש סמכות

 18 כספים חלוקת לעכב סמכות

 19 חלוקה על הודעה

 20 בחברה תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות

 21 הנאמן ומאתהחוב איגרות  מחזיקי מאת קבלה

 22 חלקי תשלום עם בקשר רישום; לנאמן איגרת חוב הצגת

 23 הנאמנות כספי השקעות

 24 כוח באי

 25 הנאמנות ענייני על דוחות

 26 הנאמן הוצאות וכיסוי שכר

 27 מיוחדות סמכויות

 28 שלוחים להעסיק הנאמן סמכויות

 29 לנאמן שיפוי

 30 הסכמים ועסקאות בין הנאמן לחברה

 31 הודעות

 32 הנאמנותויתור, פשרה ושינויים בשטר 

 33 איגרות החוב מחזיקי מרשם

 34 שחרור

 35 פקיעת כהונת הנאמןו חדשים נאמנים למנות סמכות

 36 הוראות במקרה של מינוי נאמנים חדשים

 37 דוחות, אישורים והודעות

 38 בנוגע לאחריות הנאמן הבהרות

 39 איגרות החוב מחזיקי אסיפות

 40 1968-התשכ"חתחולת חוק ניירות ערך, 

 41 כתובות

 42 שיפוט וסמכות החל הדין

 43 "אלמגנ הסמכה

 

 דירוג .3.2

בדירוג מקומי או דירוג  ilAAA מקדמי דירוג קביעת על מעלות הודיעה 2017 ביולי 26 ביום

-A  החברה ידי-על תונפק אשר חדשהחוב איגרות  לסדרת יציבה דירוג בתחזיתגלובלי 

 .זה לפרק 3.2 נספחכ ב"מצהמקדמי  הדירוג דוח .נ"ע 2,000,000,000 עד של בהיקף
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 הון המניות של החברה - 4פרק 

 הזכויות הנלוות למניות החברה  .4.1

החברה הינה חברה פרטית, ומניותיה אינן מוצעות לציבור על פי תשקיף זה. הזכויות 

הנלוות למניות החברה, המפורטות בסעיף זה, הינן בהתאם לקבוע בתקנון ההתאגדות 

 של החברה במועד פרסום תשקיף זה. 

 זכויות ההצבעה .4.2

כל אחת מהמניות בחברה תזכה את בעליה, הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה, בעצמו 

 או באמצעות שלוח, בקול אחד. 

 דיבידנדים ומניות הטבה .4.3

 וסדה לא חילקה החברה דיבידנדים או מניות הטבה.וממועד הי

 הון החברה והשינויים שחלו בו .4.4

. הון המניות הרשום של החברה במועד הקמתה 2017 ביוני 7בתאריך החברה הוקמה 

ש"ח ערך נקוב כל אחת.  0.01מניות רגילות בנות  1,000,000–ש"ח מחולק ל 10,000היה 

 עם הקמת החברה הוקצו מניות החברה לבעלי מניותיה כמפורט להלן:

 מניות. 10,000 –גלבוע בנקים בע"מ 

ות המונפק של החברה נפרע ש"ח. הון המני 100התמורה שנתקבלה בעד המניות היא 

של החברה ממועד והנפרע המונפק בהון לא חלו כל שינויים בהון הרשום או  במלואו.

 הקמתה )כמפורט לעיל( ועד למועד תשקיף זה. 

 החזקה בניירות ערך של החברה .4.5

לפי מיטב ידיעתם של החברה שלה, הון המניות המונפק של החברה מוחזק, נכון למועד 

"(, שהינה חברה המוחזקות חברת האםבע"מ )להלן: "גלבוע בנקים בידי תשקיף זה, 

עובר  בחברה. יםגם כדירקטור יםהמשמשושמעון מרדכי וקנין שלומי פרידמן ה"ה בידי 

מגעים ראשוניים לצירוף קבוצת אפסילון זה מתנהלים תשקיף למועד פרסום טיוטת 

 בחברת גלבוע בנקים בע"מ.כבעלת מניות "( אפסילון קבוצת)להלן: " בע"מ בית השקעות

בשלב זה אין ודאות או התחייבות לצירוף קבוצת אפסילון כבעלת מניות בחברת גלבוע 

 בנקים בע"מ.
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 תמורת ההנפקה וייעודה - 5פרק 

 ההנפקה  תמורת .5.1

הצפויה ברוטו להתקבל מההנפקה, ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה  התמורה

והתמורה נטו הצפויה מהנפקה, יפורטו בהודעה המשלימה אשר תפרסם החברה 

או בדוח הצעת מדף  ( לחוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה2()1)א16בהתאם לסעיף 

. ערך ניירות לחוקא)ו( 23 סעיףלהוראות  בהתאםאשר יפורסם על ידי החברה מעת לעת 

 למועד תשקיף זה, טרם סוכמו פרטי ההתקשרות והתמורה למפיצים, ככל שיהיו. 

 בתמורה השימוש .5.2

החוב איגרות  לעניין התחייבויותיה בכל לעמוד החברה של יכולתה הבטחת לצורך

 6.2בסעיף  המפורט באופן החברה תפעל, זה תשקיף פי-על לציבור יוצעו אשר (')סדרה א

 :לשטר הנאמנות

 סכום מינימלי .5.3

החוב איגרות לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה זו, אולם הנפקת  .5.3.1

אלפי  36,000–יגיע לבסדרה מותנית בכך ששווי החזקות הציבור  )סדרה א'(

החוב איגרות לא יושג השווי האמור תבוטל הנפקת וש"ח לפחות. במקרה 

 לעיל(. 2.7.5 ולא יגבו כספים כלשהם מהמזמינים )ראו סעיף )סדרה א'(

המוצעות על פי תשקיף זה אינה מובטחת  )סדרה א'(החוב איגרות הנפקת  .5.3.2

 בחיתום.

 



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

 1-ו

 

 פרק 6 - תיאור החברה

 פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה .1.1

 כללי .1.1.1

כחברה  2017ביוני  7החברה התאגדה בישראל ביום לעיל  1.1כאמור בסעיף 

ההנפקה על פי תשקיף זה הינה ההנפקה הראשונה פרטית מוגבלת במניות. 

והחברה לציבור של ניירות ערך של החברה. מניות החברה אינן נסחרות בבורסה, 

 על פי תשקיף זה.החוב איגרות לא תהפוך לחברה ציבורית עקב הנפקת 

( SPC – Special Purpose Companyהחברה התאגדה כחברה למטרה ייעודית )

מט"ח ונושאות ריבית הצמודות ל)שאינן המירות( סחירות חוב איגרות להנפקת 

איגרות העסקאות והפעולות הדרושות לצורך הנפקת ה לעשות את כלכן ו, שנתית

לשם עמידה בהתחייבויותיה של החברה על פי ו מגביםהנכסים הרכישת , חובה

  .תשקיף זה ותשקיפים נוספים שתפרסם החברה מעת לעת, ככל שיהיו

בתקנון החברה נקבע כי כל עוד לא נפרעה או לא הומרה במלואה כל יתרת קרן 

, לא תהיה החברה אותן הנפיקה החברההחוב איגרות סדרת מכל החוב איגרות 

מוסמכת לבצע איזו מהפעולות המנויות להלן ללא קבלת הסכמה, בכתב ומראש, 

שיתקבל בהחלטה החוב איגרות או אישור מוקדם מאת מחזיקי  מאת הנאמן

ברוב של  מכל סדרההחוב איגרות הכללית של מחזיקי מיוחדת על ידי האסיפה 

-ו ;, לרבות הסדר נושיםארגון אחר בחברה-)א( מיזוג; )ב( פיצול או כל רה :75%

 .וחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק )ג( פירוק מרצון

 תחום פעילות החברה .1.2

חוב איגרות  הינו הנפקת ממועד התאגדותה תחום הפעילות היחיד של החברה .1.2.1

"(. הפעילות בתחום תחום הפעילות)להלן: " למטבע חוץסחירות הצמודות 

סחירות הצמודות למטבע חוץ כלשהו חוב איגרות הפעילות כוללת הנפקת 

כאמור, כדי לעמוד חוב איגרות אשר נתקבלו במסגרת הנפקת  ,ופעילות בסכומים

והשאת רווחי  כאמורהחוב איגרות פי תשקיפי הנפקת -תחייבויות החברה עלבה

ר, בין הריבית ששאיפה למרווח ריבית גבוה, ככל האפ החברה, בין היתר בדרך של

תהיה לבין הריבית אותה החוב איגרות אותה התחייבה החברה לשלם למחזיקי 

המותרים )כהגדרתם ן הפיקדונות המופקדים בבנקים לקבל בגיזכאית החברה 

 .לשטר הנאמנות( 1.4בסעיף 

איגרות תשקיף זה הינן מסגרת באשר יונפקו החוב איגרות נכון למועד התשקיף  .1.2.2

החוב ות איגר. אחת כל נקוב ערך"ח ש 1 בנות, שם על רשומות)סדרה א'( חוב 

( שנים 1, שש )2023בשנת  םישול, אשר תשלום אחדב לפירעון תעמודנה'( א)סדרה 

. לעיל 3.1.2כמפורט בסעיף   לאחר יום הסליקה )כפי שייקבע בהודעה המשלימה(

 שנתית ריבית תישא'( א)סדרה החוב איגרות  קרן של מסולקת הבלתי היתרה
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ע בהודעה המשלימה, החל קביבתאריך ש, בשנה פעם תשולםשר א קבועבשיעור 

איגרות  בגין יביתוהר הקרן. לעיל 3.1.1 כמפורט בסעיף 2023ועד שנת  2018משנת 

 לשער צמודות תהיינה אך, כלשהו למדד צמודות תהיינה לא'( א)סדרה החוב 

בר לדף ביחס המתוארים בתנאים הרשומים מע ההצמדה תנאי לפי היציג

 ריבית תקופת בעד שתשולם הריבית שיעור בשטר הנאמנות.אלה  איגרות חובל

 תשלום. במכרז תיקבע שזו כפי השנתית הריבית עורשי בסיס על תחושב מסוימת

לפירוט  '(.א)סדרה החוב איגרות  של הסופי פירעונן בעת ישולם האחרון הריבית

, ותנאי תשלום הריבית והקרן שלהן )סדרה א'(החוב איגרות נוסף אודות תנאי 

 אלה בשטר הנאמנות. איגרות חובראו את התנאים הרשומים מעבר לדף ביחס ל

 נוספת ההגדלת סדרה והנפקת סדר .1.3

סדרת עוד נפיק )סדרה א'( ולההחוב איגרות כמות להגדיל את רשאית החברה  .1.3.1

הכל בכפוף  "(נוספתסדרה הנפקת "-ו" הגדלת סדרהת )להלן: "נוספחוב איגרות 

 .לתנאים והמגבלות המפורטים בשטר הנאמנות

, יוחזקו נוספת השיונפקו כתוצאה מהנפקת סדרחוב האיגרות את הנכסים שיגבו  .1.3.2

חוב האיגרות אופן שזכויותיהם של מחזיקי בחשבונות נפרדים וישועבדו בנפרד, ב

הנפקת )סדרה א'(, או כל סדרה עתידית שתנפיק החברה מעת לעת, לא יושפעו מ

 נוספת. הסדר

טר הנאמנות תשקיף, שה)סדרה א'( מכוח  איגרות החובהזכויות מחזיקי מימוש  .1.3.3

ולים נטו שיתקבלו תקבמתוך  יבוצעו ,שיירשמו לטובתם כאמור עבודיםיוהש

בלבד. במקרה בו לא יהיה די בתקבולים האמורים לצורך  המשועבדים מהנכסים

)סדרה א'( על פי התשקיף, לא החוב איגרות כיסוי התחייבויות החברה למחזיקי 

רשאים להיפרע מנכסים אחרים של  )סדרה א'( איגרות החוביהיו מחזיקי ה

)סדרה החוב איגרות משועבדים לטובת הנאמן עבור מחזיקי  החברה, אשר אינם

 א'(.

 ות במניותיואהשקעות בהון התאגיד ועסק .1.4

גלבוע  בעלת מניותיה, הנפיקה החברה ל2017 ביוני 7תאגדות של החברה, ביום הבמועד ה

הוקצו המניות . ש"ח ערך נקוב כל אחת 0.01מניות רגילות בנות  10,000 בע"מבנקים 

 ש"ח.  100בתמורה לערכן הנקוב וסך כל התמורה שנתקבלה בעד המניות היא 

 דיבידנד .1.5

מיום היווסדה לא חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה. לא קיימת בחברה מדיניות 

כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז,  מתחייבת החברהחלוקת דיבידנד. 

 או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים התנאים המפורטים להלן: תשלם
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 ;ההתחייבות ישוו על עולה הנכסים שווי (א)

או ההתחייבות לתשלום כאמור  עודפים לפחות בגובה החלוקה סכומים קיימים (ב)

 ;לעיל

 ;איגרות החוב של מידי לפירעון להעמדה עילה מתקיימת לא (ג)

החלטת דירקטוריון החברה על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני  במועד (ד)

(, ומידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תקנות( 14)ב()10בתקנה  אזהרה" כהגדרתם

 .1970-"להתש

 מידע כספי לגבי תחום הפעילות של החברה .1.1

 )אלפי ש"ח( 2017שנת 
 0 מיום הקמת החברה סך הכנסות 
 0 מיום הקמת החברה סך הוצאות

 0 מיום הקמת החברה רווח תפעולי
 0 מיום הקמת החברה סך הנכסים

 ברהסביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות הח .1.7

ובניהול חוב איגרות כאמור לעיל החברה פועלת כיום בשוק ההון באמצעות הנפקה של 

הון נתון מטבעו לתנודות עקב השפעות של גורמים פוליטיים השוק תמורות ההנפקה. 

וכלכליים, בארץ ובעולם, המשפיעים על שערי ניירות הערך והמכשירים הפיננסיים 

תלות החברה בתקבולים ה אין שליטה ו/או השפעה עליהם, לרבות ואשר לחבר הנסחרים

איגרות מהנכסים המגבים המהווים מקור מימון יחיד לקיום התחייבויותיה כלפי מחזיקי 

רווחיות החברה נובעת מהפער בין התקבולים הפסקת מסחר וקשיי מסחר.  ,רגולציה ,החוב

איגרות ומים שהיא משלמת למחזיקי שמקבלת החברה מפקדונות בנקאיים לבין התשל

. לפיכך, רווחיות החברה מושפעת מגודל הנכס המנוהל. גודל הנכס המנוהל מושפע החוב

בהתאם לכך, לגורמים  .אותן מנפיקה החברההחוב איגרות מהיקף הביקושים לבעיקר 

 וכפועל יוצא מכך בהתאמה, על רווחיותעשויה להיות השפעה על גודל הנכס המנוהל  לעיל,

 . החברה

להלן פירוט בקשר עם מספר גורמים מאקרו כלכליים אשר עשויים להשפיע על רווחיות 

 החברה:

: ככלל, שינויים בריבית השקלית משפיעים על הביקושים למטבע שינויי ריבית .1.7.1

וץ, חוץ. ככל ששיעור הריבית השקלית נמוך לעומת שיעור הריבית על מטבע הח

העוקבות החוב איגרות כך גדלה האטרקטיביות של השקעה במטבעות זרים ו

אחריהם. מאידך, כאשר שיעור הריבית השקלית גבוה לעומת שיעור הריבית על 

החוב איגרות מטבע חוץ, יורדת האטרקטיביות של השקעה במטבעות זרים ו

 עוקבות אחריהם. ה
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: במצב של אי יציבות בטחונית ו/או פוליטית גוברים בטחוני-מדיני-טימצב פולי .1.7.2

במצב של יציבות ביטחונית ו/או פוליטית, עולים  ,הביקושים למטבע זר. מאידך

 הביקושים למטבע המקומי. 

: למשברים כלכליים עולמיים והשפעות שליליות על יציבות בשווקים בעולם .1.7.3

המשק הישראלי ועל היקף ההשקעות מטבעות זרים קיימת השפעה שלילית על 

 הזרות בשוק המקומי. 

 רכוש קבוע; הון אנושי .1.8

כח האדם של  לחברה אין רכוש קבוע בבעלותה והיא אינה מעסיקה עובדים. .1.8.1

 :כמפורט להלןהחברה מבוסס על יועצים חיצוניים ועל שירותי ניהול 

ע גלבועם חברת שירותים בהסכם התקשרה החברה  2017, באוגוסט 1ביום  .1.8.2

הסכם " )להלן: של החברהמהון המניות  100%, חברה המחזיקה בבע"מ בנקים

שירותים כמפורט לפיו חברת הניהול תספק לחברה , "(חברת הניהול" -" והניהול

 להלן:

ות מיחשוב, ציוד מחשב ותקשורת מיחשוב במערכ בלתי מוגבל שימוש .1.8.2.1

וכן בתוכנות ייעודיות ברמה  חברת הניהולהמותקנים במשרדי 

 ממצבםכלל הפעילות במשרדים ולא פחות את ובאיכות המשמשים 

 נכון למועד חתימת הסכם זה. 

ברמה ובאיכות כמקובל בשוק כוח אדם מיומן, שירותי העמדת  .1.8.2.2

רבות מנכ"ל החברה ונושאי לצורך ניהול החברה לבפעילות זאת, 

 משרה אחרים בחברה ככל שיידרשו לניהול פעילות החברה.

שירותי העמדת כוח אדם לצורך ביצוע השקעות של החברה ופעילות  .1.8.2.3

לשם עמידה  החברהפי הוראות והנחיות -ההתכסות של החברה על

, לרבות: )סדרה א'( איגרות החובבהתחייבות החברה כלפי מחזיקי 

( מכירה ורכישה של נכסים 2) -ו איגרות חוב( מכירה ורכישה של 1)

 מגבים לצורך פעילות הכיסוי.

 החברהשירותים לביצוע ניהול בקרת סיכונים ובדיקת מצבה של  .1.8.2.4

 ,איגרות החוב )סדרה א'(כלפי מחזיקי  יהלצורך עמידה בהתחייבויות

חברה, מעת השתפרסם ודוחות הצעת מדף  פי הוראות התשקיף-על

 לעת, אם וככל שתפרסם. 

( באופן הדרוש לתפעולה התקין של Back Officeשירותי תא אחורי ) .1.8.2.5

 החברה.

 שימוש בלתי מוגבל בטלפון, פקס, דואר אלקטרוני ואינטרנט. .1.8.2.1
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חברת הניהול בגין העמדת השירותים האמורים תהיה זכאית  .1.8.2.7

 תהיה לחברת הניהו . בנוסף,מע"מ₪ +  120,000בסך שנתית  לתמורה

 1.4בסעיף העודפים )כהגדרתם  לסכומים השווה סכום לקבל זכאית

 ימים עשרה תוךישולמו  אשר"מ מע תוספת ללא( לשטר הנאמנות

ובכפוף  בהתאם, לשלמם המהמועד שבו תהיה רשאית החבר

 .11.1.3כנספח המצ"ב  הנאמנותלהוראות שטר 

 3הסכם הניהול יהיה בתוקף החל ממועד חתימתו ועד לחלוף  .1.8.2.8

)סדרה א'(. חודשים ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב 

לצד בהודעה הניהול לבטל את הסכם באפשרות כל אחד מן הצדדים 

 ימים מראש. 90השני, 

 מימון .1.9

 הלוואת בעלי מניות .1.9.1

הלוואות מבעלי המניות של בעיקר על מבוסס מימון פעילות החברה  .1.9.1.1

  החברה.

סכומי הלוואת הבעלים שילוו בעלי המניות לחברה ותנאי ההלוואות  .1.9.1.2

אולם  ,ובין החברה בעלי המניותבין  ,מעת לעת ,כאמור יסוכמו

בשיעור הקבוע ריבית להוסכם כי צד מלווה יהא זכאי לכל הפחות

ית לענין סעיף תקנות מס הכנסה )קביעת שיעור ריב)א( ל2בסעיף 

החזרי  (.תנאי ההלוואות המינימאליים""להלן: ) 1981-)י((, תשמ"ו3

, כהגדרתם ההלוואות לצדדים יבוצעו אך ורק מתוך סכומים פנויים

עומדים  2017באוגוסט,  1. נכון ליום לשטר הנאמנות 1.4בסעיף 

 סך שלסכומי הלוואות הבעלים מבעלי המניות של החברה לחברה על 

"(. בעלי המניות הלוואות הבעלים הקיימותש"ח )להלן " 420,000 –כ

ת הבעלים הקיימות יהיו ווהחברה סיכמו ביניהם כי תנאי הלווא

  תנאי ההלוואות המינימאליים.

הלוואת הבעלים כאמור לעיל הינה הלוואה נחותה להתחייבות  .1.9.1.3

בשעבוד שוטף ם משועבדי, אשר איגרות החובהחברה כלפי מחזיקי 

החוב איגרות  וקבוע, ראשון בדרגה, לטובת הנאמן עבור מחזיקי

 .להלן 6.9.3 כאמור בסעיף 

 החוב איגרות דירוג  .1.9.2

 לעיל. 3.2ף סעיראו החוב איגרות דירוג לפירוט לעניין 

 ודיםשעב .1.9.3

לשטר  10לפרטים אודות שעבודים שהתחייבה החברה לרשום ראו סעיף 

 הנאמנות. 
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 מיסוי  .1.10

הוראות פקודת מס הכנסה )נוסח ל נישומה בהתאםהחברה נכון למועד פרסום תשקיף זה 

. על פי 1985–התשמ"ה ,וחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( 1911 –חדש(, התשכ"א 

ת יאות לצרכי מס בערכים ריאליים בהתאם לשיעור עליחוק התיאומים נמדדות התוצ

  המדד.

לדוחות הכספיים של החברה  4לפירוט בעניין שיעורי המס החלים על החברה ראו ביאור 

 המצורפים לתשקיף זה. 2017 ביוני, 7ליום 

 לחברה טרם הוצאו שומות מס סופיות.

 לעיל. 2.11עיף ראו סאיגרות החוב לפירוט לעניין מיסוי 

 הסכמים מהותיים .1.11

להלן תיאור של עיקרי ההסכמים המהותיים, שלא במהלך העסקים הרגיל, אשר החברה צד 

]נכון למועד הטיוטה לא קיימים. יפורטו  צד להם ממועד היווסדה: ההייתלהם או 

 .בהמשך[

מנות המצורף שטר הנאראו לפרטים  –איגרות החוב הסכם עם הנאמן למחזיקי  .1.11.1

 .11.3.1כנספח 

התשקיף הסכמי הפיקדון עם טיוטת נכון למועד ] – הסכמי פיקדון עם הבנקים .1.11.2

 . [הבנקים טרם נחתמו

 לעיל.  6.9.1 לפרטים ראו סעיף  – הסכם הלוואת בעלים .1.11.3

  .6.8.2 ראו סעיף  ניהוללפרטים אודות הסכם ה -הסכם הניהול  .1.11.4

  יעדים ואסטרטגיה עסקית .1.12

(. פעילותה של החברה מוגבלת הן על פי הוראות SPCכאמור, החברה היא חברה ייעודית )

 והן על פי דרישות מעלות.  תקנון ההתאגדות של החברה, הן על פי התשקיף

 .איגרות החובבכוונת החברה לפעול להגדלת היקף החזקות הציבור ב

אין לחברה יכולת להעריך הנוכחית של החברה והאסטרטגיה  המידע לעיל מהווה תיאור

מימוש של אסטרטגיה זו. יישום היעדים והאסטרטגיה של החברה, אינו את אפשרות ה

יחול שינוי במידה ו , בין היתר,לא להתממשוודאי ואינו בשליטתה של החברה ועשוי ש

 ים שהובאו בחשבון בהערכות החברה.באחד הגורמ

 גורמי סיכון .1.13

מובטחות במלואן על ידי איגרות החוב כל התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי 

הפיקדונות במזומן המופקדים בחשבונות המשועבדים. יכולת הפירעון של הבנקים בהם 
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קים אלו מהווים גורם מהותי מנוהלים החשבונות המשועבדים והאיתנות הפיננסית של בנ

איגרות החוב על ידי החברה, כפי שהוגדר באמצעות דירוג איגרות החוב ליכולת הפירעון של 

 על ידי מעלות.

הלן גורמי הסיכון אשר עלולה להיות להם השפעה מהותית על תוצאות הפעילות של ל

 פי תשקיף זה: -עלאיגרות החוב בויותיה כלפי מחזיקי החברה ועל יכולתה לעמוד בהתחיי

ון, גחוסנם הכלכלי של הבנקים המגבים חשוף במידה רבה לשינויים כלכליים כ .1.13.1

שיעור ריבית, משברים בתעשיות מסוימות, ירידות בנזילות של שווקים מסוימים 

הבנקים של וכדומה. לגרומים אלו השפעה על יציבותם וחוסנם הפיננסי 

  .הנכסים המגביםהמאושרים וכן של 

מהנכסים המגבים המהווים מקור מימון יחיד  בתקבוליםתלות של החברה  .1.13.2

. לפיכך, ביצוע איגרות החובלקיום התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי 

 המאושריםים מותנה בקיום התחייבויות הבנקחוב האיגרות התשלומים לבעלי 

לשטר  1.4הנכסים המגבים ראו סעיף להגדרת על פי תנאי הנכסים המגבים. 

  .הנאמנות

לשטר  1.4)כהגדרתו בסעיף כרית הבטחון סכום לחברה אין מקורות מימון מלבד  .1.13.3

במקרה בו לא יספיק סכום כרית הבטחון לתשלומים לגורמים שונים,  .הנאמנות(

  .יך ולפעול בפעילותה השוטפתיפגע הדבר ביכולתה של החברה להמש

 ומגבלות הוראות של לשורה כפופה החברה כאמור לעיל, פעילות - רגולציה .1.13.4

 ערך ניירות וחוק החברות חוקהיתר, את הוראות  כוללות, בין רגולטוריות, אשר

הבורסה ורשות ניירות ערך.  והנחיות הוראות את‘ השונות וכן תקנותיהן על

 הנאמנות שטרי להוראות בהתאם המחזיקים כלפי מחויבת בנוסף, החברה

  .שבמחזוראיגרות החוב  סדרת לכל ביחס הנאמן בין החברה לבין שנחתמו

שהתקבלו על מידע ומסמכים חתמה על הסכמי פיקדון אשר מבוססים החברה  .1.13.5

לפיכך, במידה שהמידע ו/או המסמכים שקיבלה החברה  .מהבנקים המאושרים

מכל סיבה שהיא, יכולתה של  כוללים פרט מטעהחסרים ו/או  מבנקים כאמור

  .החברה לתקן זאת מוגבלת ביותר

 )כהגדרת המשועבדיםמופקדים החשבונות  שבהםבנקים מותרים החברה ו .1.13.1

 (סייבר מתקפותלוחמת רשת )ל חשופים( הנאמנות לשטר 1.4בסעיף  מונחים אלו

ייבויותיהם כלפי החברה ביכולת הבנקים לעמוד בהתח פגיעהשעלולות לגרום ל

איגרות ובהתאמה, לפגוע ביכולת החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי 

 .החוב

בהתאם להסכמי לשטר הנאמנות, ו 14, כאמור בסעיף מידיבמקרה של פירעון  .1.13.7

, החברה עשויה להידרש לשלם קנסות שעלולות הפיקדון עם הבנקים המותרים

 .איגרות החובכלפי מחזיקי  הכולת החברה לעמוד בהתחייבויותילגרום לפגיעה בי
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 2017 ביוני 7דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  .1.14

 מצב כספי  .1.14.1

הרכוש השוטף לתאריך  ₪.אלפי  0-כ הינו לתאריך הדוחסך המאזן של החברה 

 ת, מזומנים ושווי מזומניםקדונויפ ש"ח. הרכוש השוטף כוללאלפי  0 הדוח הינו

לתאריך אשר חייבים ויתרות חובה ש"ח ואלפי  0-לתאריך הדוח הסתכמו בכ אשר

 אלפי ש"ח. 0 -כהדוח הסתכמו ב

 אלפי ש"ח. 0 -הוצאות נדחות, לתאריך הדוח הסתכמו בכ

. ש"ח 0-ההתחייבויות השוטפות של החברה לתאריך הדוח הסתכמו בכ

הון  . לחברהש"ח 0-בכ הסתכמו לתאריך הדוחהתחייבויות החברה לזמן ארוך 

 ₪. 0-של כ בסךלתאריך הדו"ח  העצמי

 לותותוצאות הפע .1.14.2

 לא היו לחברה הכנסות בתקופת הדוח. 

 נזילות .1.14.3

פי תשקיף זה, סכומי המזומנים אשר גייסה החברה -עובר למועד הגיוס על

 .זניחים

 מקורות מימון .1.14.4

ידי הלוואת -ברה ממומנת עלפי תשקיף זה, פעילות הח-עובר למועד הגיוס על

 . לעיל 6.9.1 בעלי מניותיה. לפירוט, ראו סעיף 

 חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם .1.14.5

 ניהול סיכוני שוק 

 .שמעון מרדכי וקניןהאחראי בחברה לניהול סיכוני שוק, הינו מר 

, כמכשיר פיננסי נושא ריבית שנועד איגרת חובפעילותה של החברה הינה הנפקת 

 לספק חשיפה מלאה ומדויקת לשינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל. 

מדיניות החברה כפי שבאה לביטוי גם בהתחייבויותיה כלפי כנגזר מהאמור לעיל, 

לחלוטין בין נכסיה לבין הינה לקיים מתאם מדויק איגרות החוב הנאמן למחזיקי 

 התחייבויותיה, כמפורט בתשקיף.

החברה שואפת לצמצם ולגדר את סיכוני התפעול שלה באמצעות רכישת נכסים 

החופפים, בסכומיהם ובסיס ההצמדה שלהם, את התחייבויותיה הקיימות 

 והעתידיות.

 תנאי הצמדה של יתרות כספיות
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מזומנים והנכסים הפיננסיים שבידי פי תשקיף זה, יתרות ה-עובר למועד הגיוס על

 החברה הינם זניחים. 

 מבחני רגישות .1.14.1

פי תשקיף זה, יתרות המזומנים והנכסים הפיננסיים שבידי -עובר למועד הגיוס על

 החברה הינם זניחים.

 דירקטורים בעלי מיומנות חשבונאית ופיננסית .1.14.7

מיומנות לדעת דירקטוריון החברה המספר המזערי הראוי של דירקטורים בעלי 

חשבונאית ופיננסית של החברה, ובהתחשב בין היתר בגודל החברה, סוג 

 דירקטורים. 2פעילותה, והחשיפות הפיננסיות הנוכחיות שלה הינו 

נכון למועד זה, שמות הדירקטורים המכהנים והעונים על הקריטריונים הנדרשים 

סיונם ישכלתם ו/או לנלב, לה-םיחשבונאית ופיננסית, וזאת בש מומחיותכבעלי 

 וקנין. מרדכי שמעוןמר ו פרידמן השלמ מרהמסחרי והעסקי המצטבר הינם: 
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 ניהול החברה - 7פרק       

 חברי הדירקטוריון .1

 חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בחברה .7.1

  להלן פרטים בדבר חברי הדירקטוריון של החברה:

 .ז.ת מספר הדירקטור שם 
 תאריך
 לידה

 להמצאת מען
 דין-בי כתבי

 נתינות
 חברות

 של בועדות
 הדירקטוריון

 דירקטור
 בלתי
 /תלוי

 דירקטור
 חיצוני

 של עובד הוא האם
 חברה של, החברה

 חברה של, בת
 בעל של או קשורה

 בחברה עניין

 תחילת מועד
 כהונה

 השכלה

 בחמש עיסוק
 השנים

 האחרונות
 ופירוט
 בהם התאגידים

 משמש
 כדירקטור

 הוא האם
 ידיעת למיטב

 החברה
 והדירקטורים

 בן שלה
 של משפחה

 עניין בעל
 בחברה

 הוא האם
 דירקטור
 שהחברה

 אותו רואה
 מומחיות כבעל

 חשבונאית
 ופיננסית

 עמידה לצורך
 במספר

 שקבע המזערי
 הדירקטוריון

 סעיף לפי
( 12()א)92
 החברות לחוק

 29/3/1970 024962177 פרידמן שלמה 1
, 5/3הבונים 

רמת גן, 
 ישראל

 ישראלית
 מונו]טרם 

 ועדות
 [דירקטוריון

- 
]יושלם בסמוך 
 למועד הפרסום[

7/6/2017 
  MBAבוגר 

-אוניברסיטת ברמ
 ורואה חשבון  אילן

 כן לא ההון בשוק ייעוץ

 מדרכי שמעון 2
 וקנין

022774483 10/10/196
7 

, 5/3 הבונים
, גן רמת

 ישראל
 ישראלית

]טרם מונו 
ועדות 

 דירקטוריון[
]יושלם בסמוך  -

 למועד הפרסום[
7/6/2017 

 MBAבוגר 
האוניברסיטה מ

 בריתהע

 ניהול תפקידי
 הפיננסי בתחום

 הבנק בקבוצת
 הבינלאומי

 כן לא
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 נושאי משרה .7.2

  .לבד הדירקטוריםבחברה לא מכהנים נושאי משרה מנכון למועד התשקיף, 

  הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי הדירקטורים, כהונתם ושכרם .7.3

 .(כולל) 7.3.17.3.4.1 בסעיפים המנויים בנושאים החברה תקנון הוראות עיקרי תיאור להלן

 ואינו החברה תקנון הוראות עיקרי נוסח הינו להלן 7.3.17.3.4.1 בסעיפים המפורט הנוסח

 הדין חל החברה תקנון הוראות על. כאמור התקנון של המלא בנוסח לעיון תחליף מהווה

 . הישראלי

 בעלי יהיו שלהלן בתיאור הנכללים ביטויים או מילים, אחרת מחייב אינו ההקשר אם

 החברות בחוק חקוק שינוי בכל או החברות בחוק להם שניתנו לאלה זהות משמעויות

 . מחייב נהלתקנו הפך החברה תקנון שבו בתאריך, שבתוקף

 הדירקטוריון חברי מינוי .7.3.1

ידי האסיפה -מספר הדירקטורים בחברה יקבע מזמן לזמן על .7.3.1.1

ולא יעלה על משניים הכללית, בהחלטה רגילה, ובלבד שלא יפחת 

עשר, כולל הדירקטורים החיצוניים שמספרם, תנאי חמישה 

 כשירותם, תפקידיהם ובחירתם יהיו בהתאם להוראות חוק החברות.

האסיפה הכללית של החברה תמנה, , חברותבכפוף להוראות חוק ה .7.3.1.2

בהחלטה ברוב רגיל, את חברי הדירקטוריון. דירקטור אינו חייב 

 להיות בעל מניות בחברה.

על אף כל האמור לעיל, האסיפה הכללית רשאית בכל עת, בהחלטה  .7.3.1.3

ברוב רגיל, להעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני 

)אשר לגביו יחולו הוראות חוק החברות(, לפני תום תקופת כהונתו, 

ובלבד שתינתן לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני 

אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, האסיפה הכללית. כן רשאית כל 

למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור לעיל, אדם אחר 

 כדירקטור. 

אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף  .7.3.1.4

ולפעול בכל עניין כל עוד מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר 

ת מספר לעיל. פח 7.3.1.1 בסעיףהמזערי של הדירקטורים הקבוע 

הדירקטורים ממספר זה, לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא 

לשם מינוי דירקטורים נוספים כאמור לעיל או לשם כינוס אסיפה 

 כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.
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ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב -דירקטור רשאי להתפטר על .7.3.1.5

ברה, כנדרש בחוק החברות, וההתפטרות ראש הדירקטוריון או לח

תיכנס לתוקף במועד שנמסרה ההודעה, אלא אם כן נקבע בהודעה 

 מועד מאוחר יותר. דירקטור ימסור את הסיבות להתפטרותו.

כל עוד הנפיקה החברה איגרות חוב שאינן נפרעו במלואן, יכהנו  .7.3.1.6

בחברה דירקטורים חיצוניים בהתאם להוראות שנקבעו בחוק 

 החברות לעניין זה. 

 שכר דירקטורים .7.3.2

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים  .7.3.2.1

 גמול בעד מילוי תפקידם כדירקטורים.

 יףחל דירקטור .7.3.3

"(. על אף דירקטור חליףמנות לו חליף )להלן: "דירקטור רשאי ל .7.3.3.1

האמור לעיל, לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו כשיר 

להתמנות כדירקטור, וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור 

 חליף לדירקטור בחברה.

לחבר ועדת דירקטוריון, את מי שמכהן  חליףדירקטור כניתן למנות  .7.3.3.2

המועמד להתמנות כדירקטור חליף, אינו מכהן כדירקטור, ובלבד ש

ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור  ,כחבר באותה ועדת דירקטוריון

חיצוני, יהא המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית 

ופיננסית או בעל כשירות מקצועית, בהתאם לכשירותו של הדירקטור 

חיצוני, למעט חליף לדירקטור דירקטור המוחלף. לא ניתן למנות 

 כמפורט לעיל בפסקה זו.

דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף, והוא יהיה  .7.3.3.3

רשאי להיות נוכח בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון, 

להשתתף ולהצביע בהן, כפי שהיה רשאי לעשות הדירקטור שמינה 

 אותו.

ראות הדין, לבטל דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי, בכפוף להו .7.3.3.4

כן, תתפנה משרת דירקטור חליף, כל אימת -בכל עת את המינוי. כמו

שמשרת הדירקטור, אשר מינהו כדירקטור חליף, התפנתה בכל דרך 

 שהיא.

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי, כאמור לעיל, יעשו  .7.3.3.5

בהודעה בכתב שתימסר לדירקטור החליף ולחברה, ויכנס לתוקפו 
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מסירת כתב המינוי, או כתב הביטול, או במועד שנקבע בכתב לאחר 

 המינוי, או כתב הביטול, לפי המאוחר.

בכפוף להוראות חוק החברות, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף  .7.3.3.6

 גמול בעד השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

  להן להעניק שניתן והסמכויות הדירקטוריון ועדות מינוי .7.3.4

בכפוף להוראות חוק החברות, הדירקטוריון רשאי, כפי שימצא לנכון,  .7.3.4.1

להקים ועדות בנות שני חברים או יותר, למנות להן חברים מקרב 

(, ולהאציל לועדת "ועדת דירקטוריון"חברי הדירקטוריון )להלן: 

רקטוריון בועדת די את סמכויותיו, כולן או מקצתן. הדירקטוריון

מכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר יון אצל לה מסורקטירשהד

טוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או רקעדת דיבודירקטוריון. 

על אף  להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.

האמור לעיל, הדירקטוריון לא רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת 

 דירקטוריון בנושאים שלהלן:

 ;קביעת מדיניות כללית לחברה .7.3.4.2

חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם  .7.3.4.3

 למסגרת שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

ין הטעון אישור האסיפה הכללית או יקביעת עמדת הדירקטוריון בענ .7.3.4.4

מתן חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 

 לחוק החברות; 329

 מינוי דירקטורים; .7.3.4.5

ה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הקצאהנפקה או  .7.3.4.6

הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, אלא אם כן 

מדובר בהקצאת מניות עקב מימוש או המרה של ניירות ערך של 

 החברה;

 אישור דוחות כספיים; .7.3.4.7

עסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות אישור  .7.3.4.8

 לחוק החברות. 275עד  268 -ו 255סעיפים 

סעיף דירקטוריון החברה רשאי להקים וועדות בנושאים המנויים ב .7.3.4.9

 לעיל לשם המלצה בלבד; זה
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החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון, כמוה  .7.3.4.10

כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, אלא אם נקבע 

או לגבי ועדה ן מסוים יבמפורש אחרת על ידי הדירקטוריון, לעני

מסוימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל 

אצילת סמכויות לועדת דירקטוריון, ואולם אין בצמצום או ביטול 

סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של החלטה של ועדה שהחברה 

 פעלה על פיה כלפי אדם אחר, שלא ידע על ביטולה.

פעולות הדירקטוריון, יחולו, ן יהוראות הכלולות בתקנון בעני .7.3.4.11

בשינויים המחויבים, גם על ועדות הדירקטוריון, כל עוד לא באו 

ל בכפוף וין זה, והכיבמקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון, לענ

 להוראות חוק החברות.

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או  .7.3.4.12

של ועדת דירקטוריון הטעונות את החלטות או המלצות  המלצותיה.

אישור הדירקטוריון, יובאו לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני 

 הדיון בדירקטוריון. 

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת. מספר חבריה של ועדת  .7.3.4.13

הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצוניים יהיו חברים 

בהתאם לתקנות . תלויים בלתי דירקטורים יהיו חבריה ורובבה, 

-החברות )הקלות לסוגים מסוימים של חברות איגרות חוב( התשע"ב

: יושב ראש יכולים לכהן גם כל אלו בועדת הביקורת 2012

הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק על ידי החברה או נותן לה 

 דירקטור כלשירותים דרך קבע, בעל השליטה בחברה או קרובו, 

תאגיד בשליטת בעל  ידי על או השליטה בעל ידי על המועסק

השליטה, או הנותן שירותים דרך קבע לבעל השליטה או לתאגיד 

בשליטת בעל השליטה וכן דירקטור אשר הכנסתו תלויה בבעל 

 השליטה. 

יהיו על פי הקבוע  , דיוניה ואופן התנהלותהתפקידי ועדת הביקורת .7.3.4.14

ל עליה על ידי בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוט

 הדירקטוריון.

ועדת הביקורת תקיים אחת לשנה לפחות, ישיבה לעניין ליקויים  .7.3.4.15

בניהול העסקי של החברה, בנוכחות המבקר הפנימי ורואה החשבון 

המבקר, ובלא נוכחות של נושאי משרה בחברה שאינם חברי הוועדה, 

 לאחר שניתנה להם ההזדמנות להביע את עמדתם.
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 וביטוח   שיפוי .7.3.5

פוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר, רשאית החברה בכ .7.3.5.1

להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה בה, בשל חבות, 

תשלום או הוצאה שיוטלו עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף 

 היותו נושא משרה בה, בכל אחד מאלה:

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם  .7.3.5.1.1

 אחר;

ת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא הפרת חוב .7.3.5.1.2

המשרה פעל בתום לב והיה לו יסוד סביר להניח 

 שהפעולה לא תפגע בטובת החברה; 

 חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר; .7.3.5.1.3

 תשלום לנפגע הפרה; .7.3.5.1.4

הוצאות שהוציא נושא משרה בקשר עם הליך  .7.3.5.1.5

מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות 

 ה שכר טרחת עורך דין;סבירות, ובכלל ז

)הטלת עיצום  3הליך לפי פרקים ח' -"הליך מנהלי" .7.3.5.1.6

)הטלת אמצעי  4כספי בידי רשות ניירות ערך(, ח'

אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( או 

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או להפסקת  1ט'

הליכים, המותנית בתנאים( לחוק ניירות ערך, 

שיתוקן מעת לעת; הליך לפי , כפי 1969 –התשכ"ט 

לחוק השקעות משותפות,  1יא' –ו  1פרקים י', י'

, כפי שיתוקן מעת לעת; הליך לפי 1994-התשנ"ד

לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ  1ח' –ו  2, ז'1פרקים ז'

השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, 

, כפי שיתוקן מעת לעת; ו/או כל 1995-התשנ"ה

ת שתקנה סמכות מנהלית להטיל הוראת דין אחר

 עיצומים כספיים ו/או קנסות.

כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר  .7.3.5.1.7

 לבטח אחריות של נושא משרה על פי דין. 
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בכפוף להוראות חוק החברות ולהוראות כל דין אחר החברה רשאית  .7.3.5.2

לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, בשל חבות או הוצאה 

 "(.התחייבות לשיפוין, בכל אחד מאלה )להלן: "כמפורט להל

להלן, ובלבד שההתחייבות  7.3.5.4סעיף כמפורט ב .7.3.5.2.1

לשיפוי תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון 

צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 

ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמת מידה 

שהדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות העניין, 

התחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ושב

הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל 

בעת מתן ההתחייבות וכן הסכום או אמת המידה 

אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 

 העניין;

 להלן; 7.3.5.4.6או  7.3.5.4.2 בסעיפיםכמפורט  .7.3.5.2.2

, החברה רשאית לשפות נושא משרה סעיף זהמבלי לגרוע מן האמור ב .7.3.5.3

הלן, ל 7.3.5.6סעיף בה בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט ב

 שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

לעיל, יכול  7.3.5.2 סעיףהתחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור ב .7.3.5.4

עד  7.3.5.4.1 סעיפיםשיינתנו בשל חבות או הוצאה כמפורט ב

להלן, שהוטלה על נושא המשרה או שהוציא, עקב פעולה  7.3.5.4.6

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:

פי -חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על .7.3.5.4.1

דין, לרבות פסק דין שניתן בפשרה או פסק -פסק

 משפט;-שר בידי ביתבורר שאו

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך  .7.3.5.4.2

דין, שהוציא נושא משרה עקב חקירה או הליך 

שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או 

הליך, ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו 

ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך 

כתב אישום נגדו  פלילי, או שהסתיים ללא הגשת

אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי 

בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית; 

 –בפסקה זו 
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"סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בעניין שנפתחה 

"חבות כספית כחלופה  -בו חקירה פלילית" ו 

א( לחוק 1)א()260להליך פלילי" כמשמעתם בסעיף 

 החברות;

סבירות, לרבות שכר טרחת הוצאות התדיינות  .7.3.5.4.3

דין, שהוציא נושא המשרה או שחויב בהן בידי -עורך

משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או -בית

בשמה או בידי אדם אחר, ו/או גוף אחר )לרבות 

תביעה שתוגש כנגד נושא המשרה על דרך של 

תביעה נגזרת( או באישום פלילי שממנו זוכה, או 

בעבירה שאינה דורשת  באישום פלילי שבו הורשע

 הוכחת מחשבה פלילית.

 תשלום לנפגע הפרה. .7.3.5.4.4

הוצאות שהוציא נושא המשרה בקשר עם הליך  .7.3.5.4.5

מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות הוצאות התדיינות 

 סבירות, ובכלל זה שכר טרחת עורך דין. 

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או  .7.3.5.4.6

 יהיה מותר לשפות נושא משרה.

השיפוי שהחברה תשלם לכל נושאי המשרה, במצטבר, על פי סכום 

כתבי השיפוי בגין מסכת אירועים אחת מן האירועים המפורטים 

 בתוספת, ייקבע על ידי הדירקטוריון מעת לעת;

בכפוף להוראות חוק החברות והוראות כל דין אחר, אין בהוראות  .7.3.5.5

תקשרותה תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל דרך שהיא, לעניין ה

 בחוזה ביטוח, או לעניין מתן שיפוי:

בקשר לנושא משרה בחברה, ככל שהביטוח או  .7.3.5.5.1

 פי כל דין.-השיפוי אינם אסורים על

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה, לרבות אך  .7.3.5.5.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, עובדים, קבלנים 

 או יועצים.

 מורשי חתימה עצמאיים .7.4

 .פרידמן ושלמה וקנין מרדכי שמעוןה"ה 
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 רואי החשבון המבקרים של החברה .7.5

 אביב.-, תל3עמינדב  וברח - , רו"חקוסט, פורר, גבאי את קסירר

 עורכי דין ההנפקה .7.6

 ., הרצליה פיתוח89מדינת היהודים  וב, רחקצנל דימנט עורכי דין

 משרדה הרשום של החברה .7.7

  .פיתוח, הרצליה 89מדינת היהודים  וב, רחקצנל דימנט עורכי דיןאצל: 
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 ןבעלי עניי - 8פרק 

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה .1.1

לפי מיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה, מאז הקמת החברה לא קיבלו בעלי עניין 

 –, כמשמעותו של מונח זה בתקנות ניירות ערך )פרטי תשקיף וטיוטת תשקיף תגמול בחברה

 מאת החברה. "(עניין בחברהבעלי )להלן: " 1969-מבנה וצורה(, תשכ"ט 

 החזקת ניירות ערך .1.8

למיטב ידיעתם של החברה ושל הדירקטורים, כל מניות החברה מוחזקות במלואן, החל 

המניות היחידה של  בעלתהתאגדותה של החברה ועד למועד תשקיף זה, בידי ממועד 

 למיטבמהון המניות בחברה.  100%חברת גלבוע בנקים בע"מ אשר מחזיקה ב –החברה 

 שלמה"ה ה ידי על יחדיוידיעתם של החברה ושל הדירקטורים, גלבוע בנקים בע"מ מוחזקת 

 50% של בשיעור -המניות בחברה ושמעון מרדכי וקנין  מהון 50%בשיעור של   - פרידמן

מגעים ראשוניים  מתנהליםעובר למועד פרסום טיוטת התשקיף  .בחברה המניות מהון

בשלב זה אין ודאות או  עלת מניות בחברת גלבוע בנקים בע"מ.לצירוף קבוצת אפסילון כב

 התחייבות לצירוף קבוצת אפסילון כבעלת מניות בחברת גלבוע בנקים בע"מ.

 בעלי עניין עםעסקאות  .1.8

לפי מיטב ידיעתם של החברה וחברי הדירקטוריון, אין לבעל עניין בחברה, בתאריך תשקיף 

שהחברה צד לה, למעט עסקאות שנעשו בדרך העסקים זה, עניין כלשהו בעסקה כלשהי, 

  הרגילה ולמעט האמור להלן:

התחייבות בעלי המניות של החברה להעמדת הלוואת בעלים למימון הוצאות  .1.8.1

 .לשטר הנאמנות 1.4, כמפורט בסעיף טחוןיהבההנפקה והעמדת סכום כרית 

 [בהמשך יושלםלמועד הטיוטה אין.  נכון] – מקצועית ואחריות ביטוח פוליסת .1.8.8

 משרה נושאילדירקטורים ו שיפויביטוח, פטור ו .1.8.8

כיסוי מצרפי של עד בביטוח דירקטורים ונושאי משרה  . לחברהביטוח .1.8.8.1

 דולר לשנה.]______[ בעלות של  ,מיליון דולר לתקופת הביטוח ]__[

ויהיה בתוקף עד ליום  8017]_____[ הביטוח נכנס לתוקף מיום 

. לחברה השתתפות עצמית על כל תביעה בסכום 8011]________[ 

)למעט  במידת הצורךר טרחה דולר הכוללת גם שכ ]_____[של 

]______[ ההשתתפות העצמית הינה בגובה  , שם]_______[תביעות 

 ויושלמו מתגבשים הביטוח פרטי - נרכש טרם]הביטוח  .(דולר

 [התשקיף פרסום לקראת

אישרה האסיפה הכללית של  8017]_______[ ביום . ושיפוי פטור .1.8.8.8

 החברה הענקת כתבי שיפוי לנושאי המשרה ולדירקטורים של החברה
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 נכון]לפרק זה.   8.3.3.2 נספחכמפורט בכתב הפטור והשיפוי המצ"ב כ

יושלם לקראת פרסום  –האסיפה טרם ניתן  אישורלטיוטה זו 

 התשקיף[

כפוף להוראות הדין, פטרה החברה בהתאם לכתב הפטור והשיפוי ב .1.8.8.8

מכל אחריות כלפיה  ,לפרק זה את נושאי המשרה בה מראשמצ"ב ה

ל נזק שנגרם ו/או שייגרם לה, במישרין או בעקיפין, אם נגרם בשל כ

ידם -ו/או ייגרם עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה בפעולה שנעשתה על

בתום לב בתוקף היותם נושאי משרה בחברה ו/או בחברה בת ו/או 

חברה קשורה של החברה ו/או לפי בקשת החברה ו/או חברה בת ו/או 

 .ושא משרה בחברה אחרת כלשהינ ו/או חברה קשורה של החברה

יושלמו לקראת פרסום  –השיפוי והביטוח טרם אושרו  כאמור לעיל]

 התשקיף[

החברה התחייבה לשפות את נושאי המשרה בהתאם לכתב השיפוי  .1.8.8.4

בשל כל חבות או  כאמור לעיל לפרק זה 8.3.3.2כנספח המצורף 

פעולות שתוטלנה עליהם ו/או שיוציאו עקב  ,הוצאה, כמפורט להלן

לרבות כל החלטה ו/או מחדל או כל נגזרת שלה  ,שעשו נושאי המשרה

עשו בתוקף נמע ולרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי שתבמש

היותם נושאי משרה בחברה ו/או למי שיכהן מטעם החברה מטעם 

פי בקשתה כנושא משרה בחברה אחרת, אשר החברה -החברה או על

בעקיפין, או שלחברה עניין כלשהו בה  מחזיקה בה מניות, במישרין או

הקשורות, במישרין או בעקיפין, לאחד או "( אחרת חברה)להלן: "

יותר מן האירועים המפורטים בכתב השיפוי, או כל חלק מהם או 

השיפוי והביטוח  כאמור לעיל] .הקשור בהם, במישרין או בעקיפין

 יושלמו לקראת פרסום התשקיף[ –טרם אושרו 

פי כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו -סכום השיפוי לעיל, אשר ישולם על .1.8.4

לנושאי משרה בחברה לרבות נושאי משרה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת 

בנוסף "(, השיפוי כתב מחזיקי)להלן: "החברה כנושאי משרה בחברות אחרות 

ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שרכשה החברה הלסכומים שיתקבלו מחברת 

לכל נושאי המשרה בחברה ו/או בחברה האחרת, במצטבר, בגין אחד או יותר מן )

יהא הגבוה מבין הסכום הכולל השווה  (האירועים המפורטים בכתב השיפוי

מההון העצמי של החברה, בנטרול הפרשה שבוצעה בגין השיפוי  ]__[%לשיעור של 

של החברה  (השנתיים או הרבעוניים)דוחותיה הכספיים האחרונים  כאמור, לפי

 מיליון דולר ארה"ב ]__[השיפוי בפועל או סך של  שאושרו וקדמו לתשלום סכום

. למען הסר ספק מובהר, כי סכום השיפוי המרבי ("סכום השיפוי המרבי")להלן: 

מסגרת ביטוח ב (אם וככל שישולם)פי כתב השיפוי יחול מעבר לסכום שישולם -על

 יושלםאין.  הטיוטה למועד]נכון  –. ו/או שיפוי של מאן דהוא אחר זולת החברה

 [בהמשך
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גלבוע בין החברה לבין חברת  הניהוללפרטים אודות הסכם   – הניהול הסכם  .1.8.5

 לעיל. 6.1.8ראו סעיף  בע"מ בנקים

לבעלי  איגרות חובמעת לעת לבצע עסקאות של מכירה וקניה של עשויה החברה  .1.8.6

עניין בחברה. עסקאות אלו עשויות להיות עסקאות מחוץ לבורסה ו/או עסקאות 

הנרכשות או  איגרות החובההוגן של  שווייןבבורסה, שמחירן מבוסס על 

 הנמכרות, לפי העניין. 

 ניירות ערך של החברה .1.4

גלבוע בנקים   -למיטב ידיעתה של החברה ומנהליה, כל מניות החברה מוחזקות בידי בעלת מניות אחת 

 בע"מ.
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 דוחות כספיים - 9פרק 

 



 

 

 
 2017, יליוב 30 

 
 לכבוד

 הדירקטוריון של
 החברה( - )להלן בע"מטריפל איי דולר 

 

 .,נ.א.ג

 בע"מדולר טריפל איי של תשקיף הצעה ראשונה לציבור  הנדון:

              2017 יוניהמיועד להתפרסם בחודש            

 
 

שבנדון של הדוחות  בתשקיףהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפניה( 
 שלנו המפורטים להלן:  

 
ליום על הדוחות הכספיים של החברה  2017, ביוני 18דוח רואה החשבון המבקר מיום  .א

 .)יום הקמת החברה( 2017, ביוני 7

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 מ"בעדולר טריפל איי 
 
 
 

 דוחות כספיים
 
 

2017ביוני,  7ליום 



 
 
 
 

 
 
 

 בע"מדולר טריפל איי 
 
 

 )יום הקמת החברה( 2017ביוני,  7דוחות כספיים ליום 
 
 
 

 תוכן העניינים
 
 
 

 עמוד 
 
 

 2 דוח רואה החשבון המבקר
 

 3 על המצב הכספי דוח
 

 4-8 הכספייםלדוחות באורים 
 

 
 
 
 
 

- - - - - - - - - - - - - - -  
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 דוח רואה החשבון המבקר
 

 בע"מדולר טריפל איי לבעלי המניות של 
 
 

 
 )יום הקמת 2017 ביוני, 7 ליוםהחברה(  -בע"מ )להלן דולר טריפל איי של  ףהמצורעל המצב הכספי  הדוחביקרנו את 

דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה. אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות  .החברה(
 כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

 
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל, לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך 

. על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג 1973-פעולתו של רואה חשבון(, התשל"ג
ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית. 

בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים. ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים 
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה. 

 בסיס נאות לחוות דעתנו. תמספקאנו סבורים שביקורתנו 
 

הנ"ל משקפים באופן נאות, מכל הבחינות המהותיות, את המצב הכספי של החברה  לדעתנו, הדוחות הכספיים
( והוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים (IFRSבהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים , 2017 ביוני, 7ליום 

 .2010-שנתיים(, התש"ע
 

 
 
 
 
 
 
 

 קוסט פורר גבאי את קסירר  אביב,-תל
 רואי חשבון  2017 ביוני, 18 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 , 3עמינדב ' רח
  6706703אביב -תל

 

 + 972-3-6232525   .טל

 972-3-5622555+  פקס
ey.com 
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 בע"מדולר טריפל איי 
 על המצב הכספי דוח

 
 ,ביוני 7ליום     
    2017 )* 
 ש"חאלפי     
     

  -    נכסים

     
  -    התחייבויות

     
  -     הון
     

  -    והון התחייבויותסה"כ 
     
 

 *( יום ההקמה.
 

 הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
 

     7201 ביוני, 81 
 שמעון וקנין  שלומי פרידמן  תאריך אישור הדוחות הכספיים

 דירקטור   דירקטור  

 
 

  



 בע"מדולר טריפל איי   
 

 לדוחות הכספיים באורים 
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 כללי -: 1באור 
 
. מניות החברה אינן נסחרות 2017ביוני,  7התאגדה כחברה פרטית ביום בע"מ  דולר טריפל איי א.

 החברה האם(. -בע"מ )להלן  גלבוע בנקיםבבורסה. הון המניות של החברה מוחזק במלואו על ידי 
 
( אשר מטרתה הינה (Special Purpose Company - SPCהחברה הנה חברה ייעודית חד תכליתית  ב.

תעודות התחייבות סחירות )שאינן המירות( הצמודות למט"ח ונושאות ריבית שנתית, וכן הנפקת 
לעשות את כל העסקאות והפעולות הדרושות לצורך הנפקת התעודות, רכישת הנכסים המגבים 

שתפרסם החברה  ולשם עמידה בהתחייבויותיה של החברה על פי תשקיף זה ותשקיפים נוספים
 מעת לעת, ככל שיהיו.

 
 הגדרות .ג

 
 בדוחות כספיים אלו:

 
 . בע"מ דולר טריפל איי - החברה

   

 .IAS 24-כהגדרתם ב - צדדים קשורים
 

  עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

למעט המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות, בכל התקופות המוצגות, 
 אם נאמר אחרת.

 
 בסיס הצגת הדוחות הכספיים א.

 
 (.IFRS -הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן    

כמו כן, הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים(, 
 .2010-ע"התש

 
יס העלות. החברה בחרה להציג את פריטי הרווח או הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בס

 ההפסד לפי שיטת מאפיין הפעילות.
  

 מטבע הפעילות, מטבע ההצגה ומטבע חוץ .ב
 

 מטבע הפעילות ומטבע ההצגה .1
 

 הדוחות הכספיים מוצגים בש"ח, מטבע הפעילות וההצגה של החברה. 
 
 עסקאות, נכסים והתחייבויות במטבע חוץ .2
 

החליפין במועד  שער לפי בהן הראשונית ההכרה עם נרשמות חוץ במטבע הנקובות עסקאות
חוץ מתורגמים  במטבע הנקובים כספיים העסקה. לאחר הכרה ראשונית, נכסים והתחייבויות

 לפי שער החליפין ביום המאזן. הפרשי שער נזקפים לדוח רווח והפסד. הפעילות למטבע
 

 מזומנים ופיקדונות מיועדים .ג 
 

חברה המופקדים בבנקים מסחריים והמשמשים כבטוחה המזומנים ופיקדונות בחשבונות 
הפיקדונות מוצגים . לאגרות החובומשיכתם כפופה לאישור הנאמן  אגרות החובלהתחייבות בגין 

 בהתאם לתנאי הפקדתם.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 הכרה בהכנסה .ד 
 

מהימן, צפוי שההטבות  באופן למדידה ניתנות הן ברווח או הפסד כאשר מוכרות ההכנסות 
בגין העסקה ניתנות  שיתהוו או שהתהוו העלויות וכן לחברה יזרמו לעסקה הקשורות הכלכליות

 בעסקה. התמורה של ההוגן שוויה פי על נמדדות מהימן. ההכנסות באופן למדידה
 

החברה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר  להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של
 בהכנסה:

 
 והוצאות מימון  הכנסות

 
 כוללות מימון הוצאותבתאגידים בנקאיים.  מפיקדונות ריבית הכנסות ותכולל מימון הכנסות  

 .בנטו מדווחים שער מהפרשי והפסדים רווחים ונפקו.שה אגרות החוב על ריבית הוצאות
 

 מסים על הכנסה .ה 
 

תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד, למעט אם הן מתייחסות   
 לפריטים הנזקפים לרווח כולל אחר או להון. 

 
 מסים שוטפים  .1

 
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר 

מס רווח כהגדרתו בחוק מס ערך חקיקתם הושלמה למעשה, עד לתאריך המאזן, ובתוספת 
 מוסף.

 
 מסים נדחים .2
 

לבין  הכספייםמסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות 
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס . הסכומים המובאים בחשבון לצורכי מס

כולל אחר או להון, בהתבסס על , לרווח הפסד ואהצפוי לחול כאשר מסים אלה ייזקפו לרווח 
בכל תאריך דיווח  .חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח

 נכסי מסים נדחים נבחנים בהתאם לצפי לניצולם.
 

 מכשירים פיננסיים .ו 
 
 נכסים פיננסים .1
 

מוכרים במועד ההכרה בהם לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות  IAS 39נכסים פיננסיים בתחולת 
עסקה ישירות, למעט לגבי השקעות המוצגות בשווי הוגן עם שינויים בו לדוח רווח והפסד, 

 אשר לגביהן עלויות עסקה נזקפות לרווח והפסד.
 

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט 
 לן:שלה

 
 הלוואות וחייבים 

 
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם 

וצגות על פי תנאיהן לפי העלות נסחרים בשוק פעיל. לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות מ
, ובניכוי הפרשה בתוספת עלויות עסקה ישירות, תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית

 לירידת ערך. חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם, בדרך כלל בערכם הנומינלי.
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 

 )המשך( מכשירים פיננסיים .ו 
 

 )המשך( נכסים פיננסים    .1
 

 אגרות החובהמגבים את  קדונות בתאגידים בנקאייםיפ 
 

בארץ אשר הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( בעלי לחברה פיקדונות בתאגידים בנקאיים 
תשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק פעיל. הפיקדונות כאמור 
המשמשים כנכסים מגבים לתעודות הפיקדון ונקובים במטבע שקלי ובמטבע חוץ מוכרים 

ת ריבית שנצברה בהתאם לעלותם המתואמת לשער חליפין במועד הדוחות הכספיים ובתוספ
 למועד זה.

 
 התחייבויות פיננסיות . 2
 

ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן. הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות 
 מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עיסקה ישירות.

לאחר ההכרה הראשונית, הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם 
 להלן:כמפורט 

 
 התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת

 
לאחר ההכרה הראשונית, הלוואות והתחייבויות אחרות, מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות  

 בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.  
  

 גריעת מכשירים פיננסיים .3  
 

  פיננסיים נכסים (א
הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי, נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו 

או כאשר החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי 
או כאשר נטלה על עצמה מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד 

ל הסיכונים וההטבות השלישי, ללא עיכוב משמעותי. בנוסף העבירה באופן ממשי את כ
הקשורים לנכס, או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות 

 הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
 

כאשר החברה העבירה את זכויותיה לקבל תזרימי מזומנים מהנכס ולא העבירה ולא 
הותירה באופן ממשי את הסיכונים וההטבות הקשורים בנכס ואף לא העבירה את 
השליטה על הנכס, מוכר נכס חדש בהתאם למידת המעורבות הנמשכת של החברה בנכס. 

לפי הנמוך מבין היתרה המקורית  מעורבות נמשכת בדרך של ערבות לנכס המועבר נמדדת
של הנכס בדוחות הכספיים והסכום המירבי של התמורה שהחברה עשויה להידרש לשלם 

 בחזרה.
 

 התחייבויות פיננסיות (ב
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת, דהיינו ההתחייבות נפרעה, בוטלה או 

ע את ההתחייבות על פקעה. התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פור
ידי תשלום במזומן, בנכסים פיננסיים אחרים, בסחורות או שירותים, או משוחרר 

 משפטית מההתחייבות.
 

 ירידת ערך נכסים פיננסיים .4
 

הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או 
 קבוצה של הנכסים הפיננסיים הבאים:
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 )המשך( עיקרי המדיניות החשבונאית -: 2באור 
 
 )המשך( מכשירים פיננסיים .ו
 

 )המשך( ירידת ערך נכסים פיננסיים .4
 

 מופחתת בעלות המוצגים פיננסיים נכסים  
 

ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על   
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה. סכום ההפסד הנזקף לרווח אומדן תזרימי המזומנים 

או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי 
המזומנים העתידיים )שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו(, המהוונים 

הפיננסי. אם הנכס הפיננסי נושא בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס 
ריבית משתנה, ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית. בתקופות 

את השבת ערכו של  יעוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיב
 הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד. ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד לגובה

 ההפסד שהוכר.
 

  חדשים בתקופה שלפני יישומם IFRSלתקני  גילוי -: 3באור 
 

9 IFRS מכשירים פיננסיים  
 

מכשירים פיננסיים, המחליף את  - IFRS 9פרסם את הנוסח המלא והסופי של  IASB-ה 2014בחודש יולי 
IAS 39 -  .מכשירים פיננסיים: הכרה ומדידהIFRS 9  התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של  -)להלן

 .IAS 39נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת 
 

התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן. בתקופות עוקבות יש 
 המצטברים הבאים:למדוד מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים 

 
הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי  -

 המזומנים החוזיים הנובעים מהם.
 
על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי, החברה זכאית, במועדים מסויימים, לקבל תזרימי  -

 על יתרת קרן. מזומנים המהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית
 

המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן. התקן 
קובע הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן 

 דרך רווח כולל אחר.
 

דדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן, וההפרשים ייזקפו לרווח נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימ
והפסד 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. 
 

 IAS 39ות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות ובנושא התחייבויות פיננסי גריעהלעניין 
 לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן. 

ייזקף לרווח  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -לפי התקן, סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות 
 גן ייזקפו לרווח או הפסד. כולל אחר. כל יתר השינויים בשווי ההו

 התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור . 
 . אימוץ מוקדם אפשרי.2018בינואר,  1התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום 

 
 אם, השפעתו את לאמוד, זה בשלב, ביכולתה אין אך, התקן של האפשרית ההשפעה את בוחנת החברה

 .הכספיים הדוחות על, בכלל
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 מסים על הכנסה -: 4באור 
 

 חוקי המס א.
 

  1985-המס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ" חוק
 

-התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה(, התשמ"ה 2008בחודש פברואר 
יחולו  לא 2008, ומשנת המס 2007שקבע כי תחולתו של חוק התיאומים תסתיים בשנת המס  1985

עוד הוראות החוק, למעט הוראות המעבר שמטרתן למנוע עיוותים בחישובי המס. החל משנת 
, נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד 2008

. התיקון לחוק כולל בין היתר את ביטול 2007בדצמבר,  31המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום 
 .2008וספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת החל משנת הת

  
 שיעורי המס  ב.
 

 מס רווח. ממורכב ממס חברות ו וסדות כספייםמהמס הסטטוטורי החל על  . 1
 
, אושר חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה ליישום המדיניות 2016דצמבר  בחדש .2

בינואר  1(. אשר נכנס לתוקפו ביום 2016-(, התשע"ז2018 -ו 2017הכלכלית לשנות התקציב 
החל  24% -ל 25%. במסגרת זאת, אושרה, בין היתר, הורדת מס חברות משיעור של 2017

ואילך. בהתאם לתיקון האמור שיעור המס  2018החל מינואר  23%ולשיעור של  2017מינואר 
על  2018והחל מינואר  %04.35יעמוד על  2017הכולל שיחול על מוסדות כספיים, בשנת 

%34.19. 
 

למועד הדוחות נכון  כספיים מוסדותחברות והחלים על  הסטטוטוריים המס שיעורי להלן .3
 :הכספיים

  
שיעור מס 

  חברות
שיעור מס 

  רווח

שיעור מס 
כולל במוסדות 

 כספיים
 %  שנה

       
2017  24.0  17.00  35.04 
 34.19  17.00  23.0  ואילך 2018

 
 

 הון -: 5באור 
 

 הרכב הון המניות                  
 2017ביוני,  7ליום   
 מונפק ונפרע  רשום  
 מספר המניות  
     

 10,000  1,000,000  ש"ח ע.נ. כ"א 1מניות רגילות בנות 
 

 
 .ש"ח ע.נ כ"א תמורת ערכן הנקוב 0.01מניות בנות  10,000במועד הקמתה, הנפיקה החברה *( 
 

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



 
 

 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר  

 1-י
  

 פרטים נוספים - 10פרק 

 חוות דעת של עורכי הדין .10.1



 
 

 

 

 2017 אוגוסטב 1תאריך: 

 לכבוד

 בע"מ דולר טריפל איי

 , 89מדינת היהודים רח' 

 4614001 הרצליה

 

 א.ג.נ,

 בע"מ )להלן: "החברה"( דולר טריפל איי תשקיף של הנדון: 

 

בעניין תשקיף זה לפיו, יכול שיוצעו וירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ניירות ערך של 

 הרינו לאשר כי: ,לבקשתכם", בהתאמה( והתשקיף"-" וניירות הערךהחברה )להלן: "

 הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה תוארו נכונה. .1

 רה הסמכות להנפיק ולרשום למסחר את ניירות הערך האמורים, בדרך המתוארת בתשקיף.לחב .2

 כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.נתמנו  החברההדירקטורים של  .3

 .של חברתכם לפיו יכול שיוצעו ניירות הערך לציבור חוות דעת זו תיכלל בתשקיףכי הננו מסכימים 

  

  

 בכבוד רב ובברכה,

 , עו"דשגיא שמש, עו"ד    רן דימנט

 קצנל דימנט, עורכי דין
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 הוצאות בקשר להצעה לציבור על פי תשקיף זה .10.2

 לענייןלעיל  6.14.1סעיף  אואלפי ש"ח )ר ]___[-העלויות הכרוכות בהנפקה, מוערכות בכ

 מימון הוצאות ההנפקה(.

 דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים .10.3

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא שלמה עמלה או התחייבה לשלם עמלה,  

 בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה. 

 ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים הקצאת .10.4

בשנתיים שקדמו למועד התשקיף, החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך  

 שלה, בתמורה שאינה כולה במזומנים. 

 עיון במסמכים .10.5

עותק מהתשקיף, מההיתר לפרסומו, וכן העתק מכל דוח, אישור או חוות דעת הכלולים בו 

של החברה בשעות העבודה הרגילות. בנוסף, עותק מהתשקיף עומדים לעיון במשרדיה 

 .ov.ilwww.magna.isa.gשל רשות ניירות ערך שכתובתו האינטרנט מפורסם באתר 
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  .5.13נספח 

  

  הודעת המרה



  __תאריך:_________                

  (להלן: "החברה") בע"מ : דולר טריפל איילכבוד

  הנדון: הודעת המרה

  עפ"י הפרטים הבאים:לדולר ארה"ב אבקשכם לבצע המרה בתעודות ההתחייבות (סדרה א') 

    מספר ני"ע:

    שם ני"ע:

    כמות (ע.נ.)

  

    שם איש קשר:

    טלפון איש קשר:

    מספר פקס:
    דוא"ל:כתובת 

שם המחזיק מבקש 
  ההמרה:

  

שם חבר הבורסה 
  מבקש ההמרה:של 

  

מספר חבר בורסה 
  מבקש ההמרה:של 

  

  

מכירה בדרך של נט אבמערכת האקסטראת ניירות הערך הנ"ל לידי החברה מתחייב להעביר  הח"מ
(כהגדרתו  ימי עסקים עובר למועד התשלום האחרון 5עד , ללא תמורה כספית ,לבורסה מחוץ

מאשר כי ניירות הערך שנתבקשה ההמרה בגינם נקיים מכל שעבוד, עיקול, חוב, הח"מ . בתשקיף)
 מכירה, ללא תמורה כספית, התחייבות, עכבון או זכות כלשהיא אחרת לטובת צד שלישי כלשהו.

  החברה המפורט להלן: ן-של ניירות הערך על ידי הח"מ תבוצע לח

    שם בעל החשבון:
    חשבון:מספר 

    סניף מספר:
    בנק מספר:

של שם חבר הבורסה 
  :ניירות הערךמקבל 

  

של בורסה מספר חבר 
  :הערך מקבל ניירות

  

  

החזקה של היש לצרף להודעת ההמרה אישור מחבר הבורסה אצלו מוחזקים ניירות הערך לעניין 
  ניירות הערך על ידי המחזיק.

  לחשבון הבנק שלהלן:העבירו את סכום ההמרה, בדולר ארה"ב,  נא

    שם בעל החשבון:

    מספר חשבון:

    סניף:מספר 

    בנק:מספר 

    שם בנק:

  

 ________:___________וחותמת חתימה
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 נאמנות שטר

 2017 ]______[ שחודב ]__[שטר נאמנות זה נעשה ונחתם ביום 

 "מ בע איי טריפל דולר  ב י ן :

  515666881 חברה מספר  

 ישראל, הרצליה, 89 היהודים מדינת מרחוב

 "(החברה)להלן: "

 ;מצד אחד

  "מבע לאומי בנק של לנאמנות חברה ל ב י ן :

   510004138 חברה מספר  

  ישראל, ברק בני, 30 הימים ששת רחובמ

 ("הנאמן")להלן:   

 ;שנימצד 

 

 :)להלן 2017]__[  מיוםותשקיף מדף  להשלמה תשקיףבאמצעות  ,להנפיקהחליטה  והחברה הואיל:

לאחר חתימת  מוהצעת מדף אשר יפורס ותדוח באמצעות וכן, "(המדף תשקיף" או" התשקיף"

 יוצעו ("איגרות החוב")להלן:  ('א הסדר) איגרות החוב ."(המדף הצעת דוח)להלן: " שטר זה

 כתוספת"ב המצלדף"  מעברהרשומים  התנאים"פי התנאים המפורטים במסמך  על לציבור

 ;מושיפורס ככל, הצעת המדף ותובדוח לשטר נאמנות זה הראשונה

בדרך המפורטת להלן ולהסכים עם הנאמן על תנאי , איגרות החובאת  ציעוהחברה החליטה לה והואיל:

 הנאמנות כמפורט להלן;

חברה רשומה בישראל כחברה מוגבלת במניות וכי עיקר עיסוקו הינו  הואוהנאמן הצהיר כי  והואיל:

 ;זה נאמנות שטר פי-על החברה עם להתקשרותו דין כל פי על מניעה איןביצוע עסקי נאמנות וכי 

והנאמן הסכים לפעול כנאמן  איגרות החובלמחזיקי  נאמן ישמשפנתה לנאמן בבקשה כי  והחברה  :והואיל

 .איגרות החובבתור נאמן לבעלי  ולחתום על שטר זה
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 :לפיכך הוסכם בין הצדדים והוצהר כדלקמן

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

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

ת ומיועדים הינם אך לצרכי נוחו בינייםחלוקתו של השטר דנן לסעיפים וכן השימוש בכותרות  .1.2

 להתחשב בהם לשם פירושו של השטר.אין ו לשמש כמראי מקום בלבד

מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או  הדע הבעת הנאמנות שטר על הנאמן בחתימת אין .1.3

 כדאיות ההשקעה בהם.

צוין בשטר זה, לרבות צרופותיו, תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות, אלא אם כן  .1.1

  :במפורש אחרת

 

 בנקים אובדירוג ישראלי  AAAבנקים המדורגים לפחות  - "בנקים מותרים"

יובהר, כי  .הדירוגע"י חברת  בחו"ל A-המדורגים לפחות 

במקרה של דירוג ע"י יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג 

 AAAלפחות הנמוך ביותר של הבנקים המותרים יהיה 

, והכל בכפוף לאמור גלובלי A- דירוגבדירוג ישראלי או 

 להלן.  12.3  בסעיף

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

 חברה או מ"בע טפחות מזרחי בנק של לרישומים החברה - "לרישומים החברה"

הערך , ובלבד שכל ניירות בנעליה שתבוא לרישומים

הסחירים של החברה יהיו רשומים על שמה של החברה 

 לרישומים, ובכפוף לחריגים הקבועים בתקנון הבורסה.

 .1968 –ניירות ערך, התשכ"ח  חוק - "ערך ניירות חוק" או" החוק"

( 2/3שנתקבלה ברוב של לפחות שני שלישים ) החלטה - "מיוחדת החלטה"

 איגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת של הנקוב מהערך

: שלהלן מהמקרים באחד בהצבעה המיוצג'( א סדרה) החוב

)סדרה א'( בה  איגרות החוב( באסיפה כללית של מחזיקי 1)

 מחזיקיםשני  לפחותידי באי כוחם, -נכחו, בעצמם או על

 של הנקוב מהערך 50%, אשר להם לפחות איגרות החובב

'(; א)סדרה  החוב איגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת

'( א סדרה) החוב איגרות מחזיקי של נדחית באסיפה( 2) או

 שלו, יותר או אחד, חוב איגרותב מחזיק דרישת לפי שכונסה

 מסולקת הבלתי הקרן יתרת של הנקוב מהערך לפחות 20%

 של נדחית אסיפה( 3) או'(; א)סדרה  החוב איגרות של
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 הנאמן דרישת לפי'( שכונסה א סדרה) החוב איגרות מחזיקי

 באידי -על או בעצמם, שהוא משתתפים מספר כל נכחו אשר

  .כוחם

 איגרות החובהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  - "רגילה"החלטה 

או באי כוחם,  איגרות החוב)סדרה א'( ברוב של מחזיקי 

 הקרן יתרת של הנקוב מהערך 50%-המחזיקים בלא פחות מ

, הנוכחים והמצביעים החוב איגרותשל  מסולקת הבלתי

 באסיפה הכללית, או באי כוחם.

שאותו תפתח החברה ואליו תהיה  מותר בנקב חשבון - "הנוסף וןשב"הח

הסכומים העודפים. החברה תהא את  להעביר רשאית

רשאית להחליף חשבון בנק כאמור לחשבון בבנק אחר ללא 

  .איגרות החובצורך בקבלת אישור מהנאמן או ממחזיקי 

- "המשועבדים החשבונות"

  

 הנוסף והחשבון( להלן)כהגדרתם  ההתכסות חשבונות

 (.לעיל)כהגדרתו 

 שתישאנה הקבועה השנתית הריבית שיעור על המכרז - ""המכרז

 בהתאם החברה ידי על שתונפקנה'( א)סדרה  איגרות החוב

 .לתשקיף

 מעתלנאמנות של בנק לאומי בע"מ או מי שיכהן,  חברה - "הנאמנים" או "הנאמן"

 .איגרות החובמחזיקי ל, כנאמן לעת

 ההתכסות. בחשבונות המופקדים סכומים - "המגבים הנכסים"

 בחשבונות, לעת מעת, מופקדים יהיו אשרהנכסים,  - "המשועבדים הנכסים"

לטובת  עבדוושיש חוזיות זכויות ולרבות המשועבדים

מאותה סדרה  איגרות חובאך למעט , החובאיגרות  מחזיקי

  .כאמור שתוחזקנה בחשבונות

 .איגרות החוב של' א סדרה - "איגרות החוב סדרת"

השער היציג )כהגדרתו להלן( של אותו  –בתאריך כלשהו  - "הידוע השער"

 היום.

 בהודעה יפורט אשר בתאריך"ב ארה דולר של היציג השער - "היסודי השער"

ידי החברה בהתאם להוראות -אשר תפורסם על, המשלימה

 משלימהחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה 
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 .2007-"זהתשס(, תשקיף וטיוטת

ליום הידוע השער היציג האחרון של מטבע דולר ארה"ב  - "היציג השער"

מסוים שקבע בנק ישראל. אולם בתקופה שבה אין בנק 

ישראל נוהג לקבוע שער יציג, יהיה השער הידוע, השער 

שקבע לאחרונה שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל עבור 

ממשלתיות הצמודות לשער של מטבע דולר  איגרות חוב

 ארה"ב.

וג מידראו  "(ותמעל: "להלן) Standart & Poor’s Maalot - "הדירוג"חברת 

 Fitchאו  Moody’s, Standard & Poor’s או בע"מ

Ratings. 

 תמורת כספי יופקדו בהם אשר מותרים בבנקים חשבונות - "ההתכסות"חשבונות 

 .החברהידי -על שיונפקו איגרות החוב בגין ההנפקה

 יום שבו מתקיים מסחר בבורסה בישראל. - " מסחר יום"

 .עסקאות לביצוע בישראל הבנקים מרבית פתוחים בו יום - "עסקים יום"

בהנחה שיתקבל כל תזרים המזומנים הצפוי מכוח  - "התזרים מבחן"

הפיקדונות המאושרים לפי תנאיהם, תעמוד החברה 

)סדרה א'( בהגיע  איגרות החובבחבויותיה כלפי מחזיקי 

 .פירעונן מועד

 מקרב איגרות החובמחזיקי "

 "הציבור

 .איגרות החובכלל מחזיקי  -

המנוהל בהתאם לתנאי שטר  איגרות החובמחזיקי  מרשם - "איגרות החוב מחזיקי מרשם"

 נאמנות זה.

 חודש בגין לצרכן המחירים למדד צמוד ,₪ 120,000 של סך - "הביטחון כרית סכום"

ס סכום במזומן בגובה ההפרשה למ בתוספת ,2017אוגוסט 

. הסכום האמור יופחת בכל שנה לפי שיעור המס האפקטיבי 

כנגד חשבוניות שיוצגו לנאמן  ,70,000בסכום שלא יעלה על 

בגין הוצאות שוטפות של החברה, לרבות דמי ניהול ככל 

  .שישולמו

עולה על  ר נכון למועד הבדיקה,סכום משווי הנכסים, אש כל - סכום עודף""

 , ואשר עומד במבחן התזרים. שווי ההתחייבויות
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 סכומים" אופנוי"  סכום"

 "פנויים

 מעת החברה ידי על המוחזקים הסכומים עולים שבו הסכום -

 הביטחון כרית סכום על( לעיל)כהגדרתו  הנוסף בחשבון לעת

 (.לעיל)כהגדרתו 

 פיקדונותאו " "מאושר פיקדון"

 "מאושרים

 לדולר צמוד השקל במטבע פיקדון או"ב ארה בדולר פיקדון -

 הסכומים עם בקשר המתקבל הריבית שיעור אשר"ב, ארה

 הריבית שיעור על יעלה או זהה יהיה בו המופקדים

, תנאיהןפי -על)סדרה א'(  החוב איגרות למחזיקי המשולמת

 פי-על והריבית הקרן תשלומי)מועדי  בו הסילוקין ולוחות

 למחזיקי ההתחייבויות פירעון יאפשרו( הפיקדון תנאי

 .במועדן החוב איגרות

פי -על המגבים מהנכסים התקבולים בגין הצפוי התזרים סך - "נכסים שווי"

מהוון למועד הבדיקה לפי ריבית  סך זהכאשר  ,הםתנאי

 חסרת סיכון הרלוונטית לתקופה המהוונת.

 הריבית תשלומי לצורךכל התמורה שעל החברה למסור  סך - "התחייבויות שווי"

 תשלום)קרי,  פרעונן/או ו'( א)סדרה  איגרות החוב למחזיקי

 הבדיקה למועד מהוון, התשקיף להוראות בהתאם( הקרן

 .המהוונת לתקופה הרלוונטית סיכון חסרת ריבית לפי

 נאמנות שטר" " אושטר זה"

 "זה

התוספות המצורפות ו הנספחיםשטר נאמנות זה, לרבות  -

 אליו והמהוות חלק בלתי נפרד הימנו.

מתפרסם שער יציג לפני בהם ש םימי שניב הידוע השער - "התשלום שער"

  התשלום בפועל.מועד 

 איגרות חובהחברה, למעט  ידי עלשהונפקו  איגרות החובכל  - "שבמחזור איגרות חוב"

 .ובוטלוהחברה  ידי עלשנרכשו 

-"להתש(, ומידיים תקופתיים)דוחות  ערך ניירות תקנות - "הדוחות תקנות"

1970. 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, כל האמור במין זכר אף נקבה  .1.5

כשאין בשטר זה הוראה  והכלבמשמע וכן להיפך וכל האמור באדם אף התאגיד במשמע ולהיפך, 

 ין או בהקשר דבר שאינו מתיישב עם משמעות זו.ימפורשת אחרת, ואין בגוף הענ

זה תהיה המשמעות המופיעה לצד ביטויים אלו בתשקיף. במקרה  הביטויים המופיעים בהסכם לכל .1.6

נכון למועד  .הנאמנות שטרהוראות  תגברנהוהוראות התשקיף,  זה שטרשל סתירה בין הוראות 

 פרסום התשקיף, אין כל סתירה בין הוראות התשקיף לבין הוראות שטר הנאמנות.
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  הנאמן הצהרת .2

 ומטרתו, 1999-התשנ"ט ,החברות חוקכי התאגד כחברה פרטית מוגבלת במניות לפי  ,הנאמן מצהיר

חברה לנאמנות וכי  ידי על בדרך כלל המבוצעות נוספות ופעולות בנאמנות עיסוק הינההעיקרית 

 .איגרות החוב, למחזיקי פי הוראות חוק ניירות ערך לע נאמןבתור  לשמשמתקיימים בו תנאי הכשירות 

 סדרה הרחבת .3

להנפיק מעת לעת, ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים  רשאית תהיההחברה  .3.1

)סדרה א'( נוספות, וזאת על פי הצעה פרטית ו/או במסגרת  איגרות חובהקיימים באותה עת, 

שעבודים בגינן, והכל  ולרשוםלהוראות הדין  בכפיפותשיפורסם על ידי החברה,  אחרתשקיף 

הקיימות במועד  איגרות החוב .שבמחזור חובהאיגרות ובהתאם לתנאי  בתנאים כפי שתמצא לנכון

יהוו סדרה אחת לכל דבר  ככל שיונפקו, (,הוצאתן)ממועד  הנוספות איגרות החובוהרחבת הסדרה 

 לבורסה תפנה החברה. פסו-יתחלקו ביניהן פרי איגרות החוב, והבטוחות שניתנו למחזיקי ועניין

למען הסר ספק  .לכשיוצעו, כאמור הנוספות'( א)סדרה  איגרות החוב את למסחר לרשום בבקשה

נוספות )סדרה א'( תיעשה במסגרת שטר הנאמנות והוראות שטר  איגרות חובמובהר, כי הנפקת 

  .הנאמנות יחולו עליהן

 לכך בכפוף תבוצע"( סדרה הרחבת)להלן: " איגרות חוב של נוספת הנפקה, לעיל האמור אף על .3.2

 :להלן המפורטים התנאים כל שיתקיימו

ומבחן התזרים  הנכסים אינו פוחת משווי ההתחייבויות שוויבמועד הרחבת הסדרה,  .3.2.1

 .)כהגדרתו לעיל( מתקיים

 ,וכן ידיימלפירעון  איגרות החובבמועד הרחבת הסדרה, לא מתקיימת עילה להעמדת  .3.2.2

 לא תתקיים עילה כאמור כתוצאה מהרחבת הסדרה;

בהתאם להוראות שטר נאמנות  איגרות החובהחברה עומדת בהתחייבויותיה למחזיקי  .3.2.3

 .זה

 שבמחזור איגרות החובסדרה כדי לפגוע ביכולת הפירעון של החברה את האין בהרחבת  .3.2.1

 .הסדרה הרחבת למועד עובר

החברה תמסור לנאמן, טרם ביצוע מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים מסווגים )ככל  .3.3

שהחברה תבחר לקיים מכרז כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( ובכל מקרה טרם ביצוע 

עד  3.2.1 הרחבת הסדרה בפועל, אישור בכתב בדבר התקיימותם של התנאים האמורים בסעיף 

  .לעיל, בצירוף תחשיב רלוונטי 3.2.4 

לפי שטר זה,  איגרות החובכדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל מחזיקי  אין בזכות זאת של החברה .3.1

 להלן. 14 כאמור בסעיף  איגרות החובאת  מידילרבות מזכותם להעמיד לפירעון 

 נוספת הסדר הנפקת .1

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף להוראות כל דין, להנפיק , מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

איגרות תשקיף( ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי הבכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין במסגרת 

, כפי שהחברה איגרות חובשל  נוספת אחת ה)סדרה א'( ו/או להסכמת הנאמן, לפי העניין, סדר החוב
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משועבדים נפרדים, ללא זכות קיזוז בין החשבונות של  רה יהיו חשבונותשלכל סד ובלבד, תמצא לנכון

להלן(, אשר  10.1 , למעט השעבוד השוטף על כלל נכסי החברה )כאמור בסעיף סדרה אחת לסדרה אחרת

לכל אחת מהסדרות  איגרות החובראטה )בהתאם ליתר הערך הנקוב של -יהיה משועבד לכל הסדרות פרו

האמור לעיל כפוף לקבלת אישור של חברת הדירוג כי  שבמחזור נכון למועד מימוש השעבוד, ככל שימומש.

 )סדרה א'(. איגרות החובאין בהנפקת סדרה נוספת כאמור כדי לפגוע בדירוג 

 החברהעל ידי  איגרות חוברכישת  .5

החברה שומרת לעצמה את הזכות, בכפוף לכל דין, לרכוש בכל עת, הן במהלך המסחר בבורסה והן  .5.1

, בכל מחיר שיראה לה והכל בלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות חובבעסקה מחוץ לבורסה, 

 איגרות חובמורה להנמצאות במחזור המוטלת עליה ובלבד שהסכום שישולם בת איגרות החוב

האמורות ישולם  איגרות החובשירכשו כאמור, העולה על שווי ההתחייבויות של החברה בקשר עם 

, שנקנו על ידה איגרות חובמתוך הסכומים הפנויים. החברה לא תהיה רשאית להנפיק מחדש 

  על ידה ותמשכנה ממסלקת הבורסה.תימחקנה  ,כאמור ,חובהאיגרות ו

ידי החברה תודיע על כך החברה בדיווח מיידי, אשר העתק ממנו -במקרה של רכישה כאמור על .5.2

אשר נקנתה על ידה ונמחקה מהמסחר  איגרות החוביימסר גם לנאמן. בדו"ח תפורט כמות 

 בבורסה ותפעל לפי הנחיות הבורסה בעניין זה.

 השימוש בתמורת ההנפקה .6

 הנכסיםמדיניות החברה לעניין פעילות הכיסוי של החברה ולעניין הגופים בהם יופקדו  .6.1

 :כדלקמן הינה זה תשקיף)סדרה א'( אשר תונפקנה על פי  איגרות החובהמשועבדים ל

כישה בהן תרכוש החברה דולר עסקאות ר תכלול איגרות החוב לעניין החברה של הכיסוי פעילות .6.2

במטבע שיתקבלו כתוצאה מתשקיף זה, יופקדו,  סכומיםה .ההנפקהכנגד כספי תמורת  ארה"ב

כמו כן, במועדי . "(הכיסוי פעילותמותרים )להלן: " בבנקיםמאושרים  בפיקדונות ,דולר ארה"ב

המרה תוכל החברה לבצע עסקאות , תנאים הרשומים מעבר לדףל 3 המפורטים בסעיף ,הפירעון

איגרות כנגד מטבע השקל לצורך פירעון את הסכומים המפוקדים בדולר ארה"ב החברה תמיר בהן 

 . איגרות החובכלפי מחזיקי  החוב

 איגרות החוב קרן פירעון במועד במזומן ב"ארה דולר כנגד איגרות חוב המרת .7

 של האחרון התשלוםכל  של המרה מהחברה לדרוש רשאי יהיה'( א)סדרה  איגרות החובב מחזיק .7.1

, למזומן ,1%בניכוי עמלה של  ,להלן הראשונה לתוספת 2 בסעיף כאמור, הקרן ותשלום הריבית

"( בכפוף ובהתאם לתנאים האחרון התשלום מועד"-ו" ההמרה מבקש: "להלן) ב"ארה בדולר

 המפורטים להלן.

 ימי 15 לפחות, לחברה יגיש, האחרון התשלום את להמיר יבקש אשר 7.1  בסעיף כאמור מחזיק .7.2

, המצ"ב ייעודי טופס באמצעות, המרה לביצוע בכתב בקשה, מועד התשלום האחרון לפני עסקים

ואשר יפורסם בדיווח  החברה מעת לעת אחר שייקבע על ידיייעודי , או טופס לתשקיף 3.1.5 כנספח

 "(.המרה בקשת טופס" זה בתשקיף) מידי במגנ"א

 את להמיר איגרות החוב מחזיק מבקש שבגינם איגרות החוב כמות תצוין המרה בקשת בטופס .7.3

 .ב"ארה בדולר למזומן האחרון התשלום

 בהודעה החברה תודיע עליו אחר מקום בכל וכן החברה במשרדי להשיג ניתן המרה בקשת טופס .7.1



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

8 

 

 .א"במגנ שיפורסם מידי בדיווח או/ו בעיתונים

 ההמרה למבקש החברה תשלח, לעיל 7.2  בסעיף המצוין במועד, המרה בקשת טופס החברה קיבלה .7.5

 .שיאושר ככל, ואישורו ההמרה בקשה טופס קבלת על מטעמה הודעה

 את, ההמרה בקשת בטופס מצויים פרטיו אשר בנק לחשבון, החברה לידי יעביר ההמרה מבקש .7.6

 נענתה עבורן ואשר ב"ארה בדולר למזומן האחרון התשלום המרת התבקשה שבגינן איגרות החוב

, תמורה ללא,  , באמצעות מערכת האקסטראנט,לבורסה מחוץ עסקה ביצוע של בדרך, החברה

 .האחרוןימי עסקים עובר למועד התשלום  5לפחות 

 לעיל,כאמור  איגרות חובבמחזיק על ידי לידי החברה  איגרות חובהעברת  עללאחר קבלת אישור  .7.7

בכפוף להוראות כל דין. ממסלקת הבורסה, והכל ומשיכתן  איגרות החובלמחיקת החברה תפעל 

, שהועברו אליה כאמור איגרות החובבנוסף, תעביר החברה לבורסה כתב ויתור תשלום על חשבון 

 .טרם נמשכו ממסלקת הבורסה ,כאמור ,חובהאיגרות ובלבד ש

 כאמור איגרות החוב להעברת בכפוףו, האחרון תשלוםהמועד  לאחר בנקאיים עסקים ימי 3 תוך .7.8

"ב ארה בדולר במזומן( להלן)כהגדרתו  ההמרה סכום את החברה תפקיד, החברה לידי לעיל

 החברה ידי על שתיקבע אחרת דרך בכל או ההמרה בקשת טופס גבי על צוין אשר הבנק בחשבון

 .המרה בקשת בטופס

 ובלבד, ההמרה הליך של הטכניות הביצוע דרכי את לעת מעת לשנות או להחליף רשאית החברה .7.9

 .המרה לביצוע ההליך שינוי למועד עוברימים  3דיווח מידי, לפחות ב זה בעניין הודעה שתפרסם

 :להלן כמתואר יחושב אשר סכום משמעו" ההמרה סכום"

CP = (100% − C)  ×  
I

FC
 

 :זה 7  סעיף לצרכי כאשר

 

CP"" - 
"ח ערך נקוב של ש 1כל  של המרה בגין"ב ארה בדולרההמרה  תמורת

 '(.א סדרה) איגרות חוב

FC"" - 

 המבוצע לתשלום הרלוונטי( לעיל 1.4  בסעיף כהגדרתו) התשלום שער

 של האחרון לתשלום הקובע ביום( א סדרה) איגרות החוב למחזיקי

 .הקרן ולתשלום הריבית

C"" - 1% בשיעור המרה עמלת. 

I"" - 

 לתשלום הקובע ביום לקבל זכאי מחזיק שכל בשקלים הסכום

איגרת  של נקוב ערך ₪ 1 כל בגין הקרן ולתשלום הריבית של האחרון

 '( המוחזקות על ידו.א סדרה) חוב

 ת החברהיוהתחייבו .8

, כל זמן שתוצאנה איגרות החובלגבי  כלפי הנאמן את ההתחייבויות הבאות החברה מקבלת על עצמה

 :במלואן נפרעו טרם כאמור איגרות חובש
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, ולמלא איגרות החוב תנאי הקבועים לכך את כל הסכומים, המשתלמים על פילשלם במועדים  .8.1

ולפי  ,העניין לפי, איגרות החובלפי תנאי  הןעלי יםאחר כל התנאים וההתחייבויות האחרות המוטל

 ;שטר נאמנות זה

 ;ונאותה סדירה בצורהבשם החברה ו עסקיהאת  ולנהל להתמיד .8.2

)זכות להעמדה  להלן 14 לנאמן בכתב על קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף  להודיע .8.3

לפירעון מידי(, או על ידיעה ממשית של החברה כי ארוע כאמור עומד להתרחש, או כי קיים חשש 

 ;סביר שימנע מהחברה את היכולת לעמוד בתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן

כסים על נכסים עם היוודע לה על כל מקרה בו הוטל עיקול או מונה כונס נ מיד בכתבלנאמן  להודיע .8.1

 מנהל, מקצתם או כולם, לנכסיה מונה בו מקרה בכל וכן ,מקצתם או כולםמהותיים של החברה, 

וכן, לנקוט על חשבונה בהקדם בכל האמצעים הסבירים לשם  קבוע או זמני, מפרק/או ו מיוחד

 ;הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, או הפירוק או הניהול לפי העניין

לתת לנאמן ו/או לאנשים שיצווה, כל הפנים  ולמבקריולהורות לרואי החשבון שלה  ,לתת .8.5

 ;איגרות החובשתהיה נחוצה לשם הגנה על מחזיקי  ,נכסיהבאינפורמציה הקשורה בעסקיה או 

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים  .8.6

 של מורשה נציג כלבמשרדיה, ולאפשר לנאמן ו/או ל כאסמכתאות ןוהמסמכים הקשורים בעסקיה

. לעניין זה, נציג מורשה של  במסמכים האמוריםובפנקסי החשבונות  ,בכל זמן סביר ,, לעייןהנאמן

הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר 

 ;להלן 9 חייבות לסודיות כמפורט בסעיף לחברה לפני העיון כאמור, ובכפוף להת

 שנתגלו הליקויים לתיקון ביחס מעקב או פיקוח חובת הנאמן על להטיל כדי באמור אין כי, מובהר

על אף האמור, יעקוב הנאמן אחר תיקונם של ליקויים אשר לדעת הנאמן יש בהם  .כאמור בדוחות

 ;איגרת החובכדי להוות סיכון מהותי לזכויות מחזיקי 

החברה דיווח  פרסמהי)א( לחוק ניירות ערך. 35לנאמן את המסמכים המנויים בסעיף  להמציא .8.7

 המצאה לנאמן כאמור. במגנ"א, אתר ההפצה של הרשות לניירות ערך, תהיה פטורה מ מידי

 .בכתובתה או בשמה שינוי כל על לנאמן להודיע .8.8

ימי עסקים, על ביצוע כל תשלום לבעלי  (5) תוך חמישה ,בכתבלנאמן, הודעה בכתב חתומה  למסור .8.9

לאחר  איגרות החוביתרת הסכומים אותם חייבת החברה באותו מועד לבעלי  ועל איגרות החוב

 ביצוע התשלום הנ"ל.

באופן בלעדי , ותעסוק איגרות החובמתחייבת כי לא תשנה את עיקר פעילותה בתקופת חיי  החברה .8.10

 והכל, כאמור איגרות חוב תהשקעה של תמורת הנפקב, וכן העניין לפי, איגרות חובהנפקת ב

  .החברה תקנון ולהוראות הנאמנות שטר להוראות, התשקיף להוראות בהתאם

 של מהמצאהאת החברה  ויפטורפרסום של החברה במגנ"א ייחשב כפרסום שנמסר לנאמן,  כל .8.11

 להוראות ובהתאם סביר באופן הנדרשות/או ו הנחוצות הפעולות כל את לבצע .לנאמן כאמור דיווח

 הנאמן של וההרשאות הכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם סביר זמן ותוך דין וכל זה שטר

 .הזה הנאמנות לשטר בהתאם כוחו באי/או ו
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לתת לנאמן העתק מכל מסמך או מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב, ככל שתעביר.  .8.12

כן תעביר החברה לנאמן או לנציג מורשה שלו שיהיה עו"ד או רו"ח במקצועו מידע נוסף לגבי 

יה המשפטיים לעשות החברה אשר ניתן להכינם באופן סביר ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועצ

כן, לפי דרישה סבירה של הנאמן, וזאת ככל שמידע זה נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות 

  החוב.

למסור לנאמן, על פי דרישתו, מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שיידרשו באופן סביר על ידי  .8.13

כוחות וההרשאות של הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו הסביר, לשם יישום והפעלת הסמכויות, ה

 הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות. 

על פי שטר זה לרבות  לסייע לנאמן בכל דרך סבירה אפשרית למלא את תפקידיו על פי חוק ו/או .8.11

בדיקת הנכסים המשועבדים מכח הבטוחות )אם ככל שיהיו כאלה בעתיד(, בדיקת תוקף הבטוחות, 

ם ובמועדם, בדיקת פעולות ו/או עסקאות שביצעה בדיקת קיום התחייבויות החברה במלוא

החברה. יובהר, כי גם על כל מידע שיימסר לנאמן ו/או לנציגו המורשה, על פי הוראות סעיף זה, 

 להלן.  9 יחול האמור בסעיף 

 להקפיד על רישום וניהול מסמכי החברה כנדרש על פי כל דין. החברה מתחייבת  .8.15

 . אשר יהיו סביריםמשרדיה בסכומים תשכור החברה  .8.16

 בנייר מכתבים, שיקים וקבלות נפרדים.  תעשה שימושהחברה  .8.17

החברה מתחייבת לפעול כל העת כישות משפטית עצמאית ונפרדת ולתקן כל עיוות או אי הבנה  .8.18

 בקשר עם זהותה כאמור. 

 הנאמן התחייבויות .9

, למעט לצורך בסודיות מסגרת הסכם נאמנות זהמתחייב בזאת לשמור כל מידע שניתן לו ב הנאמן .9.1

 פי-על לזכויותיהם הנוגעת, החלטה קבלת לצורך איגרות החוב מחזיקי של לאסיפה העברת מידע

וכן, אם גילויו או השימוש  איגרות החובל הנוגע בכל החברה מצב על דיווח מתן לצורך או זה שטר

בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי החוק, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של בית משפט או על פי 

 .הוראות רשות מוסמכת כדין

כל חלק מהמידע, שהינו בבחינת נחלת הכלל )למעט מידע שהפך ההתחייבות לסודיות לא תחול על  .9.2

 להח -לנחלת הכלל בגין הפרה של התחייבות זו לסודיות( או שהתקבל בידי הנאמן שלא מהחברה

  .קבלתו ממועד

 שעבודים .10

 יתר כל של והמדויק המלא הקיום ולהבטחת, איגרות החוב למחזיקי תשלום כל להבטחת .10.1

 :ולרשום ליצור מתחייבת החברה, זה נאמנות ושטר איגרות החוב בגין החברה של התחייבויותיה

 מחזיקי עבור הנאמן לטובת, בסכום הגבלה וללא ראשונה מדרגה שוטף עבודיש .10.1.1

 הנכסים על יחול השוטף עבודישהש באופן, המשועבדים הנכסים על, איגרות החוב

 ומכשירים חוב אגרות, תעודות התחייבות, מניות, מזומן לרבות, שהוא סוג מכל

 בחשבונות, לעת מעת, מופקדים שיהיו/או ו המופקדים, אחרים פיננסים

 ;המשועבדים

קבוע מדרגה ראשונה, וללא הגבלה בסכום, לטובת הנאמן עבור מחזיקי  שיעבוד .10.1.2

 של זכויותיה יתר על ורק אך יחול אשר, על החשבונות המשועבדים, איגרות החוב
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 כאמור)אשר  המשועבדים הנכסים על לא אך, המשועבדים בחשבונות החברה

 ההוראותשוטף לטובת הנאמן(, והכל בכפוף לכל יתר  עבודיבש ישועבדו לעיל

 .זה 10  שבסעיף והתנאים

ובהר, כי הנכסים המשועבדים כאמור, משקפים למעשה, את הנכסים המגבים היחידים מ .10.2

  .איגרות החובהמוחזקים על ידי החברה לצורך כיסוי התחייבויותיה כלפי מחזיקי 

חברה תמציא לנאמן אישור מאת הבנקים ו/או המוסדות הכספיים הרלוונטיים בהם מתנהלים ה .10.3

ויות קיזוז ועיכבון בין החשבונות המשועבדים לבין כל החשבונות המשועבדים, בדבר העדר זכ

חשבון אחר של החברה, וכן תשלח לבנקים ו/או למוסדות הכספיים הרלוונטיים האמורים הודעה 

בדבר הגשה לרישום של השעבודים האמורים ברשם החברות ותעביר לנאמן העתק של ההודעה 

 פי, לפי העניין.האמורה עם חותמת "נתקבל" מאת הבנק ו/או המוסד הכס

, כי לנאמן לא תהיינה זכויות חתימה בחשבונות המשועבדים. לאור זאת מובהר, כי הבנק בו מובהר .10.1

מנוהלים החשבונות המשועבדים לא יידרש לאישור הנאמן כדי להעביר כספים ו/או ניירות ערך 

מרות האמור ו/או נכסים פיננסיים בין החשבונות האמורים ומהחשבונות המשועבדים האמורים. ל

לעיל, יהיו רשאים החברה והנאמן להסכים על הסדרי זכויות חתימה אחרים אשר יידרשו את 

 חתימת הנאמן לצורך ביצוע פעולות כלשהן בחשבונות המשועבדים. 

 טר הנאמנות והשעבודיםתשקיף, שהמכוח )סדרה א'(  איגרות החובזכויות מחזיקי מימוש  .10.5

. בלבד המשועבדים תקבולים נטו שיתקבלו מהנכסיםוך מת יבוצעו ,שיירשמו לטובתם כאמור

איגרות במקרה בו לא יהיה די בתקבולים האמורים לצורך כיסוי התחייבויות החברה למחזיקי 

רשאים להיפרע מנכסים )סדרה א'(  איגרות החוביהיו מחזיקי לא תשקיף, העל פי )סדרה א'(  החוב

 )סדרה א'(. איגרות החוב נאמן עבור מחזיקיהאחרים של החברה, אשר אינם משועבדים לטובת 

 חלוקה מגבלות .11

או תחלק כל דיבידנד אלא  תשלםכי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, ובכלל זה לא תכריז,  תמתחייב החברה

 אם מתקיימים התנאים המפורטים להלן:

 .ההתחייבות שווי על עולה הנכסים שווי .11.1

 ההתחייבות לתשלום כאמור לעיל.עודפים לפחות בגובה החלוקה או  סכומים קיימים .11.2

 .איגרות החוב של מידי לפירעון להעמדה עילה מתקיימת לא .11.3

החלטת דירקטוריון החברה על החלוקה לא מתקיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם  במועד .11.1

 ( לתקנות הדוחות. 11)ב()10בתקנה 

  חשבונות ניהול .12

 :כדלהלן, ההתכסות בחשבונות החברה תפעל, איגרות החוב במלואן נפרעו לא עוד כל

 את סכום כרית הביטחון בחשבון הנוסף.עובר למועד קבלת תמורת ההנפקה תפקיד החברה  .12.1

ובלבד שהסכום המופקד בכל אחד מן הבנקים  בפיקדונות המאושריםההנפקה תופקד  תמורת .12.2

. החברה מותרים בבנקים החברה ידי על המופקדים הסכומים מסך 50% -המאושרים יהיה פחות מ

מן  אחד בכלבפיקדונות המאושרים לפקודונות מאושרים תהיה רשאית להעביר את הנכסים 
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 50% -, ובלבד שהסכום המופקד בכל אחד מן הבנקים המאושרים יהיה פחות ממותריםה בנקיםה

למען הסר ספק יובהר כי הריבית  .ריםמות בבנקים החברה ידי על המופקדים הסכומים מסך

בבנקים המותרים תהיה זהה או תעלה על שיעור כאמור לעיל,  ,מהסכומים המועבריםשתתקבל 

הריבית שהייתה צפויה להתקבל בהתאם לתנאי הפיקדונות המאושרים שהיו קיימים עובר למועד 

ההעברת הנכסים. בנוסף, גם לוחות הסילוקין בחשבונות הנ"ל יהיו תואמים ללוחות הסילוקין של 

 . איגרות החוב

ף האמור לעיל, תמורת ההנפקה אשר תתקבל באמצעות תשקיף להשלמה זה ועל פי ההודעה א על .12.3

 בבנקים מותרים בישראל בלבד. תפוקדהמשלימה, 

 ובלבד כאמור משיכה יאשר הנאמן. הנאמן לאישור כפופה תהיהההתכסות  מחשבונות משיכה .12.1

 עודפים סכומים ההתכסות בחשבונות קיימיםבמקרה בו ( 1: )הבאים התנאיםמ אחד שיתקיים

 אופןו העדכני הסכוםאישור רו"ח בעניין  החברה תמציאיינתן אישור הנאמן לאחר ש אשר לגביהם

יאשר הנאמן  )כהגדרתו לעיל( התזרים במבחן עומדתהודיעה לנאמן כי היא  החברהו וחישוב

 הריבית תשלומי לצורך מתבצעת המשיכה בו במקרה( 2) או ;משיכה בגובה הסכומים העודפים

( 3; )התשקיף להוראות בהתאם( הקרן תשלום)קרי,  פרעונן/או ו'( א)סדרה  איגרות החוב למחזיקי

 בעסקאות בין, החברה ידי על, לעת מעת במחזור שיהיו איגרות החוב של עצמית רכישה של במקרה

, ובלבד שבאותה עת החברה הודיעה לנאמן כי היא 5  בסעיף כאמור, לה מחוצה ובין בבורסה

( לצורך המרת תמורת ההנפקה לדולר ארה"ב )לשם הפקדתם 1; או )עומדת במבחן התזרים

תשלומי הקרן מדולר ארה"ב לשקלים  (, ולצורך המרת תשלומי ריבית ו/או בפיקדונות מאושרים

 אשראיליטול למען הסר ספק יובהר כי החברה לא רשאית . איגרות החובלשם תשלום למחזיקי 

 .משועבדיםחשבונות ההעל חשבון  כלשהוא

טחון, ישמשו כל הסכומים העודפים, יוהיתרה בחשבון הנוסף תהיה נמוכה מסכום כרית הב היה .12.5

 כיטחון. למען הסר ספק מובהר בזאת יה לסכום כרית הבלהפקדה בחשבון הנוסף עד להשלמ

לצורך חישוב הסכומים הפנויים יובאו בחשבון סכומים עודפים שנתקבלו בידי החברה בתקופת 

 .(לדף מעבר הרשומים לתנאים 3.5בסעיף מפורט )כ שחלפההריבית 

כי החברה תהיה רשאית, על פי שיקול דעתה הבלעדי, להעביר, בכל עת, לכל צד שלישי, כל  מובהר .12.6

סכום פנוי, כהגדרת מונח זה, לרבות העברה בדרך של חלוקת דיבידנד, דיבידנד ביניים או מניות 

או  איגרות חובהטבה, וכן תהיה החברה רשאית, בכל עת, לעשות שימוש בסכום פנוי לצורך רכישת 

  החברה.כיסוי הוצאות התפעול השוטף של  לצורך

 של ראשונה דרישה לפי, חייב הנאמן יהיה אזי(, וריבית)קרן  במלואן איגרות החוב כל פרעון לאחר .12.7

 להוראות בהתאם הנוסף ובחשבון ההתכסות בחשבונות המופקדים בכספים לפעול, החברה

 .החברה

  שוטף שעבוד ליצור לא התחייבות .13

בשעבוד  ,לשעבד את כלל רכושה, הקיים והעתידי )המוחזק על ידה במישרין בלבד(החברה מתחייבת שלא 

לכך בהחלטה רגילה. יודגש כי  איגרות החובשוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי 

החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בשעבודים ספציפיים )וכן בשעבוד שוטף על נכס/ים 



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

13 

 

החברה מצהירה כי למועד חתימת שטר זה לא יצרה החברה ולא התחייבה ליצור שעבוד שוטף ספציפיים(. 

 כללי כאמור. 

 מידי לפירעון להעמדה זכות .11

  .העניין לפי 14.2  מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן יחולו ההוראות שבסעיף ,יותר או אחד בקרות .11.1

לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה  איגרות החובאם  .11.1.1

 ימי עסקים. 7לטובת המחזיקים והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור בתוך 

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת הליכים כנגד  .11.1.2

 350החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם נושי החברה לפי סעיף 

עשיית  אואסור לפי תנאי שטר זה  שאינולחוק החברות )למעט שינוי במבנה החברה 

תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או , או אם החברה (הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה

 .הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן

לחוק החברות כנגד החברה )ושלא בהסכמתה( אשר לא  350אם תוגש בקשה לפי סעיף  .11.1.3

 ימים ממועד הגשתה. 60נדחתה או בוטלה בתוך 

ברה אחרת כאמור אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק למטרות מיזוג עם ח .11.1.1

או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית משפט  ,להלן( 14.1.7 בסעיף 

 ו/או ימונה לה מפרק קבוע.

אם יינתן צו פירוק זמני ו/או ימונה מפרק זמני ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת  .11.1.5

ימים ממועד מתן הצו או  15כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך  אופי דומה, וצו או החלטה

 קבלת ההחלטה, לפי העניין. 

אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( לחברה או על נכס  .11.1.6

אשר לא  -מהותי של החברה )כהגדרתו להלן(, או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 

אם ניתן צו  -ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או  15נדחו או בוטלו בתוך 

 למינוי כונס נכסים קבוע לחברה או על נכס מהותי של החברה )כהגדרתו להלן(. 

״: הינו נכס או מספר נכסים במצטבר של החברה או של נכס מהותי של החברה״

האחרונים תאגידים בשליטתה, אשר שוויים, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים 

מהיקף  30%)מבוקרים או מסוקרים(, במועד האירוע הפרה של החברה עולה על 

הנכסים במאזן המאוחד של החברה על פי הדוחות הכספיים כאמור )כאשר ככל 

שמדובר בנכס שבבעלות תאגיד בשליטת החברה, שוויו של הנכס יהא על פי שיעור 

משמש בטוחה להלוואה ללא יכולת . מובהר כי נכס ה(החזקתה של החברה באותו תאגיד

 ( לא ייחשב כנכס מהותי. Non-Recourseחזרה ללווה )

אם יוטל עיקול או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל בקשר עם נכס מהותי של החברה  .11.1.7

(, והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, 14.1.6  )כהגדרת המונח בסעיף

 )ארבעים וחמישה( ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין.  15תוך 

 בהתחייבויותיה מדהעאם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא  .11.1.8
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 .איגרות החובהמהותיות כלפי מחזיקי 

אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הודיעה  .11.1.9

 עסקיה, כפי שאלו יהיו מעת לעת. אתעל כוונתה לחדול להמשיך 

בהחלטה  איגרות החובבוצע מיזוג של החברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי  .11.1.10

, לרבות החובאיגרות מיוחדת, אלא אם כן הצהירה החברה הקולטת כלפי מחזיקי 

ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר  10באמצעות הנאמן, לפחות 

שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי 

 מידי. אין בסעיף זה כדי לגרוע מיתר העילות להעמדה לפירעון איגרות החובמחזיקי 

זה לעיל ולהלן וכי החל מתקופה  14.1 בהתאם לסעיף  איגרות החובהמוקנות למחזיקי 

לעיל זה  14.1 ימים לפני מועד המיזוג המתוכנן, יחולו כל העילות המנויות בסעיף  30של 

ולהלן ביחס החברה הקולטת כאילו היתה החברה. ביחס לאמור בסעיפים בהם האמור 

נגזר מהדוחות הכספיים של החברה, תבוצע הבדיקה ביחס לדוחות הכספיים של החברה 

 הקולטת כפי שיהיו לאחר המיזוג.

 .שהיא סיבה מכל נמחקה או חוסלההחברה  אם .11.1.11

ו/או שטר הנאמנות הפרה יסודית, ובכלל זה  איגרות החובאם החברה הפרה את תנאי  .11.1.12

ו/או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או  איגרות החובאם יתברר כי מצג ממצגי החברה ב

על  הודעהימי עסקים ממועד קבלת  7מור תוך מלא, והחברה לא תיקנה את ההפרה כא

 .כך

איגרות של  סדרה נוספתאו תנפיק  רות החובאיגבמקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה ל .11.1.13

 , בניגוד להוראות שטר הנאמנות.חוב

 יום 30אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך  .11.1.11

 מהמועד האחרון שבו הוא חייב בפרסומו.

 . לעיל 11 החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה כמפורט בסעיף  אם .11.1.15

אם שווי הנכסים פחת )בסכום שאינו זניח( משווי ההתחייבויות והחברה לא תיקנה זאת  .11.1.16

 מי מסחר ממועד קבלת דרישת הנאמן לכך.י 7בתוך 

 של למסחר מרישום מחיקה על תחליט שהבורסה במקרה כי יובהר ספק הסר למען

 הבורסה בהנחיות שנקבע מהסכום פחת בהן הציבור החזקות יוששו מפני איגרות החוב

 .איגרות החוב של מידי פדיון תבצע לא החברה אזי(, לתשקיף 2.7 בסעיף)כאמור 

מי מהבנקים המותרים לא תחייב את החברה  שלכי ירידת דירוג  יובהרהסר ספק  למען

 להעביר את הכספים המופקדים בבנקים כאמור לבנקים אחרים. 

 כי אין אפשרות לפירעון מוקדם ביוזמת החברה.  למען הסר ספק יובהר

: וביחד)להלן  לעיל)כולל(  14.1.16  עד 14.1.1 איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  בקרות .11.2

 :הבאות ההוראות, העניין לפי, יחולו"(, הפרה אירועי"
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 איגרות החובבקרות איזה מאירועי ההפרה, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי  .11.2.1

 בהתקייםימים ממועד זימונה )או מועד קצר יותר  21אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 

להלן(, ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון  14.2.6 הוראות סעיף 

, בשל קרות איזה מאירועי איגרות החובמידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

/או ההפרה, לפי העניין. בהודעת הזימון יצוין, כי היה והחברה תגרום לביטולו ו

שבגינו זומנה האסיפה, עד למועד כינוס האסיפה, אזי  ההפרה אירועלהפסקתו של ה

 כאמור לעיל. איגרות החוביבוטל זימון אסיפת מחזיקי 

תתקבל באסיפת מחזיקים  מידילפירעון  איגרות החובהחלטת מחזיקים להעמיד את  .11.2.2

איגרות ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 50%מחזיקים בחמישים אחוזים )השנכחו בה 

המיוצג בהצבעה או  איגרות החוב, ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של החוב

( 20%ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )

 לפחות מהיתרה כאמור.

בוטל או הוסר איזה מאירועי ההפרה, והחלטה  במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא .11.2.3

 14.2.2 כאמור התקבלה באופן הנדרש כמפורט בסעיף  איגרות החובבאסיפת מחזיקי 

את כל היתרה הבלתי  מידיהעמיד לפירעון לעיל, הנאמן יהיה חייב, ללא שיהוי, ל

 , ובלבד שנתן לחברה התראה מראש על כוונתו לעשות כן.איגרות החובמסולקת של 

 להעמד לפעול כוונתו על לחברה ובכתב מראש התראה יהווה לאסיפה הזימון פרסום .11.2.1

 .כאמור איגרות החוב של מיד לפירעון

 14.2.1 הימים האמורים בסעיף  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .11.2.5

וכן רשאי שלא  איגרות החובלעיל אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות מחזיקי 

 מידילפירעון  איגרות החובלמסור התראה מראש לחברה בדבר כוונתו להעמיד את 

סביר כי מסירת  לעיל, במקרה בו יהיה הנאמן בדעה, כי קיים חשש 14.2.3 כאמור בסעיף 

 .דיימילפירעון  איגרות החובההתראה כאמור, תפגע באפשרות להעמיד את 

לעיל, תקופה סבירה  14.1 האמור לעיל, נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  אף על .11.2.6

שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה 

לפירעון  איגרות החוב, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את מידילהעמדה לפירעון 

זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;  14 כאמור בסעיף  מידי

ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה האמורה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן 

 מהותי בזכויות המחזיקים.

 הנאמן של מסמכותו לגרוע בכדי, זה 14.2 הסר ספק יובהר, כי אין באמור בסעיף  למען .11.2.7

 על פי שיקול דעתו.  איגרות החובאת  ידיימ לפירעון להעמיד

איגרות יעשה לפי יתרת ערכן הנקוב של  ידיימלמען הסר ספק מובהר כי הפירעון ה .11.2.8

כהגדרתה בתנאים  ריבית )לרבות ריבית פיגורים, אשר טרם נפרעו כולל הפרשי החוב

( שהצטברו על הקרן, כאשר הריבית תחושב לתקופה המתחילה הרשומים מעבר לדף

ידי בפועל )חישוב למועד הפירעון המלאחר היום האחרון שבגינו שולמה ריבית ועד 
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 יום לשנה(. 365הריבית עבור חלק משנה יעשה על בסיס 

כאמור לעיל ו/או בהעמדה  ידיימין בזכות ההעמדה לפירעון למען הסר ספק, מובהר כי א .11.2.9

 איגרות החובכדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי  מידילפירעון 

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

תור כלשהו על זכויותיהם של , לא תהווה ויההפרה מארועיבקרות איזה  מידילפירעון 

 או של הנאמן כאמור. איגרות החובמחזיקי 

 הנאמן בידי והליכים תביעות .15

בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, הנאמן יהיה רשאי, בכל עת, לפי שיקול  .15.1

דעתו, וללא מתן הודעה נוספת, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות 

לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון ובכפוף לכל דין, לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות מחזיקי 

וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת של החברה על פי שטר  איגרות החוב

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

ו/או  איגרות החובוהכל להגנת מחזיקי  מידילא הועמדו לפירעון  איגרות החובאחרים גם אם 

מובהר  ,ר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין. על אף האמור בסעיף זהלצורך מתן כל צו באש

 זה. לעיל ולא מכח סעיף 14.1 תקום רק בהתאם להוראות סעיף  דיימיכי זכות להעמדה לפירעון 

ידי החלטה רגילה -לעיל אם יידרש לעשות כן על 15.1 הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  .15.2

בנסיבות העניין אין  , אלא אם כן ראה כיאיגרות החובשנתקבלה באסיפה הכללית של מחזיקי 

הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד 

 הסביר הראשון.

בכדי שיוחלט  איגרות חובהנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי  .15.3

על ידי המחזיקים בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כן יהיה 

לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול  איגרות החובהנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי 

 דיימיעון ההליכים כאמור. למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפיר

לעיל, למעט אם האירוע שבגינו  14 על פי סעיף  איגרות החובעליו החליטה אסיפת מחזיקי 

 15.1 בוטל או הוסר. מובהר, כי על אף האמור בסעיף  ידיימהתקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון 

לעיל, הנאמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה רגילה שנתקבלה 

כמו כן, יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות  .איגרות החובזיקי באסיפה כללית של מח

 מחזיקים לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור, בהתאם לאמור לעיל.

בכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של  .15.1

על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה. למען הסר  איגרות החובמחזיקי 

עליו החליטה אסיפת מחזיקי  דיימיספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון 

לעיל, למעט אם האירוע שבגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון  14 על פי סעיף  איגרות החוב

 בוטל או הוסר. ידיימ

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או  .15.5

כאמור בסעיף זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע  איגרות חובהגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי 

שפט אליו ממלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפת המחזיקים ו/או הוראות מבית 
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פנה הנאמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות במקרה בו סבר הוא שיש צורך בהוראות כאמור. 

או מימוש בטוחות  מידילפירעון  למען הסר ספק יובהר, כי הנאמן אינו רשאי לעכב ביצוע העמדה

לעיל, למעט אם  14 על פי סעיף  איגרות החובשניתנו )ככל שיינתנו( עליו החליטה אסיפת מחזיקי 

 בוטל או הוסר. ידיימהאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון 

 תקבולים על נאמנות .16

כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו, הוצאותיו ופרעון כל חוב כלפיו, בכל דרך  .16.1

, ו/או כתוצאה מהליכים דיימילפירעון  איגרות החובכתוצאה מהעמדת  ,ת אך לא רקשהיא לרבו

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

לסילוק ההוצאות, התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות  -תחילה הקדימויות בנשיה הבא: 

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

אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו )ובתנאי כי הנאמן לא יקבל את שכרו הן 

שיפוי' הלום כל סכום אחר על פי 'התחייבות לתש - שנית ;(איגרות החובמהחברה והן ממחזיקי 

אשר נשאו  איגרות החובלתשלום למחזיקי  - שלישיתלהלן( ;  29.1 )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 .להלן 29.4.2 בתשלומים לפי סעיף 

, ובכפוף איגרות החובהיתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי 

 – ראשיתות הבא: להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת, למטרות לפי סדר העדיפ

של ריבית הפיגורים בגין פיגורי תשלום הריבית המגיעים להם לפי  איגרות החובלתשלום למחזיקי 

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא -, פריאיגרות החובתנאי 

יגורי את פ איגרות החובלתשלום למחזיקי  - שניתהעדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור -, פריאיגרות החובתשלום הקרן המגיעים להם לפי תנאי 

לתשלום למחזיקי  - שלישיתהמגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 

פסו, -המוחזקות על ידם פרי איגרות החובשל סכומי הריבית המגיעים להם על פי  איגרות החוב

שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות 

איגרות לתשלום למחזיקי  – רביעיתעל ידי החברה או באופן אחר;  איגרות החובבזמן של הוצאת 

פסו, שמועד -יהמוחזקות על ידם פר איגרות החובשל סכומי הקרן המגיעים להם על פי  החוב

תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של 

 .על ידי החברה או באופן אחר איגרות החובהוצאת 

 .לחליפיה או לחברה הנאמן ידי-על ישולם, כזה שיהיה במידה, העודף

 בה לנכותו על פי כל דין. ינוכה מס במקור, ככל שיש חו איגרות החובלמחזיקי  מהתשלומים

יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין  איגרות החובמחזיקי  .16.2

והשנייה לעיל בלבד. הנ"ל כפוף לכך שיתקבל  הראשונהבאסיפת מחזיקים, וזאת ביחס לחלופות 

 אישור מתאים מרשות המסים.

לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת  והיאצאות על החברה לשאת באיזה מההו שיהיהיובהר, כי ככל  .16.3

הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות 
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  ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

 הנאמן באמצעות למחזיקים תשלום לדרוש סמכות .17

ו/או קרן( אותו על החברה הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום )ריבית  .17.1

"( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או התשלום הרלוונטילשלם למחזיקים )להלן בסעיף זה: "

"( ובלבד שהחברה לא סכום המימוןההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה )להלן בסעיף זה: "

ר את סכום נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון. החברה תעבי

המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול 

בהתאם 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. 

מועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום הלא יאוחר מיום עסקים אחד לפני  עד .17.2

תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים  ,המימון

 שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.

ככל שלא  ,יו כאמור בסעיף זה לעילסכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר ליד .17.3

התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין )לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע 

 בצירוף מע"מ.₪  500,000יוגבל לסך של  ,הפעולות בגינם נדרש סכום המימון(

חייבת  אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא .17.1

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. 

 כספים חלוקת לעכב סמכות .18

לעיל, היה והסכום הכספי, אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים  16 למרות האמור בסעיף  .18.1

יהיה פחות ממיליון , לעיל 16 עיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה בהתאם לסעיף ל האמורים

ש"ח, לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, 

להלן, והוא יהיה רשאי להחליף השקעות אלה מזמן לזמן  23  בהשקעות המותרות לפי סעיף

להלן. לכשתגענה השקעות  23 בהשקעות מותרות אחרות לפי ראות עיניו בהתאם להוראות סעיף 

אלה על רווחיהן יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לסכום אשר יספיק כדי לשלם את הסך 

לעיל. במקרה  16 ישלמם הנאמן למחזיקים בהתאם לסדר הקדימויות כאמור בסעיף  האמור לעיל,

שלושה חודשים ( 2)או  ;מועד תשלום הריבית ו/או הקרן הקרוב( 1)בו עד למועד המוקדם מבין: 

לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, לא יהיה בידי הנאמן סכום, אשר יספיק כדי לשלם לפחות 

 את הכספים שבידו. איגרות החובמיליון ש"ח כאמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי 

, לפי החלטה רגילה שתתקבל על איגרות החובזה לעיל, רשאים מחזיקי  18.1 על אף האמור בסעיף  .18.2

ידם, להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור 

לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות ממיליון ש"ח ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן  16 בסעיף 

וזאת בכפוף להוראות תקנון הבורסה והנחיותיו כפי שיהיו  איגרות החובנאי ת ו/או ריבית על פי

הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד לום שכר שעת. על אף האמור תל מעת

עם הגיע מועדם )ולעניין ההוצאות שכבר שולמו על ידי הנאמן, יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע 

הכספים לידי הנאמן( אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מסך של מיליון ש"ח 

 כאמור.
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 חלוקה על הודעה .19

על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים  איגרות החובהנאמן יודיע למחזיקי 

 31 יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף  11לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של  18 –ו 16 הנזכרים בסעיפים 

איגרת בזכאים לריבית לפי השיעור הקבוע  איגרות החובום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי להלן. לאחר הי

, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע לשלם להם החוב

 כאמור.

 בחברה תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות .20

ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה  איגרת החובסכום כלשהו המגיע למחזיק  .20.1

"(, יחדל לשאת המניעהשאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה היתה מוכנה ויכולה לשלמו )להלן: "

יהיה  איגרת החובבמהמועד שנקבע לתשלומו והמחזיק הצמדה )ככל שאלו קיימים(  והפרשיריבית 

ד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במוע

 או הריבית.

יום מהמועד שנקבע לתשלום, את סכום התשלום שלא שולם  11החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך  .20.2

ככל שמצויות )לעיל ותודיע בכתב על פי הכתובות המצויות ברשותה  20.1 במועדו, כאמור בסעיף 

על הפקדה כאמור והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו תשלום  איגרות החוב, למחזיקי (ברשותה

 איגרת החובומוחלט של  סופים כפדיון , גאיגרות החובלמחזיק ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין 

 על ידי החברה.

כל סכום שיוחזק על ידי הנאמן בנאמנות עבור המחזיקים יופקד על ידי הנאמן בבנק ויושקע על  .20.3

להלן. עשה כן  23 פי סעיף -ידו, בשמו או בפקודתו, לפי שיקול דעתו בהשקעות המותרות לו על

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

בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה, לרבות בגין ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי שכר 

בה, וישלמה לזכאים כנגד אותן הוכחות שידרשו על ידו לשביעות רצונו טרחתו ותשלומי החו

אחר שיקבל הנאמן מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה כאמור, יעביר הנאמן למחזיק ל המלאה.

את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם, בניכוי כל ההוצאות הסבירות 

ל מס על פי דין. התשלום יעשה כנגד הצגת אותן הוכחות, ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כ

 .את הכספים שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, בדבר זכותו של המחזיק לקבל

להלן, עד לתום שנה מהמועד הסופי  23 הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם על פי הוראות סעיף  .20.1

, אז יחזיר הנאמן את הסכומים שיצטברו בידיו )כולל פירותיהם( בניכוי איגרת החובלפירעון 

שכר  הוצאותיו ובניכוי שכר טרחתו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה )כגון

 איגרות החובתחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי  החברה .נותני שירותים וכו'(, לחברה

איגרות ( שנים ממועד הפירעון הסופי של 7הזכאים לאותם סכומים לתקופה של עד תום שבע )

, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף החוב

 איגרות חובמחזיק  לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי 20.3 קטן 

, יעברו לבעלות החברה, והיא תהא איגרות החוב( שנים ממועד הפירעון הסופי של 7בתום שבע )

רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא, וזאת בכפוף לפרסום הודעה על ידי החברה 

, בדבר חובאיגרות השנים ממועד הפירעון הסופי של  7ימים לפני תום  30 איגרות החובלמחזיקי 
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לדרוש את הכספים כאמור. לאחר החזרת הסכומים לחברה לא  איגרות החובזכותם של מחזיקי 

 תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על ידו כאמור. איגרות החוביהיה הנאמן חייב למחזיקי 

דבר קבלתם  ועללעיל  20.4 החזרת הסכומים כאמור בסעיף  עלהחברה תאשר בכתב לנאמן  .20.5

אישור החברה בכתב על קבלת הכספים הנ"ל ישחרר כאמור,  איגרות החובבנאמנות עבור מחזיקי 

את הנאמן בגין כל תביעה ו/או  תשפהאת הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל. החברה 

 הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו עקב ובגין העברת הכספים כאמור, אלא אם כן פעל

 נאמן ברשלנות, בחוסר תום לב או בזדון.ה

 הנאמן ומאת איגרות החוב מחזיקי מאת קבלה .21

וע ההעברה או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצ איגרת חובקבלה חתומה מאת מחזיק  .21.1

או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן 

תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של  איגרת החובבגין 

 הסכומים הנקובים בקבלה.

כאמור  יגרת החובאקבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי  .21.2

לעיל ביחס לשחרור  21.1 לצורך האמור בסעיף  איגרת החובלעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק 

 החברה בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

 .איגרות החובלעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של  18 -ו 16 כספים שחולקו כאמור בסעיפים  .21.3

  חלקי תשלום עם בקשר רישום; לנאמן איגרת חוב הצגת .22

או  ולהציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשה איגרת החובהנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק  .22.1

 איגרת החובומחזיק  ,שבגינן משולמים התשלומים איגרת החובתשלום חלקי של קרן וריבית, את 

בכל  כאמורכאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב מחזיק  איגרת חוביהיה חייב להציג את 

 .אחריות ו/או חבות כלשהי איגרת החוב על מחזיקו הוצאה ו/או להטיל תשלום ו/א

הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך  איגרת החובהנאמן יהיה רשאי לרשום על  .22.2

 תשלומם.

לאחר שניתן  איגרת החובהנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת  .22.3

כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים  החוב איגרתלו על ידי מחזיק 

 להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

 לגבי, אחר באופן רישומים לקיים דעתו שיקול פי על הנאמן רשאי יהיה לעיל האמור למרות .22.1

 .כאמור חלקיים תשלומים

 הנאמנות כספי השקעות .23

בשמו או בפקודתו בפיקדונות  רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעוכל הכספים אשר  .23.1

שקליים או בהשקעות פיננסיות אחרות, בבנקים בישראל, שדיני מדינת ישראל מתירים להשקיע 

להוראות כל  והכל כפוף ,AAAלא יפחת מדירוג כאמור  בנקיםובלבד שדירוג בהם כספי נאמנות, 

  .הנאמנות לתנאי שטרו דין ולהוראות

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש  .23.2
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ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול 

חשבונות הנאמנות, ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור 

  לעיל, לפי הענין. 18 ו/או  16 על הנאמן על פי הוראות סעיפים יפ

 כוח באי .21

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  .21.1

ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה 

פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק -בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על

פי -, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו עלמהסמכויות הנתונות לה

שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות הטכניות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי 

 פעל באופן סביר. הנאמןובלבד שמשלוח הודעה עך כך בידי הנאמן,  מיוםימים  11שטר זה תוך 

והחברה פוטרת בזאת את  ,לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה 24.1 אין במינוי לפי סעיף  .21.2

הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טענה 

הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על לפי כ

 ל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל.כ סמך

 הנאמנות ענייני על דוחות .25

 .ערך ניירות לחוק 1ח35 סעיף להוראות בהתאם שביצע פעולות לגבי דוח להגיש חייב יהיה הנאמן .25.1

לכל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, דוח שנתי על ענייני  ביוני 30יערוך עד ליום  הנאמן .25.2

 :שלהלן הנושאים של פרוט יכלול השנתי הדוח"(. השנתי הדוחהנאמנות )להלן: "

 .החולפת בשנה הנאמנות ענייני מהלך על שוטף פרוט .25.2.1

 במהלך השנה שחלפה. ושאירע הנאמנות עם בקשר חריגים אירועים על דיווח .25.2.2

 "א.המגנ במערכת השנתי הדוח את( הנאמן לבקשת החברה באמצעות או)בעצמו  יפרסם הנאמן .25.3

מצד החברה, מכח פרסומים  איגרות החובנודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה ו/או של תנאי  .25.1

למחזיקי  הנאמןלעיל, יודיע  8.3  עיףפומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן לפי ס

על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על  איגרות החוב

פי הדין. חובה -החברה, לפי העניין. חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על

 זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

 .זה 25 יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף  הנאמן .25.5

לחוק לפי דרישה סבירה של  1חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה'  יהאהנאמן  .25.6

בתוך זמן סביר  איגרות החוב( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 10%מחזיקים בעשרה אחוזים )

י)ד( לחוק 35ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

 ניירות ערך.

 איגרות החוב( מיתרת הערך הנקוב של 5%לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים ) .25.7

 עם הנאמנות.הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר 
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 הנאמן הוצאות וכיסוי שכר .26

 .זה נאמנות לשטר השלישית תוספתבתשלם לנאמן שכר טרחה כמפורט  החברה

יד)ד( לחוק ניירות ערך, יישאו  35( או 1ב)א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 

בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן  איגרות החובהמחזיקים ב

שבמקומו מונה, ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד ההחלפה כאמור. נשיאה של המחזיקים בהפרש 

 איגרות חובכאמור תבוצע באופן של קיזוז חלקו היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי 

 נות זה והעברת התשלום ע"י החברה ישירות לנאמן.בהתאם לתנאי שטר נאמ

 מיוחדות סמכויות .27

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את  .27.1

זכותו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר זה לרבות בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת 

 אי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנק

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין את חוות דעתו או את עצתו  .27.2

, ("היועציםלהלן: ")של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר 

כזו הוכנה לבקשת הנאמן או לבקשת החברה ולפעול בהתאם למסקנות בין אם חוות דעת או עצה 

 והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שנעשו על ידו

ל סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות ו/או ע

 בחוסר תום לב ו/או בזדון. 

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק, פקסימיליה,  .27.3

דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין 

מוזכרים לעיל הפעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים 

פלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה למרות שנ

 סבירה.

בכפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר הנאמנות ואינו רשאי  .27.1

פי הסמכויות אשר הוקנו -להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או עניניה, אלא על

טר זה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לנאמן בש

 לשטר הנאמנות.

 שלוחים להעסיק הנאמן סמכויות .28

לאצול  /אווהנאמן יהיה רשאי, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, 

 אםבין נאמנות זה, כולם או מקצתם מהנאמנויות, הכוחות, ההרשאות והסמכויות הנתונים לו לפי שטר 

דין ובין אדם אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות  עורךל

בהליכים משפטיים. כן  לנקוט דיכולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל 

את שכרו הסביר של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז  ,על חשבון החברה ,יהיה הנאמן רשאי לסלק

מסכומים שהגיעו לידיו והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ״ל, והכל בתנאי 

שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור וזאת ככל שהדבר יהיה אפשרי בנסיבות 

גוע בזכויות המחזיקים. יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפ
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  אודות החלטה על מינוי שלוחים כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה.

כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו  ו/או האצלת הסמכות מובהר כי אין במינוי שלוח

 ופעולות שלוחיו.

  לנאמן שיפוי .29

לשטר הנאמנות, כל  29.6 )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  איגרות החובהחברה ומחזיקי  .29.1

בזאת לשפות את הנאמן וכל  יםלשטר הנאמנות( מתחייב 29.4 אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

 "(:הזכאים לשיפוינושא משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה )להלן: "

יכוב בגין חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו ע חובכל נזק ו/או הפסד ו/או  בגין .29.1.1

ביצוע( או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה 

לפשרה( אשר עילתו קשורה לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח 

הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי 

 ו/או לפי דרישת החברה; וכן איגרות החובדרישת מחזיקי 

בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא וכן בגין כל נזק ו/או  .29.1.2

שייגרמו להם בשל פעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח  יםהפסד

הוראות שטר זה, ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי 

ו/או לפי דרישת החברה ו/או בקשר לשימוש בסמכויות  איגרות החוברישת מחזיקי ד

והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת 

עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע 

 :כי בתנאי והכלבאופן כלשהו ביחס לנדון  לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו

מבלי  וזאתסובל דיחוי ) שאינושיפוי מראש בעניין  לדרושלא ש רשאיםהזכאים לשיפוי  .29.1.3

 (;אם וככל שתקום זכותם כאמור לפגוע בזכותם לשיפוי בדיעבד

לא נקבע בהחלטה שיפוטית כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב והפעולה נעשתה  .29.1.1

י תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות שלא במסגרת מילו

 זה;

 ;התרשלו לשיפוי הזכאים כי שיפוטית בהחלטה נקבע לא .29.1.5

 .בזדון פעלו לשיפוי הזכאים כי שיפוטית בהחלטה נקבע לא .29.1.6

 ."השיפוי התחייבות" תקרא זה 29.1 לשיפוי על פי סעיף  ויותההתחייב

 פעלו שלא בתום לב, או שלא (1)מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי 

( 2)במסגרת מילוי תפקידם, או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או 

סכום  יהיו הזכאים לשיפוי זכאים לתשלום לא –פעלו בזדון  (3)התרשלו; ו/או 

 .'התחייבות השיפוי' 

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או במחויבויות  .29.2

ידי -פי שטר זה, יהיו הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על-החברה על

הנאמן מהליכים שנקט, בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו 
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ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר  אגב

לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות 

דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או 

נעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים דבר ש

ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים 

ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן  איגרות החובהאמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי 

פעולה  ,חובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. לעניין סעיף זהנהג בתום לב ובהתאם ל

, תיחשב כפעולה שהיתה דרושה איגרות החובידי החברה ו/או מחזיקי -של הנאמן שאושרה על

 באופן סביר.

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי  29.1 מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .29.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי -שטר הנאמנות ו/או על

ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות, אך לא רק, פתיחת הליכים או  איגרות החוב

, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע איגרות החובהגשת תביעות לפי דרישת בעלי 

מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' 

"( בסכום הנדרש, בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה ת המימוןכרי: "בסעיף זה )להלן

מחזיקי  המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן כריתלא תפקיד את מלוא 

להלן(, בבקשה כי יפקידו  29.6 במועד הקובע )כאמור בסעיף  איגרות החובשהחזיקו ב איגרות החוב

בידיו את סכום כרית המימון, כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו 

לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' הנדרשת, לא תחול על  איגרות החובמחזיקי 

חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים; אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת  הנאמן

. לעניין זה איגרות החובפעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ופעול ליצירת כרית נוספת מעת 

 שיקבע על ידו.לעת בסכום 

 :השיפוי התחייבות .29.1

( פעולות שבוצעו על פי שיקול דעת הנאמן ו/או על פי 1תחול על החברה בכל מקרה של: ) .29.1.1

לשם הגנה על זכויות  פעולות לרבותכל דין ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות 

 (2); וכן (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור) איגרות החובמחזיקי 

 שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה. פעולות

לשטר הנאמנות( בכל  29.6 תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  .29.1.2

 איגרות החובולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי ( פע1מקרה של: )

)ולמעט פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי 

ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה -( אי תשלום על2(; וכן )איגרות החוב

 לשטר הנאמנות(. יובהר כי 29.6 לשטר הנאמנות )בכפוף להוראות סעיף  29.3 פי סעיף -על

 ( זה בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות2אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן )

 .29.4.1  השיפוי בהתאם להוראות סעיף

ו/או לא  בכל מקרה בו החברה לא תשלם את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי' .29.5
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תפקיד את מלוא סכום כרית המימון, לפי העניין; ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 

 יחולו ההוראות הבאות:לעיל,  29.3 המימון לפי סעיף 

 :הבא באופן יגבו הכספים .29.5.1

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם  – ראשית .29.5.1.1

לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף  איגרות החובלמחזיקי 

 ;לעיל 17 

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים כדי לכסות את  – שנית .29.5.1.2

'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור 

 בידי( זה מונח)כהגדרת  היחסי לחלקו בהתאםאחד  כל( לעיל 29.4 בסעיף 

 .החסר הסכום הנאמן

אותם החזיק  איגרות החוב" משמעו: החלק היחסי של חלקו היחסי"

לעיל מסך הערך הנקוב  29.4 המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם 

 שבידי המחזיק.  איגרות החובלאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של 

אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור  רות החובאיגיובהר, כי מחזיקי 

בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם 

היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור 

 לשטר זה. 16 בסעיף 

 :כדלקמן הינו' השיפוי'התחייבות ב מחזיק של חבותו לקביעת הקובע המועד .29.6

בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם  נדרשתבכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי'  .29.6.1

וזאת ללא החלטה מוקדמת  איגרות החובמניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום  - איגרות החובשל אסיפת מחזיקי 

נקיטת הפעולה או של קבלת ההחלטה, ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר 

 הקודם לו.

 - איגרות חובעל פי החלטת אסיפת מחזיקי  נדרשתבכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי'  .29.6.2

המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה נקבע יהיה 

 .ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה (בהודעת הזימון

 .הנאמן של דעתו לשיקול הקובע המועד קביעת נתון, הקובע למועד באשר מחלוקת בכל .29.6.3

 29 אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על פי סעיף  .29.7

 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתלשומים לפי סעיף זה מתוך התקבולים בידי הנאמן  לענין .29.8

 .לעיל 16 ראו סעיף 

 הסכמים ועסקאות בין הנאמן לחברה .30

שום דבר לא ימנע מהנאמן עקב היותו נאמן, להתקשר עם החברה בחוזים או לבצע איתה עסקאות במהלך 
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, ובלבד שההתקשרות או העסקה ניירות ערך י"ב לחוק-י"א ו 35הרגיל של עסקיו, בכפוף להוראות סעיפים 

לשמש כנאמן ( לחוק האמור, 2ה)35לא תהא כזו שכתוצאה ממנה יאבד הנאמן את כשירותו על פי סעיף 

 .איגרות החובלמחזיקי 

 הודעות .31

 :כדלקמן תינתן איגרות החוב למחזיקי הנאמן/או ו החברה מטעם הודעה כל .31.1

הנאמן רשאי להורות לחברה )על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך;  .31.1.1

והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי 

, ובמקרים המפורטים להלן בלבד בנוסף בדרך של (בכתב על ידי הנאמן לחברה שיועבר

 פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה

)ב( מיזוג. כל הודעה -ולחוק החברות;  350העברית: )א( הסדר או פשרה לפי סעיף 

ביום  איגרות החובשתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק 

 פרסומה כאמור )במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי הענין(.

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי  .31.1.2

ת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורט

אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב )לרבות כתובת דואר אלקטרוני(, או באמצעות 

שיגורה בפקסימיליה או על ידי שליח, וכל הודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה 

כעבור שלושה ימי עסקים מיום  - ( במקרה של שיגור בדואר רשום1על ידי החברה: )

( במקרה של שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר 2תה בדואר; )מסיר

 - ( במקרה של שליחתה על ידי שליח3עבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; )כ -קבלתה( 

( ובמקרה 1) -ובמסירתה על ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין; 

ור יום עסקים אחד מיום שליחתה )מענה כעב –של שליחתה באמצעות דואר אלקטרוני 

 אוטומטי לא ייחשב כתשובה(.

 ויתור, פשרה ושינויים בשטר הנאמנות .32

בכפוף להוראות כל דין יהיה הנאמן רשאי, מזמן לזמן, ובכל עת אם שוכנע כי אין בדבר משום  .32.1

מסדרה כלשהי, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי  איגרות חובפגיעה בזכויות מחזיקי 

 מתנאי שטר זה על ידי החברה לגבי אותה סדרה.

דין ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת, שתתקבל על ידי האסיפה הכללית של  כלבכפוף להוראות  .32.2

, לפירעון תעמוד איגרות החוב שקרן, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי איגרות החובמחזיקי 

ולהסכים עם החברה  איגרות החובלהתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי 

 הנאמן וביצע היה. איגרות החוב מחזיקילכל הסדר, לרבות ויתור על זכות מזכויותיו או מזכויות 

 בכל יישא ולא טענה כל כנגדו תועלה לא, איגרות החוב מחזיקי אסיפת באישור כאמור פעולה

 החובות פי על, סביר כנאמן שנהג ובלבד, באסיפה שאושרה כפי הפעולה ביצוע בגין אחריות

 את לפטור כדי באמור אין כי, יובהר. זה נאמנות שטר מכוח לרבות, דין כל פי על עליו המוטלות

 .האסיפה אישור למועד עד דין כל פי ועל זה נאמנות שטר פי על מחובותיו הנאמן

 שקרן אחרי ובין לפני ביןהנאמן והחברה, , בהסכמתם ההדדית של , רשאיםדין כלבכפוף להוראות  .32.3
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שוכנע כי השינוי  מןהנא( 1) אם נתקיים אחד מאלה: זה, לשנות שטר לפירעון תעמוד איגרות החוב

בהחלטה  איגרות החובאושר על ידי מחזיקי  השינוי( 2); איגרות החובאינו פוגע במחזיקים ב

מכל סדרה שהיא המוחזקות על ידי בעלי עניין בחברה או חברות  איגרות חוב, כי יובהרמיוחדת. 

שבמחזור ויקנו למחזיקים בהן את מלוא הזכויות מכוח  איגרות חובקשורות שלהם, ייחשבו כ

, לרבות זכות השתתפות והצבעה באסיפות מחזיקים. האמור בפסקה זו לעיל לא יגרע איגרות החוב

 .זה נאמנות לשטר השנייה לתוספת 14 מהוראות סעיף 

. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על ביצועו לפני על כל שינוי כאמור מידיתמסור דיווח  החברה .32.1

איגרות  את למסור איגרות החוב ממחזיקי לדרוש רשאים יהיו והחברה הנאמן, זה 32 פי סעיף 

 .כאמור תיקון או שינוי, ויתור, פשרה כל בדבר הערה ולרשום החוב

 איגרות החוב מחזיקי מרשם .33

להוראות הדין הרלוונטי  בהתאם איגרות החובהחברה תנהל במשרדה הרשום מרשם של מחזיקי  .33.1

הרשומות על  איגרות החובהנקוב של  ן, כתובותיהם וערכאיגרות החובבו יירשמו שמות מחזיקי 

, מעת לעת, לתקופה או לתקופות םמרשהשמם וכל העברת בעלות בהם. החברה רשאית לסגור את 

יהיו רשאים לעיין  איגרות החובבשנה. הנאמן וכן כל מחזיקי  מיםי 30על  שלא תעלנה ביחד

 המתנהל ביחס לסדרה בהם הם מחזיקים בכל זמן סביר. םבמרש

שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת,  איגרות החובמחזיקי  במרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום  .33.2

זכות שביושר, תביעה או קיזוז או מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא, או כל 

. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו איגרות חובלזכות אחרת כלשהי בקשר 

פשיטת  עקב ,יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשוםש איגרות החוב

רק לאחר  להירשם כמחזיק, יהא רשאי עקב פירוקו( -)ואם הוא תאגיד רגל של כל מחזיק רשום 

מתן הוכחות, שלדעת מנהלי החברה תספקנה להוכיח את זכותו של מי מהנזכרים לעיל להירשם 

 .האמורות איגרות החובכמחזיק של 

של  איגרות החובמחזיקי  מי, הרשומים במרשאיגרות חובבהמחזיק או המחזיקים במשותף  .33.3

 איגרות החובאחת המעידה על כל  ודהתעממועד דרישתם,  ימים 30החברה, זכאים לקבל, תוך 

"(. למרות שם על התעודשל החברה )להלן: " איגרות החובהרשומות על שמם במרשם מחזיקי 

 "ח. ש 10-מ הנמוך נקוב בערך איגרות חובעל שם לגבי  תעודההאמור לעיל, לא תוצא 

 שחרור .31

או לכשתפקיד החברה  הומרו, מסדרה כלשהי איגרות החובלכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל 

, וכן לכשיוכח לשביעות רצונו החברה התחייבויות לכיסויאשר יספיקו  ,בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף

של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או שנגרמו על ידי הנאמן בקשר לשטר זה שולמו במלואן, 

 :אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרישה ראשונה של החברה

להחזיר או לשחרר לחברה את הנכסים המשעובדים, או כל חלק מהם, וכן לחתום על כל מסמך  .31.1

 שיהיה דרוש לשם הסרת השעבודים.

 על פי התנאים הקבועים בשטר זה. איגרות החובלפעול בכספים שהופקדו בגין  .31.2
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 פקיעת כהונת הנאמןו חדשים נאמנים למנות סמכות .35

נאמן חדש יחולו הוראות חוק ניירות ערך והתקנות  מינוי עלו ועל כהונת הנאמן ופקיעתה, על מינוי .35.1

על פיו. לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות והוא יוכל לפעול כאילו 

 נתמנה כנאמן מלכתחילה.

 .הנאמן התפטרות של במקרה לרבות, זה 35 על כל אירוע כאמור בסעיף  מידיתגיש דיווח  החברה .35.2

 הוראות במקרה של מינוי נאמנים חדשים .36

 במקרה של מינוי נאמן או נאמנים חדשים תחולנה ההוראות הבאות:

, החדש לנאמן זה שטר פי על תפקידיו העברת לצורך פעולה כל ויעשה מסמך כל על יחתום הנאמן .36.1

 .החדש לנאמןת איגרות החובלסדר המשעובדים בחשבונות המופקדים הכספים העברת לרבות

 מותר יהיה להגדיל את מספר הנאמנים. .36.2

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול בכל המובנים  .36.3

 זה. כאילו נתמנה כנאמן מלכתחילה בעת חתימת שטר נאמנות

על העברת נאמן ממשרתו ועל מינוי נאמן )סדרה א'(  איגרות החובתן הודעה למחזיקי ית החברה .36.1

 חדש.

 דוחות, אישורים והודעות  .37

וכל עוד יש לשלם כל תשלום על פיהן  איגרות חובתמסור לנאמן, כל עוד יהיו במחזור  וכן תודיע החברה

 את ההודעות, הדוחות והאישורים כדלקמן:

דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים המועד הקבוע בדין לפרסומם, יאוחר מ לא .37.1

בדצמבר של השנה שחלפה, מיד עם פרסומם ולא יאוחר מאשר שלושה חודשים  31-שנסתיימה ב

 מתום השנה המדווחת. 

כל דוח ביניים חצי שנתי ורבעוני, מיד עם פרסומו, בצירוף סקירת רואה חשבון החברה ביחס  .37.2

 אליהם. 

 .לעיל 8 כמפורט בסעיף  דיווחים .37.3

ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה  איגרות חובהעתק מכל מסמך שהחברה מעבירה למחזיקים ב .37.1

 להם בדרך אחרת וכל מידע נוסף לפי דרישה סבירה של הנאמן.

 כל דיווח אחר לפי החוק שעל החברה למסור לנאמן. .37.5

חברה כי לא קיימת מצד החברה הפרה של הכל שנה, אישור מאת  של בדצמבר 31-מלא יאוחר  .37.6

  שטר זה ושל הוראות התשקיף, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור.

 .לעיל 14 לנאמן בכתב על קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף  תודיע .37.7

 .זה 37 בהתאם להוראות הדין ייחשב כאילו נמסר לנאמן בהתאם להוראות סעיף  מידי דיווח
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 בנוגע לאחריות הנאמן הבהרות .38

 אחריות הנאמן הינה תהא על פי הדין ועל פי שטר נאמנות זה. .38.1

על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את מצבה הכלכלי של החברה והדבר אינו  .38.2

 נכלל בין תפקידיו.

 הנאמן לא ביצע בדיקת נאותות כלכלית/חשבונאית ו/או משפטית באשר למצב עסקי החברה או .38.3

חברות המוחזקות על ידי החברה או על ידי אדם המחזיק במניות החברה והדבר אינו נכלל בין 

 תפקידיו.

 כדי בה אין, החוב אגרות למחזיקי כנאמן לשמש והסכמתו זה נאמנות בשטר הנאמן התקשרות .38.1

 .איגרות החוב מחזיקי כלפי בהתחייבויותיה לעמוד החברה של ליכולתה באשר דעה לחוות

 איגרות החוב מחזיקי אסיפות .39

 לשטר זה. השנייה תוספתב כאמור יתנהלו איגרות החוב מחזיקי אסיפות

 1968-תחולת חוק ניירות ערך, התשכ"ח .10

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקנותיו )שאינן ניתנות 

מקרה של סתירה בין  בכל .שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקנותיולהתנאה( לבין 

יגברו  חובה איגרותללשטר זה ו/או  בקשר המדף ובתשקיף השלמהלההוראות המתוארות בתשקיף 

 .זה שטרהוראות 

 כתובות .11

 כתובות החברה והנאמן לצורך שטר נאמנות זה הן:

, פיתוח הרצליה, דין עורכי, דימנט קצנל משרדי 9 קומה, E, בניין 89היהודים  מדינתרחוב  החברה:
 .ישראל

 09-9518666 :פקס  

  חברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ  :הנאמן

 ברק, ישראל., בני 30רחוב ששת הימים    

 076-8855118 :פקס  

 או כל כתובת אחרת שיודיעו עליה הצדדים בהתאם לשטר נאמנות זה.

 שיפוט וסמכות החל הדין .12

 הסמכות תהיה יפו -אביב -בתל המשפט ולבתי הישראלי הדין הינו וביצועו פרשנותוהחל על שטר זה,  הדין

 .העניינית לסמכותם בהתאם, זה לשטר הנוגעות במחלוקות לדון הבלעדית

 "אלמגנ הסמכה .13

הצדדים מסמיכים בחתימתם על הסכם זה את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח בשמם 

 .במערכת המגנ"א על התקשרותם בהסכם זה וחתימתם עליו

 

 [זה לדף עוקב חתימות]דף 
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 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש שטר נאמנות זה:

 
 

 

  

 בע"מ איי טריפל דולר  חברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ
 ]________[: ידי על

 ]________[ידי:  ועל

 דירקטור, פרידמן שלמהידי:  על 

 דירקטור, וקנין מרדכי שמעוןידי:  ועל

 

 

 

]____________[ בשם  חתמו]____________[ "ה הבזאת כי  ת/מאשר ]____________[הח"מ, עו"ד  אני

 . זה לשטר נוגע שהדבר ככל, יןיוענ דבר לכל החברה את מחייבת חתימתם וכי, זה שטר על

       

           ____________________ 

 , עו"ד ]_______[            
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 ראשונה תוספת

 '(א)סדרה  איגרת חוב

 קבועה שנתית ריבית נושאות, שם על רשומות'(, א)סדרה  איגרות חוב נקוב ערך"ח ש]____[  של סדרה הנפקת

איגרות  בגין הריבית]_____[.  ביום אחד בתשלום לפירעון עומדות"(, הריבית)להלן: " במכרז שייקבע בשיעור

 ]_______[. ליום ועד]_____[  מיום החל]_____[,  ביום, בשנה פעם תשולם'( א)סדרה  החוב

 שם על רשומה'( א)סדרה  איגרת חוב

 ]__[ :איגרת החוב מספר

 ]_____[ ש"ח :נקוב ערך

 ]__[%.ריבית שנתית קבועה בשיעור:  נושאת

של בנק  לרישומים ברהחל תעביר"( חברהה: "להלןזו מעידה כי דולר טריפל איי בע"מ ) איגרת חוב .1

איגרת  חזיקמ)להלן: " זו'( א)סדרה  חובאיגרת  של הרשום הבעלים שיהיה למי או"מ בעמזרחי טפחות 

)סדרה א'(, הכל בהתאם ליתר  איגרות החובם ]_______[ את קרן ערכן הנקוב של מי"(, ביהחוב

 התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובתנאים הרשומים מעבר לדף. 

'( א)סדרה  איגרות החוב מסירת כנגד יעשה הריבית של האחרון והתשלום הקרן של האחרון התשלום .2

 במשרדה]______[(,  ביום)קרי  האחרון התשלום במועד החברה לידי איגרות החוב מחזיקידי -על

 יאוחר לא תפורסם כאמור החברה הודעת. החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או החברה של הרשום

 .האחרון התשלום מועד לפני עסקים ימי( 5) מחמישה

 החברה בין נחתם אשר, 2017]_____[  מיום נאמנות לשטר בהתאם מונפקות'( א)סדרה  איגרות החוב .3

'( א)סדרה  איגרות החוב מחזיקי של כנאמנם"( הנאמן"מ )להלן: "בע לאומי בנק של לנאמנות חברה לבין

 "(.הנאמנות שטר)להלן: "

 עם בקשרפסו( -)פרי עצמן לבין בינן שווה בטחון בדרגת תעמודנה'( א)סדרה  איגרות החוב כל .1

 כלפי האחת של עדיפות או בכורה זכות ובלי'( א)סדרה  איגרות החובפי -על החברה התחייבויות

 .האחרת

 בשטר המפורטים לתנאים, לדף מעבר הרשומים לתנאים בכפיפות מונפקת זו'( א)סדרה  איגרת חוב .5

 יגברו, הנאמנות שטר לבין'( א)סדרה  איגרת החוב בין סתירה של מקרה בכל. ובתשקיף הנאמנות

 .הנאמנות שטר הוראות

 

 ______________ ביום החברהידי -על נחתם
 ___________________________ ידי:-על
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 '(א)סדרה  איגרות החובל ביחס לדף מעבר הרשומים התנאים
 כללי .1

, להלן הוגדרו שלא וככל הבאות המשמעויות הבאים לביטויים תהיינה זו'( א)סדרה  חובאיגרת ב

 :הנאמנות בשטר להם המוקנות המשמעויות

 "מ.בעאביב -בתל ערך לניירות הבורסה "הבורסה"

 יום" או" עסקים יום"

 "בנקאי עסקים

 .עסקאות לביצוע בישראל הבנקים מרבית פתוחים בו יום כל

 סדרה א' של איגרות החוב. "איגרות החוב סדרת"

 '(.א)סדרה  איגרות החוב של נפרע שטרם הנקוב הערך "קרן"

 של הנקוב מהערך( 2/3שנתקבלה ברוב של לפחות שני שלישים ) החלטה "מיוחדת החלטה"

 בהצבעה המיוצג'( א סדרה) איגרות החוב של מסולקת הבלתי הקרן יתרת

 איגרות החוב מחזיקי של כללית באסיפה( 1: )שלהלן מהמקרים באחד

איגרות ב מחזיקים, כוחם באיידי -על או בעצמם, נכחו בה'( א)סדרה 

 הבלתי הקרן יתרת של הנקוב מהערך 50% לפחות להם אשר, החוב

 מחזיקי של נדחית באסיפה( 2) או'(; א)סדרה  איגרות החוב של מסולקת

 או אחד, איגרות חובב מחזיק דרישת לפי שכונסה'( א סדרה) איגרות החוב

 הבלתי הקרן יתרת של הנקוב מהערך לפחות אחוזים חמישה שלו, יותר

 מחזיקי של נדחית אסיפה( 3) או'(; א)סדרה  איגרות החוב של מסולקת

 מספר כל נכחו אשר הנאמן דרישת לפי'( שכונסה א סדרה) איגרות החוב

 .כוחם באידי -על או בעצמם, שהוא משתתפים

 לרישומים חברה או מ"בע טפחות מזרחי בנק של לרישומים החברה "לרישומים החברה"

החברה יהיו בנעליה, ובלבד שכל ניירות הערך הסחירים של  שתבוא

רשומים על שמה של החברה לרישומים, ובכפוף לחריגים הקבועים בתקנון 

 הבורסה.

 .בבורסה מסחר מתקיים בו יום "מסחר יום"

 השער היציג )כהגדרתו להלן( של אותו היום. –בתאריך כלשהו  "הידוע השער"

ליום מסוים שקבע בנק הידוע השער היציג האחרון של מטבע דולר ארה"ב  "היציג השער"

ישראל. אולם בתקופה שבה אין בנק ישראל נוהג לקבוע שער יציג, יהיה 

השער הידוע, השער שקבע לאחרונה שר האוצר ביחד עם נגיד בנק ישראל 

 ממשלתיות הצמודות לשער של מטבע דולר ארה"ב.  איגרות חובעבור 

ביום שהינו שני ימים שבהם מתפרסם שער יציג לפני מועד  הידוע השער "התשלום שער"
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 התשלום בפועל. 

 2017]________[  מיום החברה תשקיף "התשקיף"

 איגרות החוב .2

 .להלן 3 סעיף ראו'(, א)סדרה  איגרות החוב בדבר לפרטים

 התשקיףפי -על המוצעות'( א)סדרה  איגרות החוב תנאי .3

'( א)סדרה  איגרות החוב. אחת כל נקוב ערך"ח ש 1 בנות, שם על רשומות'(, א)סדרה  איגרות החוב .3.1

תהיינה צמודות למטבע  איגרות החוב. להלן 3.4 כאמור בסעיף תשלום אחד ב לפירעון תעמודנה

 לתשקיף(. 2.1אך ורק ממועד השער היסודי )כהגדרתו בסעיף  דולר ארה"ב

 אשר קבועבשיעור  שנתית ריבית תישא'( א)סדרה  איגרות החוב קרן של מסולקת הבלתי היתרה .3.2

 ."(השנתית הריבית)להלן: " במכרז ייקבע

בתאריך , בשנה פעם תשולם'( א סדרה) איגרות החוב של מסולקת הבלתי הקרן יתרת על הריבית .3.3

. 2023ועד שנת  2018החל שנה לאחר יום הסליקה )כפי שייקבע בהודעה המשלימה(, החל משנת 

, מועד תשלום הריבית השנתי 2017באוגוסט  15לדוגמא, במקרה בו יום הסליקה יחול בתאריך 

באוגוסט בכל אחת מן השנים העוקבות )עד  15וכן, ביום  2018באוגוסט  15הראשון יחול ביום 

, מסוימת ריבית תקופת בעד שולםתש הריבית שיעורלהלן.  5 , כולל( והכל בכפוף לסעיף 2023לשנת 

)או ביום הסליקה במקרה של  הקודמת הריבית תקופת של התשלום ביום המתחילה התקופה קרי

 תחילתה יום אחרי הסמוך התשלום מועד שלפני האחרון ביום ומסתיימת תשלום הריבית הראשון(

 . יקבע במכרזיתשולם בהתאם לשיעור הריבית ש"(, הריבית תקופת: "להלן)

בתשלום אחד  מו)סדרה א'( ישול איגרות החובעל ותשלום הקרן התשלום האחרון של הריבית  .3.1

לדוגמא, במקרה בו . לאחר יום הסליקה )כפי שייקבע בהודעה המשלימה( ( שנים6, שש )2023בשנת 

 15ביום יחול התשלום האחרון כאמור , מועד 2017באוגוסט  15יום הסליקה יחול בתאריך 

 "(.התשלום האחרוןמועד )להלן: " להלן 5 והכל בכפוף לסעיף  ,2023באוגוסט 

 כלימים לפני מועד  6לצורך קביעת הזכאות לתשלום הקרן ו/או הריבית יהיה " הקובע היום"

 לגבי]___[  עד]___[  מהשנים אחת בכל]___[( -ב שחל לתשלום ביחס]___[ ) יום: כדלקמן תשלום

 שאינו מי כי מובהר. (האחרון הריביתתשלום הקרן ו םלתשלו ביחס]___[ ) יוםו ,הריבית תשלומי

 יהיה לא, זה 3.4  בסעיף האמורים התשלום ממועדי באיזה הרשומים איגרות החוב מחזיקי על נמנה

  קרן ו/או ריבית בגין התקופה שהתחילה לפני אותו המועד. לתשלום זכאי

)סדרה  איגרות החוב מסירת כנגד יעשה הריבית של האחרון והתשלום הקרן של האחרון התשלום .3.5

 החברה של הרשום במשרדה האחרון התשלום במועד החברה לידי איגרות החוב מחזיקידי -על'( א

 ימי( 5) מחמישה יאוחר לא תפורסם כאמור החברה הודעת. החברה תודיע עליו אחר מקום בכל או

 .האחרון התשלום מועד לפני עסקים

 '(א)סדרה  איגרות החוב של והריבית הקרן תשלומי .4

( ימים מהמועד 7תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ) כל .1.1

ריבית פיגורים כהגדרתה להלן, החל  ישאי כאמור לעיל איגרת החובפי תנאי -הקבוע לתשלומו על

מהמועד הקובע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהיה שיעור 

והכל על בסיס שנתי , 1%לעיל, לפי העניין, בתוספת  3.2 כאמור בסעיף  איגרות החובהריבית על 
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 מועד על, וכן( ונצברה)ככל  שנצברה הפיגורים ריבית על תודיע החברה"(. הפיגורים ריבית)להלן: "

 .בפועל התשלום מועד לפני מסחר ימי( 2) שני וזאת מיידי בדיווח כאמור התשלום

ייעשה בהמחאות או בהעברה בנקאית עבור מחזיק רשום לזכות  איגרות החובפי -תשלום על כל .1.2

)סדרה א'(, אשר יצוין בפרטים שימסור בכתב לחברה מבעוד  איגרות החובחשבון הבנק של מחזיקי 

פי -להלן, כחשבון אשר לזכותו יש להעביר את התשלומים על 4.3 מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

למחזיקים לא רשומים יבוצע באמצעות מסלקת  איגרות החובפי -. כל תשלום עלאיגרות החוב

ם סכום כלשהו לזכאים הבורסה. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, לשל

 להלן. 7 לכך, יחולו תנאי סעיף 

 הבנק חשבון פרטי את לה ויעביר לחברה יודיע, בכך יחפוץ אשר'( א)סדרה  איגרת חוב מחזיק .1.3

 בפרטי שינוי על או, לעיל כאמור'( א)סדרה  איגרות החובפי -על מחזיק לאותו בתשלומים לזיכויו

 חייבת תהא החברה. לחברה רשום בדואר שישלח בהודעה, העניין לפי, בכתובתו או האמור החשבון

 הודעתו הגעת מיום עסקים ימי 15 חלוף לאחר כאמור שינוי בדבר המחזיק של הודעתופי -על לפעול

 .לחברה המחזיק של

 בדבר פרטים לחברה מועד מבעוד כאמור המחזיקים במרשם הרשום איגרת חוב מחזיק מסר לא .1.1

 כל ייעשה, איגרת החובפי -על תשלומים מחזיק לאותו להעביר יש לזכותו אשר, שלו הבנק חשבון

 במרשם הרשומה האחרונה לכתובתו רשום בדואר תשלח אשר בהמחאה כאמור תשלום

 הסכום כתשלום ועניין דבר לכל ייחשב, כאמור רשום בדואר לזכאי המחאה משלוח. המחזיקים

 .כאמור בדואר ההמחאה של שיגורה בתאריך בו הנקוב

 אם במקור מניכוי תמנע החברה ואולם במקור לנכותו שיש הכנסה מס ינוכה ריבית של תשלום מכל .1.5

 לו שניתן פטור בדבר המס מרשויות אישור החברה בפני המחזיק יציג תשלום של ביצועו לפני

 .במקור מס מניכוי

 מועדים דחיית .5

או ביום שבו לא  עסקים יום שאינו ביום יחול ריבית או/ו קרן חשבון על תשלום מועד בו מקרה בכל

שבו מתפרסם גם השער  אחריו הבא הראשון העסקים ליום התשלום מועד יידחה, מתפרסם השער היציג

 לא לריבית או לפדיון הזכאות קביעת לצורך" הקובע המועד"ו תשלום תוספת ללא, היציג של אותו היום

  .כך בשל ישתנה

 איגרות החוב הבטחת .6

 .הנאמנות לשטר 10 סעיף  ראו

 בחברה תלויה שאינה מסיבה מתשלום הימנעות .7

 הנאמנות. לשטר 20  סעיף הוראותהימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה, ראו  לעניין

 איגרות החוב מחזיקי מרשם .8

 .הנאמנות לשטר 33 א'(, ראו סעיף  סדרה) איגרות החוב מחזיקי מרשם לעניין

 איגרות החוב פיצול .9

, בקשתו לפי או, אחת תעודה לו תוצא, אחד מחזיק שם על הרשומות'( א)סדרה  איגרות החוב בגין .9.1

 "(.איגרות החוב: "זה בסעיף)להלן  סבירה בכמות איגרות חוב מספר לו תוצאנה

 הנקוב הערך לסכום שווה שלהן הנקוב הערך כל סך אשר איגרות חובל לפיצול ניתנת איגרת חוב כל .9.2

. סבירה בכמות אלא תוצאנה לא כאמור איגרות חובש ובלבד, מבוקש שפיצולה איגרת החוב של

 הרשום המחזיק בחתימת בכתב בקשה עם ביחד איגרת חוב אותה מסירת כנגד ייעשה הפיצול
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 מסים לרבות, בפיצול הכרוכות ההוצאות כל. הפיצול ביצוע לשם הרשום במשרדה לחברה

 .הפיצול מבקש על יחולו, כאלה יהיו אם, והיטלים

 איגרות חוב העברת .10

ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה בשקלים חדשים  איגרות החוב

ידי המחזיק -פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על-תעשה על איגרות חובשלמים. כל העברה של 

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

ידי החברה לשם הוכחת -פיו וכל הוכחה אחרת אשר תדרש על-המועברות על איגרות החובהרשום בצרוף 

, איגרות החוב. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב ההעברה של זכותו של המעביר להעברתן

יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה. תקנון ההתאגדות של החברה 

 איגרות החובהחל על העברת מניות ועל הסבתן יחול בשינויים המחוייבים, לפי העניין, על אופן העברת 

 9 פי הוראות סעיף -, יש לפצל עלאיגרת חובהעברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בוהסבתן. במקרה של 

כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים  איגרות החובלמספר  איגרת החובלעיל, תחילה את 

האמורה. לאחר קיום כל התנאים כאמור, תרשם  איגרת החובבהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של 

 איגרת החובההעברה במרשם והחברה תהא רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תרשם על 

חדשה. על הנעבר יחולו כל  איגרת חובבמקומה  המועברת אשר תמסר למקבל ההעברה, או כי תוצא לו

המועברת, כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר  איגרת החובהתנאים המפורטים ב

 "הנעבר" והוא ייחשב כ"מחזיק" לצרכי שטר הנאמנות.

 ביוזמת הבורסה מוקדם פדיון .11

 .הנאמנות לשטר 14 , ראו סעיף איגרות החוב של מוקדם פדיון לעניין

 החברהידי -על איגרות החוב רכישת .12

 .הנאמנות לשטר 5 סעיף ראו, החברהידי -על איגרות החוברכישת  לעניין

 הנאמנות בשטר ושינויים פשרות, ויתורים .13

 .הנאמנות לשטר 32 ויתורים, פשרות ושינויים בשטר הנאמנות, ראו סעיף  לעניין

 איגרות החוב מחזיקי אסיפות .14

 תוספתב לאמור בהתאם ותתנהלנה תתכנסנה'( א)סדרה  איגרות החוב מחזיקי של הכלליות האסיפות

 לשטר הנאמנות. השניה

 איגרות החוב מחזיקי מאת קבלה .15

 .הנאמנות לשטר 21 , ראו סעיף איגרות החובקבלה מאת מחזיקי  לעניין

 מיידי פרעון .16

 .הנאמנות לשטר 14 , ראו סעיף איגרות החובפרעון מיידי של  לעניין

 הודעות .17

 .הנאמנות רלשט 37 הודעות, ראו סעיף  לעניין

 שיפוט וסמכות החל הדין .18

 .הנאמנות לשטר 42 הדיו החל וסמכות שיפוט, ראו סעיפים  לעניין

 קדימויות סדר .19

 .הנאמנות שטר הוראות יגברו, הנאמנות שטר לבין זו תוספת בין סתירה של מקרה בכל
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 הנאמנות לשטר שניה תוספת

 איגרות החוב מחזיקי של כלליות אסיפות

 

"( לאסיפה. אם איגרות החוב)להלן: " איגרות החובהנאמן או החברה רשאים להזמין את מחזיקי  .1

מזמינה אסיפה זו, עליה לשלוח הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בהם תתקיים החברה 

 האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה.

אם ראה צורך בכך או  לפי בקשה של הנאמן איגרות החובמחזיקי  שלתהיה חייבת לזמן אסיפה החברה  .2

)סדרה א'(, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של  חוב איגרותלדרישת מחזיק 

 איגרות החוב. אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של תעודות ההתחייבות מאותה סדרה

לשביעות רצונו, עבור ההוצאות  ,מראש לרבותכאמור, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי,

 .הסבירות הכרוכות בכך

יום לפחות לעניין אסיפה כאמור, אשר  11וכן לנאמן תינתן הודעה מוקדמת של  איגרות החוב למחזיקי .3

 -ב לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 36המפורטים בתקנה  הפרטיםבה  ויפורט

 הנהפה , כנוסחה מעת לעת, או בתקנה או סעיף אחרים אשר יחליפו אותה. במקרה שמטרת האסי1970

יום מראש אשר בה יצוינו בה גם עיקרי  21דיון וקבלת החלטה מיוחדת, תינתן הודעה של לפחות 

 .האמנות לשטר 37  לסעיף בהתאם תינתן ההודעהההחלטה המוצעת. 

 לרשות מיידי דיווחתוכל להינתן על ידי  איגרות החובכל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי  .1

 .ולבורסה ערך ניירות

מחמת  החוב איגרותפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפת מחזיקי יעל אף האמור לעיל, לא ת

ובלבד , לא קיבלו הודעה על קיומה של אסיפה כאמור איגרות החובהעובדה שחלק כלשהו ממחזיקי 

 שההודעה על קיומה של האסיפה פורסמה בדיווח מיידי לרשות ניירות ערך ולבורסה.

נאמן  לפיטורייהחוקי הנדרש  למנייןין חוקי לשינוי שטר הנאמנות, ובכפוף יבכפוף לאמור להלן בדבר מנ .5

, החוב איגרותחוקי שניים ממחזיקי  מנייןיהוו  החוב איגרותעל פי חוק ניירות ערך, באסיפות מחזיקי 

 הנקוב הערך מסכום 50%הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 

 .שבמחזור החוב איגרות של הכולל

מנין חוקי כאמור, תדחה  נוכחלא יהיה  כאמור אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה

האסיפה לאותו יום בשבוע הבא )ובמקום שיום זה אינו יום עסקים ליום העסקים הבא מיד לאחריו(, 

באותו המקום ובאותה השעה או ליום, מקום ושעה אחרים, כפי שהנאמן או החברה )והכל לפי המזמין( 

)לפחות שלושה ימים מראש(. באסיפה שנדחתה  החוב ותאיגריקבעו ויודיעו עליהם בהודעה למחזיקי 

, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כוחם, מבלי איגרות החובשניים ממחזיקי  חוקי מנין יהווכאמור 

 להתחשב בערך הנקוב המוחזק על ידם.

על אף האמור לעיל, באסיפה שכונסה לקבלת החלטה בדבר שינוי שטר הנאמנות יהיה מנין חוקי אם  .6

 קרן של מסולקת הבלתי היתרה של הכולל הנקוב הערך מסכום 50%נכחו באסיפה מחזיקים של לפחות 

מן היתרה האמורה, הנוכחים  20%או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים של לפחות  איגרות החוב

 ידי באי כוחם. -מם או עלבעצ
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, בין בהצבעה בהרמת ידיים ובין בהצבעה בקלפי, יהיה כל מחזיק איגרות חובבכל אסיפה של מחזיקי  .7

איגרות  של נפרעה שטרם הנקובה הכוללת מהקרן נקוב ערך "חש 1או בא כוחו זכאי לקול אחד בגין כל 

 .להצביע רשאי הוא מכוחן אשר החוב

 פי הזמנת החברה, לא יהא זכאי לזכות הצבעה.הנאמן שישתתף באסיפה על  .8

תוכרע בהצבעה בהרמת  איגרות החובכל הצעת החלטה שהעמידו אותה להצבעה באסיפה של מחזיקי  .9

איגרות ידי לפחות שניים ממחזיקי -ידי יושב הראש או על-ידיים אלא אם נדרשה הצבעה בקלפי על

שנערכה ההצבעה בהרמת ידיים ובין לאחריה, ידי בא כוחם, בין לפני -, הנוכחים בעצמם או עלהחוב

 וההצבעה בקלפי תהיה מכרעת.

או שהוא נעדר  ראש יושבידי הנאמן. לא מינה הנאמן -האסיפה יהיה אדם שימונה על ראש יושב .10

תפתח לאחר שיוכח  האסיפהמביניהם.  ראש יושבהנוכחים  איגרות החובמהאסיפה, יבחרו מחזיקי 

 ת התחלת הדיון.החוקי הדרוש בע המנייןקיום 

או באי כוחם, הנוכחים  איגרות החובהרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של קולות מחזיקי  .11

 שניבאסיפה והמצביעים בה. הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של לא פחות מ

 אמור.מצביעים כאמור, או באי כוחם כההנוכחים ו איגרות החובמקולות מחזיקי  שליש

זה בספר הפרוטוקולים,  בענייןבדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום  האסיפההכרזת יושב ראש  .12

ישמשו ראיה לכאורה לעובדה זו ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות שניתנו בעד הצעת החלטה 

ם. או נגדה. יש לערוך פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה ולרשמם בספר הפרוטוקולי

 בידי יושב ראש האסיפה. םהפרוטוקול ייחת

 יהיו הנאמןידי -על לכך שיורשו אחרים אנשים או אחר אדם וכל הנאמןידי -על שיתמנו אנשים או אדם .13

איגרות  מחזיקי של מזכותם לגרוע מבלי. איגרות החוב מחזיקי של באסיפות נוכחים להיות רשאים

 זהות את, הבלעדי דעתו שיקולפי -על, לקבוע הזכות לנאמן, מסוימת באסיפה להשתתף דיןפי -על החוב

 חלק או מסוימת אסיפה כי להורות זה ובכלל מסוימת מאסיפה חלק או מסוימת באסיפה הנוכחים

 .החברה מטעם מי או החברה של נציגים ללא יתנהלו מסוימת מאסיפה

 הדיןפי -על האם יבחן הנאמן, כאמור איגרות החוב מחזיקי של אסיפה שתכונס נאמר בו מקום בכל .11

איגרות  מחזיקי אצל אינטרסים ניגוד בגין)לרבות  סוג אסיפות כינוס נדרש( הפסוקה ההלכה)לרבות 

 אסיפות על לעיל האמור יחול כאמור סוג אסיפות כינוס שנדרש ובמקרה(, העניין לנסיבות בהתאם החוב

כינוס אסיפת סוג תידרש אסיפות  יידרש בו במקרה. המחויבים בשינויים, איגרות החוב מחזיקי של סוג

באופן שאחד מסוגי המחזיקים יהא קבוצה שאינה כוללת מחזיקים בעלי  איגרות החובסוג של מחזיקי 

ניגוד אינטרסים. במקרה של עריכת אסיפות סוג אישור החלטה לא טעון אישורה באסיפת המחזיקים 

כפועל יוצא של האמור לעיל מובהר כי הנאמן  הכוללת את קבוצת המחזיקים בעלי ניגודי אינטרסים.

פי שיקול דעתו הבלעדי בכפוף לחובת השתתפות והצבעה של משקיעים מוסדיים, לקבוע כי -רשאי, על

ההחלטה כאמור אינה טעונה אישור באסיפת המחזיקים הכוללת את קבוצת המחזיקים בעלי ניגודי 

. בכל כלל תזומן לא אינטרסים ניגודי בעלי המחזיקים קבוצת את הכוללת אסיפה כי או אינטרסים

 של המחזיקים להם יש ניגוד אינטרסים כדי למנוע קבלת החלטה. םלא יהיה בכוח מקרה

 כתב מינוי .15
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ידי בא כוחו -כתב מינוי הממנה מיופה כוח לאסיפה יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על .15.1

 שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה.

 מיופה כוח לאסיפה יערך בכל צורה מקובלת.כתב מינוי של  .15.2

 .איגרת חובמיופה כוח לאסיפה אינו חייב להיות בעצמו מחזיק  .15.3

אחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי, או העתק  איגרת חובכתב מינוי וייפוי הכוח לאסיפה או  .15.1

שעות לפני המועד של  18-מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד במשרדה של החברה לא פחות מ

 יפה לגביה ניתן ייפוי הכוח, אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.האס

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר  .15.5

שלגביה ניתן הקול,  איגרת החובהמרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה 

ברה לפני האסיפה הודעה בכתב בדבר הפטירה, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של הח

 החלטת הפסלות, הביטול או ההעברה האמורה.

רשאי על ידי הרשאה בכתב חתומה על ידי אחד מהדירקטורים  איגרת חובכל תאגיד שהוא בעלים של  .16

שלו או על ידי המזכיר שלו ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל אסיפה של מחזיקי 

 והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. איגרות החוב

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 לרשות ולבורסה( 5לציבור )טיוטה מס'  1טיוטה מספר 

 

39 

 

 תוספת שלישית

 2017 __[___] מיום הנאמנות לשטר

 דולר לבין"( הנאמןחברה לנאמנות של בנק לאומי בע"מ )להלן: "בין  שנחתםלהסכם שכר הטרחה  בהתאם

 :להלן כמפורטשכר טרחה לנאמן עבור שירותי  רההחב תשלם"(, החברה"מ )להלן: "בע איי טריפל

"( ישולם לנאמן איגרות החוב'( )להלן: "א)סדרה  איגרות החוב הנפקת ממועד החל נאמנות שנת כל בגין .1

 + מע"מ.  22,000שכר טרחה שנתי בסך של 

 הרגיל העסקים במהלך שלא הנאמן"י ע שיעשו פעולות עבור, זה בנספח האמור בכלליות לפגוע מבלי .2

 . עבודה שעת כלל"מ מע+  ₪ 500 של בסך טרחה שכר לתשלום זכאי הנאמן יהיה, והשוטף

 החברה תשלם, איגרות החוב מחזיקי של/או ו החברה של ומיוחדות כלליות באסיפות השתתפות כל בגין .3

 "מ.מע+  ₪ 500 של סך לנאמן

 הטרחה ושכר, איגרות החוב הנפקת השלמת לאחר רק ישולם הראשונה הנאמנות שנתהטרחה בגין  שכר .1

 . נאמנות שנת כל בתחילת ישולם, הראשונה הנאמנות שנת שלאחר השנים בגין, שנה כל בגין

יהא זכאי לקבל מהחברה חזר מלא של ההוצאות בפועל אשר נדרש הנאמן להוציא במסגרת מילוי  הנאמן .5

 .זה נאמנות שטר תנאיתפקידו כנאמן על פי 

בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור  במקרה .6

הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או 

, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה 27 מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף 

כן, הנאמן יהיה רשאי לפרוע את מלוא הסכומים הנ"ל מהתקבלו שנצברו בידו בהתאם לאמור בסעיפים 

 לשטר, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.  16 -ו 15 

 . איגרות החובזה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי  25הסכומים האמורים בנספח  כל .7

לשטר נאמנות זה, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר  35 ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בסעיף  במידה .8

טרחתו החל מיום מינויו של הנאמן החלופי. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר 

החל מיום מינויו של הנאמן רות החוב איגהטרחה ששולם בגין החודשים שבהם לא שימש הנאמן כנאמן ל

 החלופי. 

 יישאו, ערך ניירות לחוק)ד( יד 35 או( 1ב)א35 סעיפים לפי כהונתו שהסתיימה נאמן של במקומו נאמן מונה .9

 לנאמן ששולם השכר על כאמור שמונה הנאמן של שכרו עלה שבו בהפרש איגרות החובב המחזיקים

 בהפרש המחזיקים של נשיאה. כאמור ההחלפה במועד הרלוונטיות הדין הוראות ויחולו, מונה שבמקומו

 איגרות חובמכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי  ההפרש לש היחסי חלקו קיזוז של באופן תבוצע כאמור

 .לנאמן ישירות החברה"י ע התשלום והעברת זהבהתאם לתנאי שטר נאמנות 



3.2נספח 

מקדמידירוגדוח 
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 לכבוד 

 דולר טריפל אי בע"מחברת 

 שלום רב,

  

 דירוג לאג"חהנדון : 

חברת דולר טריפל אי שתונפקנה לציבור ע"י חדשות חוב לאגרות  'ilAAA'קבעה דירוג מעלות   S&Pלהודיעכם כי  והרינ

 ע.נ.₪  דמיליאר 2  בהיקף כולל של עד 'אסדרה  -הנפקת סדרה חדשהבאמצעות בע"מ 

ותשקיף התשקיף להשלמה טיוטת בהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב נקבע, בין היתר, על בסיס 

 בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו. ועל 2017סט אוגוב 1 מיוםהמעודכנת  המדף

או  ,אחריםשינויים או במטרת ההנפקה ו/ ,שינויים במבנה ההנפקה יכלול המדףותשקיף התשקיף להשלמה בכל מקרה בו 

שינויים העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא )להלן: "והכול באופן  ,בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו

את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור. אי לכך נבקשכם להודיענו  מעלות  S&P, שומרת לעצמה"(ותוספות

 רטים בדבר כל השינויים והתוספות.פ ולהעביר אלינו בכתב

על החברה להימנע מלכלול את הדירוג  .2017באוקטובר  1, עד ליום ודהיינ יום מיום מועד מכתב זה 60ג הינו תוקף הדירו

 לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.קיף להשלמה ותשקיף המדף תשב

או על דרך  ובמלואבתשקיף להשלמה ותשקיף המדף ח הדירוג ייכלל במלואו ף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דובכפו

  ההפניה.

בלבד ואינה בוחנת  תשקיף להשלמה ותשקיף המדףהטיוטת בוחנת את  מעלות  S&Pמובהר כי לצורך קביעת הדירוג

 מסמכים נוספים הקשורים להנפקה. 

 

 בברכה,

S&P  מעלות 

http://www.maalot.co.il/
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 חדשדירוג 

 וןלסדרה א' המובטחת בשעבוד ראש 'ilAAA (sf)'קביעת דירוג 

 תמצית

  קדונות דולריים.יפבלהנפיק חוב ולהפקיד את תמורת ההנפקה  על מנת 2017 ביוניחברת דולר טריפל איי בע"מ התאגדה 

  אנו קובעים דירוג מקדמיilAAA''ע.נ  ₪מיליארד שני  בהיקף כולל של עד ,דולר טריפל איי בע"מ של חברתצמודה לדולר  ' לסדרה א

 דיעתנו. יקדונות דולריים בבנקים המגבים, וזאת לפי התנאים שהובאו ליבפ שתופקד ההנפקהורת המובטחת בשיעבוד ראשון על תמ

 ו/או בנק מזרחי טפחות בנק הפועליםבבבנק לאומי ו/או , הדירוג מקושר לדירוג הנמוך מבין דירוגי הבנקים המגבים (weak link.) 

 ,דירוג 'ם לא יפחת משדירוג בבנקים מגביםתופקד תמורת ההנפקה  לפי תנאי ההנפקהilAAA' מדירוג מקומי או 'A-' המנפיק אינו . גלובלי

 .יורד גם כן האג"חדירוג שייתכן דירוג הבנקים המגבים  אך אם ירד ,לשמור על דירוג מסוים חייב

 סדרה א דירוג שלמחדש תדרוש בחינה , בין אם תדורג ובין אם לאדולר טריפל איי בע"מ,  על ידי הנפקת סדרה נוספת'. 

  נרכשו הפקדונותם הלהחזר השווי הדולרי של הסכומים בהדירוג מתייחס.  

 פעולת הדירוג

צמודה לדולר בריבית קבועה המגובה בפיקדונות בנקאיים בריבית סדרה א' ל 'ilAAA (sf)' דירוג מקדמי מעלות S&P קבעה, 2017ביולי,  26-ב

  .2023דצמבר לפירעון ב ע.נ ₪מיליארד שני בהיקף של עד , בע"מדולר טריפל איי קבועה של חברת 

בהתאם לנתונים שהוצגו בפנינו. אי לכך, אין  וקבלת כל מסמכי העיסקהקרן ההוצאות צירת יהדירוג הסופי תלוי בהתקיימות הנפקת החוב,  

 , במהותו מהחומרים שנסקרוותוצאות ההנפקה או מי מהגורמים האחרים יהיה שונה  להסיק כי הדירוג המקדמי מעיד על הדירוג הסופי. במידה

S&P בה מהדירוג או לשנות אותו. מעלות שומרת לעצמה את הזכות לחזור 

 לדירוג עיקריים שיקולים

 מאקרו תחזית

 יופקדו הפיקדונות בהם מבין דירוגי הבנקים זהה בכל עת לדירוג הנמוך ביותר שהואהיות  סדרה זו מהווה גורם בדירוג אינההכלכלית  תחזיתה

weak link approach)) ,דירוג הבנק משכלל בתוכו את התחזית הכלכליתו. 

 סיכוני אשראי

דולר טריפל איי בע"מ תפקיד את תמורת ההנפקה בפיקדונות דולרים בבנקים מגבים, החברה תעביר את תשלומי הריבית והקרן המתקבלים 

 (. Pass-throughמהפיקדונות לתשלום האג"ח, בכפוף לתנאי האג"ח )

בהתאם  לשלם את התחייבויותיו בזמן, מנפיק הפיקדון המגבה, גרות החוב לא יקבלו את כספם בזמן תלוי ביכולת הבנקישבעלי א עיקריההסיכון 

גרות יתנאי א .ם המגביםינמוך מבין דירוג הבנקמשקף את ה בע"מ שמנפיקה דולר טריפל איי ההסדר דירוג ,בהתאם לזאת .הפיקדון להסכם

וקבוע בשיעבוד ראשון  מובטחיםב הפיקדונות הבנקאיים המגבים את איגרות החוו ,(back to back) דונות הבנקאייםהחוב זהים לתנאי הפיק

  .סדרה א' לנאמן

ג לשמור על דירומבלי חובה  ' גלובלי-A' ' מקומי או בדירוגilAAA' קדונות בבנקים בדירוגילמנפיק להפקיד את הפ יםמתיר מסמכי העסקה

', זהו הדירוג שנקבע ilAAAהיות שכל הצדדים בעסקה מדורגים כיום בדירוג ' .דירוג הבנקים המגביםה של הורדת מינימום לסדרה במקר

 .דולר טריפל איי בע"מ שהנפיקהלסדרות 
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משנה מחברת  תהלוואבאמצעות המימון ייעשה  ח.לאורך חיי האג" מנפיקוצאות הלכיסוי כל ה שתשמשהוצאות  במועד ההנפקה תממומן קרן

  .על שווי התחייבויות ליםעוהמסכומים  אך ורק יעשהוהחזרה  האג"חמחזיקי  פיההלוואה נחותה להתחייבות החברה כל, גלבוע בנקים בע"מ האם

 סיכונים תפעוליים

ק על סיון מספניצדדים האדמניסטרטיביים יש אנו מאמינים כי לג"ח סדרה א'. אלהחברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע"מ משרתת כנאמן 

 דירוג העסקה.ל מהווים חסם אינםמנת לשרת את העסקה והם 

 סיכונים משפטיים

( בהתאם למתודולוגיה Bankruptcy Remote SPEתכליתית ומנותקת משפטית מחברת המקור )-היא חברה ייעודית חד בע"מ דולר טריפל איי

המבנה המשפטי של החברה את דעתנו לגבי הניחה ת אשר משפטיכללה קבלת חוות דעת סקה בחינה משפטית למאפייני הע. המשפטית שלנו

 המנפיקה ושל העסקה.

 לעסקה קשורים צדדים סיכוני

מזרחי טפחות  בנקו (ilAAA/Stable) בע"מ בנק הפועלים(, ilAAA/Stableבנק לאומי לישראל בע"מ )העסקה חשופה לסיכון צדדים קשורים של 

חשבונות העסקה ינוהלו באחד מהבנקים המגבים. אנו  ,כמו כן הפיקדונות המגבים לעסקה.בהם ניתן להפקיד את ש, (ilAAA/Stable) בע"מ

  .שרים את הדירוג לדירוג הבנקים המגביםקו

 מתודולוגיה ומאמרים קשורים
  2010במאי,  3, האשראיכללי: קריטריונים ליציבות באיכות  -מתודולוגיה 

 2012ביולי,  12, מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח תשלומים לספקי שירות בעסקאות מימון מובנה 

 ולוגיה: מתודולוגיה לדירוג איגרות חוב מובנותמתוד (repacks) ,16  ,2012באוקטובר 

 2013ביוני,  25, על דירוג העסקה מתודולוגיה: מתודולוגיה לניתוח השפעת צדדים קשורים 

 2014בספטמבר,  22, סולמות דירוג והגדרות: דירוג אשראי בסולמות מקומיים 

 2014באוקטובר,  9,  לוגיה להערכת הסיכון התפעולי בעסקאות מימון מובנהומתודולוגיה: מתוד 

  כללי: טבלאות ההמרה של -מתודולוגיהS&P  2016ביוני,  1, בין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים 

 2017במרץ,  29,  עסקאות מובנות -וגיה: קריטריונים להפרדת נכסים בדרך של חברות מימון ייעודיות מתודולוגיה: מתודול 

 הגדרות הדירוג של S&P Global Ratings ,26  ,2017ביוני 

 2016בינואר,  25, דעות ופרשנות: הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי 

 

 (2017ביולי,  26-פרטים כלליים )נכון ל  

   

    דולר טריפל איי בע"מ  

 דירוג)י( הנפקה  

 חוב בכיר מובטח   

ilAAA (sf)  סדרה א  

   

 פרטים נוספים  

 זמן בו התרחש האירוע  18:21 26/07/2017

 זמן בו נודע לראשונה על האירוע  18:21 26/07/2017

 יוזם הדירוג  החברה המדורגת
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 מעקב אחר דירוג אשראי

ו של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים, מטרת המעקב היא אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מנפיקים א
 להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג.

S&P סף אודות מדיניות המעקב "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ". לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נו  מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
 .www.maalot.co.ilאחר דירוג האשראי, יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ בכתובת 

במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או  ©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

הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה, וצדדים שלישיים  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&Pעל בסיס דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל עת. התוכן מסופק -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 עקיפים מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים )ובכלל זה, מבלי לגרוע  והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או
ת או מוניטין(, מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד הכנסות או רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיו

 ידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור. אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן, גם במ

נכון למועד פרסומן,  S&P אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של
אינה נוטלת על עצמה כל  S&Pאו לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות.  ואינן מהוות דבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם,

אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או   S&Pמחויבות 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&Pתיהן של היחידות השונות של על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולו
מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי המתקבל בקשר להליכים -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&Pשומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות. הדירוגים הפומביים של  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&Pבאתר  מופיעים
S&P   .ושל צדדים שלישיים 

http://www.maalot.co.il/
http://www.maalot.co.il/
http://www.standardandpoors.com/
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  החברה

 _______________________ בע"מ דולר טריפל איי
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