
 

 2017, אוקטוברב 10

 בע״מ מליסרון

 (מלאה)לא  חליפין רכש הצעת של בדרך( דוח הצעת מדף )המהווה גם מפרט הצעת רכש

ובהתאם להוראות  ״(,״התשקיף או תשקיף המדף״)״ 201712 במאי 29 מיוםפי תשקיף מדף של החברה -על

, מתכבדת בזאת החברה לפנות לכלל מחזיקי 2005-תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס״ו

 ביןל"ח ע.נ. ש 25,000,000 ביןשל  כמותבהצעה לרכוש מהם  ״(,הניצעים)״ ( של החברה'האגרות החוב )סדרה 

 -כ לבין 3.53% -כ בין המהוותידם )-המוחזקות עלשל החברה ( 'האגרות חוב )סדרה "ח ע.נ. ש 300,000,000

( שבמחזור למועד דוח זה(, בדרך של הצעת רכש חליפין 'ה ערכן הנקוב של אגרות החוב )סדרה סךמ 42.38%

הרשומה למסחר  ( של החברה בדרך של הרחבת סדרה'יבתמורה להנפקה של אגרות חוב )סדרה  ,(מלאה)לא 

 3.3  )כמפורט בסעיף ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי מכרזב ייקבעש, לפי יחס החלפה בבורסה

וח ד״ או ״דוח הצעת המדף)״; והכל בכפוף ליתר התנאים כמפורט בדוח הצעת מדף זה להלן (ההצעה לדוח

 בהתאמה(. ,״חליפיןההצעת רכש ״ -ו ״ההצעה

 2000-, התש״ס)הצעת רכש(ניירות ערך דוח הצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות 

 ״(.המפרט)״, בשינויים המחויבים ״(תקנות הצעת רכש)״

לרכישה  המוצעות)סדרה ה'( החוב  אגרותשל  המירבית כמותל ביחס תתבצעחליפין הבמקרה שהצעת רכש 

, תרכוש החברה, סך הכל, ההצעה דוחל 3.3  סעיףב הנקובההחלפה המקסימלי  יחסבו זה הצעהלפי דוח 

ש״ח  369,300,000 בתמורה להנפקה לניצעים של, סך הכל, ('הש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  300,000,000

 (.'יערך נקוב אגרות חוב )סדרה 

 -מ יפחת לא החליפין רכש להצעת ההיענותנשוא דוח זה מותנה בכך שהיקף  החליפיןתוקפה של הצעת רכש 

 לדוח זה. 5.4 ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ה'(. לפרטים נוספים ראו סעיף  25,000,000

נובעת מהסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים, כהגדרת מונח זה  אינהחליפין הלמען הסר ספק, הצעת רכש 

 .1970-בתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש״ל

רכש  ידי החברה במסגרת הצעת-( המוצעות לרכישה על'הפרטים אודות אגרות החוב )סדרה  .1

 החליפין

ש״ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית  1( רשומות על שם, בנות 'האגרות החוב )סדרה  .1.1

, צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש 5.1%שנתית בשיעור של 

( תשלומים 22ושניים ) עשריםבלפירעון  עומדות)קרן( ( 'החוב )סדרה . אגרות ה2009 מאי

מקרן אגרות החוב, כל  1%שנתיים של  חצי שווים תשלומים( 21) אחדו עשריםכדלקמן: )א( 

 2020עד  2010בינואר של כל אחת מהשנים  10-ה ביום, בשנה פעמיים המשולמיםאחד, 

                                                        
2017-)מס' אסמכתא:  http://www.magna.isa.gov.ilלנוסח התשקיף המלא ראו אתר ההפצה של רשות ניירות ערך   1

01-054888). 
תיקון  בדבר  5.6.2017יום מראו דיווח מיידי של החברה , לפרטים נוספים, 2017ביוני  5כפי שתוקן בטעות סופר מיום   2

 (.2017-01-047371)מס' אסמכתא:  טעות סופר

http://www.magna.isa.gov.il/
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של  אחרון תשלום; )ב( 3)כולל( 2019 עד 2010 מהשנים אחת כל של ביולי 10-ה וביום)כולל( 

 . 2020ביולי  10בתשלום אחד ביום  ישולם אשר, 79%יתרת קרן אגרות החוב, בשיעור של 

 אחת כל של בינואר 10 -ה וםבי בשנה פעמיים משולמת( 'ההריבית בגין אגרות החוב )סדרה  .1.2

 )כולל( 2020עד  2010של כל אחת מהשנים  ביולי 10-ה ביוםו)כולל(  2020 עד 2010 מהשנים

  4( החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום.6) ששתבעד התקופה של 

החברה במתחם  זכויות עלמדרגה ראשונה  בשעבוד ( מובטחות'האגרות החוב )סדרה  .1.3

לרבות הפירות ותגמולי הביטוח הנובעים ממנו. לפרטים נוספים  ,בקרית ביאליק "הקריון"

 החברה שפרסמה 2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  12.2.2אודות השעבוד ראו סעיף 

 2017בעון השני לשנת רל החברה שלהתקופתי  לדוח 2.2בסעיף וכן עדכון  12.3.2017 ביום

 (2017-01-0804696 -ו 2017-01-023376 ות:אסמכתא)מס'  7.8.2017שפרסמה החברה ביום 

 הקריוןשל מתחם  שווי הערכת .", בהתאמה(2017 שני רבעון דוח" -" ו2016 השנתי הדוח)"

אשר צורף  30.6.2017 וכן העדכון לה ליום( 2016השנתי אשר צורפה לדוח  31.12.2016  ליום

הסכמתו של מעריך השווי  כלולים בדוח זה על דרך ההפניה., לדוח רבעון שני של החברה

לדוח הצעה  'א כנספח תמצורפ, ( על דרך ההפניהלה והעדכוןלציבור )ת השווי כהערלפרסום 

  זה.

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  707,914,106נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  .1.4

 אגרות של המירביתביחס לכמות  תתבצעהחלקית  החליפין רכש הצעתש במקרה (.'ה)סדרה 

"ח ש 407,914,106-כ במחזור יוותרו ,החוב )סדרה ה'( המוצעות לרכישה לפי דוח הצעה זה

'( המערכן הנקוב של אגרות החוב )סדרה  57.62% -כ המהוות ,('ה)סדרה  חוב אגרותע.נ. 

 .שבמחזור למועד דוח זה

)גילוי יעודי למחזיקי אגרות ' ב נספח ו( רא'הלפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה  .1.5

רבעון שני , הכלול בדוח 2017 יוניב 30החוב( לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום 

2017. 

( שייוותרו במחזור לאחר השלמת 'הלא יחול שינוי בתנאי הפירעון של אגרות החוב )סדרה  .1.6

 פי דוח הצעה זה.-חליפין עלההצעת רכש 

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  1גבוהים ושערי הסגירה הנמוכים של להלן פירוט שערי הסגירה ה .1.7

( החודשים אשר קדמו לתאריך דוח הצעת 12עשר )-( בבורסה, בכל אחד משנים'ה)סדרה 

 2017 אוקטוברב 9לבין  2016 אוקטוברב 9, היינו בתקופה שבין (2017באוקטובר  10) המדף

ידי -ההצעה(, בהתאם לנתונים שפורסמו על )יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח

 :5)באגורות( הבורסה

                                                        
-בינואר וביום ה 10-התשלומי קרן בגין אגרות החוב )סדרה ה'( בימים עשר(  שישה) 16עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה   3

 . 2018 בינואר 10)כולל(. מועד תשלום הקרן הבא של אגרות החוב )סדרה ה'( הינו  2017עד  2010ביולי של כל אחת מהשנים  10
מספר הימים בתקופה זו על בסיס של ה לפי , לגביו חושבה הריבית בגין תקופת הריבית הראשונהראשוןהריבית לתשלום  פרט    4

-התשלומי ריבית בגין אגרות החוב )סדרה ה'( בימים עשר(  שישה) 16. עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה בשנה ימים 365
)כולל(. מועד תשלום הריבית הבא של אגרות החוב )סדרה ה'(  2017עד  2010ביולי של כל אחת מהשנים  10-בינואר וביום ה 10

 .2018 ינוארב 10 הינו
. אם שער אגרות חוב של החברה http://www.tase.co.ilעל פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו:   5

 באותו חודש, צוין התאריך הראשון מביניהם.הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים 
 

http://www.tase.co.il/
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 חודש/שנה שער גבוה* שער נמוך*
 יום בחודש שער יום בחודש שער

 2017 אוקטוברב 9עד  1 124.67 8 124.33
 2017 ספטמבר 7 124.69 26 124.17
 2017 אוגוסט 31 124.53 16 123.99
 2017 יולי 2 124.90 31 124.22
 2017 יוני 1 125.69 28 124.65
 2017 מאי 18 125.93 7 124.45
 2017 אפריל 27 125.65 3 122.84
 2017 מרץ 19 123.32 27 122.73
 2017 פברואר 2 123.14 15 122.74
 2017 ינואר 31 123.08 19 121.74
 2016 דצמבר 13 122.40 26 121.39
 2016 נובמבר 23 122.02 14 121.44
 2016 אוקטובר 20 121.93 6 121.64

 ״(.שערי נעילה מתואמים)״ שערי נעילה מתואמים לריבית והטבות* 

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  1 ממוצע שערי הנעילה המתואמים )כהגדרת המונח לעיל( של .1.8

( החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף, היינו 6( בבורסה במהלך ששת )'ה)סדרה 

)יום המסחר האחרון שהסתיים לפני  2017 אוקטוברב 9לבין  2017 אפרילב 9בתקופה שבין 

אגרות חוב )סדרה  שלנעילה ה)״ממוצע שערי  אגורות 124.66 -פרסום דוח ההצעה(, היה כ

 ״(.('ה

( )קרי, ערך נקוב בתוספת ריבית 'הש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1 השווי המתואם של .1.9

)יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח  2017 אוקטוברב 9והפרשי הצמדה(, ביום 

 9 ביום ('הש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1 אגורות. שער הנעילה של 111.49ההצעה(, היה 

  124.47 היה)יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה(  2017 אוקטוברב

  אגורות.

  המוצעות בחליפין ('יאגרות החוב )סדרה  -פרטים אודות התמורה  .2

  התמורה

( של החברה 'הפי דוח ההצעה וכפוף לתנאיו, החברה מציעה למחזיקי אגרות החוב )סדרה -על .2.1

( 'האגרות חוב )סדרה  .נ.ע"ח ש 300,000,000 ביןל"ח ע.נ. ש 25,000,000 ביןשל  כמותלהחליף 

החברה, ( של 'יידם, בתמורה להנפקה של אגרות חוב )סדרה -שבמחזור המוחזקות על

 ייקבעשלפי יחס החלפה  שתונפקנה על דרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר בבורסה

 . להלן( 3.3 ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי )כמפורט בסעיף  מכרזב

 ראוהחלפה  יחסעל  המכרזו '(י)סדרה  החוב אגרות של ההצעה ןאופ אודות נוספים לפרטים

 .ההצעה לדוח 4  -ו 3  יפיםסע

  ('יתנאי אגרות החוב )סדרה 

דוח הצעת המדף  ורא לפרטים. 2015 מרץ( הונפקו לראשונה בחודש 'יאגרות החוב )סדרה  .2.2

ודוח בדוח הצעה זה על דרך ההפניה  המובא( לראשונה 'ימכוחו הוצעו אגרות החוב )סדרה 

-2015-01, 2015-01-065950)אסמכתאות מספר:  2015במרץ  31 תוצאות ההנפקה מיום

 ."('(י)סדרה  מדףההצעת  דוח)" בהתאמה( ,2015-01-068086-ו( משלים)דיווח  066961

ש״ח ערך נקוב כל אחת, נושאות ריבית שנתית  1( רשומות על שם, בנות 'יאגרות החוב )סדרה  .2.3
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 פברואר, צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש 1.76%בשיעור של 

מים כדלקמן: )א( ( תשלו20) עשריםבלפירעון  עומדות)קרן( ( 'י. אגרות החוב )סדרה 2015

מקרן אגרות החוב, כל אחד,  1%חצי שנתיים של  שווים( תשלומים 19)עשר -תשעה

ועד ליום  2016 בינואר 10ביולי, החל מיום  10 -ו בינואר 10 בימים, בשנה פעמיים המשולמים

, 81%של יתרת קרן אגרות החוב, בשיעור של  אחרון; )ב( תשלום 6)כולל( 2025בינואר  10

 משולמת( 'יאגרות החוב )סדרה  בגין הריבית .2025 ביולי 10 ביום אחד בתשלום ישולם אשר

 החודשים ששת בגין וזאת ,2025 ביולי 10 ליום ועד 2016 ינוארב 10יום מ החל ,בשנה פעמיים

  7.התשלום מועד שלפני האחרון ביום שהסתיימו

ש״ח ערך נקוב אגרות חוב  847,022,476נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  .2.4

 '(. י)סדרה 

פי דוח הצעת המדף, תהוונה החל ממועד הנפקתן, -'( שתונפקנה עליאגרות החוב )סדרה  .2.5

 '( שבמחזור.יסדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב )סדרה 

( אשר תונפקנה בדרך של הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת 'ימחזיקי אגרות החוב )סדרה  .2.6

לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או הצמדה בגין אגרות , זהמדף 

הריבית  מיתשלו חל קודם למועד הנפקתן כאמור. בגינםהחוב האמורות, שהמועד הקובע 

, החליפין רכש הצעת במסגרת( שתירכשנה 'יוהקרן הראשונים בגין אגרות החוב )סדרה 

 .2018 ינוארב 10ם ובייבוצעו 

 ההגבל ללא שנייה מדרגה בשעבוד ,זה דוח למועד נכון, ( מובטחות'יאגרות החוב )סדרה  .2.7

, לרבות הזכויות הנובעות בקרית ביאליק "הקריון"בסכום על מלוא זכויות החברה במתחם 

וללא הפירות הנובעים  הקריוןמהזכות של החברה לקבלת תגמולי ביטוח בגין מתחם 

המשכנתא הראשונה בדרגה על מתחם הקריון לטובת לאחר מחיקת . "הקריון"ממתחם 

השעבוד מדרגה שנייה לשעבוד מדרגה  מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה, יהפוך

)סדרה י'(, לרבות הזכות לקבלת תגמולי ביטוח  ראשונה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב

ות הבטוחה למחזיקי לפרטים נוספים אודהנובעים מהנכס.  וכן שעבוד שוטף על הפירות

לדוח  הנספחלשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה י'(  6אגרות החוב )סדרה י'( ראו סעיף 

 .'(יהצעת המדף )סדרה 

 החברה(, לרבות אודות אמות מידה פיננסיות ש'ילפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה  .2.8

)גילוי ' ב נספח ו(, רא'יפי תנאי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה -התחייבה לעמוד בהן על

 שטר ראו כןו 2017 שנירבעון שצורף לדוח דירקטוריון היעודי למחזיקי אגרות החוב( לדוח 

  .'(ילדוח הצעת המדף )סדרה  הנספחלאגרות החוב )סדרה י'(  הנאמנות

-, תל14 חרוצים ידבע״מ, מרחוב  פז נבו נאמנויות רזניק( הינו 'יהנאמן לאגרות החוב )סדרה  .2.9

 ההינהקשר מטעם הנאמן  שתא ״(.הנאמן)״ 03-6389222, פקס: 03-6389200אביב, טלפון: 

                                                        
ביולי של כל  10-ו בינואר 10( תשלומי קרן בגין אגרות החוב )סדרה י'( בימים ארבעה) 4עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה   6

 .2018בינואר  10סדרה י'( הוא מועד תשלום הקרן הבא של אגרות החוב ) .2017עד  2016 אחת מהשנים
הימים בתקופה זו על בסיס של  מספר, לגביו חושבה הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה לפי הראשון הריביתלום לתש פרט  7

 10'( בימים יתשלומי ריבית בגין אגרות החוב )סדרה  (ארבעה) 4. עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה בשנה ימים 365
 ינוארב 10'( הינו י. מועד תשלום הריבית הבא של אגרות החוב )סדרה 2017עד  2016 ביולי של כל אחת מהשנים 10-ו בינואר

2018. 
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. לשטר הנאמנות של michal@rpn.co.il , דואר אלקטרוני:ראשוני-אבטליון מיכל"ד עו

הנספח לדוח הצעת  ,כאן בדרך של הפניה( הנכללשטר הנאמנות ) ו( רא'יאגרות החוב )סדרה 

 (.'יהמדף )סדרה 

ש״ח ערך נקוב  1לעיל( של  1.7 ממוצע שערי הנעילה המתואמים )כהגדרת המונח בסעיף  .2.10

המדף, ( החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת 6( בבורסה במהלך ששת )'יאגרות חוב )סדרה 

)יום המסחר האחרון שהסתיים  2017 אוקטוברב 9לבין  2017 אפרילב 9היינו בתקופה שבין 

אגרות חוב  של נעילההממוצע שערי אגורות )״ 100.88 -ההצעה(, היה כלפני פרסום דוח 

  (.(״'י)סדרה 

( )קרי, ערך נקוב בתוספת ריבית 'יש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1השווי המתואם של  .2.11

)יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח  2017 אוקטוברב 9והפרשי הצמדה(, ביום 

 וםבי ('יש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1הנעילה של  יאגורות. שער 101.05ההצעה(, היה 

 103.73 היה)יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה(  2017 ינוארב 26

 .אגורות

בהתאם  חליפיןהרכש ( תועבר לניצעים שייענו להצעת 'ה)סדרה  התמורה בגין אגרות חוב .2.12

 .להלן 4.5 ובכפוף להוראות סעיף  להלן 4.7  להוראות סעיף

 להלן. 11.8 , ראו סעיף ('י)סדרה  החוב אגרות בגיןהניכיון )אם וככל שיהיה(  לחישוב .2.13

עם  ההחלפה יחסמכרז על  של בדרךהצעת רכש חליפין  -אגרות החוב )סדרה י'( לציבור  הצעת אופן .3

 טווח כמויות

 החוב אגרות בין ההחלפה יחס'( מוצעות לציבור בדרך של מכרז על יחוב )סדרה ה אגרות .3.1

 כנגד החברה תנפיק אותן החברה של'( י)סדרה  החוב אגרות לבין החברה של'( ה)סדרה 

, כמויות טווח עם ובהצעה, ההצעה דוח לפי החברה של'( ה)סדרה  החוב אגרות קבלת

  .להלן כמפורט

 1החברה כנגד קבלת  תנפיק'( אשר יהינו היחס בין כמות אגרות החוב )סדרה  ההחלפה יחס .3.2

 . '(הש"ח ע.נ. אגרת חוב )סדרה 

 לצורך'( י)סדרה  החוב אגרות לבין'( ה)סדרה  החוב אגרות ביןההחלפה המקסימלי  יחס .3.3

ש"ח  1, בגין כל דהיינו. ״(המקסימלי ההחלפה יחס)" 1.231 על עומדהמכרז נשוא דוח זה 

תנפיק החברה, לכל  ,זה הצעה לדוח בהתאם לחברה שיימסרו'( הע.נ. אגרת חוב )סדרה 

  8ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה י'(. 1.231 היותר )על פי יחס ההחלפה המקסימלי(,

, אחידיהא יחס החלפה  זה הצעההחליפין נשוא דוח  כשר הצעת תתבצע פיו על ההחלפה יחס .3.4

 על יעלה שלא ובלבד, להלן 4.5  ףובהתאם לאמור בסעי ההחלפה יחס על במכרז שייקבע כפי

 . המקסימלי ההחלפה יחס

מהיחס הנובע מחלוקת שער הנעילה של אגרות חוב  2.6% -בכ גבוה המקסימלייחס ההחלפה  .3.5

                                                        
 1 כל בגין שתשולםשל אגרות חוב )סדרה ה'(  המינימלית התמורההנקוב לעיל משקף את  המקסימליההחלפה  יחסכי  יובהר   8

 אתמשקף  המקסימלי ההחלפה יחס דהיינו,הצעת רכש החליפין.  במסגרת.נ. אגרת חוב )סדרה י'( אותה תנפיק החברה ע"ח ש
 חוב )סדרה י'(.  אגרתש"ח ע.נ.  1" של המזערי מחיר"ה
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 9'( )כפי שהיו בסוף יום המסחר של י'( בשער הנעילה של אגרות חוב )סדרה ה)סדרה 

 (. ההצעה דוח פרסום לפני שהסתיים האחרון המסחר יום, 2017 אוקטוברב

מהיחס הנובע מחלוקת ממוצע שערי  0.37% -בכ נמוך המקסימליכן, יחס ההחלפה  כמו .3.6

'( )כהגדרת יאגרות חוב )סדרה  של נעילהה'( בממוצע שערי האגרות חוב )סדרה  של נעילהה

 , בהתאמה(.ההצעה דוחל 2.10  -ו 1.8 מונחים אלו בסעיפים 

 בין, אשר נע כמויות טווח עם הצעהרכש החליפין על פי דוח זה תתבצע בדרך של  הצעת .3.7

בתום מועד הקיבול  .'(ה)סדרה  חוב אגרות.נ. ע"ח ש 300,000,000 לביןש"ח ע.נ.  25,000,000

החברה על כמות אגרות החוב )סדרה ה'( שתירכשנה על ידי החברה במסגרת  תחליטהאחרון 

הצעת רכש החליפין, בתוך טווח הכמויות, לפי שיקול דעתה, וזאת בהתאם ליחס ההחלפה 

  .ההצעה לדוח 4.4  סעיף ראו נוספים לפרטים .במכרז שייקבע האחיד

רכש החליפין נשוא דוח זה, ראו סעיף  להצעת הנדרששיעור ההיענות המזערי  בדבר לפרטים .3.8

  .ההצעה דוחל 5.4 

  ההחלפה יחס על המכרזו הקיבולנוספים אודות  פרטים .4

 הקיבול תקופת .4.1

"מ, בע בורסה שירותי נשואה אקסלנסחליפין תבוצע באמצעות ההצעת רכש  .4.1.1

 ״(.רכז ההצעה, פתח תקווה )״25 אפעלמרחוב 

להלן, החל ממועד פרסום  4.2  ניתן למסור, באופן המפורט בסעיףהודעות קיבול  .4.1.2

המועד  .״(תקופת הקיבול)״ 2017 אוקטוברב 22דוח הצעת המדף ועד ליום 

פי דוח הצעת המדף -חליפין עלההאחרון למסירת הודעות קיבול להצעת רכש 

 ״יום הקיבול האחרון)״ 14:30בשעה  2017 אוקטוברב 22הוא לא יאוחר מיום 

בהתאמה(. הודעות קיבול תוגשנה בכל אחד  ״,מועד הקיבול האחרון״-ו

)פרט ליום  16:30עד  09:00מהימים א' עד ה', שהינו יום עסקים, בין השעות 

, החל (14:30עד  09:00הקיבול האחרון שבו הודעות הקיבול תוגשנה בין השעות 

 ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד הקיבול האחרון.

בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום  .4.1.3

פורסם הקיבול האחרון, בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה ות

בעיתונים בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור, בהתאם 

 2008-תשס״חהלהוראות תקנות ניירות ערך )פרסום מודעות בעיתונים(, 

ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים אחד לפני  ״(,תקנות הפרסום)״

ם יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיי

שהינו גם יום עסקים, והכל, לא יאוחר משישים  ״(יום מסחר)״ מסחר בבורסה

( ימים לאחר תאריך דוח ההצעה. יום הקיבול האחרון הנדחה כאמור ייחשב 60)

מועד הקיבול ״-באותו יום תחשב כ 14:30והשעה  ״יום הקיבול האחרון״-כ

וכל המועדים בדוח ההצעה שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור,  ״האחרון

על אף האמור לעיל, החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד יידחו בהתאם. 

הקיבול האחרון אם לא אישר רכז ההצעה בכתב, כי התחייבותו כאמור בסעיף 
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החדשים או אם לא קיבלה החברה /או במועדים ובתנאים  להלן תקפה גם 8 

 התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

 הבורסה לחבריעל ידי המשתתפים  קיבולה הודעות מסירת .4.2

 '( באמצעות חבר בורסהההיענות של ניצע המחזיק באגרות חוב )סדרה  .4.2.1

חליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר הלהצעת רכש  ״(משתתף)״

הבורסה, אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף, כשהיא 

ידי מיופה כוחו. ההודעה הנ״ל תהא בנוסח -ידי המשתתף או על-חתומה כדין על

  ״(.הודעת קיבול)״ 'בנספח כהמצורף לדוח ההצעה 

)סדרה ה'( שהוא  החוב אגרות מספר את הקיבול בהודעת יציין משתתף כל .4.2.2

מבקש להחליף במסגרת הצעת רכש החליפין ואת יחס ההחלפה המוצע על ידו, 

 אשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי. 

כהודעת קיבול הנוקבת ביחס  יראוה החלפהקיבול שלא צוין בה יחס  הודעת .4.2.3

וה מיחס ההחלפה המקסימלי. הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גב

 ההחלפה המקסימלי יראוה כבקשה שלא הוגשה. 

, שונים החלפה יחסי העד שלושבהודעת הקיבול  נקובליהיה רשאי  משתתף כל .4.2.4

וזאת ביחס לכמות אגרות חוב )סדרה ה'( אותה מבקש המשתתף להחליף בגין 

אחד מיחסי ההחלפה  )כל בקשה לגבי כל כל אחד מיחסי ההחלפה שננקבו

ת אגרות החוב )סדרה יוכמו הכולל של סךה, ובלבד ש"(ההזמנ: "תקרא להלן

 המוחזקותעלה על כמות אגרות החוב )סדרה ה'( ילא  כל ההזמנותב וה'( שצוינ

אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של י המשתתף אצל חבר הבורסה יד על

 . אותו משתתף

, החל מיחס ההחלפה המקסימלי 0.001 של במרווחיםיחסי ההחלפה יינקבו 

, 1.230 )קרי, יחס החלפה של 0.001 של במרווחים מטה וכלפי(, 1.231)קרי, 

-מ הקטנות במדרגותקיבול בה צוין יחס החלפה  הודעתוכו'(.  1.228, 1.229

  מעלה. כלפי הקרובהחלפה  ליחס תעוגל 0.001

 תוגשנה אשר הקיבולהודעות /ההזמנות כלכי  יובהרמבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

ולא  ונפרדות ותעצמאי קיבול ודעותה/הזמנותכ נהעל ידי משתתף אחד תחשב

  .תהיינה חליפיות זו לזו

 רביתהמהודעת קיבול שצוינה בה כמות אגרות חוב הגבוהה מהכמות  כל .4.2.5

יראוה  לדוח ההצעה( 4.4.1 )כאמור בסעיף  ,המדף הצעת דוח פי על המוצעת

וככל  כהודעת קיבול שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף

שבהודעת קיבול צוינו יחסי החלפה שונים, אזי הכמות בגין כל יחס החלפה 

 .תופחת באופן יחסי

הודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף, בדבר היות אגרות  כלב .4.2.6

ידו, בבעלותו -'( לגביהן ניתנת הודעת הקיבול, המוחזקות עלההחוב )סדרה 

ונקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד 
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שתתף שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, והתחייבות המ

'( האמורות ולא יעשה השלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב )סדרה 

 -כל דיספוזיציה או עסקה בהן, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל 

עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד 

 להלן. 4.7.1  הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרתו בסעיף

הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר בורסה עד למועד הקיבול האחרון לא  .4.2.7

 תתקבלנה.

משתתף רשאי לחזור בו, עד למועד הקיבול האחרון, מהודעת קיבול שנתן.  .4.2.8

ת קיבול של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול חזרה מהודע

ידי המשתתף האמור או מיופה -ידו, חתומה כדין על-הודעת הקיבול שניתנה על

גבי הודעת הביטול -אשר תימסר לחבר הבורסה. על ,״(הודעת ביטול)״ כוחו

יצוינו התאריך ושעת החתימה של הודעת הביטול. מובהר, כי חזרה מהודעה 

ידי מסירת הודעת הביטול לחבר -כאמור לעיל יכולה להתבצע אך ורק על

הבורסה לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון. עוד מובהר, כי החל ממועד הקיבול 

 א יהיו רשאים לחזור בהם מהודעות קיבול שנתנו.האחרון המשתתפים ל

 הודעתכל החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות.  .4.2.9

לרכוש מהחברה את  המשתתףקיבול תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד 

 את לחברה ולמכור הקיבול הודעת מביצועאגרות החוב )סדרה י'( שתוקצינה לו 

 המכרז לתוצאות בהתאם, קיבול הודעות הגיש בגינן'( ה)סדרה  החוב אגרות

 .ההצעהתנאי תשקיף ודוח ל ובכפוף בהתאם והכל, האחיד ההחלפה יחסול

 לחברהו ההצעה לרכז הבורסה מחברי קיבולההודעות  מסירת .4.3

חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד ולא יאוחר מהשעה  .4.3.1

ביום הקיבול האחרון, הודעה אחת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים  16:30

ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול -( שנמסרו לו על'הבאגרות החוב )סדרה 

 'גנספח האחרון. הודעות חבר בורסה האמורות תהיינה בכתב בנוסח המצורף כ

 ״(. הודעת חבר הבורסהלדוח ההצעה )״

בהודעת חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות אגרות החוב  .4.3.2

(, שבגינן ניתנה ההודעה האמורה, נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, 'ה)סדרה 

התחייבות, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן אותה 

זכויות  הודעה ולאחר מכן, והתחייבות חבר הבורסה שלא יקנה לצד שלישי כל

( הכלולות בהודעת חבר הבורסה ולא יעשה בהן כל 'הבאגרות החוב )סדרה 

עד  -דיספוזיציה, או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל 

להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד 

. הודעות חבר 9להלן 4.7.1  הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרתו בסעיף

                                                        
 של בנק הפועלים בע"מ. לרישומים החברה באמצעות מוחזקות'( ה)סדרה  החוב אגרות כל, זה דוח למועד נכון כי, יצוין  9
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ביום הקיבול האחרון לא  16:30הבורסה שתימסרנה לרכז ההצעה לאחר השעה 

 תתקבלנה.

ביום הקיבול האחרון, הודעת  20:00רכז ההצעה ימסור לחברה, עד השעה  .4.3.3

חוב הקיבול מרוכזת בגין כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו. אגרות 

אשר ייקבע כי יוחלפו על פי תנאי ( הנזכרות בהודעת חבר הבורסה 'ה)סדרה 

תעבורנה ביום המסחר הראשון , (ההצעה לדוח 4.6.1)כמפורט בסעיף  דוח זה

הבורסה, ורכז ההצעה יודיע באותו מועד שאחריו לחשבון רכז ההצעה במסלקת 

( בחשבונו תוך ציון כמות אגרות החוב 'הלחברה על קבלת אגרות החוב )סדרה 

 ההצעה רכז בחשבון'( הרואה בקבלת אגרות החוב )סדרה  החברה שהתקבלו.

  . החברה בידי כקבלתן כאמור

 לרכזלעיל  4.3.1 בסעיף  כאמורהודעות הקיבול  על ידי חברי הבורסה  העברת .4.3.4

, לידיגיט באופן ההצעה לרכז הבקשות שידור באמצעות תיעשה ההצעה

. )או באופן מקובל אחר עליו יורה רכז ההצעה( וירטואלית כספת באמצעות

 נציג נוכחותב שבכספות הקיבול הודעות יוצגו האחרון הקיבול מועד לאחר

 המכרז הליכי של נאות קיום על יפקחו אשר שלה החשבון ורואה החברה

 .המכרז תוצאות ויעובדו יסוכמו מעמד ובאותו

 ידי-על ההצעה לרכזהקיבול  הודעותלעיל, העברת  4.3.4 אף האמור בסעיף  על .4.3.5

 הקיבול המועד עד סגורות תשארנה אשר סגורות במעטפותהבורסה  חברי

 באמצעותבמקרה ולא תתאפשר העברת הודעות  כגיבוי תתאפשר, האחרון

. המעטפות הסגורות תוכנסנה דיגיטלי באופן ההצעה לרכז הבקשות שידור

מועד  בתום, זה במקרה .האחרון הקיבול מועדלחלוף  עד ונעולה סגורה לתיבה

 נציג, החברה נציג בנוכחות המעטפות וייפתחו התיבה תיפתחהקיבול האחרון 

וכן  המכרז הליכי של נאות קיום על יפקחו אשר, חשבון ורואה ההצעה רכז

  תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז.

 האחיד ההחלפה ויחס המוחלפות החוב אגרות כמות קביעת .4.4

עם טווח כמויות.  הצעהרכש החליפין על פי דוח זה תתבצע בדרך של  הצעת .4.4.1

לפיכך, כמות אגרות החוב )סדרה ה'( שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת 

 .נ. אגרות חוב )סדרה ה'( ע"ח ש 25,000,000תעמוד על בין  פיןירכש החל

.נ. אגרות חוב )סדרה ה'( ע"ח ש 300,000,000"( לבין המזערית הכמות)"

 "(. המרבית הכמות)"

 טווחייקרא: " המירבית)טווח הכמויות שבין הכמות המזערית לבין הכמות 

 "(. הכמויות

ההחלפה על פיו תתבצע הצעת רכש החליפין נשוא דוח זה יהא יחס החלפה  יחס .4.4.2

 במכרזהקיבול שנקבו בו  הודעותשר ביותר א גבוהאחיד, שהינו יחס ההחלפה ה

החליטה  שאותה( הכמויות מטווח חורגת שאינה) לכמות יגיעו ההחלפה יחסכ
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 לדוח 4.4 פי דוח ההצעה כמפורט בסעיף -על מהמשתתפים 10החברה לרכוש

"(. להסרת ספק יובהר כי יחס ההחלפה האחיד האחיד ההחלפה יחס)" ההצעה

 לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.  

החברה על כמות אגרות החוב )סדרה ה'(  תחליטמועד הקיבול האחרון  בתום .4.4.3

שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין, בתוך טווח הכמויות, 

כמפורט  האחיד ההחלפה ליחס. יחס ההחלפה ייקבע בהתאם דעתה שיקול לפי

יום להחברה תימסר לרכז ההנפקה עד  הודעת. ההצעה לדוח 4.4.2 בסעיף 

העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון לצורך מסירת ההודעות 

 .לדוח ההצעה 4.6.1  למשתתפים כאמור בסעיף

 למשתתפים'( י)סדרה  החוב אגרות הקצאת .4.5

'( למשתתפים שהגישו הודעות קיבול בהצעת רכש יהקצאת אגרות החוב )סדרה  .4.5.1

 : מןקכדלחליפין תתבצע ה

החוב )סדרה ה'( בהודעות  אגרותהיה והמספר הכולל של  .4.5.1.1

 שיעור - המזערית הכמותמ נמוך יהאהקיבול שתתקבלנה 

ההיענות להצעת הרכש פחת משיעור ההיענות המזערי שנקבע 

רכש החליפין  הצעת, ולפיכך ההצעה לדוח 5.4 כמפורט בסעיף 

והחברה לא תרכוש אגרות חוב )סדרה ה'(  לתוקףתיכנס  לא

נוספים  לפרטים. החליפין רכשמהמשתתפים שנענו להצעת 

 .ההצעה דוחל 5.4 ראו סעיף 

החוב )סדרה ה'( בהודעות  אגרותהיה והמספר הכולל של  .4.5.1.2

  - המזערית מהכמות גבוה או שווה יהא 11הקיבול שתתקבלנה

 :כדלקמן תיעשה '(י)סדרה  החוב אגרותהקצאת 

 גבוההחלפה  יחסקיבול הנוקבות ב הודעות .4.5.1.2.1

 .לא תענינה - האחיד ההחלפה יחסמ

 נמוךהחלפה  יחסקיבול הנוקבות ב הודעות .4.5.1.2.2

 תענינה במלואן - האחיד ההחלפה יחסמ

 .(האחיד ההחלפה יחס לפי)

 שווההחלפה  יחסקיבול הנוקבות ב הודעות .4.5.1.2.3

תענינה באופן יחסי  - האחיד ההחלפה יחסל

 אגרותסך  מתוך יוחלף משתתףכל לכך ש

לאחר  החלפהיוותר ליהחוב )סדרה ה'( ש

 נמוך החלפה ביחסענות לבקשות הנוקבות יה

, חלק השווה ליחס האחיד ההחלפה יחסמ

                                                        
 כמפורט בנספח ב' לדוח ההצעה. הקצאהה במגבלת ובהתחשב  10
 .10"ש ה ראו 11
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 הכלולותהחוב )סדרה ה'(  אגרותשבין מספר 

בה נקב לחברה  שהגישהקיבול  בהודעת

לבין המספר הכולל  האחיד ההחלפה יחסב

החוב )סדרה ה'( הכלולות בכל  אגרותשל 

הקיבול שהוגשו לחברה שבהן ננקב  הודעות

 .האחיד ההחלפה יחס

במסגרת הצעת רכש חליפין זו  נפקושיו'( י)סדרה  כי מספר אגרות החוב יובהר

החוב  אגרותכמות ב האחיד ההחלפה יחס מכפלת עלמקרה  בכליעלה  לא

 לדוח ההצעה.    4.4.3 כמפורט בסעיף לרכוש  החליטה שהחברה)סדרה ה'( 

 המכרז תוצאותבדבר  הודעה .4.6

תימסר הודעה על ידי יום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, ב .4.6.1

הקיבול  הודעות, אשר שתתפים, למהבורסה חבריובאמצעות  ההצעהרכז 

ההחלפה שנקבע במכרז,  יחסשלהם נענו במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את 

 החוב אגרות כמותי'( שתוקצינה לכל מבקש ואת החוב )סדרה  אגרותאת מספר 

 .בעבורן לחברה למסור המבקש נדרש אותה'( ה)סדרה 

החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר כן,  כמו .4.6.2

פי דוח הצעת המדף. -חליפין עלהמועד הקיבול האחרון על תוצאות הצעת רכש 

תציין החברה את יחס ההחלפה שנקבע במכרז ואת כמות אגרות  המיידיבדוח 

, בתוך שני ימי עסקים נוספים בנוסףהחוב )סדרה י'( אשר יוקצו למשתתפים. 

 תפוצה בעליתפרסם על כך הודעה בדבר תוצאות ההנפקה בשני עיתונים יומיים 

 בישראל בשפה העברית. לאור היוצאים, רחבה

 ורישומן למסחר בבורסה( 'יהקצאת אגרות החוב )סדרה  .4.7

'(, תבוצע עד יהעברת התמורה המגיעה למשתתפים, קרי אגרות החוב )סדרה  .4.7.1

באופן  ״(,יום ההקצאה)״ השני שלאחר מועד הקיבול האחרון מסחרהליום 

של אגרות החוב )סדרה  הפקדה, ובלבד שיהיה לאחר להלן 4.7.3 המפורט בסעיף 

 .הבורסה במסלקת'( י

את אגרות החוב )סדרה  לטובת רכז ההצעה,תקצה לחברה לרישומים,  החברה .4.7.2

 ההצעה.פי תנאי דוח -'( בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד עלי

ידי החברה, -'( שתוקצינה עליהעברת התמורה, קרי אגרות החוב )סדרה  .4.7.3

למשתתפים, בכמות המגיעה להם בהתאם להוראות דוח ההצעה, תתבצע 

 רכז ההצעה יזכה אתביום ההקצאה, רכז ההצעה וחברי הבורסה. באמצעות 

וחברי הבורסה יזכו באמצעות מסלקת הבורסה חברי הבורסה של  ותחשבונה

המשתתפים, בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול חשבונות את 

 .שמסרו

פי תוצאות -'( שתבוצע עליבמקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב )סדרה  .4.7.4

חליפין כאמור, ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור, אזי שברי ההצעת רכש 
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לתי אגרות החוב כאמור להם יהיו זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים ב

'(, המחזיקים בהן באמצעות חברי בורסה, הרשומים באגרות החוב )סדרה 

ידי חברי הבורסה -'( אחת, יימכרו עליהמצטברים לכדי אגרת חוב )סדרה 

'( המזכות לאותם שברים. תמורת הבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב )סדרה 

יהיו  '( ביחידות שלמות, אםימכירת השברים המצטברים לאגרות החוב )סדרה 

כאלה, לאחר ניכוי הוצאות מכירתן וכל היטל או מס שיוטלו, תחולק בין 

המשתתפים האמורים בהתאם לזכויותיהם, בזיכויים בנקאיים, לא יאוחר 

( ימים לאחר מכירתן כאמור. הודעות בקשר עם היווצרות 15עשר )-מחמישה

ה ידי חברי הבורס-ומכירת שברים כאמור תשלחנה למשתתפים האמורים על

 '(.השבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב )סדרה 

עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת  .4.7.5

'( שהודעות קיבול בגינן נענו והכל כפוף לתנאים החוב )סדרה  , באגרותהבורסה

 המפורטים בדוח ההצעה.

ידי החברה לפי דוח ההצעה תתבטלנה -'( שתירכשנה עלהאגרות חוב )סדרה  .4.7.6

תמחקנה מהמסחר בבורסה. החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך ו

ידי החברה -'( שתירכשנה עלהבאופן מיידי את תעודות אגרות החוב )סדרה 

'( שתירכשנה מהמסחר הכאמור. מובהר בזאת, כי מחיקת אגרות החוב )סדרה 

'( בהתאם יבבורסה תעשה רק לאחר השלמת הליך הקצאת אגרות החוב )סדרה 

 ח ההצעה.לדו

 חליפיןהרכש תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת  .5

אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה  .5.1

באותן הנסיבות נעשו שונים מהותית  חליפיןהרכש עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת 

רכש מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך דוח הצעת 

כפוף לכך שההודעה על ב, והכל חליפיןהרכש , תהא החברה רשאית לבטל את הצעת חליפיןה

ח תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון )כהגדרת מונ חליפיןהרכש חזרה מהצעת 

זה, לא תתבצע  5  (. במקרה של ביטול ההצעה כאמור בסעיףההצעה דוחל 4.1.2  בסעיף זה

ח הצעת המדף יתבטל והוראותיו לא תחייבנה את החברה, והחברה , דוחליפיןהרכש הצעת 

בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור  יומיים( עיתונים 2תפרסם דוח מיידי וכן מודעה בשני )

בהם יפורטו הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה החברה מהצעת  ,בישראל בשפה העברית

 .חליפיןהרכש 

זה, היא תהיה רשאית לשוב  5חליפין כאמור בסעיף ההיה והחברה חזרה בה מהצעת רכש  .5.2

'(, בכל מועד, תמורה ותנאים, הולפרסם הצעות רכש חליפין נוספות לאגרות החוב )סדרה 

חליפין שבוטלה כאמור, והכל בכפוף הוזאת מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש 

 להוראות כל דין.

לכל יעביר רכז ההצעה , זה 5בסעיף חליפין, כמפורט הבמקרה של חזרת החברה מהצעת רכש  .5.3

חבר בורסה, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת רכש 

קישור לדיווח מיידי של החברה בדבר ( שהינו גם יום מסחר, זה 5חליפין )כמפורט בסעיף ה
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הקיבול לעיל, ומאותו מועד יראו את הודעות  5.1חזרתה מהצעת הרכש כאמור בסעיף 

 .שנמסרו לרכז ההצעה עד לאותו מועד כבטלות ומבוטלות

לרכישת אגרות החוב  החברהנשוא דוח זה והתחייבות  פיןיהחלתוקפה של הצעת רכש  .5.4

להצעת רכש  ההיענות)סדרה ה'( מהמשתתפים במסגרת הצעת הרכש מותנים בכך שהיקף 

 לכמות)השווה  '(ה)סדרה  חוב אגרות.נ. ע"ח ש 25,000,000-מ יפחת לאהחליפין נשוא דוח זה 

(. היקף ההיענות המזערי ההצעה לדוח 3.7 המזערית שנקבעה על ידי החברה כמפורט בסעיף 

אגרות החוב )סדרה ה'( שבמחזור נכון  מכלל 3.53%-כשל  מזעריהנ"ל משקף שיעור היענות 

 "(. המזערי ההיענות שיעורלמועד דוח זה )"

ההיענות המזערי, לא  משיעור נמוך יהיה החליפין רכששבו שיעור ההיענות להצעת  במקרה

 תרכוש לא והחברה, החברה, הוראותיה לא תחייבנה את לתוקף החליפין רכשתיכנס הצעת 

 במקרהיובהר כי  עוד. החליפין רכשלהצעת  שנענואגרות חוב )סדרה ה'( מהמשתתפים 

, '(ה)סדרה  בהחו לאגרות נוספות חליפיןרכש  הצעות לפרסם החברה תרשאי האת כאמור

 .זו חליפיןלתנאי הצעת רכש  תמחויב האתש מבלי, מועד בכל

 פרטים אודות החברה .6

 ״(תהשקעו עופר)״ בע״מ השקעות עופרחברת נכון למועד דוח ההצעה,  ,למיטב ידיעת החברה .6.1

 וכן  ההמונפק והנפרע של החבר מהונה 60.82% -הינה בעלת השליטה בחברה, המחזיקה בכ

  . בה ההצבעה מזכויות

לפירוט אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה, לרבות  .6.2

דוח מיידי של  ורא, לפי העניין, לפי מיטב ידיעת החברה, 'י -ו' הבאגרות חוב מהסדרות 

מס' ) 2017 יוליב 6החברה על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 

 .2017-01-058087: אסמכתא

דיווח מיידי של  ולפירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה, רא .6.3

 (.2017-01-145378:מס' אסמכתא) 2016 בדצמבר 29החברה מיום 

 להלן. 20  סעיף ולפרטים נוספים אודות החברה רא .6.4

 תיקון דוח ההצעה ביוזמת החברה .7

רכש החברה רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת  .7.1

באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את דוח ההצעה בהתאם לכך ותגיש עותק  חליפיןה

ון לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובתוך יום עסקים אחד ממועד הגשת התיקון כאמור מן התיק

תיקנה החברה את הצעת  ״(.הודעת תיקון)״ הפרסוםתפרסם הודעה על כך בהתאם לתקנות 

( ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה 3כאמור, במהלך שלושת ) חליפיןהרכש 

לעיל, כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא  4.1.2  בסעיףמועד הקיבול האחרון הקבוע 

( ימי עסקים ממועד התיקון או משישים 5ולא יאוחר מחמישה ) אחדעסקים   מיוםמוקדם 

דוח ההצעה, המאוחר מביניהם. במקרה כזה יידחו מועד הקיבול האחרון ( ימים מתאריך 60)

  ויום ההקצאה בהתאם. ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן בדוח ההצעה כל  .7.2
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חליפין. הם לעניין כדאיות הצעת רכש תיקון, אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעי

 לעיל. 7.1 התיקון כאמור יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף 

לעיל, החברה לא תהיה רשאית לתקן את דוח ההצעה  7.2 -ו 7.1 על אף האמור בסעיפים  .7.3

להלן תקפה גם בתנאים  8 כאמור, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף 

 המתוקנים או אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

 התחייבות רכז ההצעה והחברה .8

פי דוח -רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על .8.1

 ההצעה.

החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות החוב  .8.2

חליפין, כדי לאפשר את הפי תנאי דוח ההצעה ובהתאם להיענות להצעת רכש -( על'י)סדרה 

חליפין, בהתאם לתנאי הצעת ה( לניצעים שנענו להצעת רכש 'יהקצאת אגרות החוב )סדרה 

פי דוח ההצעה הניחה את דעתו -לבצע את המוטל עליה על חליפין. התחייבות החברההרכש 

 של רכז ההצעה.

 ('י( ואגרות החוב )סדרה 'ההסכמים, הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב )סדרה  .9

לחברה, ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או לתאגידים בשליטתם, אין הסכם, הסדר או הבנה 

 ( של החברה.'י( או לאגרות החוב )סדרה 'העם אחר הנוגעים לאגרות החוב )סדרה 

( על כוונתם להיענות או שלא להיענות 'ההודעות שקיבלה החברה ממחזיקי אגרות חוב )סדרה  .10

 חליפיןהלהצעת רכש 

( על 'העד מועד פרסום דוח ההצעה לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 חליפין.הכוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת רכש 

 וניכיון  מיסוי .11

( 'י( ובאגרות החוב )סדרה 'ההתיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב )סדרה 

חליפין, הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ הפי תנאי הצעת רכש -ובהחלפתן על

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ, כי המחזיקים -אינדיבידואלי על

חליפין, ה( של החברה יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת רכש 'הבאגרות החוב )סדרה 

בין היתר באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי  בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה,

חליפין, בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל הבנושאים האמורים, טרם היענות להצעת רכש 

פי הצעת רכש -אחד מהם. האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על

האמורה או בפעולות שעשויות לבוא  חליפין ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעהה

 .בעקבותיה

חליפין נשוא דוח הצעה זה. ההחברה פנתה לרשות המיסים לקבלת הסדר מס בקשר עם הצעת רכש 

 (״הסדר המס״) 2017 אוקטוברב 1ביום  מרשות המיסים מס שקיבלה החברההלהלן עקרונות הסדר 

  כאמור:

( במסגרת הצעת רכש 'י( בתמורה לאגרות החוב )סדרה 'ההחלפת אגרות החוב )סדרה  .11.1

חליפין ויחולו הבמישור הניצעים שנענו להצעת רכש  הון מרווח מסחליפין, הינה אירוע ה
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 לפי העניין. ״(,הפקודה)״ 1961-הוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ״א

ם שנענו להצעת רכש ( בידי הניצעי'היראו בהחלפה כאמור, כמכירה של אגרות חוב )סדרה  .11.2

( המוחלפות תחושב לפי שווי אגרות החוב 'החליפין. התמורה בגין אגרות החוב )סדרה ה

 ״(.התמורה)״ ( שיתקבלו בעבורן'י)סדרה 

( המוחלפות, ינוכה מס במקור 'הבגין רווח ההון המחושב, במכירתן של אגרות החוב )סדרה  .11.3

הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או  מהתמורה, במועד ההחלפה כאמור, בהתאם לתקנות מס

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

 ."(מתמורה

( המוצעות יחושב בהתאם למכפלת כמות 'ילצורך קביעת התמורה, שווי אגרות החוב )סדרה  .11.4

( המוחלפות בממוצע שערי 'ה( להן זכאי מחזיק אגרות החוב )סדרה 'יאגרות החוב )סדרה 

( בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה 'יהסגירה של אגרות החוב )סדרה 

 12בפועל.

 מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל. .11.5

חליפין יראו את השווי כפי ה( שהתקבלו אגב הצעת רכש 'יבעת מכירת אגרות חוב )סדרה  .11.6

( אלו. כמו כן, יום הרכישה 'ילעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב )סדרה  11.4 שנקבע בסעיף 

 לעיל. 11.5 יהיה כאמור בסעיף 

ג)ד( לפקודה יחויב על חלק התמורה, נשוא ההסדר 125יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף  .11.7

( הנרכשות למועד 'יהמוצע, בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין אגרות החוב )סדרה 

הסעיף. יחיד כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם  ההחלפה בפועל, בהתאם להוראות

 להוראות הסעיף האמור בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי מס.

ך חישוב הניכיון בגין אגרות לעיל, תשמש לצור 11.4 שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף  .11.8

החברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות להסדר המס,  3.8פי סעיף  על( ו'יהחוב )סדרה 

החלטת מיסוי בהסכם )מסלול ירוק( בנושא חישוב שיעור ניכיון ב קבלמתוה הקבוע נוסחב

 , כדלקמן:(המסים רשות של 907 טופס)לפי  משוקלל

)סדרה  הונפקו ללא ניכיון. ככל שאגרות החוב( הקיימות 'י)סדרה  אגרות החוב .11.8.1

פי דוח הצעת המדף יונפקו בניכיון, שיעור הניכיון לצורכי מס של  ( שיוקצו על'י

( ייקבע לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי 'יאגרות החוב )סדרה 

( הקיימות, שיעור הניכיון היחסי מהנפקת 'ימהנפקת אגרות החוב )סדרה 

פי דוח הצעת המדף ושיעור הניכיון היחסי -( שיוקצו על'יאגרות החוב )סדרה 

שיעור הניכיון )״ שתהיינה ככל, ( נוספות בעתיד'ימהנפקת אגרות חוב )סדרה 

 ״(.המשוקלל

וח פי ד-( הנוספות שיוקצו על'יסכום הניכיון שייווצר בגין אגרות החוב )סדרה  .11.8.2

ככל שיהיו, ייקבע במועד  ״(,סכום הניכיון הנוסף)״ ההצעה ו/או בעתיד

                                                        
 ייענו אשר לניצעים יוקצו, החליפין רכש הצעת הליך השלמת בתום -" בפועל ההחלפה, "מועד המס להסדר בהתאם  12

 .לחברה המוחלפים הערך ניירות יועברו מועד באותו ובמקביל המוצעים הערך ניירות, החליפין רכש להצעת
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סכום הניכיון  ״(.מועד ההקצאה)״ ('יההקצאה בפועל של אגרות החוב )סדרה 

( שיוקצו 'יהנוסף יהא הפרש שבין סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 

ההקצאה, ( עד למועד 'יכאמור כשהוא מותאם לפי תנאי אגרות החוב )סדרה 

לבין תמורת ההנפקה של אגרות החוב שיוקצו כאמור ולאחר שהופחתה ריבית 

צבורה אם קיימת, והכל אם ההפרש הוא חיובי בלבד. שיעור הניכיון שנוצר בגין 

הינו סכום  ״(שיעור הניכיון הנוסף)״ ( שיוקצו כאמור'יאגרות החוב )סדרה 

( 'יאגרות החוב )סדרה הניכיון הנוסף כשהוא מחולק בסך הערך הנקוב של 

( עד למועד ההקצאה. 'ישיוקצו כאמור מתואם לפי תנאי אגרות החוב )סדרה 

( הנוספות שיוקצו כאמור יונפקו בפרמיה או בערכן 'יאם אגרות החוב )סדרה 

 .0%הנקוב המתואם, שיעור הניכיון הנוסף יהא 

( 'יהסדר מס זה מיועד לקביעת שיעור הניכיון המשוכלל של אגרות חוב )סדרה  .11.8.3

הניתנות לפדיון והינו לצורכי ניכוי מס במקור בלבד מדמי הניכיון, במועד פדיון 

(, ואינו ממצה את חבות המס הסופית של מחזיקי אגרות 'יאגרות החוב )סדרה 

 (.'יהחוב )סדרה 

הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו את  .11.9

חליפין ואינו ממצה את חבות המס הסופית של ה( בהצעת רכש 'האגרות החוב )סדרה 

 הניצעים.

אין בהסדר המס לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב, לכל דבר  .11.10

 ידי פקידי השומה הרלוונטיים.-ייבחן עלועניין, סיווג כאמור יכול ו

החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד ההחלפה  .11.11

( לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב 'הבפועל את התקבול בגין אגרות החוב )סדרה 

ום ושיעור ( בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל ואת סכ'י)סדרה 

פי דוח הצעת המדף -( המוחלפות על'ההריבית ו/או ניכיון הצבורים בגין אגרות החוב )סדרה 

 .וסכום התמורה בפדיון ('י וכן את שיעור הניכיון המשוקלל לאגרות החוב )סדרה

 לדוח הצעת המדף. 'ד נספחהחוב ראו  באגרותנוספים אודות היבטי מס הקשורים  לפרטים

בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו הצעת המדף  בדוחהתיאור כי  יובהר

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות -כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

פי דוח הצעת מדף זה, לפנות -לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על

מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות -עי עללייעוץ מקצו

 של המשקיע ושל ניירות הערך המוצעים.

 חליפין הנימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכש  .12

קצר יחסית,  מ"מחשל החברה(, שהינן בעלות ' ההחברה, החלפת אגרות החוב )סדרה  להערכת

"מ ארוך יותר, תאפשר לחברה גמישות רבה מח( של החברה, שהינן בעלות 'יבאגרות החוב )סדרה 

 יותר בניהול תזרים המזומנים הפנוי שלה, לרבות בביצוע השקעות נוספות ו/או חדשות.

 סמכות רשות ניירות ערך .13

על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב, לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה  .13.1
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רוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר לכך, הסבר, פי

כן, אם ראתה רשות -פי תקנות הצעת רכש. כמו-שהרשות סבורה שיש לכלול בדוח זה על

ניירות ערך, לרבות עובד שהסמיכה לכך, כי אין בדוח הצעת המדף את כל הפרטים שלדעתה 

ההצעה הוראות תקנות הצעת רכש, רשאית  חשובים לניצע סביר או כי לא מתקיימות בדוח

רשות ניירות ערך להורות, בתקופת הקיבול, על דחיית מועד הקיבול האחרון, וכן רשאית 

להורות לחברה, לאחר שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפניה, לפרסם 

וח הצעה תיקון לדוח הצעת המדף או ד -בתוך יום עסקים אחד או תוך מועד אחר שקצבה 

 מתוקן בצורה ובדרך שתורה.

רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון לעשות  .13.2

 לעיל. 7.1כן לשם הגנת עניינם של הניצעים. הורתה כן, יחולו הוראות סעיף 

 .זו לא תושלם לפני מילוי הוראתה חליפיןאם תורה רשות ניירות ערך כאמור, הצעת רכש  .13.3

הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה  .13.4

כחלה על דוח ההצעה הכולל את הדחייה האמורה, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית 

)א( לתקנות הצעת 25לחברה. קיבלה החברה הודעה כאמור, תודיע על כך מיד, כאמור בתקנה 

 רכש.

 דירוג .14

על קביעת דירוג  ״(,מעלות)״ tSnasn&s r ott&'d annatSהודיעה   2017 אוקטוברב  10ביום  .14.1

"-ilAA" וזאת (, 'הסדרה )של החברה כנגד החלפת אגרות חוב ( 'יסדרה )חוב  להרחבת אגרות

 חליפין.הפי הצעת רכש -( שיונפקו על'יאגרות חוב )סדרה  ש״ח ערך נקוב ונימילי 380בגין עד 

לדוח  'הנספח כבדוח הצעת המדף, מצורפים  ולהכללת והסכמת מעלותדוח הדירוג האמור  .14.2

 הצעת המדף.

 הסדרים מעשיית הימנעות .15

מנע מלעשות הסדרים ילה המדף הצעת דוחהדירקטורים מתחייבים בחתימתם על והחברה  .15.1

 פי על"ח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך בדוהמדף ו/או  בתשקיףשאינם כתובים 

"ח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי דו

רכשו מעבר למפורט  רשאלמכור את ניירות הערך  המדף הצעת דוחפי -ערך על-ניירות

 .המדף הצעת ובדוח המדף בתשקיף

להודיע לרשות ניירות ערך  המדף הצעת דוחהחברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על  .15.2

 לעיל. 15.1 עיף' הסותר את ההתחייבות כאמור בסגעל כל הסדר הידוע להם עם צד 

להימנע מלהתקשר עם צד  המדף הצעת דוחהחברה והדירקטורים מתחייבים, בחתימתם על  .15.3

 לעיל. 15.1 בסעיף' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור ג

 ואישורים היתרים .16

 ( המוצעות בדרך של'יהחברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב )סדרה 

 פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.-חליפין עלההצעת רכש 

 למהימנותם, המדף הצעת בדוח המובאים לפרטים אישור הבורסה של האמור באישור לראות אין
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 המוצעים הערך ניירות של טיבם על או החברה על כלשהי דעה הבעת משום בו ואין ולשלמותם

 .מוצעים הם בו המחיר על או המדף הצעת בדוח

 אגרה תשלום .17

(, אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף)לתקנות ניירות ערך  א'4בהתאם להוראות תקנה 

( 'יסדרה )תשלם החברה לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב , 1995-התשנ״ה

 דוח הצעת המדף. המוצעות במסגרת

 והוצאות נלוות תמורה .18

  פי דוח הצעת המדף.-לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת ניירות הערך על .18.1

 פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.-( על'יהצעת אגרות החוב )סדרה  .18.2

חליפין הרכש  להערכת החברה, ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת .18.3

 עמלתו. סכום זה כולל, בין היתר, עמלת הפצה 13אלפי ש״ח 800 -מכוחו מסתכמות בסך של כ

, ( בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ1993אקסלנס נשואה חיתום ) -ל מנהשתשול הצלחה

( בע"מ, רוסאריו שרותי חיתום 1993מנורה מבטחים חיתום וניהול בע"מ, לידר הנפקות )

 וענבר הנפקות ופיננסים בע"מ ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ)א.ש.( בע"מ, 

 רכש הצעת הליך הצלחת לשיעור )בהתאם 0.15% עד ״(, בסך השווה לשיעור שלהמפיצים)״

פי דוח הצעה זה, -( שתונפקנה על'ימתוך סך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ( החליפין

הבלעדי של  הדעתתשולם למפיצים לפי שיקול  וההצלחה בתוספת מע״מ כדין. עמלת ההפצה

בתוספת עמלת הצלחה לפי  ״חאלף ש 35; עמלת ריכוז הצעה לרכז ההצעה בסך של החברה

( 'יישום של אגרות החוב )סדרה לעיל; דמי ר 17  ; אגרה כאמור בסעיףשיקול דעת החברה

 פי דוח הצעה זה למסחר בבורסה; והוצאות נלוות נוספות.-שתונפקנה על

 פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף .19

 חורב-ענבל זכאיושגיא -"ד שרון ורקרעוה םהינהחברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף  ינציג

 .03-5606555: פקס; 03-7109191, תל אביב. טלפון: 45ושות', רוטשילד  גורניצקיממשרד 

 מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף החברה בעסקי מהותיים אירועים .20

לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה החל ממועד פרסום תשקיף המדף 

 הדיווחים כלל וכן 2017  שנידוח רבעון  ראוועד יום פרסום דוח הצעת המדף,  29.5.2017ביום 

 זה. הצעה דוח פרסום למועד ועד המדף תשקיף פרסום לאחר החברה שהגישה המיידיים

לעיין בנוסחם המלא של הדיווחים האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:  ניתן

http://www.magna.isa.gov.il  :ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובתhttp://maya.tase.co.il .

)א( לתקנות 4הדיווחים כאמור נכללים בדוח הצעה זה על דרך ההפניה, בהתאם להוראות תקנה 

״(. לעדכונים נוספים, תקנות הצעת מדף)״ 2005-תשס״והך )הצעת מדף של ניירות ערך(, ניירות ער

 דיווחיה השוטפים של החברה במהלך התקופה האמורה. וככל שיהיו, במהלך תקופת הקיבול רא

                                                        
של אגרות החוב )סדרה ה'( המוצעות  המירבית הכמות של החלפה בהנחת הינה הנלוות ההוצאות בדבר החברה הערכת  13

 לדוח ההצעה. 3.3 לרכישה לפי דוח הצעה זה ביחס ההחלפה המקסימלי הנקוב בסעיף 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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דיווחיה השוטפים של החברה במהלך  ולעדכונים נוספים, ככל שיהיו, במהלך תקופת הקיבול רא

 התקופה האמורה.

 מכתבי הסכמה .21

, לתקנות הצעת מדף( ב)א4בהתאם לתקנה , מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה

 , מובאשל הדוחות המפורטים במכתבי ההסכמה( לרבות בדרך של הפניה)להכללה בדוח ההצעה 

 .לדוח ההצעה 'ונספח כ

  משפטית דעת חוות .22

  :הבאהמשפטית הדעת הקיבלה את חוות  החברה
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 יורק בעל רשיון עריכת דין במדינת ניו *

 וסטס'מסצו בעל רשיון עריכת דין במדינות ניו יורק **

 בעל רשיון עריכת דין במדינות אנגליה ווויילס ***

 קליפורניהבעל רשיון עריכת דין במדינת  ****

 ויקטוריה, אוסטרליהבעל רשיון עריכת דין במדינת  *****

 (1921 - 1997) ירוחם גורניצקי

 (1930 - 2006) בועז נהיר

 (1955 - 2009) אריאל זליכוב

 (1956 - 2000) דליה רונן

 (1978 - 2013) וינדמן-הגר אלון

 (1954 - 2015) דפנה טלגם

 1,  הרצליה פיתוח:  שד' אבא אבן 45תל אביב:  שד'  רוטשילד  

 03-5606555פקס:    03-7109191טלפון:  

 6578403תל אביב  29141דואר:  ת.ד.   office@gornitzky.comדוא"ל:  
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 מוריאל מטלון
 צבי אפרת
 ג'ק סמית
 איל מרום
 גור י. סביר
 עופר צור
 איתי גפן
 איל רז
 ארז הראל
 *חיים פרידלנד
 ליאור פורת
 ירון אלכאוי

 שגיא-שרון ורקר
 אלית אלקון
 אלי אליה
 שלמה כהן

 )רו"ח( דניאל פסרמן
 )רו"ח(גיל גריידי 

 נועם רונן
 אלי כהן
 כפיר ידגר
 תימור בלן

 ד. פילוסוף אבי
 אבירם הנדל
 יורם ערד
 יאיר שילוני
 **ארי פריד
 ***דובי גרוס
 אורלי טננבאום
 עידן בקי
 שירי שני

 ליבנה-שגית אוחנה
 הראל שחם
 אבנר פינקלשטיין
 מיכאל איילון
 נורית טראוריק
 תמר כהן
 ליאור רלוי
 עופר פליישר

 חור עפרוני-עדי בן
 חורב-ענבל זכאי

 איתי איצקוביץ
 בראל-רוזנשטייןרונית 

 שלמה אביעד זידר
 אורי יצחק
 יצחק לזר
 יפתח פרבר

 בכרך-דפנה מיכלביץ
 תוינה-עדי נחמיאס

 שרי אהרוני )רו"ח(
 אבן-*שגית עמית

 הילה איתן
 קובי מרקוס
 יועד כוכבי
 ניר קידר
 איתי רובין

 בדנר-ענבל רביד
 מאיה הופטמן
 אסף אבטובי
 אסף הראל
 הילה שמעון
 אהוד כצנלסון

 שלוש-***גילה פונטה
 אסף פרוסק
 יואב קרמר
 יהונתן ראף
 *אבי מיר
 דניאל סקאלד )רו"ח(

 הולצר רעות אושעיה
 שרון זיתוני
 דניאל לסרי
 משה קריגר
 אריאל זאבי
 שני מזרחי

 סלומון-טיגיסט ביילייאי
 ליאור ברן
 מעיין מלמד
 נטע פלד
 אורי הלר
 אריאל רואימי
 אלון פלד
 לי כהן
 אור לוסטגרטן
 *יואב מר
 ג'ואנה ינובסקי
 שגיא פדוראנו
 איתמר בן יהודה
 ליאור גרינבלט
 אבישי מרום
 עמית לוי
 ****בר סראפיאן
 טל סלע
 אורי סמיט

 מצגר-שירין גבאי
 אלינור ורדי
 נגה חרובי

 חן מזור-בת
 יעל קלינמן
 עדי חיה רבן
 לליב אמיתי
 לירון גילאור
 נמרוד סביל
 דנה סואידמן
 אמנון ביס

 בילו )רו"ח(-ברקענבר 
 בן גולדמן
 אביעד רבינוביץ
 דנה שגב
 הראל שומר
 מיכאל גופר
 מיכל קרצברון )רו"ח(
 תום אלקלעי
 חן שטרנברג
 שימרית זאדה
 *ניר קנול
 נתלי דרגות
 שני וייס
 *****שמואל ברקוביץ
 מרינה פורטוגלוב
 עדי אייברמס
 מורן בן משה
 יעד גורדון
 דניאלה סגל
 הגר פלג
 סמדר רון

 שוייצר עמר נועה
 מעין שמעוני
 אביב אורינובסקי )רו"ח(
 נופר ארד
 גאל למלסון
 שירה פלוטניק
 יהונתן פרוסק
 שני הלצר
 אילונה לרנר
 זאב ביננשטוק
 מיה דביר
 קורל לשץ
 שירי נס מגיד
 אלכס פלדשר
 גיא שניר
 ליאור שרעבי
 קארין אביחיל
 נוי אור
 אסף אלתרמן
 קארין בלנק
 נטעלי זליבנסקי
 שי חן
 אמיר צמח
 לירון קורן
 שירן קנפו
 לירון קרס
 גני שני
 קארין שני
__________ 
 צבי זוהר, יועץ

 , יועץיחיא-ראני מ. חאג'

 2017 באוקטובר 10   

 לכבוד
 מליסרון בע"מ 

 1שד' אבא אבן 
                  70100הרצליה פיתוח 

 2017 אוקטוברב 10 מיוםדוח הצעת מדף  -בע"מ )"החברה"(  מליסרוןהנדון: 

 

 (5.6.2017 וםימטעות סופר  ןבתיקו)כפי שתוקן  2017 מאיב 29בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 

"( ולבקשתכם, הרינו לחוות דעתנו דוח הצעת המדף"( ולדוח הצעת המדף שבנדון )"תשקיף המדף)"

 כדלקמן:

תוארו לדעתנו נכונה  על פי דוח הצעת המדף שבנדון הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים  .1

 בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

בצורה על פי דוח הצעת המדף הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים ה לדעתנו, לחבר .2

 דוח הצעת המדף.תשקיף המדף ובהמתוארת ב

 ובדוח הצעת המדף. נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף בחברה הדירקטורים לדעתנו,  .3 

 הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

 

 בכבוד רב,                                          

 חורב, עו"ד      שי חן, עו"ד-עו"ד      ענבל זכאי ,שגיא-שרון ורקר

         

 גורניצקי ושות', עורכי דין            

  

 

  

  

  

  

http://www.gornitzky.com/
http://www.gornitzky.com/
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 מכתב הסכמה להכללת הערכת שווי -נספח א' 

  



 

 

 

 

 

 2017             אוקטוברב        09   

 1007/30.503                 מספרנו:

 

 לכבוד

 מליסרון בע"מ

 

 ג.א.נ,

 

 הסכמה לפרסום הערכת שווי בציבור

 

ת וכי הערכ ,("החברה"להלן: למליסרון בע"מ )בזה את הסכמתנו  לבקשתכם, אנו הח"מ, נותנים

על ידנו  ושהוכנ, (35255.13/30.503 -ו 35255.12/30.503" )מספרנו:פרויקט "הקריוןלהשווי 

  26.07.2017 -ו 22.01.2017 בתאריכים   ומחתאשר נו 30.06.2017 -ו 31.12.2016 יםהקובעים למועד

במהלך פורסם לציבור תש)לרבות על דרך ההפניה( מדף של החברה הצעת ב יכללו בהתאמה,

  .2017חודש אוקטובר 

 

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 

 

 משה פרידמן    רענן דוד       

 מהנדס ושמאי מקרקעין       ( ושמאי מקרקעיןMAכלכלן )
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  קיבול הודעת -'ב נספח

 לכבוד

 "("החברהבע"מ ) מליסרון

 "(חבר הבורסהבאמצעות חבר הבורסה: __________ בע"מ )"

 .ג.נ.,א

 החברה של'( ה)סדרה  חליפין רכש הצעת: הנדון

"(, לפיו דוח הצעת המדףפרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין )" 2017 אוקטוברב 10וביום  הואיל 

'( של החברה בתמורה להנפקת אגרות ה.נ. אגרות חוב )סדרה עש"ח  300,000,000הציעה החברה לרכוש עד 

יחס החלפה שייקבע במכרז )ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי  לפי'( של החברה יחוב )סדרה 

 "(;חליפיןההצעת רכש הנקוב בדוח הצעת המדף( והכל באופן, בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף )"

והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה, בפיקדון/חשבון מס' _____________ המתנהל בסניף מס'   והואיל

 '( של החברה;ה.נ. אגרות חוב )סדרה ע_________ של חבר הבורסה, של _____________ ש"ח 

ף ועל פי תנאיו, וזאת בגין חליפין של החברה הכלולה בדוח הצעת המדהוברצוני להיענות בחיוב להצעת רכש   והואיל

'( של החברה המוחזקות על ידי, וזאת ביחס ההחלפה המפורט ה.נ. אגרות חוב )סדרה עש"ח  _________

 בהודעתי להלן;

 וביחס בכמותלפיכך, ניתנת בזאת הודעת קיבול, כמשמעה בדוח הצעת המדף, והתחייבות להעברת אגרות החוב הנ"ל, 

 )בכפוף למגבלת הקצאה, אם קיימת, כמפורט להלן(: "(ות החוב המועברותאגר: )"להלן המפורטים ההחלפה

 המוצע* ההחלפה יחס '( )ע.נ.(ה סדרה) החוב אגרות כמות 

   -הזמנה א' 

   -הזמנה ב' 

   -הזמנה ג' 

 

  ובלבד שהסך הכולל של כמויות עד שלושה יחסי החלפה שוניםכל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול ,
אגרות החוב )סדרה ה'( שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב )סדרה ה'( המוחזקות על ידי 

 המשתתף אצל חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף. 

  וכלפי מטה במרווחים (, 1.231 )קרי, , החל מיחס ההחלפה המקסימלי0.001יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של
וכו'(. הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות  1.228, 1.229, 1.230 )קרי, יחס החלפה של 0.001של 

 תעוגל ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה.  0.001-מ

 הודעות קיבול /הודעות הקיבול אשר תוגשנה על ידי משתתף אחד תחשבנה כהזמנות/יובהר כי כל ההזמנות
 ת ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו. ועצמאי

 קיבול הודעת. המקסימלי ההחלפה ביחס הנוקבת קיבול כהודעת יראוה החלפהקיבול שלא צוין בה יחס  הודעת 
 .הוגשה שלא כבקשה יראוה המקסימלי ההחלפה מיחס גבוה בה שהוצע ההחלפה יחס אשר

  ככל שברצונך כי כמות  - "(גבלת ההקצאהמ'( של החברה )"יאפשרות להגבלת היקף הקצאת אגרות החוב )סדרה(
לא תעלה שבהחזקתך )לרבות אגרות החוב )סדרה י'( שיוקצו לך על פי דוח זה( '( של החברה יאגרות החוב )סדרה 

על פי כמות אגרות חוב )סדרה י'( אשר יוקצו כלל  בתוספתבמחזור  תוהקיימ '(ימכלל אגרות החוב )סדרה  25%על 
 במקום המתאים להלן( V"(, נא סמן '(י)סדרה  החוב אגרות כלל)להלן: " דוח הצעה זה בהתאם להחלטת החברה

 כדלקמן:  שיוקצו לי, ת החוב )סדרה י'(וברצוננו להגביל את היקף אגרעל אף האמור בהודעת קיבול זו לעיל,   

)בהתאם להודעה זו  החליפין רכש הצעת לפי'( של החברה שיוקצו לי יאגרות החוב )סדרה  הכוללת של כמותה
של  כמותיחד עם בהן מגבלת הקצאה(  צוינה ואשרולהודעות קיבול נוספות שהגשתי )אם וככל שהוגשו( 

 למועד נכוןבבעלותנו  ומצויהעל ידינו  המוחזקת"ח ע.נ. של אגרות חוב )סדרה י'( ש_________________ 
"( לא ההקצאה טרם ידינו על המוחזקות'( י)סדרה  החוב אגרות)להלן: " וטרם ההקצאה זו קיבול הודעת

 . )כהגדרת מונח זה לעיל( '( של החברהימכלל אגרות החוב )סדרה  25%עלה על ת

 ידוע לי כי הגבלת הקצאה זו תהא תקפה כיבהתאם, הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו 
 ובלבד שאמסור העתק ממנה לרכז ההצעה. כמו כן, בחתימתי על הודעת קיבול זו יראו כהסכמה שלי למסירת

 חבר הבורסה. באמצעותו במישריןוכן ההצעה פרטי הודעת קיבול זו לרכז 
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לא ימסרו כל הפרטים שקרי לא ביקשתי לבצע הגבלת הקצאה, או ככל , Vידוע לי, כי במקרה שלא סימנתי 
הנדרשים בהודעת קיבול זו, יבוטל סעיף זה ולא יהווה חלק מהודעת קיבול זו ויראו בהודעת הקיבול כהודעה 
שאינה כוללת הגבלת הקצאה, באופן שיראו בכל כמות אגרות החוב הנקובות לעיל כאגרות החוב המועברות. 

צעות רכז ההצעה, לבצע לי הקצאה חלקית של כאמור, וככל שבפועל תצטרך החברה, באמ Vבמקרה שסומן 
ראטה -, אזי ההקצאה החלקית תיעשה פרובהתאם למגבלת ההקצאה '( של החברהיאגרות חוב )סדרה 

בשים לב ליתר הודעות ושיימסרו על ידי שכוללות מגבלת הקצאה וופארי פאסו ביחס לכל הודעות הקיבול 
 .'(הסדרה ב )הקיבול שנתקבלו מאת מחזיקים נוספים באגרות חו

 בהתאם, הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כדלקמן:

הנני הבעלים הבלעדי של אגרות החוב המועברות, והן נקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או  .1

תהיינה זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי אגרות החוב המועברות 

 במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.

  .ההקצאה טרם ידינו על המוחזקות'( י)סדרה  החוב אגרותהנני הבעלים הבלעדי של  .2

הנני מתחייב שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות וכי לא אעשה בהן כל  .3

עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות  דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה,

 בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

ידי החברה ותשלום תמורתן על פי דוח הצעת  -ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על .4

 המדף הינו נכונות הצהרתי זו.

 גרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוני מס' ___________, אצל ___________, סניף _____.את התמורה בגין א

 
______________ 

 

________________ 
 מלא שם תאריך

_________________ 
 תאגיד' מס.ז. / ת

_________________ 
 חתימה בצירוף התאגיד חותמת/  חתימה 
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 נספח ג' - הודעת קיבול של חבר בורסה
 לכבוד

 "(החברה"מ )"בע מליסרון

 "(ההצעה רכזנשואה שירותי בורסה בע"מ )" אקסלנס: באמצעות
 

 החברה'( של ההצעת רכש חליפין לאגרות חוב )סדרה הנדון: 

לפיו  )״דוח הצעת המדף״(, פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין 2017 אוקטוברב 10וביום   הואיל

'( של החברה בתמורה להנפקת הש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  300,000,000הציעה החברה לרכוש עד 

יחס החלפה שייקבע במכרז )ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה  לפי'( של החברה יאגרות חוב )סדרה 

)״הצעת רכש  מדףבאופן, בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת ההמקסימלי הנקוב בדוח הצעת המדף( והכל 

 ;חליפין״(ה

 לפיכך, הרינו מצהירים ומתחייבים בחתימתנו על הודעת קיבול זו כדלקמן:

'( של החברה, ההודעות קיבול המתייחסות למחזיקים של אגרות החוב )סדרה  _________קיבלנו בסה״כ  .1

'( הש״ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה __________ חליפין כמות כוללת של ההמבקשים להחליף בהצעת רכש 

 ״( ביחסי החלפה כמפורט בטבלה המצורפת להודעה זו.אגרות החוב המועברותשל החברה )״

מצורפת להודעה זו טבלה המפרטת את כמות אגרות החוב המועברות שאליהן התייחסו הודעות הקיבול  .2

 .אצלינוהקיבול שנתקבלו  שנתקבלו אצלנו ואת יחסי ההחלפה שהוצעו על ידי המשתתפים בהודעות

 -בהודעתנו זו יש לראות  .3

הודעת חבר הבורסה כמשמעותה בדוח הצעת המדף, והתחייבות להעברת אגרות החוב המועברות  .א

 לעיל; וכן 1שלהעברתן מתייחסות הודעות הקיבול שנתקבלו כאמור בסעיף 

עיכבון או זכות כלשהי הצהרה שאגרות החוב המועברות נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, התחייבות,  .ב

 לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו; וכן

פי דוח -התחייבות כי אגרות החוב המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה על  .ג

 הצעת המדף.

הרינו מתחייבים שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות ושלא לעשות בהן כל  .4

דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות 

 בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

דוח הצעת  פי-ידי החברה ותשלום תמורתן על-ידוע לנו, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על .5

 המדף הינו נכונות הצהרתנו זו.

 
 את התמורה בגין אגרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

 
______________ 

 
________________ 

 חבר בורסה שם תאריך
_________________ 

 בורסה חבר' מס
_________________ 

 חתימה בצירוף חותמת 
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 '( המועברותהכמות אגרות החוב )סדרה 

 

 "דמס
מספר ההודעות 

המתייחסות ליחס החלפה 
 מסוים )*(

מספר  מתוכן
ההודעות בהן סומנה 

 )**( ההקצאה הגבלת

 ובשנק ההחלפה יחס
 הקיבול בהודעות

)סדרה  סה״כ אגרות החוב
הכלולות בכל הודעות  ה'(

ביחס  שנקבוהקיבול 
 החלפה זהה )בש״ח ע.נ.(

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

     

 
לדוגמא, אם נתקבלו  (.'ההחלפה מסוים של אגרות חוב )סדרה  יחסב נקבומספר זה מתייחס לסך כל ההודעות שנתקבלו אשר  )*(

 ״.10״ יופיע בטור זה המספר ,זהה החלפה ביחס הנוקבותהודעות  10 בסך הכל

 חלק בלתי יםכנספח להודעת קיבול זו של חבר בורסה ומהוו פיםמצורגבלת הקצאה מבהן סומנה של הודעות הקיבול  יםהעתק)**( 
 .הנפרד הימנ
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 מיסוי -' ד נספח

  כללי .1

-ה"התשס(, 147' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק בכנסת התקבל 2005 ביולי 25 ביום .1.1

[, חדש נוסח] הכנסה מס פקודת הוראות את ניכר באופן שינה התיקון"(. התיקון)" 2005

 במועד, כן כמו. בבורסה הנסחרים ערך ניירות למיסוי הנוגעת"(, הפקודה)" 1961-א"התשכ

 בעקבות להתפרסם הצפויות החדשות התקנות כל התפרסמו טרם, זה מדף תשקיף פרסום

 חלק לגבי מקובלת פרקטיקה קיימת לא זה מדף תשקיף פרסום במועד, בנוסף. התיקון

 .בתיקון החדשות המס הוראות את המפרשת פסיקה קיימת לא וכן התיקון מהוראות

 ברשומות פורסם אשר, לפקודה 169 תיקון את הכנסת אישרה 2008 בדצמבר 29 ביום, בנוסף .1.2

 ביחס נוספים שינויים וחולל(, 2009 בינואר 1 ביום לתוקף ונכנס) 2008 בדצמבר 31 ביום

 .ערך ניירות למיסוי

-ב"התשע(, חקיקה תיקוני) המס נטל לשינוי החוק ברשומות פורסם 2011 בדצמבר 6 ביום .1.3

 ככלל לתוקף נכנס אשר המס נטל לשינוי לחוק בהתאם"(. המס נטל לשינוי החוק)" 2011

 בחוק שנקבע כפי, ולחברות ליחידים המס שיעורי להפחתת המגמה בוטלה, 2012 משנת החל

(, 2009-2010 לשנים הכלכלית התוכנית ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות

, הון רווחי בגין יחידים בידי הכנסות על המס שיעורי העלאתכי ואף נקבע  ;2009-ט"התשס

 . 30% -ל 25%-מ 14מהותי מניות ולבעל, 25% -ל 20% -מ ודיבידנד ריבית

 13 ביום ברשומות פורסם אשר, לפקודה 195 תיקון את הכנסת אישרה 2012 באוגוסט 6 ביום .1.4

 ב121 סעיף נוסף התיקון במסגרת(, 2013 בינואר 1 ביום לתוקף ונכנס) 2012 באוגוסט

 בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד כי קובע אשר, ו2016בדצמבר  29לפקודה, שתוקן ביום 

 משנת החל חייב יהיה(, למדד יתואם הסכום) חדשים שקלים 640,000 על עלתה 2017 המס

 על נוספים 3% של בשיעור כאמור הסכום על העולה החייבת הכנסתו חלק על נוסף במס 2013

 מרווח הכנסה לרבות ההכנסות סוגי כל את כוללת חייבת הכנסה"(. יסף מס)" לעיל האמור

 מכירתה שווי אם רק תכלול מגורים בדירת במקרקעין זכות מכירת) מקרקעין ושבח הון

 אינפלציוני סכום למעט(, דין כל לפי ממס פטורה אינה והמכירה ₪ מיליון 4 על עולה

 .מקרקעין מיסוי לחוק 47 בסעיף כהגדרתו אינפלציוני וסכום לפקודה 88 בסעיף כהגדרתו

 -ו"התשע(, 216' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק ברשומות פורסם 2016 בינואר 5 -ב .1.5

בחודש  .1.1.2016 -מה החל( 25% -ל) 1.5% -ב החברות מס שיעור הופחת במסגרתו, 2016

פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2016דצמבר 

 2017, כי שיעור מס החברות בשנת היתר בין, קבע, ש2016-(, התשע"ז2018-ו 2017התקציב 

והחל  24%על  2017בשנת , כך שהוא יעמוד 2%-ואילך ב 2018והחל משנת  1%-יופחת ב

ואילך לשיעור  1.1.2017מיום  יופחתהמס ליחידים  שיעור כי. בנוסף קבע 23%על  2018משנת 

 לעיל. 1.4 בסעיף שתואר כפי היסף במס השינוי את וכן 47%של 

                                                        
לפחות באחד  10% -לפקודה(, ב 88או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף  במישיריןהמחזיק,  יחיד  14

לפקודה( בחברה, במועד מכירת נייר הערך או במועד  88או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת נוח זה בסעיף 
 "(.מהותי מניות בעלהחודשים שקדמו למכירה כאמור )להלן: " 12 -כלשהו ב
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 רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים .2

ידי יחיד תושב ישראל -לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על 91בהתאם לסעיף  .2.1

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

(, ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו 25%על עשרים וחמישה אחוזים )

ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה -ת ערך עלהחייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירו

(, אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור לעיל שתוארה כפי)כהגדרת מונח זה 

 (. 30%שלא יעלה על שלושים אחוזים )

כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך, יחויב -כמו .2.2

(, עד קביעת הוראות 30%ת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים )רווח ההון ממכיר

א)ב( לפקודה. שיעור 101-( ו9א)א()101ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 

המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר 

 ( לפקודה.1)2הכנסה מ״עסק״, בהתאם להוראות סעיף 

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות  .2.3

 (.ואילך 2018משנת  23%-ו 2017נכון לשנת  24%)

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .2.4

ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת 

ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו 

הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור 

 לפקודה. 121ד, תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף מס מיוח

ככלל, תושב חוץ )יחיד וחברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים  .2.5

בבורסה, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של 

הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו  97סעיף 

 מרשות מתאים אישור של מראש להמצאה בכפוףישראל למדינת התושבות של תושב החוץ, 

. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל, המיסים

 א לפקודה.68בהתאם לקבוע בסעיף 

ייר ערך הנסחר בבורסה, מלווה לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נ 4בתקנה  .2.6

, נקבע כי בפדיון של אגרת 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; )1הניכיון, אם התקיימו כל אלה: )

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

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

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

ן הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים, בהתאם לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההו .2.7

ניכוי מתמורה, חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( המשלם למוכר תמורה הלתקנות 

( מרווח ההון 25%במכירת ניירות הערך, ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים )

 23%-ו, 2017 לשנת נכון 24%הריאלי, הכל כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור מס חברות )
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( מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת, כפוף (ואילך 2018 משנת

לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה 

כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים -במקור לבצע. כמו

 ן. מניכוי מס במקור לפי הדיהפטורים 

ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים -לא ינוכה מס במקור על .2.8

 מסוימים.

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף  .2.9

מכירה ידי המוכר בגין -)ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על91

 כאמור.

פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי -ככל שאגרות החוב המוצעות על .2.10

( 30%שלושים אחוזים )ל להגיע יכולבמקור שינוכה בעת מכירתן )לאחר המחיקה( 

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

 מס במקור(. במקור )לרבות פטור מניכוי

 שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב .3

ג)ב( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על עשרים וחמישה 125בהתאם לסעיף  .3.1

( על ריבית או דמי ניכיון שמקורם באגרות חוב הצמודות למדד, ויראו את 25%אחוזים )

  הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

במקרה בו אגרות החוב צמודות למדד, ככלל, יחיד יהיה פטור ממס על הפרשי ההצמדה או  .3.2

 הפרשי השער לפי העניין שנצמחו בגין קרן אגרות החוב כאמור. 

, מסחרי ערך נייר או חוב אגרות מפדיון המתקבלים הצמדה הפרשי, לפקודה( ה)89' ס פי - על .3.3

 לפי במס כחייבים אותם יראו", יד משלח"מ או" עסק"מ הכנסה מהווה אינה שההכנסה

)בפדיון אגרת החוב יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה(  לפקודה' ה חלק הוראות

 ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון, כמפורט לעיל. 

כי לעניין זה, יראו כמדד את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית  יצויין .3.4

 לסטטיסטיקה.

( הריבית היא 1שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: ) .3.5

( לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו 1)2הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי סעיף 

( היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה 2של היחיד או חייבת ברישום כאמור; )

( 4)-היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; ו( 3בשל אגרות החוב; )

היחיד עובד בחבר בני אדם ששילם את הריבית, או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו 

מוצרים, או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד 

קיומם של יחסים כאמור בין היחיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מ

 של הכספים ועדת באישור האוצר שר שקבע אחר תנאי מתקיים( 5) -ולבין חבר בני האדם; 
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  15לפקודה. 121. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף הכנסת

( הפרשי 1: )אלה כל שהתקיימו ובלבד נכס בשל שקיבל הצמדה מהפרשי פטור יהיה יחיד .3.6

 הפרשי או ריבית הוצאות ניכוי תבע לא( היחיד 2שי הצמדה חלקיים; )ההצמדה אינם הפר

 בפנקסי רשומים ואינם( 1)2' ס לפי הכנסה אינם ההצמדה הפרשי( 3; )הנכס בשל הצמדה

 .כאמור ברישום חייבים או חשבונותיו

שיעור המס החל על הכנסות הריבית )לרבות הפרשי הצמדה( או דמי הניכיון של חבר בני  .3.7

( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, 2)9אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

 )ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות.3למעט לעניין סעיף 

( לפקודה, פטורים 2)9ל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף קרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמ .3.8

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

או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת 

ו של יחיד שההכנסה אינה מהווה מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסת

בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״, אלא אם נקבע אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס 

 לפקודה. 121הקבוע בסעיף  המירביההכנסה בשיעור  תחוייבמיוחד, 

 ד( לפקודה, ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ,15)9לסעיף  בהתאם .3.9

 בכפוף, ישראל תושבי אדם בני חבר שהנפיק בישראל בבורסה נסחרתה חוב אגרתעל 

 תושב של מושבו מדינת לבין ישראל מדינת בין שנכרתו מס כפל למניעת אמנות להוראות

פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל. תושב חוץ  ,החוץ

 העניין לפי, הניכיון או הפרשי ההצמדה דמיהינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית 

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

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

ם לחבר בני האדם המנפיק; או )ג( תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרי

המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו )אלא אם הוכח כי שיעור הריבית נקבע בתום לב 

 ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים(.

 בהתאם ישראל תושבי בידי מוחזקת היא אם, חוץ תושבת חברה לגבי יחול לא לעיל האמור .3.10

על  שיחולבמקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס . לפקודה א68 בסעיף לקבוע

בהתאם  יחוייבבניירות ערך  שמקורןחוץ )יחיד או חברה(,  יהכנסות ריבית של תושב

בין  שנחתמולהוראות הפקודה כמפורט לעיל או בהתאם להוראות האמנות למניעת כפל מס 

 מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

 2005-כנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס״ובהתאם לתקנות מס ה .3.11

שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית )כהגדרתה בתקנות  ״(,תקנות הניכוי מריבית)״

המשולמת על אגרות החוב הצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן, הינו עשרים  16הנ״ל(

 מהותי בחברה המשלמת את הריבית. ( לגבי יחיד שאינו בעל מניות25%וחמישה אחוזים )

                                                        
 עדיפויות סדרי לשינוי לחוק בהתאם(, 48%) אחוזים ושמונה ארבעים על עומד( יסף מס)לפני  המרבי השולי המס שיעור  15

 .2013-"גהתשע( )תיקון(, 2014-ו 2013 לשנים התקציב יעדי להשגת חקיקה)תיקוני  לאומיים
( 13)9 בסעיף כהגדרתם, חלקיים הצמדה הפרשי לרבות, דין כלפי -על פטורים שאינם הצמדה הפרשי, ריבית - ריבית  16

 .ניכיון ודמי לפקודה
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שיעור המס שיש לנכות במקור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את 

לפקודה. לגבי חבר בני אדם  121הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 

( )א126בסעיף  הקבוע ( ינוכה מס במקור בשיעור מס החברותחוץ ותושב ישראל)תושב 

 לפקודה. 9לפקודה ובכפוף להוראות סעיף 

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת אגרות החוב בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו  .3.12

חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר 

דנד ששולמו בגין אותו נייר ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר, וכן, כנגד ריבית ודיבי

ערך או בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא 

עלה על שיעור מס החברות(, באותה שנת מס. קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד 

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

 בעל שהוא ליחיד דיבידנד על חל אשר המס כי לציין ישהכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור. 

 לא ערך ניירות ממכירת המס בשנת שהתהווה ההון הפסד, כן על. 30% הינו מהותי מניות

 כבעל המוגדר יחיד בידי אחרים ערך מניירות ריבית או דיבידנד הכנסות כנגד קיזוז בר יהיה

 .מהותי מניות

ניכוי מתמורה, במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור הבהתאם לתקנות  .3.13

)״ניירות  ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות

יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו  סחירים״(,

בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד 

 ובין לאחר המועד האמור.

 בסעיף כאמור בלבד מקרקעין ושבח הון רווח כנגד יקוזז, לעיל כאמור לקזזו ניתן שלא הפסד .3.14

 שהוגש ובלבד, ההפסד נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזו, הבאות המס בשנות לפקודה( ב)92

 .ההפסד היה בה המס לשנת דוח השומה לפקיד

 ( נוספות בעתיד'יהנפקת אגרות חוב )סדרה  .4

הוראות  לחול צפויותלעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב,  .4.1

 הרחבה, ככל שלא יאושר בעת ההיתר ביןמתואר לעיל, וזאת, כ הדין והוראותהסדר המס 

 על המשפיעסדרת אגרות החוב הסדר אחר, או ישונו הוראות הדין באופן ל העתידית

 .לעיל שתוארו ההוראות

התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה  .5

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל -יבידואלי עלתחליף לייעוץ אינד

מנת -פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על

להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות 

 .הערך המוצעים
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www.maalot.co.il 

 

 2017 אוקטוברב 10           

 לכבוד 

 סמנכ"ל כספים  ,אופיר שריד מר

   בע"מ מליסרון

 

 שלום רב,

  

 אג"חלדירוג הנדון : 

 על ידיע.נ. שיונפקו ₪ מיליון  380עד בהיקף של  להנפקת אג"ח '-ilAA'קבעה דירוג  S&P Maalotלהודיעכם כי  והרינ

הנפקת איגרות החוב הינה חלק ממהלך החלפת  .רחבת סדרת אג"ח י'ה תבאמצעו (ilAA-/Stable/ilA-1)בע"מ  מליסרון

 בהיקף של עד הסכום האמור. י'באג"ח מסדרה  ה'סדרות במסגרתו יוחלפו אג"ח מסדרה 

 10מיום דוח הצעת המדף טיוטת סמך על , בין היתר, לאגרות החוב נקבעבהתייחס לזאת, ברצוננו להדגיש כי הדירוג 

 ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו.תם לנו שהעבר 2017 אוקטוברב

, או בכל מקרה אחריםבמטרת ההנפקה  ו/או שינויים  יכלול שינויים במבנה ההנפקה,הסופי  דוח הצעת המדףבכל מקרה בו 

רת לעצמה "(, שומ שינויים ותוספותבו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא )להלן: "

S&P Maalot  .אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור

דוח כי דוח הצעת המדף פרסום  לפני פרטים בדבר כל השינויים והתוספות. הדירוג הנ"ל מותנה בקבלת אישור מכם בכתב

 הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם. הצעת המדף

החברה להימנע מלכלול את הדירוג  על. 2017 דצמברב 9נו, עד ליום ייום מיום מועד מכתב זה, דהי 60הינו  תוקף הדירוג

 לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.דוח הצעת המדף ב

 . הסופידוח הצעת המדף בלואו ח הדירוג ייכלל במף לאמור לעיל, אנו מסכימים כי דובכפו

בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים הקשורים דוח הצעת המדף בוחנת את  S&P Maalotמובהר כי לצורך קביעת הדירוג 

 .דוח הצעת המדףבלהנפקה, לרבות תיאור של מסמכים כאמור 

 .2017, בפברואר 27סם ביום שפור, ראו דוח דירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות לפרטים נוספים על דירוג החברה

 

 בברכה,

Standard & Poor’s Maalot 

 

http://www.maalot.co.il/
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  :ראשי אשראי אנליסט
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 k@spglobal.comdima.postirna 3675397-3-972, דימה פוסטירנק
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 הנפקה חדשה

₪  מיליון 380 עד ' להנפקת איגרות חוב בהיקף שלilAA-מתן דירוג '
   ע.נ.   

S&P  על דירוג  מודיעהמעלות'ilAA-' מ"בע מליסרון על ידישיונפקו  .נ.ע ₪מיליון  380 בהיקף של עדגרות חוב ילא (ilAA-/Stable/ilA-1) 

 י'מסדרה  ח"באג ה'ח מסדרה "פו אגלבמסגרתו יוח חלק ממהלך החלפת סדרות היאהחוב גרות יהנפקת א .ח י'"רחבת סדרת אגה באמצעות

 .היקף של עד הסכום האמורב

 .2017, בפברואר 27, ראו דוח דירוג שפורסם ביום נוספותלפרטים נוספים על דירוג החברה ולדרישות רגולטוריות 

 (2017באוקטובר,  10-פרטים כלליים )נכון ל  

   

    מליסרון בע"מ  

 דירוג)י( המנפיק  

ilA-1   טווח קצר -דירוג מקומי 

ilAA-\Stable   טווח ארוך -דירוג מקומי 

   

 דירוג)י( הנפקה  

 ניירות ערך מסחריים   

ilA-1   ני"ע מסחריים ציבוריים 

ilA-1   ניירות ערך מסחריים 

   

 חוב בכיר מובטח  

ilAA-    ה,ו,ז,ח,ט,טז,י,ידסדרה 

   

 חוב בכיר בלתי מובטח  

ilAA-  סדרה  יא,יב,יג,טו 

  
 המנפיק  היסטוריית דירוג

טווח ארוך -דירוג מקומי      

ilAA-/Stable   2015, 03ספטמבר  

ilA+/Positive   2015, 11מרץ  

ilA+/Stable   2013, 22אפריל  

ilAA-/Negative   2011, 16מאי  

ilAA-/Watch Neg   2010, 12ספטמבר  

ilAA-/Stable   2009, 13מאי  

ilAA/Stable   2007, 02דצמבר  

ilAA-   1998, 01דצמבר  

   

טווח קצר -דירוג מקומי      

ilA-1   2016, 24מרץ  

ilA-1/Stable   2015, 03ספטמבר  

ilA-1/Positive   2015, 11מרץ  

ilA-1/Stable   2013, 22אפריל  

ilA-1/Negative   2012, 02מאי  

   

 פרטים נוספים  

 זמן בו התרחש האירוע  14:27 10/10/2017

 זמן בו נודע לראשונה על האירוע  14:27 10/10/2017

 יוזם הדירוג  החברה המדורגת
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 אשראי דירוג אחר מעקב

 היאהמעקב  מטרת, מדרגים שאנו"ח ספציפיות אג סדרות של או מנפיקים של האשראי דירוג על להשפיע שעשויות תחויותבאופן שוטף אחר התפ עוקבים אנו
 .בדירוג לשינוי להוביל שיכולים הפרמטרים את ולזהות שוטף באופן מעודכן יהיה הדירוג כי להבטיח

S&P נוסף אודות מדיניות המעקב  ולמידעהדירוגים המעודכנים ביותר  לרשימת"אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ".   מעלות הוא שמה המסחרי של חברת
 .ot.co.ilwww.maalבכתובת  אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מלפנות לאתר  ישאחר דירוג האשראי, 

אין לשנות, לבצע הנדסה חוזרת, לשכפל, להפיץ בכל דרך, לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן )לרבות  ©כל הזכויות שמורות 
ראש ובכתב של אס אנד פי גלובל הדירוגים, האנליזות, המידע, ההערכות, התוכנה ותוצריה(, וכל חלק ממנו )להלן, יחדיו, ה"תוכן"(, מבלי לקבל את הסכמתה מ

וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים, לרבות הדירקטורים שלה, המנהלים שלה,  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&Pעת. התוכן מסופק על בסיס דיוקים, חוסרים, היותו מעודכן או זמין בכל -אי
 בעקיפין, לרבות, אך לא רק, בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר, וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.

S&P  תוצאתיים )ובכלל זה, מבלי לגרוע או  מכל מין וסוג שהוא, לרבות נזקים נלווים פיםעקיישירים ו/או  יםזקבכל אחריות שהיא לניישאו לא והצדדים הקשורים
רווחים, הפסד או איבוד מידע, פגיעה בשם טוב, אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין(, הכנסות או מכלליות האמור, פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים, הפסד 

 מוש בתוכן, גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור. בקשר עם שי אשר נגרמו

, ןנכון למועד פרסומ S&P הבעת דעה סובייקטיבית שלאנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות, לרבות, אך לא רק, הדירוגים, ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות 
נוטלת על עצמה כל אינה  S&P. יירות ערך כלשהם, או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעותדבר שבעובדה, או המלצה לרכוש, להחזיק או למכור נ תמהוו ןואינ

יועץ לעניין השקעות ו/או כאינה משמשת כ"מומחה" או   S&P.מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו. אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות
  .ניירות ערך

שומרת על הפרדה בין פעולות אלו. כתוצאה מכך, ייתכן וליחידות  S&P ,S&Pר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של על מנת לשמר את העצמאות והיעד
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&Pיין. ניירות הערך המדורגים, או מהחייבים, לפי הענ

, ויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של standardandpoors.comwww., בכתובת S&Pובאתר  www.maalot.co.ilמעלות, בכתובת  S&Pמופיעים באתר 
S&P   .ושל צדדים שלישיים 

http://www.maalot.co.il/
http://www.maalot.co.il/
http://www.standardandpoors.com/
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 נספח ו' - מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה
 

            
  



 

 

 

 

 

 

 

 2017 ,באוקטובר 10

 לכבוד

  בע"מ )"החברה"( מליסרון

 

 

 

 2017  אוקטוברהמיועד להתפרסם בחודש  בע"מ מליסרוןמדף של  דוח הצעת :הנדון

 

שבנדון של הדוחות שלנו דוח הצעת מדף בהננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( 

 המפורטים להלן:

 

על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה  2017באוגוסט  6חשבון המבקר מיום דוח סקירה של רואה ה .1

 באותו תאריך. ושהסתיימשישה ושלושה חודשים של  ותולתקופ 2017ביוני  30ליום 

על תמצית המידע הכספי הביניים הנפרד של  2017באוגוסט  6דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  .2

באותו תאריך לפי תקנה  ושהסתיימשישה ושלושה חודשים של  ותולתקופ 2017ביוני  30החברה ליום 

 .1970 -ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים(, התש"ל38

 

 

 בכבוד רב,

 

 אפטזיו  ה

 חשבון רואי
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 חתימות

 

 

 החברה

 

 בע"מ  מליסרון

 

 

______________________________ 

     

 

   הדירקטורים

 ________________ עופר ליאורה

 ________________ שטיאט גדעון

 ________________ אבידן רון

 ________________ שמיר עודד

 ________________ שרף שלמה

 גזית רינת
________________ 
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