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 לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל רשות ניירות ערך 

 

 א.ג.נ,

  הגשת בקשה לאישור הסדר נושים – הודעה מאת יורוקום – דיווח מיידי

אודות הודעות שהתקבלו בחברה  19.2.18ומיום  8.2.18מיום  המיידיים של החברה םבהמשך לדיווחי

ניתן בקשר לאסיפות נושים, "(, יורוקוםתקשורת בע"מ, בעלת השליטה בחברה )" יורוקוםמאת 

 כדלקמן:בנוסח , מאת יורוקום 23.2.2018ביום בזאת דיווח מיידי בדבר הודעה שהתקבלה בחברה 

 

הוגשה על ידי יורוקום, לרבות חברות פרטיות נוספות מקבוצת יורוקום  23.2.2018ביום  .1

לחוק  350"( בקשה לאישור הסדר נושים בהתאם להוראות סעיף החברות הפרטיות)"

"(, אגב הסדרת מערך החוב והנשייה של יורוקום ההסדר)" 1999-החברות, התשנ"ט

 כאמור. והחברות הפרטיות 

בקשת ההסדר הוגשה לאחר שאסיפת הנושים של יורוקום אישרה את ההסדר. כן אושר  .2

ההסדר על ידי חברה פרטית נוספת מקבוצת יורוקום, כאשר במקביל בחברה פרטית אחרת, 

מתחום הנדל"ן )שאינה מחזיקה בחברה ואינה קשורה לה כלל(, טרם אושר ההסדר באופן 

תחו של בית המשפט. להחלטה זו עשויה להיות השפעה על מלא וההחלטה בנושא תועבר לפ

 מבנה ההסדר ככלל ויורוקום תעדכן בדבר ההתפתחויות המהותיות בנושא.

או כל  SHAYMA INVESTMENTS S.Aבוססת על כניסת משקיע ליורוקום )הצעת ההסדר מ .3

 תאגיד שיחליף אותה עד למועד ההשלמה שמר נתי סיידוף ביחד עם תמיר כהן יחזיקו

"(, אשר יקבל אופציה למימוש האחזקה ביורוקום עד המשקיעבהחזקה מהותית בו( )"

 "(. האופציהביורוקום )" 100%לשיעור אחזקה של 

הצעת ההסדר מבוססת על הזרמת הון משמעותית מטעם המשקיע ליורוקום וכן הסדרת  .4

קבולי הון מערך יתרת החוב של יורוקום והחברות הפרטיות. כן כולל ההסדר אפשרויות לת

 נוספים לקופות ההסדר בעתיד לפי מנגנונים שהוגדרו. 

מובהר בזאת כי בכל מקרה בשלב זה לא יחול אירוע "שינוי שליטה" ביחס לחברה או  .5

יורוקום, הואיל ומימוש האופציה כפוף לקבלת ההיתרים הרגולטוריים הנדרשים, וכן 

 להשלמת מלוא התנאים המתלים להסדר, כמפורט להלן. 

דר המוצע כפוף למספר תנאים מתלים, אשר עיקריהם כדלקמן: א. קבלת אישור בית ההס .6

המשפט להסדר, לרבות התאמות אפשריות להסדר אשר יכול ותידרשנה על פי החלטת בית 
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לעיל; ב. קבלת פרה רולינג מרשויות המס בנוגע להיבטים  2המשפט בשים לב לאמור בסעיף 

לאירועי הרעה או שינויים מהותיים; ד. קבלת כל שונים בהסדר; ג. תנאים המתייחסים 

אישור רגולטורי אשר יידרש על פי דין )ובכלל זה היתר לשליטה בבזק על ידי המשקיע 

 הנדרש לצורך מימוש האופציה וכיו"ב(.

בהתאם, עד למועד מימוש האופציה )הכפופה לאישור ההסדר והתקיימות התנאים  .7

בנה האחזקות ביורוקום. כמו כן, בהתאם להסדר המתלים האמורים(, לא יחול שינוי במ

המוצע, גם במידה ויאושר ההסדר, יתקיימו התנאים המתלים לביצועו והאופציה תמומש, 

יורוקום תמשיך להחזיק בשליטה בחברה. עם זאת, ההסדר מתיר בחינת אפשרות לרכישה 

הנדרשים על פי ישירה של נכסי הקבוצה על ידי המשקיע, בכפוף לכל הבחינות והאישורים 

 דין.

 

עוד יצוין, כי מובהר בזאת כי ההסדר טרם אושר וכפוף לתנאים נוספים, כמפורט בדיווח זה. 

 בהירות אי לנוכח, היתר, בין וזאתבאסיפת הנושים הודיעה החברה על התנגדותה להסדר שפורסם, 

 שימוש, פירוק יורוקום של להסדר לחלופה ביחס נתונים העדר, ההסדר לתנאי בנוגע ועמימות

 ביקשה שהחברה להבהרות התייחסות קבלת ואי אחרות בחברות החזקות לרכישת החברה בכספי

תשוב ותדווח בדבר  החברה .ההסדר אישורלהיות השלכה על  עשויהאלה  ענייניםל כאשר, בעניין

  מצורף לדיווח זה. נושיםה הסדר הצעת נוסח התפתחויות מהותיות בתהליך.

 

 

 רב, בכבוד

 "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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  ויתר החברות בהסדר תקשורת ורוקוםי - הסדר נושיםהצעת 
 נושים של יורוקום פותלאישור אס, המובאת לחוק החברות 350הסדר נושים מכוח סעיף הצעת להלן 

יקראו להלן ביחד:  חברות אלה) ויורוקום נדלןיורוקום אחזקות וכן לאישורי אספות נושים ב תקשורת

  . באישור בית המשפטכולן , שתכונסנה ר"("החברות בהסד

 בואמ
 הגדרות .1

 בהסדר זה תהיה למונחים המפורטים להלן המשמעות הרשומה בצידם:

 : החברות נשוא הסדר זה

 .                        51-083327-0( בע"מ ח.פ 1979יורוקום אחזקות ) - "יורוקום אחזקות" 1.1

 .51-082316-4תקשורת בע"מ ח.פ -יורוקום -" יורוקום תקשורת" 1.2

 .51-115362-9יורוקום נדל"ן בע"מ ח.פ  -" יורוקום נדלן" 1.3

 .51-110815-1( בע"מ ח.פ 1986יורוקום תעשיות ) -" יורוקום תעשיות 1.4

 .513761619יורוקום קפיטל פיננסים בע"מ ח.פ  -" יורוקום קפיטל" 1.5

 .51-110814-4יורוקום תקשורת דיגיטלית בע"מ ח.פ  -" יורוקום דיגיטלית" 1.6

 .51-179524-7יורוקום תקשורת סלולרית בע"מ ח.פ  -" יורוקום סלולרית" 1.7

  .51-410562-6 מ ח.פ.יורוקום ניהול כללי בע" -" יורוקום ניהול" 1.8

  . 51-455790-9ח.פ.  נכסים והשקעות בע"מ שם ותהילה - "שם ותהילה" 1.9

  .נדלןיורוקום ו תקשורת, יורוקום אחזקותיורוקום  - "החברות שבהסדר" 1.10

החברות שבהסדר וכן כל חברה נוספת המצויה במישרין או  -"הקבוצה"או  "קבוצת יורוקום" 1.11

 .בעקיפין בשליטת מי מהחברות שבהסדר

 : ב'-מכאן ואילך סדר ההגדרות הינו לפי א'

 יורוקום תקשורתשל המונפק מניות מהון ה 100%-אופציות הניתנות למימוש ל - "אופציות" 1.12

 . להלן 5 בסעיף המפורטים , והכל בתנאים (בדילול מלא)לרבות 

לרבות קבלת היתר שליטה ככל  ,מימוש האופציות יהא כפוף לכל האישורים הנדרשים על פי הדין

 ונדרש.

 . 52-004426-4קווי זהב בע"מ ח.פ  -אינטרנט גולד  - "אינטרנט זהב" 1.13

 . 51-456813-8איתג בע"מ ח.פ  -" איתג" 1.14

  .52-004114-6 ח.פ אנלייט אנרגיה מתחדשת בע"מ - "אנלייט" 1.15

 . בית המשפט המחוזי בתל אביב יפו אליו הוגשה בקשת הסדר זו - "בית המשפט" 1.16

 בנק דיסקונט לישראל בע"מ.  -" בנק דיסקונט" 1.17

 בנק הפועלים בע"מ.  -" בנק הפועלים" 1.18

 בנק לאומי לישראל בע"מ. -" בנק לאומי" 1.19

 . HSBC "- HSBC Bank plc בנק" 1.20

https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
https://ica.justice.gov.il/GenericCorporarionInfo/SearchCorporation?unit=8
javascript:void(0)
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 הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בע"מ.   -" הבנק הבינ"ל" 1.21

מיליון ש"ח  451.5עד  401.5סך של  - "לוואת המשקיעהאו " "לוואת המשקיע הנחותהה"  1.22

שיזרים המשקיע כהלוואה ליורוקום תקשורת ושתוזרם במלואה לקופת ההסדר המרכזי, לצורך 

 להלן.   4 ביצוע ההסדר והתשלומים לנושים, והכל באופן בתנאים ובתמורה כמפורט בסעיף 

 .העודףתשלום ערבות לו סכום הלוואת המשקיע הנחותה -" הזרמת המשקיע" 1.23

שתחוב , 3%נושא ריבית שנתית בשיעור של ש"ח, מיליון  350של )קרן( חוב בסך  -" החוב הארוך" 1.24

סכום התשלום העודף בתוספת  להלן 7 כמפורט בסעיף יורוקום תקשורת לקופת ההסדר המרכזי, 

  . (ככל שיתקיימו התנאים לתשלומו)

ככל שייקבע בהתאם )להלן  6 שייקבע בהתאם לאמור בסעיף  תשלום סכום -התשלום העודף" " 1.25

ובתנאים כמפורט בסעיף  במועדיםהמשקיע  בערבותשישולם על ידי יורוקום תקשורת  (,לתנאיו

 להלן.  6 

כפי  שוטפים של כל אחת מהחברות בהסדר תשלומיםחובות לביצוע  - "התשלומים השוטפים" 1.26

לספקים ונותני שירות במהלך העסקים השוטף של  הרלבנטית ספרי החברהשהם מופיעים ב

הוצאות ועמלות בגין  ,עלויות המשקיפים כןוההשלמה, אותה חברה, שעילתם נוצרה עד מועד 

נכון למועד ההשלמה לרבות בגין  , עמלות מכירת נכסים וכן כלל החובות לעובדיםוביצועו ההסדר

 העסקתם ובגין הפסקת העסקתם של עובדי החברה במועד ההשלמה. 

 לן.לה 21 ף להוראות סעייבוצע בהתאם התשלומים השוטפים פירעון  

לא תגדלנה )למעט גידול עפ"י החברות בהסדר תתחייבנה כי עד למועד ההשלמה עלויות לעובדים 

פקים ונותני שירותים שאינן לא יתקשרו בהתקשרויות חדשות עם סדין, ככל שישנו( וכי הן 

 במהלך עסקים רגיל ושמתמשכות מעבר למועד ההשלמה, ללא הסכמת המשקיע.  

כל חובות  -ביחס לכל אחת מהחברות שבהסדר  - "החובות בהסדר" או "החובות להסדר" 1.27

בגין ערבויות ולרבות ; לרבות ההשלמה עד למועדנוצרה החברה, מכל מין וסוג שהוא, שעילתם 

בגין כל טענה ו/או תביעה ו/או דרישה מהחברה, ודאית או מותנית, קיימת או עתידית, כספית או 

אחרת, קצובה או בלתי קצובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה ובין אם לאו, ובכלל זה תביעות 

הרמת מסך, תורת האורגנים, עשיית עושר ולא במשפט, הליכי מנהליות, חוזיות, נזיקיות, 

ייצוגית או נגזרת )בין אם אושרו בקשות להגשתן ככאלה ובין אם לאו(, הליכים מכוח  תובענה

קנסות פליליים או מינהליים חובות לרשות המיסים, פקודת המסים )גביה(, הליכי הוצאה לפועל, 

חובות שיפוי )קיימות או עתידיות( בגין עילות תביעה שנוצרו   ,ההשלמה שעילתם קדמה למועד

מפורש חובות נטענים של בלהלן, ולרבות  17 בסעיף תביעות המתוארות  השלמה,לפני מועד ה

 איזו מחברות קבוצת יורוקום )ובכלל זה חובות נטענים ע"י בעלי תפקיד בחברות אלה, ככל

וכן בכל עילת , ולרבות בגין הוצאות נלוות להליכים הנ"ל, כלפי מי מהחברות שבהסדר שיהיה(

 בין אם חלף מועד פירעונם ובין אם טרם הגיעההשלמה  תביעה אחרת, ובלבד שעילתם עד למועד

 במועד ההשלמה. 

 למען הסר ספק: 

 21 ף בהוראות סעיאינם חלק מהחובות בהסדר והם יפרעו כמוסדר התשלומים השוטפים  (א)

 .להלן

 להלן. 18 כאמור בסעיף שמוסדר  ,החובות בהסדר לא כוללים את חוב מזרחי (ב)
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כל גורמי /או שיונות הנדרשים על ידי משרד התקשורת ויכלל ההיתרים והר -" היתר שליטה" 1.28

רוקום תקשורת ו/או )ככל שנדרש( לאירוע והרגולציה הרלבנטיים, לאירוע של העברת שליטה בי

 בשל היותה תאגיד בשרשרת השליטה /החזקת מניות ביורוקום תקשורת, ולרבות במפורש 

 אחזקות בבזק ו/או בחלל ו/או באנלייט ו/או בסאטקום.  

ביחס  -כלל המקורות העומדים לטובת ההסדר הכולל )כל אחד מהמקורות  - "המקורות להסדר" 1.29

, נכסי המימוש, העודףהתשלום , הנחותה המשקיע הלוואת :לחברה הרלוונטית( והכוללים את

 סייד. -רכיב האפו הארוך החוב

או כל תאגיד אחר במקומו שמר נתי סיידוף  SHAYMA INVESTMENTS S.A -" המשקיע" 1.30

ביחד עם תמיר כהן יהיו בעלי שליטה בו ואשר זהותו והרכב הבעלות הסופי בו יימסר על ידי ב"כ 

ואשר יקח על עצמו את מלוא התחייבויות המשקיע עפ"י  ,עד למועד ההשלמה ,בכתב ,המשקיע

 ר זה. הסד

לצורך ביצוע הסדר הנושים מי שימונה/ימונו על ידי בית המשפט כנאמן/נאמנים  - "הנאמן" 1.31

וכן יכריע בכלל המחלוקות שבין  ,יכריע בהוכחות החוב שתוגשנה לו על פי הסדר זהושבין היתר 

וכן  ,מחלוקות על דירוגי נשייה, ייחוס נכסים, תוקף ערבויות ושעבודים וכיו"ב ןהנושים ובכלל

ינהל את הליכי המימוש והגבייה של יתרת הנכסים והתביעות, וכן כן ו ,יממש את נכסי המימוש

 ינהל את הסדר הנושים ואת קופות ההסדר. 

כפי שיאושר על ידי הסדר נושים זה  החברות שבהסדר,ביחס לכל אחת מ -" הסדר הנושים" 1.32

 להסדרחובות ההחברות, את  לחוק 350לסעיף פות הנושים ובית המשפט והמסדיר בהתאם יאס

 אותה חברה. של 

 . להלן 36 בסעיף כהגדרתם וכמפורט  -" התנאים המתלים" 1.33

חוב מזרחי הממוחזר )כלפי , )כלפי קונסורציום מזרחי( קונסורציום מזרחי חוב -" חוב מזרחי" 1.34

)כלפי מעמידי ההלוואה החלופית(, כשכל  וההלוואה החלופיתקונסורציום מזרחי( חליפי 

 .להלן 18 בסעיף ותם עמהמונחים הללו הינם כמש

 . 1999-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות" 1.35

 . 51-139604-6תקשורת בע"מ ח.פ -חלל - "חלל" 1.36

  .מועד אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט - "מועד האישור" 1.37

  .הוכחות חוב לנאמן המועד האחרון להגשת -" מועד הגשת הוכחות החוב" 1.38

לבית  הבקשה לכינוס אסיפות נושים לאישור הסדר זהמועד הגשת  -" מועד הגשת הבקשה" 1.39

 המשפט.

 14-מ לחברות שבהסדר ויהיה לא יאוחרולמשקיע  ,מועד שיקבע בין הנאמן - "מועד ההשלמה" 1.40

 יום לאחר התקיימות התנאים המתלים.

 אינטרנט זהב המוחזקות ע"י יורוקום תקשורתמניות  10,508,966 -" מניות אינטרנט זהב" 1.41

 . מה()מותאם לכל פיצול, איחוד וחלוקת מניות הטבה שיהיו, ככל שיהיו, עד מועד ההשל

)מותאם לכל  מניות אנלייט המוחזקות ע"י יורוקום תקשורת 74,516,613 -" מניות אנלייט" 1.42

  . השלמה(פיצול, איחוד וחלוקת מניות הטבה שיהיו, ככל שיהיו, עד מועד ה

מניות(  8,008,473מניות חלל המוחזקות ע"י יורוקום תקשורת ) 11,274,253 -" מניות חלל" 1.43

)מותאם לכל פיצול, איחוד וחלוקת מניות הטבה שיהיו, ככל  (3,259,193ויורוקום אחזקות )

 .  שיהיו, עד מועד ההשלמה(
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בחברות שבהסדר חברה כנגד מכל מין וסוג שהוא כל מי שיש או הייתה לו עילת תביעה  -" "נושה 1.44

הגשת  למועדבמסגרת תביעת חוב עד מן הוגשה לנאלהסדר ושחובות חוב הנמנה על הבגין 

 , זולת באם ניתן לו או שיינתן לו אישור להגשתה במועד מאוחר יותר על ידי הוכחות החוב

 . או בית המשפט )לפי העניין(הנאמן 

  שבהסדר.חברות נכסי המ נכסזיק שעבוד או כל בטוחה אחרת על נושה המח -" נושה מובטח" 1.45

מניות חברת מידטאון בע"מ שבבעלות שם ותהילה  -" הזכויות במידטאון" או "נכס מידטאון" 1.46

ם ותהילה ו/או מי מהחברות שבהסדר לקבלת תמורה שחברת וכן כל זכות נוספת הקיימת ל

  . כלשהיא ממידטאון ו/או בקשר אליה

כולם בבעלות יורוקום  שיהיולהלן  12 הנכסים המפורטים בסעיף  -" הנותריםהנכסים " 1.47

 תשלומיםול כשהם מנותקים מכל זיקה לחובות שבהסדר ,תקשורת ממועד ההשלמה ואילך

 .השוטפים

 להלן.  11 כהגדרתם בסעיף  -" נכסי המימוש" 1.48

 . 52-004167-4סאטקום מערכות בע"מ ח.פ  -" סאטקום" 1.49

כל נכס או זכות שבבעלות מי מהחברות שבהסדר ושאינו נמנה על  -" התביעותהנכסים ו יתרת" 1.50

לרבות   - (הנותריםנכס או זכות שבבעלות מי מהנכסים  ,להסרת ספק ,)לרבותהנותרים הנכסים 

אחזקות בתאגידים ולרבות עילות תביעה שיש למי מהחברות שבהסדר כנגד צדדים שלישיים 

בגין עילות תביעה שמקורן בתקופה ואינם הנכסים הנותרים או נושיהן \ושאינם החברות בהסדר 

 שלפני מועד ההשלמה. 

החל ממועד ההשלמה, מימוש יתרת הנכסים והתביעות כאמור לעיל יעשו אך ורק על ידי הנאמן 

 וזאת בכפוף לאמור להלן:

 ;הנאמן לא ינקוט הליכים נגד יורוקום תקשורת .א

או תאגיד הנשלט, במישרין או  נותריםההנאמן לא ינקוט הליכים כנגד מי מהנכסים  .ב

. יחד עם זאת ועל אף האמור: )א( הנאמן יהא רשאי הנותריםבעקיפין, ע"י מי מהנכסים 

חובות פתוחים בספרים, התחשבנות דמי ניהול/ לגבייתם של לנקוט בהליכים נגד הנ"ל 

באמור אין )ב( למען הסר ספק,  ;שעילתם עד מועד ההשלמה שכר דירקטורים וכיו"ב

לגרוע מזכויות הנאמן לעשות שימוש בכל טענה או כל תביעה גם כלפי מי מחברות 

או תאגיד נשלט על ידן על מנת להפחית, לקזז או להתגונן כנגד תביעות  נותריםהנכסים ה

   .  לנאמן , אם תוגשנה, על ידי מי מהםחוב אשר תוגשנה

מיתרת הנכסים והתביעות, אם עקב הליכים משפטיים בהם ינקוט הנאמן לגביית מי  .ג

, הרי שהם מי מהנכסים הנותריםתושת עלות או הוצאה על יורוקום תקשורת או על 

כל החברות הללו יודיעו לנאמן מיידית על כל דרישה,  ישולמו על ידי קופת ההסדר.

תביעה או הוצאה צפויה כאמור ויאפשרו לנאמן לנהל את הליכי ההגנה כנגד דרישה 

לא יתפשרו לתשלום כל דרישה ולא יסכימו לשלם כל הוצאה כאמור כאמור ובכל מקרה 

 ללא הסכמת הנאמן מראש ובכתב.

כספים שיתקבלו בקופות ההסדר הרלוונטיות בגין יתרת  - "סכומי יתרת הנכסים והתביעות" 1.51

 הנכסים והתביעות.
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מיליון ש"ח שהופקד ע"י המשקיע בחשבון נאמנות בבעלות  20סך של  -" המשקיע פיקדון" 1.52

נאמן )להלן: " (או כל נאמן אחר שזהותו תימסר לחברה)( בע"מ 1975הרמטיק נאמנות )

מיליון דולר ארה"ב  14.2וסך נוסף שישלים את פקדון המשקיע לסכום כולל של  "(הפיקדון

בתנאים  כהלוואת גישור ליורוקום תקשורתבר עשהו ש"חמיליון  1.5)שכולל למען הסר ספק 

 ה ובקשה מטעםהודעמייד לאחר הגשת שיופקד אצל נאמן הפקדון ( להלן 26 כמפורט בסעיף 

כי אסיפות הנושים אישרו הסדר זה ברוב הדרוש לבית המשפט והמשקיפים יורוקום תקשורת 

 יו של המשקיע לביצוע הסדר זה.להבטחת התחייבויות ים, המיועדלאישורו של הסדר זהובקשה 

 .להסדר זה  1.52נספח כאישור נאמן הפיקדון בדבר הפקדת פיקדון המשקיע בידיו מצ"ב 

 להלן.  25 סעיף מפורטים בהתנאים לחילוט הפיקדון והתנאים להשבתו למשקיע 

קבוצת מלווים המורכבת מבנק מזרחי טפחות בע"מ )המשמש, בין היתר,  -" קונסורציום מזרחי" 1.53

הסכם מימון מול לווים מוסדיים נוספים, שהתקשרה בממכנציג המלווים וכנאמן הבטוחות( ו

 .  2014יורוקום נדלן בחודש דצמבר 

ורוקום תקשורת, קופת ההסדר של הסדר י -" המרכזיהסדר הקופת / " "קופת הסדר תקשורת" 1.54

 .לןלה 24.1 בסעיף שתורכב מהמקורות המפורטים 

קופת ההסדר של הסדר יורוקום אחזקות, שתורכב מהמקורות  -" קופת הסדר אחזקות" 1.55

 להלן.  23.2 בסעיף המפורטים 

סכומים שישולמו ע"י יורוקום תקשורת לקופת ההסדר המרכזי )ככל  -" סייד-האפרכיב " 1.56

 .   להלן 7 בסעיף שתקום הזכאות לתשלום( בתנאים ובמועדים כמפורט 

 בנק דיסקונט, בנק הפועלים והבנק הבינ"ל יחדיו. -" שלושת הבנקים" 1.57

 . 2002-תקנות החברות )בקשה לפשרה או להסדר(, התשס"ב -" תקנות ההסדר" 1.58

 כללי .2

  וקום תקשורת הינה חלק מרכזי בקבוצת חברות קבוצת יורוקום.יור

 .2נספח עץ אחזקות קבוצת יורוקום מצ"ב 

הסדר יורוקום )להלן: " המוצע להלן מסדיר בעיקרו את חובותיה של יורוקום תקשורת הסדרה

  ."(ההסדר המרכזי" או "תקשורת

ברות קבוצת יורוקום מחייבים הסדרתם במקביל של הדוקים בתוך חהעסקיים היחסים ה יחד עם זאת,

ושהעיקרית שבהן עניינה סוגיות נוספות הנוגעות ליחסי יורוקום תקשורת עם חברות אחרות בקבוצה 

לאור המערך המורכב של בנוסף ו ."(הלוואת מזרחי תהסדר)להלן: " מזרחי על בטוחותיו חובטיפול ב

יורוקום  ה הנוספים של ההסדר הנוכחי מחייב הכללת נושי ,חובות הדדיים, ערבויות צולבות ובטחונות

 . "(יורוקום נדלןטיפול בנושי )להלן: "וטיפול בחובם נדלן 

 -רוקום תקשורת והחברה האם של י -ההסדר הנוכחי מסדיר גם את חובותיה של יורוקום אחזקות 

הסדר יורוקום " להלן:) ים שלה שלובים במכלול יורוקום תקשורת ובחוב מזרחיישנכסים מרכז

 ."(אחזקות

כולל אחד כדי לגרוע או לפגוע למסמך האמורים וההסדרות יודגש, כי אין בכריכת כל ההסדרים 

לנושים במלואם לרבות בדיונים  אלה יעמדו זכויות בזכויות המשפטיות שיש לכל נושה מול כל חברה ו

)והכל בכפוף לאמור  בית המשפטעל חלוקת תמורות ההסדר הכולל מול נאמן ההסדר הכולל ובפיקוח 

 .בהסדר זה(
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להלן;  18 בסעיף  תמפורט - הלוואת מזרחי תלהלן; הסדר 24 מפורט בסעיף  -הסדר יורוקום תקשורת 

 19  יורוקום נדל"ן מפורט בסעיףאופן הטיפול בנושי ; להלן 23  מפורט בסעיף -הסדר יורוקום אחזקות 

הסדר יורוקום ו יורוקום נדלןהטיפול בנושי , ת הלוואת מזרחיתקשורת, הסדר הסדר יורוקום. להלן

 . "ההסדר הכוללוהם יקראו יחד במסמך זה: " זה בזה אחזקות שלובים

 הוראות ההסדר ומהלכי אישורו -א' חלק 

  וההסדר עם המשקיע םיכללי עקרונות - ראשון פרק

 כללייםעקרונות  .3

 נושים זה מתבסס על העקרונות הבאים: הסדר 

תוקם קופת הסדר שמקורותיה הינם כמפורט בהסדר זה והיא תעמוד בלעדית מול נושיהן של  3.1

החברות שבהסדר באופן כמפורט בהסדר זה. במקביל ובכפוף לביצוע ההסדר, תמשיך יורוקום 

יורוקום  -ביצוע הסדר זה במלואו בכפוף ל -תקשורת להיות בעליה של הנכסים הנותרים, כאשר 

ובכלל זה לא ישמשו  יהיו מנותקים מכל זיקה לחובות שבהסדרהנותרים תקשורת והנכסים 

  .או לתשלומים השוטפים כמקור פירעון לחובות בהסדר

על בסיסם מוצעת הצעת המשקיע ביורוקום תקשורת הינם הנכסים שהינם הנותרים הנכסים  3.2

   להלן. 12בסעיף . שווי נכסים אלה מפורט ת חוב מזרחיביחס להסדר הנושים ולהסדר

 ,המוחזקות חלקן בבעלות יורוקום תקשורת ויתרתן בבעלות יורוקום אחזקות ,מניות חלל

בעלי התפקיד )המשקיפים או על כך  מוככל שיסכי - לחלופין. תרוכזנה כולן ביורוקום תקשורת

שיוחזק או אחר בתאגיד בת ייעודי תרוכזנה מניות חלל  - (, החברה והמשקיע, לפי הענייןהנאמן

הנ"ל מניות חלל העברת . קופת הסדר תקשורת תממן את קום תקשורתועל ידי יור 100%-ב

התמורה שתשולם ליורוקום אחזקות  .הבתלתאגיד או יורוקום תקשורת מיורוקום אחזקות ל

תהיה חלק מקופת הסדר אחזקות ותשמש לפירעון  (מניות 3,259,193מניותיה כאמור )בגין 

 החובות בהסדר של יורוקום אחזקות, באופן כמפורט בהסדר זה. 

 כל זכויותיה בפרויקט מידטאון םיחד ע ,כל מניות שם ותהילה המוחזקות על ידי יורוקום נדלן 3.3

תהיה ה כאשר שם ותהיל ,יועברו ליורוקום תקשורת ,וזכויות יורוקום נדלן כלפי שם ותהילה

למעט החוב  בהסדר ולמי מנושי החברות בהסדר,למי מהחברות או התחייבות נקייה מכל חוב 

נקיות מכל טענה וכאשר הזכויות בפרוייקט מידטאון  ליורוקום תקשורת והערבות לחוב מזרחי

להסכם המייסדים וכאמור  32שיש לשותפים בפרוייקט מידטאון כלפי שם ותהילה מכח סעיף 

מבלי שיהיה בכך בכדי להודות או לגרוע מכל טענה כלפי רשויות המס, . 13.2.18 במכתבם מיום

שתנבע, אם תנבע, מהעברת מניות שם ותהילה  מס הרכישהא בעלות יורוקום תקשורת תיש

עלות זו לא תושת על קופות ההסדר או נושי  , כאשר מובהר במפורש כיליורוקום תקשורת

שתשולם ע"י  הון העצמי של שם ותהילהורת סך בגובה התממניות שם ותהילה יועברו ההסדר. 

 .קופת ההסדר המרכזי

 :אתהכוללים  ,ש"חמיליון  526.5-ל 476.5בין סך כולל של הסדר הלטובת המשקיע יזרים  3.4

קופת שתועמד לטובת ש"ח( מיליון  451.5-ל 401.5בין של כולל סכום ב)הנחותה  המשקיעהלוואת 

 מזרחי קונסורציום חוברכישת שיועמד לצורך ש"ח מיליון  75וסך נוסף של  ;ההסדר המרכזי

בגין המרכזי  סדרההלקופת  יערוב המשקיעבנוסף  .להלן( 18 ף כאמור בסעיבתנאים באופן ו)

 .העודףהתשלום 

 350בסך של )קרן החוב הארוך את כלפי קופת ההסדר המרכזי  תחוביורוקום תקשורת בנוסף,  3.5

  .סייד-האפלתשלום רכיב תתחייב בנוסף כן ו (ש"חמיליון 



7 

 

חזורו, וזאת באופן כמפורט ימזרחי יפרע במלואו במועד ההשלמה, בדרך של מקונסורציום חוב  3.6

 להלן.   18 בסעיף 

חלק מהמקורות להסדר. עד למימושם, ישועבדו נכסי נכסי המימוש ימומשו על ידי הנאמן ויהיו  3.7

 המימוש לטובת נאמן ההסדר.

ם הינם המקור הבלעדי לתשלום לנושי -על פי התפלגותם לחברות שבהסדר  -המקורות להסדר  3.8

 בגין החובות שבהסדר, בהתאם להוראות ההסדר. 

עו באופן המפורט התשלומים השוטפים )שאינם מהווים חלק מהחובות בהסדר( יוסדרו ו/או יפר 3.9

 להלן.  21 בסעיף 

 משקיפים את האפשרות לשנותהיבחנו החברה, המשקיע ו אישור ההסדר בבית המשפטעד מועד  3.10

נתן למשקיע אופציה לרכישת ילעיסקה שבה תהמבנה המשפטי של העיסקה  את בהסכמה

הנכסים הנותרים לתאגיד ישראלי שיוקם על ידו, חלף האופציה לרכישת מניות יורוקום 

תקשורת עצמה, וזאת ללא שינוי בתמורות לקופות ההסדר השונות כמפורט בהסדר זה ויראו 

  חריו.במבנה המשפטי החילופי כאמור כנוצר במסגרת הסדר זה, גם אם יפורסם לא

ות במצב החבר םהינ ו והתחייבויותיו,המשקיע על פיהשקעת התקשרות המשקיע בהסדר זה,  3.11

ומבלי שניתנו לו והיא נעשית על פי שיקול דעתו הבלעדי ( AS ISכמות שהוא ) ןונכסיהשבהסדר 

הנושים  או/ו /ןאו נושאי משרה שלה/ומי מחברות הקבוצה או /מצגים כלשהם מצד החברה ו

  או להסדר./או לנכסיהן ו/בכל עניין שהוא הנוגע לחברות ומי מטעמם פים ו/או המשקי ו/או

ההתחשבנויות הבינחברתיות שבין חברות הקבוצה הינן חלק מהסדר הנושים באופן שקופת  כלל 3.12

ההסדר של כל חברה בהסדר ו/או בקבוצה  תהיה זכאית/חייבת כלפי קופת ההסדר של כל חברה 

 ובה/זכות שביניהן ככל שישנן, והכל בהתאם להוראות הדין. אחרת שבהסדר בגין יתרות ח

   הלוואת המשקיע הנחותה .4

מיליון  376.5בסכום התחלתי של הלוואה ם תקשורת וליורוקבמועד ההשלמה יעמיד המשקיע  4.1

, בעדיפות ש"ח ישמשמיליון  1.5 , מתוכו סך של"(סכום ההלוואה ההתחלתי)להלן: "ש"ח 

לעובדים שימשיכו לעבוד ביורוקום תקשורת לאחר מועד ההשלמה  ותלתשלום חוב ראשונה,

 .בהתאם לרשימה שתוכן על ידה, הכלול בתשלומים השוטפים

מיליון ש"ח,  25של סך נוסף ליורוקום תקשורת בתום שנה ממועד ההשלמה יעביר המשקיע  4.2

 .ההתחלתי ההלוואהשיתווסף לסכום 

)כהגדרת מונח זה וק של מניות אינטרנט זהב שווי הש ,)כהגדרתו להלן( מועד הבדיקהככל שב 4.3

ימים ממועד הבדיקה,  45בתוך יעביר המשקיע,  -ש"ח מיליון  500-שווה או גבוה מיהיה להלן( 

בסעיף  )להלן אשר יקבע כדלקמן (,לעיל)כאמור שיתווסף לסכומי הלוואת המשקיע  ,סכום נוסף

 :("התשלום הנוסף: "זה

מיליון  600 -ל 500בין ככל שבמועד הבדיקה שווי השוק של מניות אינטרנט זהב יהיה  4.3.1

 ; מיליון ש"ח 10בסך של התשלום הנוסף יהיה  -ש"ח 

מיליון  650-ל 600בין שבמועד הבדיקה שווי השוק של מניות אינטרנט זהב יהיה ככל  4.3.2

 מיליון ש"ח; 30בסך של התשלום הנוסף יהיה  -ש"ח 

 650מעל ככל שבמועד הבדיקה הראשוני שווי השוק של מניות אינטרנט זהב יהיה  4.3.3

 מיליון ש"ח. 50בסך התשלום הנוסף יהיה  -מיליון ש"ח 

סך השווה למכפלת  -משמעו זה,  4.3 לעניין סעיף " זהבשווי השוק של מניות אינטרנט "

ות אינטרנט זהב לאחר יעשה במנייותאם לכל שינוי שכמות שתכמות מניות אינטרנט זהב )



8 

 

ממוצע )( בשער הנעילה הממוצע ד, איחופיצולהטבה, מניות חלוקת דוגמת  מועד ההשלמה

מניות אינטרנט זהב בבורסה של  (הלוקח בחשבון גם את מחזור המסחר היומי משוקלל

 ., כשהוא מותאם דיבידנד )ככל שיחולק(ימי המסחר שיקדמו למועד הבדיקה 45במהלך 

 .ההשלמהמועד שיחול בתום שנה ממועד  -" משמעו מועד הבדיקה"

להסרת ספק כלל  הינם הלוואת המשקיע הנחותה. 4.3-4.1פים המפורטים בסעיהסכומים  4.4

שמוקצה מראש לשמש  המיועד לתשלום לעובדים הממשיכים)למעט הסכום הסכומים האלה 

ועברו במלואם לקופת ההסדר המרכזי וישמשו כחלק מהמקורות י( ע"ח התשלומים השוטפים

  .לנושים של קופה זו המיועדת

קרן  .שתצטבר לקרן ותפרע איתה 8%ישא ריבית שנתית של ת הנחותה הלוואת המשקיע 4.5

 רעון מלוא החוב הארוךיתום שנה לאחר פבתשלום אחד בוהריבית בגינה ייפרעו  ההלוואה

 ונפרעוהתשלום העודף שהחוב הארוך  לאחר רעון מוקדם ממכירת נכסיםיפביצוע לחובת בכפוף )

 .(םבמלוא

שעבוד שני בדרגה על לטובתה ויירשם  לחוב הארוךתהא נחותה )קרן וריבית(  ת המשקיעהלווא 4.6

וכן שעבודים  (ראשון בשעבוד ההסדר נאמן לטובת)שישועבדו  אנלייט ומניות זהב אינטרנט מניות

בנוסח שיוסכם על ידי  בתנאים מקובלים ,להלן 7.4.2 שעבודים הנוספים נשוא סעיףלשניים 

 . , בכפוף ולאחר קבלת היתר שעבוד כדיןהנאמן

במסגרת מסמכי השעבוד יקבע, בין היתר, כי כל עוד לא נפרע מלוא החוב הארוך ולא התקבל 

, אזי הסעד היחידי שיוקנה למשקיע הינו התחייבות כנגד החברהאישור הנאמן לנקיטת הליכים 

להלן והוא לא יהיה זכאי לנקוט  4.7 החברה להמשיך ולפעול למכירת הנכסים כאמור בסעיף 

כל הליך משפטי. לאחר פירעון מלוא החוב הארוך, יעמדו למשקיע מלוא הסעדים בכנגד החברה 

המוקנים לו על פי הסכם או דין בקשר עם העמדת החוב לפרעון מיידי, לרבות הגשת בקשה 

  מכל סוג שהוא, ללא צורך בקבלת אישור או מתן הודעה כלשהי לנאמן. יכי חדלות פירעוןלהל

וככל שלא  לאחר פקיעת האופציות, הלוואת המשקיעמבלי לגרוע מעדיפות החוב הארוך על פני  4.7

המשקיע יהיה רשאי להודיע לחברה של האופציות קודם לפקיעה,  בוצע מימוש )מלא או חלקי(

)להלן: ה ת המשקיע הנחותממש את הלוואלשיקול דעתו הבלעדי, על רצונו לבכתב, בהתאם 

 ים/איתור משקיעלכמיטב יכולתה החברה  , תפעלהמשקיע . ניתנה הודעת"(הודעת המשקיע"

 /מואו יזריםאת זכויות המשקיע מכוח ההלוואה  /ושירכוששזהותו תוסכם על הנאמן ו /יםחלופי

. לא אותר משקיע לוואת המשקיעלוא החוב הארוך והלחברה כספים שיאפשרו את פירעון מ

( חודשים ממועד הודעת המשקיע, יהא רשאי המשקיע להודיע 12כאמור בתוך שנים עשר )חלופי 

( חודשים ממועד הודעת המשקיע )או 24לחברה על הקדמת מועד הפירעון לתום עשרים וארבעה )

, ת הקדמה. ניתנה הודע"(קדמההודעת ה"להלן: ) מועד מאוחר יותר שיקבע ע"י המשקיע(

על מנת לפרוע את ההלוואה בתוך  מימוש נכסיההחברה לפעול כמיטב יכולתה ל תמתחייב

ואולם מוסכם כי לא יבוצע מימוש שתמורתו אינה פורעת את מלוא החוב הארוך התקופה הנ"ל 

ובפירעון החוב  . מימוש הנכסים כאמור יהיה מותנה בהסכמת המשקיעללא הסכמת הנאמן

הארוך במלואו מתמורות מימוש הנכסים וזאת במנגנון לשביעות רצון הנאמן שיבטיח את מלוא 

לא יודיע כי משרד התקשורת כך שבכפוף ליחול . מנגנון הודעת ההקדמה פירעון החוב הארוך

 מכלול ההיתרים הנדרשים עפ"י דין ובכללם היתרי השליטההיתרי השליטה ולהפעלתו פוגעת ב

  .למהלך המימוש

המשקיע ממועד הודעת  ( חודשים24עשרים וארבעה )לא נפרעה הלוואת המשקיע הנחותה בתוך 

וככל שטרם נפרע מלוא החוב , זכאי , יהיה המשקיע)או מועד מאוחר יותר שנקבע ע"י המשקיע(

 ה בהליכים משפטיים לרבותהחבר לנקוט כנגד ,בכפוף לאישור מראש ובכתב של הנאמן -הארוך 

והכל בכפוף לבכירות החוב הארוך הן בנוגע לאופן מימוש  ,רעון מכל הסוגיםיהליכי חדלות פ
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רעון יפתמורות מימוש הנכסים על פני מהחוב הארוך רעון מלוא יפהנכסים והן בנוגע לקדימות 

פנה המשקיע לנאמן בבקשה כאמור לאישור נקיטת הליכים הלוואת המשקיע הנחותה. 

משפטיים, יהיה הנאמן רשאי, ככל שימצא לנכון, לכנס אסיפת נושים לקבלת עמדתה. מובהר 

ותהיה סופית תינתן ללא הנמקה בתגובה לבקשת המשקיע האמורה במפורש כי עמדת הנאמן 

נקוט בהליך כלשהו כנגד הנאמן בכל לא יהיה רשאי ליהיה מחוייב לפעול על פיה והוא והמשקיע 

הנוגע להחלטתו )לרבות הגשת בקשה למתן הוראות לבית המשפט של הסדר( ו/או להעלות טענה 

 כלשהי בעניין זה כנגד הנאמן ו/או הנושים. 

נפרע מלוא החוב הארוך ולא התקבל אישור הנאמן לנקיטת הליכים כל עוד לא להסרת ספק, 

לפעול למכירת להמשיך ווקנה למשקיע הינו התחייבות החברה הסעד היחידי שיכאמור, אזי 

רעון ילאחר פ. והוא לא יהיה זכאי לנקוט כנגד החברה כל הליך משפטיהנכסים כאמור לעיל 

יעמדו למשקיע מלוא הסעדים המוקנים לו על פי הסכם או דין בקשר עם  ,מלוא החוב הארוך

, ללא צורך רעון מכל סוג שהואייכי חדלות פהעמדת החוב לפרעון מיידי, לרבות הגשת בקשה להל

 .אישור או מתן הודעה כלשהי לנאמן תבקבל

זכויות  כוללים זכויות מסוימות למשקיע וכן עשויים לכלוללוואת המשקיע הנחותה תנאי ה 4.8

לא תפגענה ש ובלבד ם של החוב למשקיעישאינן קשורות לתנאים הכלכלישידרשו על ידו  נוספות

תהיינה מוסכמות על משרד התקשורת, והכל בכפוף לקבלת כל פי הסדר זה ו בזכויות הנושים על

או בכל תנאי אחר /האישורים הנדרשים לכך על פי הדין ובכלל זה אישור לפיו אין בתנאים אלה ו

הלוואת יה צורך בכך יותאמו תנאי בכתב האופציות משום פגיעה בהיתר השליטה וככל שיה

 .רלוונטיותלדרישות הרגולטוריות ה המשקיע 

בכל מקרה שהסכם ההלוואה יתוקן ויכלול זכויות נוספות למשקיע שאינן מפורטות בנוסח 

על תוספת הזכויות ב בכתזה, החברה תודיע לנאמן  להסדר  4נספח כהסכם ההלוואה שצורף 

תווספו פוגעות או יטרם כניסתן לתוקף. ככל שהנאמן יסבור כי הזכויות שימים  28כאמור 

ימים  21בתוך  עלולות לפגוע בזכויות הנושים על פי הסדר זה הוא יהיה זכאי לפנות לבימ"ש

 . מתאימה בבקשה ממועד ההודעה כאמור

לא ניתן יהיה לחלק דיבידנד לבעלי המניות של  במלואה ת המשקיעכל עוד לא נפרעה הלווא 4.9

או פעולות מהותיות  ולא לבצע השקעות חדשותהחברה, החברה לא תהא רשאית ליטול אשראי 

 .או שחורגות ממהלך העסקים הרגיל ללא אישור המשקיע מראש ובכתב

כפי שיהיו תיפרע אך ורק מנכסי החברה  הלוואת המשקיעלהסרת ספק מובהר במפורש, כי 

כל בעניין זה ולמשקיע לא תהיה מקורות ההסדר( מלא כולל  ,אחר מועד ההשלמה )להסרת ספקל

טענה ו/או תביעה כנגד בעלי המניות ו/או נושאי המשרה ביורוקום תקשורת ו/או כל צד שלישי 

  רלוונטי אחר.

 לעיל. 4 נספחמצורף כנוסח של הסכם הלוואת המשקיע הנחותה 

  האופציות .5

בנוסח , התנאים העיקריים של האופציות ואינו מהווה תחליף לתנאי הסכם האופציות הינוהלן האמור ל

 ."(הסכם האופציות)להלן: " להסדר 5נספח כהמצורף 

באופן  , ללא תשלום נוסף,יורוקום תקשורת של מניות לקבלאת הזכות  שקיעלמ יקנוהאופציות  5.1

מהשליטה  100%מניות שיקנו באותה עת המשקיע ביחזיק  מלוא האופציות מימוששל  ובסופבו 

   .)בדילול מלא(והבעלות ביורוקום תקשורת 

 הינו קבלת היתר שליטה כדין. כאמור  למימוש האופציות למניותהצדדים מאשרים, כי תנאי 

האופציות ניתנות למימוש לשיעורין ובאופן מלא או חלקי, הכל לפי הודעת המשקיע ולפי 

   ההיתרים שיינתנו. 
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והמשקיע יהיה רשאי  ממועד ההשלמהשנתיים האופציות יהיו ניתנות למימוש בתוך תקופה של  5.2

ת על פי ונוספלתקופות מספר פעמים על פי שיקול דעתו, על הארכת האופציה  להודיע לחברה,

שיקול דעתו וזאת בהודעה בכתב שתמסר לחברה לפחות שלושה ימים לפני מועד פקיעת 

תתבטלנה האופציות ולא תהיה למשקיע כל  ,ציות בתקופת המימושלא מומשו האופ האופציה.

 זכות בגינן.

יוכל בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים לכך עפ"י דין )ככל שנדרשים(, מועד ההשלמה,  לאחר 5.3

. עם זאת, כל עוד לפי שיקול דעתו ,צד שלישיל באופציותאת זכויותיו  , בכל עת,להמחותהמשקיע 

 .אישור הנאמן בנוגע לזהות הנעברהמחאה כאמור תהא כפופה ל - ךרולא נפרע במלואו החוב הא

  .מסר לחברה הודעה בכתב על כךית ,כאמורשל המחאה מקרה בכל 

מועד אותו , אזי החל מבכמות המקנה לו שליטה ביורוקום תקשורת מימש המשקיע את אופציות 5.4

ע"י המשקיע השליטה ביורוקום תקשורת  תהא העברת ,וכל עוד לא נפרע מלוא החוב הארוך

 .ו/או לזהות הנעבר כאמור לקבלת אישור הנאמן כי אין לו התנגדות להעברת השליטהכפופה 

על כוונתם להעביר את השליטה בחברה לצד לנאמן  יורוקום תקשורתו/או המשקיע  הודיעו

  קבלת עמדתה.צורך ל, יהיה הנאמן רשאי, ככל שימצא לנכון, לכנס אסיפת נושים כאמור שלישי

שאינן עשויים לכלול זכויות נוספות וכן זכויות מסוימות למשקיע  כוללים האופציותתנאי  5.5

הכל ו, ת על משרד התקשורתוה מוסכמינתהיובלבד שקשורות לתנאים הכלכליים של האופציות 

כל  לקבלתבכפוף לכך שהזכויות הנוספות לא תפגענה בזכויות הנושים על פי הסדר זה ובכפוף 

או בכל תנאי אחר /וובכלל זה אישור לפיו אין בתנאים אלה  ,האישורים הנדרשים לכך על פי הדין

  .משום פגיעה בהיתר השליטה בכתב האופציות

לדרישות הרגולטוריות האופציות ו/או הסכם  האופציותיותאמו תנאי  ,ככל שיהיה צורך בכך 5.6

  הרלוונטיות.

לעניין  לעיל 4.8 הוראות סעיף יחולו  ,זכויות נוספות למשקיעבהסכם האופציה ככל שתתווספנה  5.7

 .(בשינויים המחוייבים) וזכותו לפנות לבית המשפט מתן הודעה לנאמן

יורוקום אחזקות ובעלי השליטה בה יפעלו עם המשקיע יורוקום תקשורת, אישור, ההחל ממועד 

נת לקבל את כל ההיתרים הנדרשים למימוש האופציות, בשיתוף פעולה ויעשו כמיטב יכולתם על מ

 .(מהווה תנאי להשלמת ההסדראינו שקבלת היתר שליטה מבלי לגרוע מכך ) בהקדם האפשרי

  העודףהתשלום  .6

וזאת בתנאים ובמועדים  העודףהתשלום סכום את תשלם לקופת ההסדר המרכזי יורוקום תקשורת 

 כמפורט להלן:

 ישולם רק אם יתקיימו שני תנאים אלה: העודף התשלום 6.1

תוקפן של בתקופת ניתנו כל ההיתרים הדרושים על פי דין למימוש האופציות  6.1.1

והאופציות כולן  כל הארכה של תקופת האופציה( -להסרת ספק )לרבות האופציות 

 .(ניתנות למימוש למניות יורוקום תקשורת )בין אם מומשו בפועל ובין אם לאו

אשר תאפשר )ככל  בכמות, לצד שלישי על ידי המשקיע אופציה המחאת זכויות

 זה.  6.1.1שליטה לצד שלישי, תחשב כעמידה בתנאי סעיף  שתמומש( העברת

 .2019עד סוף במלואו החוב הארוך לא נפרע  6.1.2

כפי מיתרת החוב הארוך )קרן וריבית(  20% -לסכום התשלום העודף יעמוד על סך השווה  6.2

 "(. היום הקובע לתשלום העודף)להלן: " 31.12.19יום שתהיה ב
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חוב הארוך ויחולו לגביו כל תנאי הפרעון והבטוחות החלים על לקרן התווסף העודף י תשלוםה 6.3

, תבוצע התחשבנות 31.12.2019יהיה לאחר  6.1.1ככל שהמועד הקבוע בסעיף  החוב הארוך.

 הקובע לתשלום העודף. רטרואקטיבית כאילו שהתשלום העודף התווסף לקרן החוב הארוך ביום 

וככל שהערבות תמומש הוא יורוקום תקשורת על ידי  העודףלביצוע התשלום  יערובהמשקיע  6.4

)נחותה לחוב ליורוקום תקשורת כהלוואה יהיה רשאי להעמיד את סכום הערבות שישולם על ידו 

או  קשורתן מניות יורוקום תתשלום פרמיה בגיכ ,כתמורה עבור מניות יורוקום תקשורת, הארוך(

 בכל דרך אחרת שתיקבע על ידו.

 החוב ארוך  .7

מיליון  350של )קרן( סך את החוב הארוך, בלקופת ההסדר המרכזית  לפרועיורוקום תקשורת תתחייב 

 בתנאים כמפורט להלן. "(, קרן החוב הארוך)להלן: "ש"ח 

בגין השנה  ,שנהבדצמבר של כל  31תשולם ביום . הריבית לשנה 3%החוב הארוך יישא ריבית של  7.1

 . בדצמבר של השנה הקלנדרית שבה חל מועד ההשלמה 31-, החל מהשחלפההקלנדרית 

על פני תקופה בת שבע שנים ממועד ההשלמה, במועדים ובסכומים תיפרע הארוך קרן החוב  7.2

 כדלקמן:

ע"ס שנתיים שווים, חמישה תשלומים מקרן החוב הארוך יפרע ב 35%-סכום השווה ל 7.2.1

מועד , כאשר התשלום הראשון ישולם באחד- כל הארוךמקרן החוב  7%-השווה ל

תום שלוש שנים במועד שהינו  -התשלום השני  ,שנתיים ממועד ההשלמההינו תום ש

תום שש במועד שהינו ממועד ההשלמה וכך הלאה, כאשר התשלום החמישי ישולם 

 שנים ממועד ההשלמה. 

מועד תיפרע ב -מקרן החוב הארוך  65%-ל בסך השווה - יתרת קרן החוב הארוך 7.2.2

 ממועד ההשלמה.שבע שנים תום שהינו 

רעון מוקדם ירעון מוקדם בכל עת באופן מלא או חלקי ללא עמלת פיהחוב הארוך יהיה ניתן לפ 7.3

 ימים מראש לפני הפרעון בפועל. 30וזאת בהודעה בכתב של 

 כדלקמן: השעבודיםלטובת הנאמן ירשמו  ,ארוךההחוב פירעון להבטחת  7.4

מניות אינטרנט זהב את בדרגה ראשון קבוע ויורוקום תקשורת תשעבד בשעבוד  7.4.1

 .אנלייט שבבעלות יורוקום תקשורתמניות ו

"(, וספיםהשעבודים הנ)להלן: " שניה בדרגה יםקבוע יםשעבודישועבדו, בבנוסף,  7.4.2

)אשר מזרחי קונסורציום חוב להבטחת נכון למועד ההשלמה הנכסים המשועבדים 

ם עבודיהש" )להלן: (ואת ההלוואה החלופית הממוחזר חוב מזרחייבטיחו גם את 

וספים השעבודים הנ (אעל בסיס העקרונות שלהלן: )וזאת  "(מזרחיחוב  להבטחת

וב מזרחי )ובכלל זה לשעבודים ם המבטיחים את חלשעבודי ,בכל היבט ,נחותיםיהיו 

(; )ב( הנאמן לא יהיה החלופית ואת ההלוואה שיבטיחו את חוב מזרחי הממוחזר

ללא הסכמת השעבודים הנוספים נשוא ביחס לנכסים  כלשהו לפתוח בהליךרשאי 

להתנגד יהיה רשאי לא  הנאמן (ג; ))או כל חליף שלהם( מזרחיקונסורציום חליפי 

או להעמדת חוב מזרחי ו/הממוחזר  חוב מזרחים להבטחת שעבודיהלמימוש 

; ד. ככל והדבר )ולפי העניין, גם ביחס להלוואה החלופית( לפירעון מיידי הממוחזר

ידרש על ידי מלווי ההלוואה החילופית יוסרו השעבודים הנוספים וייווצרו מחדש 

יגובשו עד וספים כתבי הנחיתות של השעבודים הנ .לאחר פרעון ההלוואה החילופית

 למועד ההשלמה על פי העקרונות הנ"ל. 

 . "(החוב הארוךהשעבודים להבטחת : "זה 7 להלן בסעיף )
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יפעלו הצדדים לקבלת  ,להבטחת החוב הארוךשעבודים הככל שנדרשים היתרי שעבוד ליצירת  7.5

. (שהדבר יהווה תנאי מתלה להשלמת ההסדרמבלי )היתרי שעבוד כאמור בהקדם האפשרי 

מהשעבודים איזה כי גם אם בסופו של דבר לא יינתנו היתרי שעבוד ל ,להסרת ספק מובהר

 מהשלמתו וביצועו. הדבר לא ייחשב הדבר להפרה של ההסדר ולא יגרע , להבטחת החוב הארוך

ד התקשורת ועל פי ינוסחו בנוסח לשביעות רצון משרלהבטחת החוב הארוך מסמכי השעבודים  7.6

 דרישותיו.

עד לרישום השעבודים להבטחת החוב הארוך, השעבודים הרשומים על מניות אינטרנט זהב  7.7

ברשם החברות של יורוקום תקשורת לטובת מי מהבנקים, במועד אישור הסדר זה, ימשיכו 

 להיות רשומים ויבטיחו את התחייבויות החברה לטובת נאמן ההסדר לפרעון החוב הארוך.

קום תקשורת תהיה רשאית בכל עת לפרוע את החוב הארוך, כולו או חלקו, ללא עמלת  ויור 7.8

 ימים מראש.  30ובלבד שמסרה על כך הודעה בכתב לנאמן לפחות  ,פירעון מוקדם

מקרה של מכירה ו/או מימוש של איזה מהנכסים נשוא השעבודים להבטחת החוב הארוך,  בכל 7.9

  )מימוש נכסים ופרעון מנדטורי(.  הלן 9  סעיףהוראות  תחולנהאו בחלקו,  במלואוכולם או חלקם, 

כל עוד מצוי חוב בפיגור על חשבון החוב הארוך, כל הדיבידנדים שיתקבלו בגין הנכסים  7.10

משועבדים להבטחת החוב הארוך ישמשו לפירעון החוב שבפיגור )למעט דיבידנדים שיתקבלו ה

 מחלל ומידטאון שישמשו לפירעון חוב מזרחי(.

בצע חלוקה, כהגדרת מונח זה בחוק א ניתן יהיה לל כל עוד לא נפרע החוב הארוך במלואו 7.11

 החברות. 

 סייד-ב האפירכ .8

 זה: 8 לעניין סעיף 8.1

 ( שנים ממועד ההשלמה.5מועד שיחול בתום חמש ) -משמעו " תחשבנות המועד ה"

בתוספת שווי החזקות  ,שווי החזקות יורוקום בחלל -" משמעו השווי במועד ההתחשבנות"

לשנה מכל סכום  15%-בתוספת סך השווה ל במועד ההתחשבנות ,יורוקום באינטרנט זהב

שיתקבל ביורוקום תקשורת בפועל )נטו( ממכירה של מניות חלל או אינטרנט זהב או דיבידנד 

שיתקבל ממניות חלל או אינטרנט זהב החל מהמועד שיחול מיד לאחר פרעון מלוא החוב הארוך 

 .ועד מועד ההתחשבנות

)כהגדרת מונח )א( מכפלת יתרת מניות חלל -השווה ל סך -" משמעו שווי החזקות יורוקום בחלל"

( משוקלל הלוקח בחשבון גם את היקף המסחר בכל יום)ממוצע בשער הנעילה הממוצע זה להלן( 

ימי המסחר שיקדמו למועד ההתחשבנות; בתוספת )ב(  45של מניות חלל בבורסה במהלך 

שהוחזקו מכירת מניות חלל  בגיןעד למועד ההתחשבנות, התמורה שתתקבל ביורוקום תקשורת 

)ג( דיבידנדים שיתקבלו ביורוקום תקשורת בגין  ובתוספת מועד ההשלמהע"י יורוקום תקשורת ב

  ועד מועד ההתחשבנות. החזקותיה ביתרת מניות חלל החל ממועד ההשלמה

)א( מכפלת יתרת מניות אינטרנט -סך השווה ל -" משמעו באינטרנט זהבשווי החזקות יורוקום "

משוקלל הלוקח בחשבון גם את )ממוצע בשער הנעילה הממוצע )כהגדרת מונח זה להלן( ב זה

ימי המסחר שיקדמו למועד  45של מניות אינטרנט זהב בבורסה במהלך ( היקף המסחר בכל יום

התמורה שתתקבל ביורוקום תקשורת עד למועד ההתחשבנות, בגין ההתחשבנות; בתוספת )ב( 

)ג( ובתוספת  ;שהוחזקו ע"י יורוקום תקשורת במועד ההשלמה מכירת מניות אינטרנט זהב

דיבידנדים שיתקבלו ביורוקום תקשורת בגין החזקותיה ביתרת מניות אינטרנט זהב החל ממועד 

 ועד מועד ההתחשבנות. ההשלמה



13 

 

שיוחזקו ע"י מניות  10,508,966)מניות אינטרנט זהב  -" משמעו מניות אינטרנט זהביתרת "

שבוצעו  מותאם לאיחוד, פיצול או חלוקת מניות הטבה, תקשורת במועד ההשלמהיורוקום 

 בניכוי מניות אינטרנט זהב שימכרו עד למועד ההתחשבנות. ,(לאחר מועד ההשלמה

שיוחזקו ע"י יורוקום תקשורת מניות  11,274,253)מניות חלל   -" משמעו חללמניות יתרת "

 ,(שבוצעו לאחר מועד ההשלמה חלוקת מניות הטבה מותאם לאיחוד, פיצול או, במועד ההשלמה

 בניכוי מניות חלל שימכרו עד למועד ההתחשבנות.

בגובה  מיליון ש"ח 50ך נוסף של עד בתוספת ס ,מיליון ש"ח 680 -" משמעו השווי המינימאלי"

 680)סה"כ בין שישולם בפועל לקופת ההסדר  (לעיל 4.3 מונח זה בסעיף התשלום הנוסף )כהגדרת 

ממועד ההשלמה ועד  15%( של IRRבתוספת תשואה שנתית מצטברת )ו ,מיליון ש"ח( 730-ל

 . בגין סכומים אלו למועד ההתחשבנות

 . לבין השווי המינימאליבמועד ההתחשבנות שווי פער בין ההתחשבנות יבחן הבמועד ה 8.2

יהיה גבוה מהשווי המינימאלי, יורוקום תקשורת  ככל שהשווי במועד ההתחשבנות 8.2.1

-את רכיב האפ ,ממועד ההתחשבנות ימים 90תעביר לקופת ההסדר המרכזי, בתוך 

 קמן:לשיחושב כד , בסכוםסייד

השווי מעל  10%ככל שהשווי במועד ההתחשבנות יהיה גבוה בעד   8.2.1.1

תעביר יורוקום תקשורת לקופת  -"( 1שווי מדרגה המינימאלי )להלן: "

מהפער בין השווי במועד  20%ההסדר המרכזי תשלום בגובה 

 ההתחשבנות לבין השווי המינימאלי; בנוסף

)כולל( מעל השווי  20%-ל 10%ככל שהשווי במועד ההתחשבנות יהיה בין  8.2.1.2

עביר יורוקום תקשורת לקופת ת -"( 2שווי מדרגה המינימאלי )להלן: "

במועד שווי המהפער בין  30%ההסדר המרכזי סך נוסף בגובה 

 ; בנוסף1ההתחשבנות לשווי מדרגה 

)כולל( מעל השווי  30%-ל 20%ככל שהשווי במועד ההתחשבנות יהיה בין  8.2.1.3

תעביר יורוקום תקשורת לקופת  -"( 3שווי מדרגה המינימאלי )להלן: "

במועד שווי המהפער בין  40%בגובה ההסדר המרכזי סך נוסף 

 ; בנוסף2ההתחשבנות לשווי מדרגה 

)כולל( מעל השווי  40%-ל 30%ככל שהשווי במועד ההתחשבנות יהיה בין  8.2.1.4

תעביר יורוקום תקשורת לקופת ההסדר המרכזי סך נוסף  -המינימאלי 

 .3סוף תקופה לשווי מדרגה מהפער בין שווי  50%בגובה 

-רכיב האפיקראו לעיל ולהלן ביחד: "זה לעיל  8.2.1 ף בסעיהמפורטים הסכומים 

 ".סייד

 . 8 נספח -דוגמת חישוב )כולל התאמה לדיבידנד( מצ"ב 

מהשווי המינימאלי, קופת  ככל שהשווי במועד ההתחשבנות יהיה שווה או נמוך 8.2.2

ההסדר המרכזי, הנושים או הנאמן לא יהיו זכאים לקבל תשלום כלשהו בגין רכיב 

קופת ההסדר לא תוטל על למען הסר ספק, מובהר כי במקרה כאמור ו) סייד-האפ

 .(שהיאכלחבות המרכזי 

סייד ישולם ללא תלות במימושן בפועל של מניות אינטרנט זהב ו/או מניות -מובהר, כי רכיב האפ 8.3

 חלל.
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באופן  ,חלל מומשו, כולן או חלקן, בטרם מועד ההתחשבנותמניות אינטרנט זהב או מניות ככל ש 8.4

, תערך מאלי לאותו מועדיל השווי המינעולה עבגין מימושים אלה המצטברת שהתמורה 

: )להלן קופת ההסדר לרכיב האפסיידהתחשבנות ביניים במסגרתה תקבע זכאות הביניים של 

 . "(בינייםההתחשבנות "

של מספר התחשבנויות  במקרהו)ביניים ההתחשבנות ימים ממועד  90בתוך ישולם רכיב זה 

ו /ילקח ים כאמור לפני מועד ההתחשבנות,/בוצעו תשלום .ביניים, בתום כל התחשבנות ביניים(

 אלה בחשבון במסגרת ההתחשבנות הסופית שתעשה במועד ההתחשבנות.  /יםתשלום

 והתחייבויות בקשר אליהם הנותריםשימוש בתמורות שיתקבלו ממכירת הנכסים  .9

 ישמשו לתשלומים כדלקמן:  הנותריםשיקבלו ממכירה ו/או מימוש של איזה מהנכסים הכספים 

  - אנלייט 9.1

עד לפירעון מלוא החוב הארוך, תמורת מכירת מניות אנלייט, נטו )היינו, אחרי הוצאות מכירה 

ימים ממועד  3ישירות ומיסוי בגין העסקה ככל שישנו(, תשולם לקופת ההסדר המרכזי בתוך 

ת הבא: )א( בעדיפות קבלתה, ותשמש לפרעון מוקדם של החוב הארוך, לפי סדר העדיפויו

 -לפרעון הריבית הצבורה בגין החוב הארוך עד מועד הפרעון האמור; ובעדיפות שנייה  -ראשונה 

 סכוםשל קרן החוב הארוך. פירעון כאמור יבוצע על פי האחרונים לפרעון מוקדם של התשלומים 

  .עון מוקדםללא עמלת פירהפירעון(, החוב במועד הפירעון )קרן וריבית שנצברה עד למועד 

לאחר פירעון מלוא החוב הארוך תועבר מלוא התמורה, נטו, ממכירת מניות אנלייט ליורוקום 

תקשורת, אשר תהא סוברנית להשתמש בכספי התמורה נטו, לשימושים בהתאם לשיקול דעתה 

 הבלעדי.

 Bestיורוקום תקשורת תפעל, בתיאום עם המשקיע, במיטב המאמצים )החל ממועד ההשלמה 

Effortsמניות אנלייט בתמורה שלא תפחת משווי השוק של אנלייט במועד את  ( כדי למכור

 המכירה.

כל עוד החוב הארוך לא נפרע במלואו, נאמן ההסדר יהיה רשאי לדרוש מיורוקום כמו כן, 

שינבעו מפיצול, איחוד או חלוקת  )לרבות כל מניות אנלייטתקשורת למכור את כל מניות אנלייט 

ורסה ו/או מחוצה לה, בתמורה שלא תפחת משווי השוק של מניות אנלייט בעת בבמניות הטבה(, 

"(. ככל שתתקבל ביורוקום תקשורת דרישת דרישת מימוש אנלייטדרישת הנאמן )להלן: "

כל מניות  מימוש אנלייט, יורוקום תקשורת תהא חייבת לפעול בהתאם לה )קרי, למכור את

 אנלייט, בתמורה שלא תפחת משווי השוק. 

מחיר הסגירה הממוצע מכפלת מניות אנלייט ב -משמע לעניין סעיף זה לעיל  "השוקשווי "

ימי  45-של מניות אנלייט ב)ממוצע משוקלל הלוקח בחשבון גם את היקף המסחר בכל יום( 

 .דרישת מימוש אנלייטשלפני  המסחר

  - אינטרנט זהב 9.2

התמורה, נטו )היינו, אחרי הוצאות מכירה ישירות ומיסוי מלוא רעון מלוא החוב הארוך, עד לפי

אינטרנט זהב, תשמש לפירעון התשלומים  בגין העסקה ככל שישנו(, שתתקבל ממכירת מניות

 שלהלן, לפי סדר הקדימויות המצויין לצידם: 

ראשית, לפירעון כל חוב כלפי הנאמן המצוי בפיגור )מבלי לגרוע מכל סעד העומד  9.2.1

 בגין אי התשלום במועד(, ככל שקיים פיגור כאמור. לנאמן 

לחלויות השוטפות )קרן וריבית( של החוב הארוך לשנה הקלנדרית שבה , שנית 9.2.2

 התקבלו התמורות.
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בתנאים הקבועים  שניתן )בסכום הנומינלי ללא הריבית( להחזר מימוןשלישית,  9.2.3

ליורוקום תקשורת לצורך תשלומי הריבית השוטפים בגין החוב הארוך  28.3סעיף ב

 .(ככל שניתן)

לפירעון הריבית שנצברה עד , , לפרעון מוקדם של מלוא החוב הארוך. ראשיתרביעית 9.2.4

 מועד הפירעון המוקדם, לאחר מכן הריבית הצפויה לשנה שלאחריה והיתרה לפירעון

(. מהתשלום הראשון לתשלום האחרוןהסילוקין )הקרן הקרובים בלוח  תשלומי

החוב במועד הפירעון )קרן וריבית שנצברה  סכוםפירעון מוקדם כאמור יבוצע על פי 

  .ללא עמלת פירעון מוקדםהפירעון(, עד למועד 

 ולאחר פירעון מלוא החוב הארוך, לפרעון מלוא הלוואת המשקיע הנחותה.חמישית  9.2.5

 ורוקום תקשורת לשימושה, בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי.היתרה לי 9.2.6

  - נכס מידטאון 9.3

מלוא התמורה, נטו )היינו, אחרי הוצאות מכירה ישירות ומיסוי בגין העסקה ככל שישנו(,  

שתתקבל ממכירת נכס מידטאון תשמש, ראשית, לפירעון חוב מזרחי והיתרה )ככל שעד לאותו 

לעיל, לפי סדר  9.2 לפירעון התשלומים המפורטים בסעיף מועד טרם נפרע מלוא החוב הארוך(, 

 .הקדימויות המצויין לצידם

  - מניות חלל 9.4

ין העסקה ככל שישנו(,  התמורה, נטו )היינו, אחרי הוצאות מכירה ישירות ומיסוי בגמלוא 

)ככל שעד לאותו חלל, תשמש, ראשית, לפירעון חוב מזרחי והיתרה  שתתקבל ממכירת מניות

לעיל, לפי סדר  9.2 לפירעון התשלומים המפורטים בסעיף  מועד טרם נפרע מלוא החוב הארוך(,

  הקדימויות המצויין לצידם.

 הערכת שווים והשימוש בהם שבהסדר,נכסי החברות  -שני פרק 

 :הינם הנכסים הבאיםשבהסדר קריים של החברות יכסיהן הענ .10

 יורוקום תקשורת 10.1

 מניות(.  10,508,966ממניות אינטרנט זהב ) 54.73% 10.1.1

 מניות(.  8,008,473ממניות חלל ) 38.8% 10.1.2

 מניות(.  74,516,613ממניות אנלייט ) 14.83% 10.1.3

 מניות(.  23,986,621ממניות סאטקום ) 60% 10.1.4

  מניות איתג.   50% 10.1.5

  . יורוקום תעשיותממניות  100% 10.1.6

   . יורוקום סלולריתממניות  96% 10.1.7

 אחזקותיורוקום  10.2

שהינם מבנה משרדים  6128בגוש  895מהזכויות במקרקעין הידועים כחלקה  56.86% 10.2.1

גן )מושכרים בחלקם לצד ג' ובחלקם -רמת 2קומות, הממוקם ברחוב דב פרידמן  4בן 

 "(.בית יורוקוםמשמשים את קבוצת יורוקום( )להלן: "

 מניות(.  3,259,193ממניות חלל ) 15.8% 10.2.2

 75%-ממניות יורוקום תקשורת וב 99.33%-ת מחזיקה בבנוסף, יורוקום אחזקו 10.2.3

 ממניות יורוקום נדלן.  
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 יורוקום נדלן 10.3

ממניות מידטאון בע"מ, שהינה  37.5%-מניות שם ותהילה, המחזיקה ב 100% 10.3.1

הבעלים של פרויקט מידטאון )היתרה מוחזקת ע"י חברות מקבוצת קנדה ישראל 

 ואלקטרה(. 

בפרויקט "המכתש" בגבעתיים )שהתמורה כויות וזשתי יחידות דיור )פנטהאוזים(  10.3.2

 בגינם משרתת הלוואת בנייה ייעודית שניתנה ע"י בנק הפועלים ליורוקום נדלן(

 ."(יחידות המכתש)להלן: "

ותמורת מימושם נטו )ככל שלא מומשו קודם לכן( הנכסים המפורטים להלן ימומשו על ידי הנאמן  .11

 : הרלוונטית במלואה לקופת ההסדר( תופנה ועלויותיהעסקה מיסוי ה)בניכוי 

 .בית יורוקום - יורוקום אחזקות 11.1

 .  מניות איתגומניות סאטקום  - יורוקום תקשורת 11.2

  .יתרת הנכסים והתביעות 11.3

 ."מימושהנכסי "הינם לעיל זה  11בסעיף כלל הנכסים המפורטים 

  שלהלן: נכסים לההסדרים במסגרת הצעה זו מבוססים על  ייחוס שווי  .12

 כדלקמן:  - שהינם מניות בחברה ציבוריתנכסים  12.1

מיליון  517-ל פרמייה משווי השוק( 45%-)כש"ח מיליון  467 בין מניות אינטרנט זהב: 12.1.1

 (.עילל 4.3 התמורה הנוספת כאמור בסעיף מלוא ש"ח )ככל שתשולם 

 . ש"חמיליון  233מניות חלל:  12.1.2

 ש"ח.מיליון  143מניות אנלייט:  12.1.3

 ש"ח. מיליון  182 -מידטאון  נכס 12.2

 חובות חברות הקבוצה לנושים -פרק שלישי 

 ליוםנכונים החובות נקובים הינם במספרים מעוגלים, הינם  להלן פירוט חובות בפילוח לפי חברות.

 . ידי הבנקים )ואשר החברה חולקת עליהם(-והם כוללים ריביות פיגורים שחויבו על 30.11.2017

 או תוקפן./פירוט הערבויות והבטוחות להלן הינו בהתאם לנטען ומבלי לחוות דעה ביחס להיקפן ו

 : חובות יורוקום אחזקות .13

 .ש"חמיליון   201 -לבנק דיסקונט ישיר חוב  13.1

 יורוקום ש"ח, מיליון  395 - תקשורתיורוקום  ערבה לחובות לבנק דיסקונט של החברות: ,בנוסף 13.2

מיליון  99 -יורוקום דיגיטלית ש"ח, יליון מ 10 -ניהול כללי יורוקום ש"ח, יליון מ 84 - סלולרית

 ש"ח.  

 .מיליון ש"ח 50-כ - [שמר רובינשטיין, ,מח המרמןצ]כלפי נושים של יורוקום נדלן ערבות לחובות  13.3

בנק הפועלים והבנק הבינ"ל להזרמת חלק בנק דיסקונט, עם )נפרדים( בנוסף קיימים הסכמים  13.4

 .ללמתמורות ח

 .13נספח מצ"ב  שעבודיםה רשימת כולל אחזקות ו"ח רשם החברות של יורוקום ד

 :חובות יורוקום תקשורת .14

יורוקום לחוב יורוקום תקשורת ערבה  ,בנוסףש"ח. מיליון  395 - דיסקונטבנק לחוב ישיר  14.1

 ש"ח. מיליון  84 - סלולרית
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 ש"ח. מיליון  227 - פועליםבנק הל  14.2

 ש"ח. מיליון  102 - סלולריתיורוקום ערבה לחוב  ,בנוסף

מיליון  23 -חר( לחוב יורוקום קפיטל בנוסף, ערבה )בדרך של שעבוד נכס להבטחת חיובו של א

   ש"ח.

 ש"ח. מיליון  31 - בינ"לבנק הל 14.3

 ש"ח. מיליון  95 - סלולריתיורוקום ערבה לחוב  ,בנוסף

 ש"ח.מיליון  250-כ -ערבות לחוב מזרחי  14.4

 ש"ח.מיליון  120בזק בגין תשלומי יתר בעסקת יס בסכום נטען של  טענות מצד 14.5

 ש"ח. מיליון  14 -ערבות לחוב שותפות יורוקום דיגיטלית ויורוקום סלולרית לבנק לאומי  14.6

 ש"ח.  מיליון  15 ולבנק הבינלאומי₪ מיליון   19לבנק הפועלים ערבות לחובות טרנס  14.7

 מיליון דולר.  2.5 -בגין מכתב אשראי פתוח  HSBCבנוסף, ערבה לחוב יורוקום דיגיטלית לבנק  14.8

בנוסף קיימים הסכמים עם בנק הפועלים ובנק הבינ"ל להזרמת חלק מתמורות חלל וכן   14.9

 חייבות כלפי בנק הפועלים להפקדת מניות.הת

 . 14נספח תקשורת מצ"ב )כולל שעבודים (דו"ח רשם החברות של יורוקום תקשורת 

 : חובות יורוקום נדלן .15

 ש"ח.מיליון  250-כ -מזרחי חוב  15.1

 ש"ח. מיליון  7 - ק הפועליםחוב לבנ 15.2

 לבנק הפועלים. קפיטלערבה יורוקום נדלן לחובות יורוקום  ,בנוסף

 אלוני , אלוני,שמר רובינשטיין, צמח המרמן,בין היתר, כלפי: ] ש"חמיליון  55 -כ -חובות אחרים  15.3

 . ועיריית גבעתיים[

כל מניות חלל שבבעלות יורוקום  ותמשועבד כל פרויקט מידטאון וכן משועבדהחוב למזרחי להבטחת 

 .אחזקות ויורוקום תקשורת

בפרויקט המכתש גג )פנטהאוז( הלהבטחת חוב יורוקום נדלן לבנק הפועלים משועבדות שתי דירות 

 .בגבעתיים

 .15נספח מצ"ב  (כולל שעבודים)דו"ח רשם החברות של יורוקום נדלן 

 חובות שם ותהילה  .16

 ש"ח. מיליון  81 -חוב ליורוקום תקשורת  16.1

 .ש"חמיליון  63 -ליורוקום נדלן חוב  16.2

  .ערבות לחוב מזרחי 16.3

, ומבלי ובכלל זהמכל מין וסוג שהוא טענות נוספות לנשייה נוספת תיתכנה לעיל  בפרק זהבנוסף לאמור  .17

חובות לרשות המיסים, לרבות תביעות או /טענות והתחשבנות בין חברתית,  לגרוע מכלליות האמור,

שבהסדר שמקורן ביחסי מי מחברות קבוצת יורוקום חברות האו נגזרות כלפי מי מ/יצוגיות ותביעות 

או \ענות וטאו /גופים קשורים אליהן וו ו/אעם חברות אחרות בקבוצה  ןגופים קשורים אליהו/או 

ו/או  בעלי השליטה עםתביעות כנגד מי מהחברות שבהסדר שמקורן ביחסי מי מחברות קבוצת יורוקום 

טענות ו/או טענות של בזק להשבה בגין עסקת יס ובכללן , לבזקטענות בגין מערכות יחסים הנוגעות 

 ,שימונה לחברות אלהבעל תפקיד ת יורוקום ו/או מי מחברות קבוצו/או טענות מצד  לביטול עסקת יס
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אחרות בקבוצת  לעסקאות שנעשו בין חברות אלה אווכן טענות הנוגעות לחלל, וכן טענות הנוגעות 

ו כל אל ועוד.בעלי השליטה בה לעסקאות שנעשו עם או /יורוקום לבין חברות אחרות בקבוצת יורוקום ו

להסרת ספק האמור מתייחס אך ורק  נשוא ההסדר הנוכחי.הינם ו הנם באים בגדר החובות שבהסדר

או תביעות כלפי כל גורם אחר שאינו \או מי מהן ולא לטענות ו\לטענות כנגד החברות שבהסדר ו

 החברות שבהסדר ולרבות במפורש בעלי השליטה בקבוצה.

 

 חוב מזרחי והטיפול בנושי יורוקום נדלן  הסדרת -רביעי  פרק

 מזרחיום קונסורציחוב ת הסדר .18

בחוב  ו)בהמחאה על דרך המכר( קונסורציום מזרחי את כלל זכויותי הבמועד ההשלמה ימח 18.1

"חליפי קונסורציום מזרחי" מזרחי )לרבות מכלול הבטוחות והערבויות המבטיחות חוב זה( ל

קונסורציום חליפי "משקיע, בנק הפועלים, בנק דיסקונט והבנק הבינ"ל )להלן יחד: "שהינם: ה

, רת חוב מזרחי במועד ההשלמה(, וזאת תמורת תשלום במזומן של סכום השווה לית"מזרחי

)להלן:  והוצאות סבירות (עד מועד ההשלמה)ריבית צבורה שאיננה חריגה  ,קרןאשר יכלול 

 "(.סכום פירעון מזרחי"

מיליון  75 -מזרחי תהיה כדלקמן: המשקיע  חליפי קונסורציוםחלוקת סכום פירעון מזרחי בין 

 יתר החוב יתחלק בין שלושת הבנקים ביחסים כפי שיוסכם ביניהם עד למועד ההשלמה.; "חש

 חוב מזרחי: "יקרא להלןכאמור לעיל מזרחי רכשו אותו קונסורציום לחוב מזרחי לאחר שחליפי  

 "(. הממוחזר

חוב את  המבטיחותיובטח בכל הבטוחות )ערבויות, שעבודים וכיוצ"ב( חוב מזרחי הממוחזר  18.2

בכל הנוגע לרבות  ,ייכנסו בנעלי קונסורציום מזרחימזרחי שחליפי קונסורציום חי, באופן מזר

תוך מספר שינויים  הכלו ,לתנאי החוב ובמישור היחסים מול הלווה, הבטוחות והערבים לחוב זה

 מוסכמים שתמציתם כדלקמן:מוגדרים ו

 תחוב בו.יורוקום תקשורת תישא בחוב מזרחי הממוחזר ויורוקום נדלן לא  18.2.1

עד לא יאוחר מיום  ,שתיפרע יחד עם קרן החוב ,לשנה 6%החוב ישא ריבית של  18.2.2

31.12.19. 

 החוב ניתן לפרעון מוקדם בכל עת ללא עמלת פרעון מוקדם.  18.2.3

שווי מ 60% -ל השווהכי ככל ששווי מניות חלל ירד מתחת למחיר המשקיע מתחייב  18.2.4

של שלושת מחלקם נוספים ש"ח מיליון  25רכוש לעיל, הוא י 12חלל הנקוב בסעיף 

כלפי כל אחד  הממוחזר באופן יחסי לחוב מזרחי הממוחזר בחוב מזרחיהבנקים 

 מהם. 

)א( מכפלת יתרת מניות -סך השווה ל - ומשמע ,לצרכי סעיף זה "חלל מניות שווי"

חלל )כהגדרת מונח זה להלן( בשער הנעילה הממוצע )ממוצע משוקלל הלוקח בחשבון 

ימי המסחר  45מסחר בכל יום( של מניות חלל בבורסה במהלך גם את היקף ה

שיקדמו למועד ההתחשבנות; בתוספת )ב( התמורה שתתקבל ביורוקום תקשורת עד 

וחזקו ע"י יורוקום תקשורת במועד ילמועד ההתחשבנות, בגין מכירת מניות חלל ש

)ג( דיבידנדים שיתקבלו  ; ובתוספת)לרבות אלו שנרכשו מיורוקום אחזקות( ההשלמה

 .ביורוקום תקשורת בגין החזקותיה ביתרת מניות חלל החל ממועד ההשלמה

וכן כל הוראה נוספת בהסדר זה הנוגעת לשינוי כלשהוא  זה לעיל 18.2הוראות סעיף 

החל ממועד ההשלמה יחולו רק  בבטוחות ו/או בערבויות המתייחסות לחוב מזרחי,

 סורציום מזרחי ע"י חליפי קונסורציום מזרחי.מלוא חוב קונובכפוף לרכישת 
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לעיל,  18.2.4)לרבות החלק שירכש ע"י המשקיע עפ"י סעיף הממוחזר חוב מזרחי בחלק המשקיע  18.3

בנק  מזרחי הממוחזר, קרי חלקם של  יהיה נחות בכל היבט שהוא ליתר חובככל שיחול( 

היה מובטח בכל הבטוחות של י ,למען הסר ספק ,)אולם בנק הבינ"לדיסקונט והבנק פועלים, ה

 כלפי כל נושה אחר של הקבוצה(. חוב מזרחי הממוחזר 

בדרך של גיוס אשראי  ,חוב מזרחי הממוחזרר וחזייורוקום תקשורת תהא רשאית לפעול למ 18.4

אשראי חלופי זה שישמש  ) הממוחזראת חוב מזרחי לחליפי קונסורציום מזרחי חלופי שיפרע 

שימחזר ו/או יחליף אותו, וכן הלאה אשראי אחר חוב ו/או וכל  למיחזור חוב מזרחי הממוחזר,

 . "(תהחלופיהלוואה ה: "יקראו לעיל ולהלן וכל חליף נוסף עד לפירעון החוב

מבטיח כיום את הטוחות חלופית לא יעלה על היקף הבההלוואה את ההיקף הבטוחות שיבטיחו 

אשר תבוטל / ערבות יורוקום תקשורת )ושיבטיחו את חוב מזרחי הממוחזר(, למעט  חוב מזרחי

ו השעבודים במידת הצורך יבוטלכי  ,מוסכם .לא תוענק ולא תחול ביחס להלוואה החלופית

כאמור, לאחר פירעון של ביטול ואולם במקרה , הנוספים )הנוצרים עפ"י הסדר זה לטובת הנאמן(

 .  לטובת הנאמן נוספיםיירשמו שוב השעבודים ה, ההלוואה החלופית )עד פרעון החוב במלואו(

ככל ויהיה צורך בהיתר שעבוד על מנת לשעבד את מניות חלל לטובת חליפי קונסורציום מזרחי  18.5

יעשו הצדדים מאמץ לקבל היתר כאמור עד מועד ההשלמה ואם לא יתקבל ימשיך בנק מזרחי 

ובתנאים תמורת עמלה ) להחזיק את השעבודים בנאמנות עבור חליפי קונסורציום מזרחי

על מנת שפרעון החוב למלווי קונסורציום מזרחי ייעשה במועד ההשלמה. ככל והיתר  (שיסוכמו

השעבוד יתעכב עקב היות המשקיע חלק מחליפי קונסורציום מזרחי יינתן היתר רק לחליפים 

הבנקאיים אשר יחזיקו בבטוחות בנאמנות גם עבור המשקיע עד קבלת היתר שעבוד גם עבורו או 

 ן אחר שיוסכם בין הצדדים הרלוונטים.יימצא כל פתרו

הסכם/הסכמי המימון הקיימים לתיקון הכנת כתב את הבסיס ל התנאים האמורים לעיל יהוו 18.6

מזרחי, אשר יגובש עד מועד ההשלמה וייחתם במועד לחליפי קונסורציום הנוגעים לחוב 

 ההשלמה. 

 יורוקום נדל"ןטיפול בנושי  .19

 לעיל. 18  סעיףהאמור בקום נדלן למזרחי יפרע באופן וחוב יור 19.1

 לבנק הפועלים.  יורוקום נדלן המכתש ימומשו ותמורתם תפרע את חובהזכויות בפרויקט  19.2

תזוכה יורוקום תקשורת כלפי יורוקום נדלן במלוא חוב חברתית -במסגרת ההתחשבנות הבין 19.3

תמחה יורוקום נדלן ליורוקום תקשורת כן  על פי הסדר זה.יורוקום תקשורת מזרחי אותו נוטלת 

 . , כנגד זיכויה בסכום זה בהתחשבנות הבינחברתיתאת מלוא זכויותיה כלפי שם ותהילה

תומחה בהמחאת חבות "( המועברים החובות": ולעיל)להלן לנושיה ם נדלן יתרת חובות יורוקו 19.4

ובלתי חוזרת ליורוקום אחזקות אשר תפרע חובות אלה באופן ובתנאים  , מוחלטתסופית

ה בתמורה להמחא ים יומחו ליורוקום אחזקותר. החובות המועבןלהל 23.4.1  ףכמפורט בסעי

)תמורות  המרכזימקופת ההסדר ת יורוקום נדלן לקבלת כספים יוזכומלוא  לקופת אחזקות של

  .שם ותהילה(
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 ותהילה שם .20

מיליון ש"ח(  63)בסך של כלפיהחוב שם ותהילה תמחה יורוקום נדלן את במועד ההשלמה  20.1

נטילתה של יורוקום תקשורת על עצמה את מלוא פירעון ב בכך כדי לגרועאין  .ליורוקום תקשורת

 חוב מזרחי )בין מהנכסים המבטיחים חוב זה ובין ממקורותיה(. 

חליפי קונסורציום מזרחי או מעמידי ההלוואה החלופית תמשיך להיות חייבת כלפי שם ותהילה  20.2

כן תמשיך לחוב כלפי ו רחי()מכוח שעבוד זכויותיה בנכס מידטאון להבטחת פירעון חוב מז

  .יורוקום תקשורת

החל ממועד ההשלמה תחזיק יורוקום תקשורת במלוא הבעלות בשם ותהילה כשמניותיה נקיות  20.3

בגין העברת מניות שם ותהילה רכישה ככל שיחול מס  .מכל חוב או זכות צד שלישי כלשהו

היו במועד ההשלמה י .ולא קופת ההסדר ליורוקום תקשורת תישא בו יורוקום תקשורת

קט מידטאון נקיות מכל זכות או טענה של שותפיה בפרוייקט על זכויותיה של שם ותהילה בפרוי

 .13.2.18להסכם המייסדים כאמור במכתבכם מיום  32פי סעיף 

 

 פרק חמישי : הסדר יורוקום אחזקות והסדר יורוקום תקשורת 

 פירעון התשלומים השוטפים .21

ממועד  ימים 30-לא יאוחר ממאת קופת ההסדר המרכזי, לפי העניין,  ויפרעהתשלומים השוטפים 

 ההשלמה וזאת מהמקורות שלהלן:

ישמש ש"ח מתוך סכום ההלוואה ההתחלתי שיעמיד המשקיע במועד ההשלמה  מיליון 1.5 21.1

לעובדים שיועסקו בחברה לאחר מועד  לצורך פירעון התשלומים השוטפיםבעדיפות ראשונה 

 ;ההשלמה

, בעדיפות ולפני ביצוע תשלום קופת ההסדר המרכזייתרת התשלומים השוטפים יפרעו מתוך  21.2

 כלשהי בגין החובות שבהסדר.

שהי בגין להחל ממועד ההשלמה יורוקום תקשורת לא תחוב בהתחייבות כלמען הסר ספק מובהר כי 

 הנאמן בלבד.וכי פירעון תשלומים אלו יבוצע ע"י  )כהגדרתם לעיל (התשלומים השוטפים 

קת בדבר היותו של חוב מסויים בגדר תשלום שוטף יכריע בעניין הנאמן. חובות ובכל מקרה של מחל

אשר הנאמן יקבע כי אינם נכללים בתשלומים השוטפים יהיו חלק מהחובות בהסדר ויפרעו על פי 

 ההוראות שלהלן. 

 הוראות כלליות בקשר לתשלומים מכוח הסדר הנושים .22

בהתאם להסדר  יבוצע, יורוקום תקשורת ויורוקום נדלן אחזקות יורוקום לנושי החובות פירעון 22.1

ם לב לבטוחות שהועמדו לכל אחד מהנושים ולשוויו יובש, פי סדרי הנשיה הקבועים בדין על זה,

 . לעיל 12 של כל בטוחה כמפורט בסעיף 

יחוס רכיבי התמורה )המזומן והחוב הארוך( בין נושים מובטחים בשעבוד ספציפי על נכס  22.2

מסויים לבין יתר הנושים יהיה פרו רטה ליחסי שווי הנכסים האמורים על פי מנגנון ייחוס השווי 

 לעיל. 12 בסעיף הקבוע 

 הסדר יורוקום אחזקות  .23

מלוא התמורה )נטו בניכוי מיסוי העסקה ועלויותיה( ממימוש בית יורוקום הנמנה על נכסי  23.1

  אחזקות לבנק דיסקונט. המימוש ומשועבד לטובת בנק דיסקונט תופנה לפירעון חובות יורוקום

 מקורות להסדר יורוקום אחזקות:  23.2
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תרכוש את מלוא )או תאגיד בת שלה( יורוקום תקשורת  -תמורת מניות חלל  23.2.1

 26,150,000מזומן של כנגד תשלום סך  (15.8%) מניותיה של יורוקום אחזקות בחלל

 בפועל)אם יתקבל( סייד כפי שיתקבל -מרכיב האפ חלקה היחסי ובתוספתש"ח 

 . בקופת ההסדר המרכזי

 מחירקביעת  בעת. מזרחי חוב פירעון להבטחת ותחלל משועבד מניותיצוין, כי 

 את המפחיתה, זו עובדה בחשבון נלקחהאחזקות  מיורוקום חלל מניות של הרכישה

 .משועבדות שאינן למניות ביחס הממכר שווי

 ההסדר המרכזי קופתזכויות יורוקום נדלן כלפי  -המחאת זכות מיורוקום נדלן  23.2.2

 לעיל.  19.4שהומחו ליורוקום אחזקות כמפורט בסעיף 

 כספים שיתקבלו מיתרת הנכסים והתביעות )ככל שיהיו(. 23.2.3

בהסדר יורוקום אחזקות הינו תשלום רכיב מזומן ופריסת יתרת החובות  המנחההעיקרון  23.3

 בהלוואת בלון עד מועד ההתחשבנות. 

  באופן הבא: המפורטים להלןרעון החובות מקורות הסדר יורוקום אחזקות ישמשו לפי 23.4

  בלבד.  לעיל 19.4המקורות הקבועים בסעיף יבוצע מתוך פירעון החובות המועברים  23.4.1

חלקה לרבות )מכל מקור שהוא יתרת הכספים שתהיה בקופת הסדר אחזקות  23.4.2

)שאינם הנושים על פי  תחולק בין נושי יורוקום אחזקותסייד( -מרכיב האפהיחסי 

 .החובות המועברים(

מרכיב שלא תפרע לנושים )לרבות החובות המועברים( ורוקום אחזקות יתרת חובותיה של י 23.5

 יום 120( לפירעון לשנה ותעמוד כולה )קרן וריבית 3%תישא ריבית של  שבקופת ההסדר, המזומן

  .לעיל 8, כהגדרת מונח זה בסעיף ההתחשבנות מועד לאחר

ספק במהלך כל התקופה שעד מועד הפירעון האמור לא תהיה למי מנושי יורוקום  להסרת

פרע על חשבון חובו מיורוקום אחזקות ואולם מוסכם כי ככל יאחזקות זכות כלשהיא לה

טברו אצל הנאמן סכומי כסף נוספים שמקורם בנכסים כלשהם של יורוקום אחזקות יפנה צשי

הוצאות ומיסוי ככל שישנו( לתשלומים נוספים על  עלויות, הנאמן את מלוא התמורות )נטו בניכוי

 .בהתאם לאמור לעיל חשבון חובות יורוקום אחזקות לנושיה

  : הסדר יורוקום תקשורת .24

 קופת הסדר תקשורת תורכב מהרכיבים הבאים: 24.1

נכסי המימוש של  (ומיסוי ככל שישנו העסקהעלויות )נטו בניכוי התמורות  24.1.1

  .שבבעלות יורוקום תקשורת

, בניכוי ש"חמיליון  451.5-ל 401.5בין בסך כולל של  הזרמת המשקיעכל סכום  24.1.2

 .תקשורת אשר יוזרם לקופת הסדר השימושים של הלוואת הגישור,

 .מיליון ש"ח 350של )קרן( בסך  רכיב החוב הארוך 24.1.3

  .סייד-האפרכיב  24.1.4

 .העודףהתשלום  24.1.5

 בראש ובראשונה לשימושים הבאים: תשמשתקשורת קופת הסדר  24.2

  .לעיל 21 פירעון התשלומים השוטפים כמפורט בסעיף  24.2.1

 הפועלים לבנק קפיטל יורוקום של חוב יתרת שתיוותר ככל -לבנק הפועלים  םותשל 24.2.2

 .זהב אינטרנט מניות עללנאמן  השעבודהמחאת  לצורך זו יתרה תשולם
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שיועברו במועד ההשלמה מאת יורוקום  מניות חלל בגיןם ליורוקום אחזקות ותשל 24.2.3

 .תקשורת ליורוקום אחזקות

 תשלום לרכישת מניות שם ותהילה. 24.2.4

לפירעון חובות לנושיה של יורוקום תקשורת על פי תשמש תקשורת יתרת כספי קופת הסדר  24.3

 הקבועים בדין. הנשייהסדרי 

או כל /ויש לו שעבוד ספציפי יקבע שבמסגרת מפל התשלומים לנושי יורוקום תקשורת, נושה ש 24.4

בגין  -יהיה זכאי נכס על )כגון עכבון ,קיזוז וכיו"ב( המקנה עדיפות בחדלות פירעון זכות אחרת 

בסעיף המתואר הנכסים שווי יחוס כפי שנקבע במנגנון הנכס  לתשלום על בסיס שווי -בטוחה זו 

התמורה שתשולם לנושה המובטח בגין נכס כאמור תכלול רכיב מזומן ורכיב של חוב  עיל.ל 12 

 ארוך בהתאם ליחס בין רכיבי התמורה השונים.

את מלוא החובות שבהסדר יורוקום תקשורת, תועבר יתרת ככל שקופת הסדר תקשורת תפרע  24.5

 הכספים שבקופת הסדר תקשורת לקופת הסדר אחזקות ותשמש לתשלום לנושי אחזקות.

  הוראות נוספות  - שישיפרק 

 המשקיע פיקדון .25

פיקדון הפקיד )או יפקיד, לפי העניין( המשקיע את להבטחת התחייבויותיו על פי הצעת הסדר זו, 

 :כדלקמן תנאים לחילוט פיקדון המשקיע והשבתו למשקיע הינם. ההמשקיע

סכום ההלוואה בהסדר זה והמשקיע לא העמיד את כל הקבועים התקיימו כל התנאים המתלים  25.1

או לנושים /יחולט פיקדון המשקיע וזאת מבלי לגרוע מכל סעד אחר שיש לחברות וההתחלתי 

 כלפי המשקיע.

המועד הנקוב לגביו בהסדר זה ולא הוארך המועד  לא התקיים איזה מהתנאים המתלים עד 25.2

 , יבוטל ההסדר והפיקדון יושב למשקיע.  האחרון להתקיימות אותו תנאי

 העמדת הלוואת הגישור ע"י המשקיע .26

בסמוך לאחר מועד קבלת אישור בית המשפט להעמדת הלוואת הגישור ע"י המשקיע ולתנאיה  26.1

מיליון ש"ח )לעיל  20תקשורת הלוואה בסך של עד כמפורט להלן, יעמיד המשקיע ליורוקום 

 "(. הגישור הלוואתולהלן: "

הלוואת הגישור תועבר לחשבון בנק עליו תורה יורוקום תקשורת ותשמש את יורוקום תקשורת  26.2

 לתשלום הוצאותיה השוטפות.

גישור תהיה במעמד הוצאות פירוק ובהתאם תפרע על ידי יורוקום תקשורת בעדיפות ההלוואת  26.3

ליונה מכל מקור כספי שיגיע לה ותהיה עדיפה על התשלומים השוטפים ועל כלל חובות יורוקום ע

תקשורת לנושיה השונים )למעט נושים מובטחים בשעבודים ספציפיים שלמען הסר ספק לא 

יכללו טענות עכבון, קיזוז, משכון מופקד וכל טענה אחרת בנוגע למניות מופקדות שלא שועבדו 

 ספציפית. 

עד ההשלמה תפרע יורוקום תקשורת את הלוואת הגישור בדרך של המרתה לתוך הלוואת במו 26.4

המשקיע הנחותה והפחתה בהתאמה של סכומי הלוואת המשקיע הנחותה לטובת ההסדר 

 המרכזי.

כספי הלוואת הגישור שיועמדו ליורוקום תקשורת על ידי המשקיע יבואו במקום פיקדון  26.5

לעיל. להסרת ספק ככל שעל פי  25 ם התנאים כאמור בסעיף המשקיע בסכום זהה ויחולו לגביה

לט את  פיקדון המשקיע, יחולטו סכומי הלוואת הגישור והיא לא תוחזר יש לח 25 תנאי סעיף 

 למשקיע.
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ככל שהסדר זה עם המשקיע לא יאושר )מכל סיבה שהיא( או לא יושלם )מכל סיבה שהיא(,  26.6

לשנה וזאת בגין התקופה שראשיתה במועד שבו  15%תישא הלוואת הגישור ריבית בשיעור של 

לעיל( וסיומה במועד  25.125.2 סעיף )בהתאם לתנאי  היה זכאי המשקיע להשבת הפיקדון

 .פירעונה הסופי של הלוואת הגישור

 מיסוי  .27

חבות מס במי מהחברות  תתגבשככל ש ,לרבות במפורש ,הסדר חוב זהביצוע תשלומי המס בגין  27.1

יצרו  הרלבנטי אליה )ככל שבוצעה(הסדר הבשל  הטענה שמחיקת החובות במסגרת שבהסדר 

)למעט המס שעשוי לנבוע ו/או בשל העברת נכסים ומניות כתוצאה מההסדר  הכנסה חייבת

ו/או מהעברת מניות שם ותהילה ליורוקום תקשורת שיחול, ככל שיחול על יורוקום תקשורת( 

 נה. , יחול על קופת ההסדר וישולמו ממנכסי המימוש וכיוצ"ב גביית /  בשל מימוש

  התשלום לרשויות המס בגין טענות אלה יהיה בשיעור זהה לזה של נושה רגיל.

לצורך קיזוז חבות המס שתיווצר למי מהחברות בשל ביצוע הסדר זה, הנאמן יהיה רשאי לעשות  27.2

( בהפסדים הצבורים למס של מי מהחברות, כפי שהצטברו עד למועד ההשלמה או אשימוש: )

עשו במועד ההשלמה; )ב(  בהפסדים שיצטברו לאחר מועד ההשלמה נוצרו כתוצאה מפעולות שנ

; )ג( כל פעולה אחרת שתאושר על ידי בית המשפט ואין בה בכדי בגין מכירת מי מנכסי המימוש

  לפגוע בזכויות המשקיע על פי הסדר זה.

כתוצאה ממחיקות חובות שתבצע מי  להסרת ספק מובהר במפורש, כי הפסדים שיווצרו 27.3

מהחברות שבהסדר כלפי תאגידים בקבוצת יורוקום הנמנים על יתרת הנכסים והתביעות )היינו 

( יחשבו הנותריםתאגידים שאינם בשרשרת האחזקות של התאגידים הנמנים על הנכסים 

רשויות הפסדים של קופת ההסדר של החברה הרלבנטית והנאמן יהיה רשאי להשתמש בהם מול 

 המס על פי שיקול דעתו.

ביורוקום תקשורת אשר תיוותר לאחר שהנאמן יעשה את מלוא  יתרת ההפסדים הצבורים 27.4

השימושים שנדרשו לצרכי ההסדר )ככל שתהיה(, תישאר בידי יורוקום תקשורת ותשמש את 

 יורוקום תקשורת בעת חישוב תשלומי המס החל ממועד ההשלמה. 

יורוקום תקשורת בשיתוף עם המשקיע והמשקיפים יפנו לקבל פרה מבלי לגרוע מהאמור לעיל  27.5

תהיה בסכום לאחר מועד ההשלמה הנותרים לצורכי מס ים הנכס כי עלותרולינג מרשות המיסים 

וזאת מבלי לגרוע מיכולת הנאמן לעשות  )או הפסד שיביא לתוצאה זהה( לעיל 12בסעיף  הקבוע

 .לעיל 27.3 -ו 27.2שימוש בהפסדים כאמור בסעיפים 

 וריבית שוטפת  שוטפות הוצאות .28

יורוקום תקשורת סך ההוצאות השוטפות של ועד לפירעון מלוא החוב הארוך,  2019החל משנת  28.1

  בשנה.ש"ח מיליון  10 מכל סוג ומין שהוא לא יעלה על

שיתקבלו ביורוקום ודיווידנדים מתוך דמי ניהול ימומנו ההשלמה ממועד ההוצאות השוטפות   28.2

שוטפות תהא רשאית ליטול מימון מהמשקיע לתשלום הוצאותיה היורוקום תקשורת . תקשורת

)בסכום הנומינלי, ללא הריבית שפרעונה ידחה לאחר פרעון החוב לשנה שייפרע  3%בריבית של 

לפני דיבידנדים שיתקבלו ביורוקום תקשורת מ ,9, בכפוף ובתנאים האמורים בסעיף הארוך(

  .ךהחוב הארומוקדם של פרעון 

תהא רשאית ליטול מימון מהמשקיע לתשלום הריבית השוטפת על החוב יורוקום תקשורת  28.3

הארוך ככל ולא יהיה די בהכנסותיה השוטפות לצורך תשלום זה. מימון זה יישא ריבית שנתית 

ממימוש  )בסכום הנומינלי, ללא הריבית שפרעונה ידחה לאחר פרעון החוב הארוך( וייפרע3%של 

 לפני פרעון מוקדם של החוב הארוך. ,9ובתנאים האמורים בסעיף , בכפוף נכסים
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זה )וכן בכל מקום אחר בהצעה זו בה מדובר  28להסרת ספק מובהר כי המונח הוצאות שוטפות בסעיף 

להצעה זו אלא  1.26( אין משמעו המונח הקבוע בסעיף לעיל 1.26בהוצאות שאינן מאלה מנויות בסעיף 

 .החל ממועד ההשלמה רה באופן שוטף בניהול עסקיהמשמעו הוצאות שתוציא החב

 הוראות כלליות נוספות 

מכלול ההתחשבנויות הנוגעות ליחסי הנושים בינם לבין עצמם ובינם לבין הקבוצה ובכלל זה קביעת  .29

קביעת יחוס שווי  ,שיוך נכסים לחברה זו או אחרת בקבוצה ,בחינת בטוחות ותוקפן חובות וגובהם,

למשקיע לא תהיה כל זיקה לאמור והוא יעמוד  כיו"ב הינם בסמכותו הבלעדית של הנאמן.וכל לנכסים 

 אך ורק מול הנאמן. 

כמות שהוא  ןונכסיה ות שבהסדרהמשקיע מאשר כי הוא נכנס להשקעה על פי הסדר זה במצב החבר .30

(AS ISומבלי שניתנו לו מצגים כלשהם מצד החברה ו )/ משרה  או נושאי/קבוצה וחברה אחרת באו

או מי מטעמם וכי כניסתו להשקעה על פי הסדר זה נעשתה על פי /ו ו/או המשקיפים ו/או הנושים ן/שלה

שיקול דעתו הבלעדי ולאחר שביצע את כל הבדיקות הרלבנטיות לדעתו וכי השקעתו על פי הסדר זה 

  לתנאיו.בהתאם כפופה אך ורק לאישור ההסדר כדין 

פות הנושים ובאישור בית המשפט ימותלה בין היתר בהחלטות אס המשקיע מאשר כי ידוע לו שההסדר

או /או דרישה לשינויה ו/וכי אלה סוברניים לקבל כל החלטה כפי שימצאו לנכון ולרבות דחיית ההצעה ו

על פי לא יעלה כל טענה אם החברה תפעל  וכי שימצאו לנכון על פי שיקול דעתם המוחלטהחלטה כל 

 .טות אלההחל

וכן הפרסום הרב שנילווה להסדר זה והיותו שקוף לכל  למורכבות ההסדר ומבנה החברותבשימת לב  .31

)המוחזקות ע"י מי , מובהר כי כל נושה של אילו מבין החברות הכלולות בקבוצת יורוקום המעוניין בכך

בקבוצת אשר עומדת לו טענה לפיה שינוי השליטה מחברות קבוצת יורוקום במישרין או בעקיפין( 

ו/או בחברות הכלולות בה הנו עילה להעמדת החוב כלפיו לפירעון מיידי, ואשר לא פנה לבית  וםיורוק

לאחר מועד  מושתק מלעשות כן באופן סופי ומוחלטמנוע ו א, יהבענין זה עד למועד האישורהמשפט 

ויראו אותו כמי שהסכים להעברת שליטה כאמור בכל מקום שנדרשת הסכמה כאמור ועל  האישור

עילה להעמדת איזה מחובות אלה יהוו לא לרבות מימוש האופציה על ידי המשקיע  וע הסדר זהביצכן

 . רעון מיידיילפ

)ובכלל זה יפעלו כפי  של הסדר זהפעולה עם נאמן ההסדר לצורך ביצועו והמשקיע ישתפו החברה  .32

ותעביר לו  לעיל( 27 סעיףעל מנת לאפשר לנאמן לעשות שימוש בהפסדים, כאמור בבאופן סביר שיידרש 

 כל מידע סביר שיידרש לו לשם ביצוע ההסדר.

במועד ההשלמה תסתיים העסקתם של כל עובדי החברה וחובות החברה כלפיהם בגין העסקתם  .33

באופן הקבוע בהסדר זה. ככל שהחברה תבקש להעסיק מי הפסקת העסקתם בחברה ישולמו ו

 .וענייןמהעובדים מחדש, ייחשב עובד זה לעובד חדש, לכל דבר 

ובכלל זה  לביצוע הסדר זהועם הנאמן המשקיע לפעול בשיתוף פעולה עם  מתחייבים השליטה בעלי .34

למניות יורוקום תקשורת ולקבלת היתרי  האופציותלקבלת כל ההיתרים הנדרשים על פי דין להמרת 

 אין באמור בהסדר זה למנוע מבעלי .שעבוד כאמור בהסדר זה, במועד המוקדם ביותר האפשרי

השליטה או מי מהנושים הנאמן או המשקיפים לנהל מו"מ בנוגע ליחסים שבינם לבין הנושים והחברות 

 וביחס לכל הסדר ביניהם.

 מבנה החברות בהסדר והחובות שיוותרו בחברות שבהסדר החל ממועד ההשלמה .35

היה לאחר שיתקיימו כל התנאים המתלים ולאחר ביצוע כל פעולות ההשלמה והחל ממועד ההשלמה י

  .35 נספחכמפורט בוהחובות שישאו חברות אלה,  בהןוהבעלות מבנה החברות שבהסדר 

למען הסר ספק מובהר כי במועד ההשלמה ובד בבד ובכפוף לביצוע פעולות מועד ההשלמה המפורטות 

כפי שהם לאחר מועד ההשלמה  )היינו מניות הנותרים להלן תהיה יורוקום תקשורת ונכסיה  38בסעיף 
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אינטרנט זהב, מניות חלל, מניות אנלייט, מניות שם ותהילה וכן זכויות מידטאון( נקיים מכל החובות 

לנושים ומכל שעבוד ו/או עיקול ו/או זכות צד שלישי כלשהיא, למעט השעבודים לפי הסדר זה ובכללם 

טאון יהיו עוד למען הסר ספק הזכויות בקשר למידהשעבודים לטובת ההלוואה לפרעון חוב המזרחי. 

 32מזכויות השותפים בפרוייקט מידטאון כלפי שם ותהילה מכח סעיף  במועד ההשלמה נקיות גם

     .13.2.18להסכם המייסדים של מידטאון כאמור במכתבם מיום 

 מועד ההשלמהו תנאים מתלים - שביעיפרק 

)במצטבר( של כל מותנית בהתקיימותם הסדר שבחברות אחת מהבכל הסדר הנושים כניסתו לתוקף של  .36

 ימים ממועד הגשת הבקשה 90מתום יאוחר לא וכולם יחד  במועדים הנקובים לצידם התנאים הבאים

 "(: אישורהמועד האחרון ל)להלן: "

והגשת בקשה לאישור  2018בפברואר  19יום לא יאוחר מ ,הסדרכל לפות הנושים יאסאישור  36.1

 .2018בפברואר  22ההסדר ככל שיאושר באסיפות הנושים עד לא יאוחר מיום 

ולכל אחד מההסדרים נשוא ההסדר על כל סעיפיו הכולל להסדר קבלת אישור בית המשפט  36.2

לא יאוחר  , והכלולפעולות שיש לבצע במסגרתו להלן 37, לרבות לצווים המפורטים בסעיף הכולל

 .ממועד אישור אסיפות הנושים ימים 21תום מ

וליורוקום תקשורת לאחר השלמת הסדר ל ,בכל הנוגע לעסקה קבלת פרה רולינג מרשויות המס 36.3

)לפחות שני משקיפים מתוך  המשקיפיםשיהיה מקובל על החברה, על המשקיע ועל ההסדר, 

 ימים ממועד אישור אסיפות הנושים.  14לא יאוחר מתום  השלושה(

או /ואו חלקן /זהב ו טנמכרו מניות אינטרנבתקופה שממועד ההגשה ועד מועד ההשלמה לא  36.4

ולא או חלקן /זכויות מידטאון ו/או מניות/או חלקן ו/או מניות אנלייט ו/או חלקן ו/מניות חלל ו

לא נעשה כל שינוי משפטי בזכויות אלו לרבות מינוי כונס  ,ההתחייבות כלשהיא למכירניתנה 

מחזיקי בתקופה זו  ,בנוסף. ולא חל שינוי מהותי לרעה בחברות אלו כאמור או מפרקנכסים ו/

ו/או מחזיקי אגרות החוב של קומיוניקישס -מחזיקי האג"ח של ביו/או האג"ח של אינטרנט זהב 

החברה הרלבנטית כנגד משפטי לא החלו בהליך בזק וחברות בנות שלה  מחזיקי אג"ח ו/או חלל 

 30לא הוסר בתוך ההליך  -שנפתח הליך כאמור וככל שעילתה שינוי השליטה  או נכסיה/אליהם ו

  .מה, המוקדם מביניהםלאו עד מועד ההש שנפתחהמועד ימים מ

יוסכם נוסח המסמכים המפורטים המסדירים את רכישת חוב מזרחי וכן נוסח מסמכי ההלוואה  36.5

 של החוב הארוך.

. הנושים הנכסים הנותרים לטובת הנאמןלא ידוע על התנגדות של משרד התקשורת לשעבוד  36.6

 יוכלו לוותר על תנאי זה.

 .ימים ממועד הגשת הבקשה יבוטל ההסדר זה מעיקרו 90ככל שהסדר זה לא יושלם בתוך 

המשקיע רשאי, לפי שיקול דעתו המוחלט, להאריך את המועדים השונים לקיום התנאים המתלים 

 . ימים ממועד ההגשה 90שלעיל ובלבד שסך כל התקופה לקיום התנאים המתלים לא תעלה על 

של יורוקום ת הנושים ופיואולם אם אס .ימים 90-קופת ההצדדים יהיו רשאים להאריך בהסכמה את ת

או בית המשפט לא אישר את ההסדר יפקע ההסדר לאלתר אלא אם /ואישרה את ההסדר תקשורת לא 

 יוסכם אחרת.

 כלול בין היתר את האמור להלן:הווה אישור לכל האמור בו ויאישור בית המשפט להסדר הנושים י .37

ועל בהסדר החברות  כל העיקולים, המוטלים עלימחקו  : )א(הוראה לפיה במועד ההשלמה 37.1

הרשומים השעבודים  (ב); , לרבות נכסים וזכויות )או על כל חלק מהם(הםל מרכיבי, על כנכסיהן

יבטיחו את התחייבויות ישארו בתוקף ועל מניות אינטרנט זהב למי מהבנקים במועד ההגשה 

( השעבוד על בית ג; )לעיל 7.7  כאמור בסעיףהחברה לטובת נאמן ההסדר לפירעון החוב הארוך 
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השעבודים לטובת חוב  (ד) -ו; יוותר ויבטיח את חוב יורוקום אחזקות לבנק דיסקונט יורוקום

אין באמור . לעיל 18.2  מזרחי כאמור בסעיףקונסורציום  לחליפימזרחי שהזכויות בגינן יומחו 

 שיירשמו ויחולו ממועד ההשלמהוהמשקיע לגרוע מיצירת השעבודים לטובת נאמן ההסדר 

  .בכפוף לקבלת היתר שעבוד ומיצירת השעבודים להבטחת ההלוואה לפירעון חוב מזרחי

מכל פשיים וכשהם נקיים וחיורוקום תקשורת  יהיו בבעלותהנותרים הנכסים הוראה לפיה  37.2

למעט  ,א לחוק המכר34בהתאם לסעיף /או זכות צד שלישי כלשהו שעבוד ו/או עיקול ו

והזכויות בפרוייקט מידטאון יהיו נקיות מכל זכות שותפיה לפי סעיף  ,עפ"י הסדר זההשעבודים 

 .להסכם המייסדים של מידטאון 32

ים  נשוא הסדרהשל  םוביצוע תםלשם השלמ שיוסכם ע"י הצדדים כי הוא נדרשל צו אחר כ 37.3

 .ההסדר הכולל

יום מהתקיימות התנאים המתלים  14 -אשר יקבע בין הצדדים ויתקיים לא יאוחר מ - במועד ההשלמה .38

 את הפעולות הבאות:בין היתר יתכנסו הצדדים ויבצעו  -

לחשבון בנק ייעודי שיהיה לעיל  4.1 התחלתי כאמור בסעיף ההלוואה סכוםהמשקיע יזרים את  38.1

 בבעלות הנאמן.

ממלווי קונסורציום ירכשו את חוב מזרחי  הבינ"להבנק ודיסקונט בנק פועלים, בנק ה, המשקיע 38.2

מזרחי בסכומו המעודכן למועד ההשלמה וייחתם בינם לבין החברה תיקון להסכם ההלוואה 

 באופן כפי שיוסכם בין הצדדים. לעיל ו 18 בהתאם לעקרונות האמורים בסעיף

וכן ייחתמו  הנחותה על הסכם הלוואת המשקיע, האופציות הסכםעל והמשקיע יחתמו החברה  38.3

 .כל יתר ההסכמים הנדרשים על פי הסדר זה

השעבודים להבטחת חוב זה מובהר כי . כלפי הנאמן ארוךהעל מסמכי החוב  החברה תחתום 38.4

 .לעיל 7במועדים ובתנאים כמפורט בסעיף יירשמו 

 תבוצע המחאת החובות המועברים והמחאת הזכויות שכנגדה. 38.5

 תירכשנה מניות שם ותהילה ויומחו זכויות יורוקום נדלן כלפי שם ותהילה ליורוקום תקשורת. 38.6

החברות שבהסדר תענקנה לנאמן יפויי כוח בלתי חוזרים למכור את נכסי המימוש )כל אחת  38.7

 כסים הרלבנטיים אליה(.ביחס לנ

 .נשוא ההסדר הכולל יםהסדרהלהשלמת לפי הסכמת הצדדים נדרשת הכל פעולה אחרת  38.8

  והתחייבויות  הפטר חובות - שמיניפרק 

 . להסדר חובותהבגין הסדר החברות בהסדר זה ממצה את זכויות הנושים כלפי  .39

במועד ההשלמה של הפעולות הדרושות ן עם אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט, ובכפוף לביצוע

)לרבות במפורש החברות /או דרישות הנושים וסילוק כל הטענות ו/או התביעות  םיהיה בכך משו

באופן , , ומתן הפטר סופימהנ"למי ו/או  הנותריםוהנכסים המרכזי החברות שבהסדר  כלפישבהסדר( 

 החליפרעו על פי הסדר זה ותנאיו. להסרת ספק מובהר כי בהסדר והתשלומים השוטפים החובות  שכל

לחלוטין מהחובות שבהסדר יהיו פטורים  הנותריםוהנכסים יורוקום תקשורת ממועד ההשלמה, 

כלפי קופת  םמחיוביהבהקשר זה תתמצנה  םוכל חובותיהומהחברות נשוא התשלומים השוטפים 

 .ההסדר והנאמן כמפורט בהסדר זה

ההשלמה החברות שבהסדר מוותרות באופן מלא וסופי על כל טענה שהיא כלפי בנוסף החל ממועד 

 המשקיפים ו/או מי מטעמם וכן כלפי נושיהן.

להגיש  , ולא יוכלמי מהחברות שבהסדרהנושים לא יוכל להיפרע מאף אחד מהחל ממועד ההשלמה,  .40

יפרעו אך ורק באופן , וחובותיו החובות שבהסדרהתשלומים השוטפים או  נגדה תובענה כלשהי בגין
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מי הליך משפטי כנגד שום יכו בלא יינקטו ו/או ימשמי מהם ו/או . בנוסף, הנושים המפורט בהסדר זה

, וכל ההליכים והתשלומים השוטפים ההסדרבגין חובות  הנותריםאו הנכסים מהחברות שבהסדר 

ל כל סעד זמני שניתן ימחקו, לרבות ביטוההסדר התלויים ועומדים בערכאות המשפטיות בגין חובות 

כי יאו הלו/( מכוח פקודת המיסים )גביה()לרבות טרם מועד זה. כן, יופסקו ויבוטלו כל הליכי הגביה 

. בכלל זה, ימחקו תביעות הנותריםאו הנכסים הוצל"פ ככל שננקטו כנגד מי מהחברות שבהסדר 

שר עילתן בטרם וא או החברות שבהסדר של מי מהחברות שבהסדרונגזרות שהוגשו בעניינה ייצוגיות 

ולא ניתן יהיה לפתוח תביעה כלשהיא )לרבות יצוגית ונגזרת( אשר עילתה טרם מועד  ,השלמהמועד ה

 .ההשלמה

חיוביה על פי הסדר זה, בכל לעמוד מ יורוקום תקשורתאת אין באמור בכדי לפטור  ,להסרת ספק .41

 . על פי כל דין ו/או ההסדר ובמקרה של הפרה יעמדו לנאמן ולנושים כל הסעדים

 ווביצועההסדר ניהול  - ב'חלק 

  הנאמן ופעולותיו , פותיההצבעה באס -  תשיעיפרק 

הוכחות החוב  .מועד כינוס אסיפות הנושיםשעות לפני  24הנושים יתבקשו להגיש הוכחות חוב עד  .42

-42633 תוגשנה לחברה ותועברנה על ידיה לעיון המשקיפים שהתמנו על ידי בית המשפט בתיק פר"ק

 "( המשקיפים: "ולעיל )להלן  12-17

והנושים שהגישו הוכחות חוב במועד הגשת הוכחות  האספות תכונסנה בכל אחת מחברות ההסדר לחוד .43

רה הרלבנטית  או כפי שחושב ות הרשומים בספרי החבהחוב יהיו רשאים להצביע באספות על פי החוב

או שטוענים לחוב שונה מזה המופיע בספרי /ו הנושים שחובותיהם לא רשומים בספרי החבר .על ידה

 העל החוב שנטען על ידם בהוכחות החוב, תובא ההכרע יםחלוקאו המשקיפים יהיו /ווהחברה החברה 

 בשאלת הצבעתם לבית המשפט, ככל שיהיה צורך בכך לקביעת תוצאות האסיפה.

  אספת נושים מובטחים ואספת נושים רגילים. בכל חברה תערך אספת נושים בדין קדימה,

נושה יהיה רשאי לתמוך בהסדר באחת מחברות ההסדר ולהתנגד להסדר בחברה אחרת מחברות  .44

 זהתיחשב כהצבעה על כל הנושאים והתנאים בהסדר סוימת ההסדר ואולם כל הצבעה הנוגעת לחברה מ

תנאים הכלולים בהסדר הקשורים לחברה האמורה ונושה התומך בהסדר מאשר תמיכתו גם בנושאים ו

 . לנושים אחרים והמוצעים

אופן ההצבעה באסיפות הנושים יהיה כזה שבו יאשרו הנושים את הסכמתם לעיסקה עם המשקיע  .45

כל החובות בהסדר מבלי שבהכרח  רעוןילקופות ההסדר אשר ישמשו מקור לפ ולקבלת מקורות ההסדר

)למעט הסדרת  יהיה צורך בהסכמה על חלוקת מקורות ההסדר בין קופות ההסדר השונות ונושי ההסדר

, נושא שככל (ולא יחול עליו האמור בסעיף זה לעיל 18חוב קונסורציום מזרחי, אשר יהא כקבוע בסעיף 

יידון ביחסים שבין הנושים לבין עצמם לבין הנאמן ובהתאם להוראות בית  גביוויהיה מחלוקת ל

ויחייב את הנושים להצביע גם על כך  המשפט. כתב ההצבעה ישקף עקרון יסוד זה בהצבעת הנושים

בנפרד וזאת על מנת לאפשר את ביצוע הסדר זה מבלי שיהיה צורך להסדיר בהכרח גם את חלוקת 

ם כבר בעת ההצבעות על הסדר הנושים באסיפות הנושים ועל מנת שמחלוקות התמורות בין כל הנושי

אפשריות לא יעמדו לרועץ לאישור העיסקה המונחת בבסיס ההסדר ואישור המקורות להסדר וזו תוכל 

לצאת לפעול על אף מחלוקות בין הנושים באשר לאופן החלוקה של מקורות ההסדר ביניהם או אי 

 ר הספציפי לכל נושה לנוכח אי הסכמה לכך.ודאות ביחס לשיעור ההחז

 את אסיפות הנושים ואת פרוטוקול האספה. וינהל, כונס הנכסים הרשמיבתיאום עם  המשקיפים, .46

אשר בשיתוף הכנ"ר המשקיפים  ידי על תבוצע לסוגיהן הנושים באסיפות המצביעים קולות ספירת

 המשפט. לביתעל תוצאות ההצבעה  וידווח
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)ט( לחוק 350בסעיף  היהיה על פי דרישת הרוב הקבועבאסיפות הנושים לסוגיהן  הנושיםהסדר אישור  .47

יג לחוק החברות, או כפי שייקבע על ידי בית 350ולחילופין, לפי התנאים המפורטים בסעיף  החברות

 המשפט.

 ד'פרק על פי הוראות  הנושיםת ואסיפ ינוהלו ,בכל עניין אשר לא יינתנו לגביו הוראות מפורשות .48

 ההסדר לתקנות

לצרכי קבלת תשלומים לגופן בתביעות החוב הנאמן יכריע  ככל שיאושר ההסדר ויתמנה נאמן, .49

ך ו/או , כל מסמיהיה רשאי לדרוש מהנושים ו/או מאת החברה הרלבנטית שבהסדרממקורות ההסדר ו

ימסרו לנאמן חוב. במידה ואלה לא , לצורך ההכרעה בתביעות הנתון אשר יידרש לו, לפי שיקול דעתו

נים והמסמכים שיהיו מצויים הנתו בתביעות החוב על סמךתוך המועד שיקבע על ידו יכריע הנאמן 

 אותה עת. בידיו

וכן לתת לקיים דיונים במידת הצורך, יהיה הנאמן רשאי  תביעות החוב של הנושים,במסגרת הכרעתו ב .50

 החלטות ביניים והכל על פי שיקול דעתו.

 לגובה החוב הנטען וגם ביחס לתוקפה של כל בטוחה נטענת. הנאמן יכריע גם ביחס .51

בנוסף להגשת הוכחת החוב יהיה כל נושה זכאי לפנות לנאמן בבקשה להכרעה בסוגיות הנוגעות להסדר  .52

בין היתר יהיה כל נושה זכאי לפנות .על היקף הסכומים להם הוא זכאי או \עליו ווהמשליכות נושים זה 

 לנאמן בנושאים הבאים:

  .נה כנגד גובה החוב לנושה אחר או תוקפה בטוחה שבידיוטע 52.1

  .טענה כנגד תוקפן של ערבויות שהעניקה חברה שבהסדר לנושה כלשהוא 52.2

  .טענה כנגד ייחוס נכס מסוים לחברה שבהסדר 52.3

 הנאמן יצרף לכל בקשה כאמור את כל הצדדים הרלבנטיים אליה ויכריע בכל שאלה כאמור.

 תהיה בידי הנאמן. , וימת אכן נוגעת להסדר ורלבנטית להכרעת הנאמןההכרעה בשאלה אם סוגיה מס

 הנאמן יכריע בכל ענין ודבר הנובע מביצועו של הסדר זה. .53

או בכל עניין אחר שהכריע  נושים אשר יהיו מעוניינים לערער על הכרעת הנאמן  בתביעות החוב בעניינם .54

אליהם תומצא יום מן המועד בו  30בתוך את בפנייה לבית המשפט וזיהיו רשאים לעשות כן  ,בו נאמן 

החלטת הנאמן בכתב. ימי פגרה יספרו במניין המועדים להגשת ערעור על הכרעת הנאמן, וכל ערעור 

 אשר יוגש לאחר מועד זה לא יתקבל.

 מקורותיו ובטלות כל טענת חוב  ביצוע ההסדר, - עשיריפרק 

חוב עבר , הינו בכל אחת מהחברות שבהסדר הסדר נושים זה החוב הקובע לצרכי חלוקת כספים על פי .55

 (אמןאו על ידי בית המשפט )אם וככל שיוגש ערעור על הכרעת הנ שיוכר על ידי הנאמן ויוכרע על ידיו 

, לכלל הנושים )לפי העניין( או בית המשפט הנאמן אושרו על ידיישבהסדר  חובותה. סך כל כחוב בהסדר

 ."ושיםהחובות לנ"יקרא להלן: 

כל חובות נושים. הלנושים ישולמו אך ורק ממקורות ההסדר ובהתאם להוראות הסדר בהסדר החובות  .56

חברה מחברות ההסדר, שאינם כלולים במסגרת החובות לנושים או החובות השוטפים יהיו בטלים 

ה כל זכות תביע מועד ההשלמהולא תהא לכל מי שינקוט בהליכים כלשהם למימושם לאחר ומבוטלים 

 .או הנכסים הנותרים ו/או דרישה כלפי החברה

 דרכי מימוש ההסדר

לחתום על כל מסמך אשר יידרש לשם ביצועו של הסדר הנושים או שינויו, ככל ויהיה הנאמן יהיה רשאי  .57

 ככל שהדין מחייב זאת. ,בית המשפטאספות הנושים ו/או צורך בכך בעתיד, ובכפוף לאישור 
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 המימוש בתיאום עם החברות שבהסדר.הנאמן יפעל למימוש נכסי  .58

 הנאמן יהיה רשאי לנקוט הליכים לאכיפת ההסדר על פי שיקול דעתו ועל חשבון קופת ההסדר. .59

הנאמן יהיה רשאי לכנס את אספת הנושים לצרכי דיווח וקבלת עמדה בכל עת שימצא לנכון ויהיה חייב  .60

₪ מיליון  5יום בתשלום סכום של  30-ת שבהסדר פיגרה יותר מולעשות זאת בכל מקרה בו מי מהחבר

 .ומעלה מסך החובות בהסדר( ביקש זאת 5%או במקרה ואחד הבנקים או נושה מהותי )שחובו  ומעלה

או כל בסיס אחר עליו יורה בית המשפט  שכ"ט הנאמן יקבע על ידי בית המשפט על בסיס שעות עבודה .61

 .והוא ישולם מקופת ההסדר

מוותרים ומאשרים בזאת, כי אין להם, לא תהיינה המשקיע וכל אחת מהחברות שבהסדר  הנושים, .62

עילה, תביעה או טענה כלפי הנאמן וכלפי כל מי להם, והם מוותרים באופן בלתי חוזר, על כל זכות, 

, בגין או בקשר לכל עניין הנוגע לפעולותיהם במסגרת הסדר הנושים, ולרבות שפעל בשמו או מטעמו

 וכל הכרוך או הקשור בו, בין במישרין ובין בעקיפין.  ביצועו

החברה הודעה מתאימה לרשם החברות,  ית המשפט להסדר הנושים, תומצא על ידיעם מתן אישור ב .63

 )ב( לתקנות ההסדר.35בהתאם לתקנה 
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