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 בע"מ אשטרום קבוצת

 "(החברה) "
 

 2018 אפרילב 30

 ח הצעת מדף"דו

בפברואר  26ואשר פורסם ביום  2018בפברואר  27שתאריכו יום על פי תשקיף מדף של החברה 

(, ובהתאם "התשקיףאו " ״תשקיף המדף)להלן: ״ (2018-01-015564)מס' אסמכתא:  2018

תקנות הצעה )להלן: " 2005-ירות ערך(, התשס״ולהוראות תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ני

בבורסה ולרישום למסחר ח הצעת מדף להנפקה ", החברה מתכבדת לפרסם בזאת דו"(לציבור

דוח )להלן: ״כמפורט להלן ניירות הערך של "( הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "

 .("דוח ההצעהאו " ״הצעת המדף

המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם  בדוח הצעת המדף תיוחס למונחים

 כן צוין בדוח הצעת המדף אחרת.

 ניירות הערך המוצעים .1

ש"ח  1( רשומות על שם ובנות ג'סדרה חוב ) אגרותשל  נקוב רךע ש"ח 250,000,000עד  .1.1

אשר יוצעו בדרך של הרחבת סדרת  ,"((ג'סדרה אגרות החוב ))להלן: "ע.נ. כל אחת 

של החברה שנרשמו לראשונה למסחר בבורסה על פי דוח ( ג'סדרה החוב ) אגרות

דוח )להלן: " (2017-01-014359)מס' אסמכתא:  2017, פברוארב 15הצעת מדף מיום 

של החברה  "( אשר פורסם מכח תשקיף מדף2017, פברוארב 15הצעת מדף מיום 

)מס' אסמכתא:  2015באפריל,  28ואשר פורסם ביום  2015באפריל  29שתאריכו יום 

ובהתאם לשטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן  (,2015-01-007521

 .2017בפברואר   12 )כהגדרתו להלן( ביום

 אינן צמודות.( )קרן וריבית( ג'סדרה ) החוב אגרות

המונפקות על פי דוח הצעת מדף זה, זהים לתנאי אגרות  ( סדרה ג')אגרות החוב  תנאי .1.2

והן תהוונה,  ,2017בפברואר  15 מיוםהמדף דוח הצעת כפי שתוארו ב  (סדרה ג')החוב 

לכל דבר ועניין. ( שבמחזור, סדרת אגרות חוב אחת ג'ביחד עם אגרות החוב )סדרה 

ש"ח ע.נ.  263,563,000 ( שבמחזור הינוג' נכון למועד דוח זה, סך אגרות החוב )סדרה

 סחר של מלוא אגרות החוב )סדרה(. בכפוף להנפקה ולרישום למג' אגרות חוב )סדרה

שתהיינה במחזור ( ג' )סדרה( המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, סך אגרות החוב ג'

 .( ג' )סדרהש"ח ע.נ. אגרות חוב  513,563,000 -יסתכם לסך של כ

אשר יונפקו על פי דו"ח הצעת מדף זה לא  '(ג)סדרה , כי רוכשי אגרות החוב מובהר

שלום על חשבון ריבית בגין אגרות חוב אלו, אשר המועד יהיו זכאים לקבל כל ת
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על פי דוח הצעת  )סדרה ג'(הקובע לתשלומם, חל קודם למועד הנפקת אגרות החוב 

 מדף זה.

על פי החלטת דירקטוריון על פי דוח הצעת מדף זה, מוצעות מוצעות ההחוב  אגרות .1.3

( ג'סדרה וב )לאגרות הח, בהתאם לשטר הנאמנות 2018באפריל  29החברה מיום 

רזניק בין החברה לבין "( הנאמנות שטר")להלן:  2017בפברואר  12יום אשר נחתם ב

שטר  ,1"(הנאמן)להלן: "( ג'סדרה ), הנאמן לאגרות החוב בע"מ פז נבו נאמנויות

 15מיום  הצעת מדףלדוח ' אנספח צורף כ, (ג'סדרה הנאמנות לאגרות החוב )

 .2017בפברואר, 

  הלן.דוח הצעת המדף לל 7סעיף  , ראו(ג'סדרה ) וג אגרות החובדיראודות לפירוט  .1.4

 

 אופן ההצעה של ניירות הערך .2

 (ג'סדרה אגרות החוב )מכרז על  .2.1

ש"ח ערך נקוב כל  1בנות  (ג'סדרה ש"ח ע.נ. אגרות חוב ) 250,000,000 עד .2.1.1

ניירות ערך )אופן בהצעה אחידה כהגדרתה בתקנות  מוצעות לציבורה, אחת

 ."("תקנות הצעה לציבור)להלן:  2007-לציבור(, התשס"ז ערך הצעת ניירות

היחידות )להלן: "יחידות  250,000 -ב מוצעות (ג'סדרה )אגרות החוב 

בדרך של  ("יחידותהש"ח ע.נ. כל אחת )להלן: " 1,000בנות "( המוצעות

)להלן: ש"ח ליחידה  1,034 -יפחת מאשר לא  מחיר היחידהמכרז על 

  .", לפי העניין(המזערי ליחידההמחיר "-" ומכרזה"

ליחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת מדף  בקשותהתקופה להגשת  .2.1.2

 במועד פרסום דוח הצעת המדף ,2018 ,באפריל 30 -, הב' ביוםתחל  זה

 16:30 ותיסגר באותו יום בשעה"( מועד פתיחת רשימת החתימות")להלן: 

ד שמועד סגירת רשימת "(, ובלבהחתימות רשימת סגירת מועד)להלן: "

( שעות מסחר 5החתימות יהיה לא לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש )

ועד לסיום התקופה להגשת הזמנות  לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף

 . ליחידות המוצעות לציבור

עד מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית לבטל את ההצעה 

ו זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה ו/א

 יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות.

ביום המכרז תחשב כמוגשת בקשות כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת  .2.1.3

עד למועד סגירת בקשות באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת 

לידי בקשות רשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת 

                                                 

; איש 6389222-03פקס:; 6389200-03טלפון: , תל אביב; 14להלן פרטי ההתקשרות עם הנאמן: רח' יד חרוצים  1

 .michal@rpn.co.ilראשוני, דואר אלקטרוני: -מיכל אבטליון 'גבאצל הנאמן: ה  קשר 
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עד לתום שעה )כהגדרתו להלן( ותתקבל על ידי רכז ההנפקה  ,ז ההנפקהרכ

ביום המכרז  17:30היינו עד לשעה דאחת ממועד סגירת רשימת החתימות, 

בקשות שתתקבלנה אצל המורשים "(. לרכז להגשה האחרון המועד)"

לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז בקשות לקבלת 

לא תענה  ת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות,ה אחההנפקה יותר משע

 על ידי החברה.

 מרחוב, מזרחי טפחות בע"מ הינו על פי דוח הצעת מדף זה רכז ההנפקה .2.1.4

 "(.רכז ההנפקה)לעיל ולהלן: " גן רמת, 7ז'בוטינסקי 

מחיר קביעת , אופן ום תוצאותיוופרס לפרטים אודות הליכי המכרז .2.1.5

ותשלום התמורה בגין ידות למבקשים היחידה במכרז, אופן הקצאת היח

 .לדוח הצעת מדף זה א'נספח היחידות, ראו 

 משקיעים מסווגים .3

, יחידות 190,746לגבי כאמור בדוח הצעת מדף זה, מתוך היחידות המוצעות לציבור  .3.1

ניתנו התחייבויות  מסך היחידות המוצעות בדוח הצעת מדף זה, 76.30% -כ המהוות

, כהגדרתם "(המוקדמתההתחייבות )להלן: " מסווגים מוקדמות לרכישתן ממשקיעים

להלן, לפיהן יגישו  .33 ףמפורטים בסעי, ששמותיהם 2לתקנות הצעה לציבור 1בסעיף 

שלא יפחתו ובכמות במחיר מכרז לרכישת יחידות בהמשקיעים המסווגים בקשות 

 .להלן 3.3בסעיף לצד שמם  המפורטמ

ניירות הערך הכלולים ביחידות שיוקצו  המשקיעים המסווגים יהיו רשאים למכור את .3.2

 להם, החל במועד רישומם למסחר בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות חסימה.

מפורטים להלן, התחייב במסגרת ששמותיהם  ,כל אחד מהמשקיעים המסווגים .3.3

על פי דוח הצעת מדף זה, ות לרכישת יחידות בקשבמכרז הגיש ל ,התחייבות מוקדמת

 :יפחת ובכמויות שלא יפחתו מהמפורט להלן לצד שמםלא שליחידה  מחירבוזאת 

 מס' יחידות מחיר המסווג משקיעהשם 

Arbitrage Global LP *  1058 17,210 
Arbitrage Global LP  *  1044 4290 

Sphera Fixed Income Strategies GP L.P 1041 1500 

Sphera Fixed Income Strategies GP L.P 1035 1500 

 781 1035 הפצת ניירות ערך בע"מ אופרטו

 2000 1061 * אורקום אסטרטגיות בע"מ

 5500 1058 * אורקום אסטרטגיות בע"מ

 1300 1035 ( בע"מ2004איילון פתרונות פיננסיים )

 1000 1037 אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ

 1100 1035 אלומות ניהול קרנות נאמנות בע"מ

                                                 

אלפי  800הינו מי שהתחייב מראש לרכוש מההצעה לציבור יחידות אגרות חוב בשווי כספי של  –" משקיע מסווג" 2
 ערך ניירות תקנותל 1שקיע מסווג" שבתקנה ש"ח לפחות ובלבד שהוא נמנה עם אחד הגופים המנויים בהגדרת "מ

 .2007 -ז"התשס(, לציבור ערך ניירות הצעת אופן)
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 4600 1042 * אלטריס פיננסים בע"מ

 5285 1039 * אלטריס פיננסים בע"מ

 6400 1035 * אלטריס פיננסים בע"מ

 2000 1051 אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת

 5500 1036 אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת

 1300 1048 * שותפות מוגבלת 2אמטרין 

 3800 1041 * שותפות מוגבלת 2אמטרין 

 7200 1075 * אמטרין שותפות מוגבלת

 3000 1048 * אמטרין שותפות מוגבלת

 4100 1041 * אמטרין שותפות מוגבלת

 1000 1037 ( בע"מ2016בינה קפיטל )

 3277 1034 בכורה שירותי יעוץ והשקעות בע"מ

 3000 1056 בנק איגוד נוסטרו

 2000 1034 לין לפידותי -בסט אינווסט 

 850 1075 * בע"מ 2006ברק קפיטל השקעות 

 4000 1048 * בע"מ 2006ק קפיטל השקעות בר

 800 1041 * בע"מ 2006ברק קפיטל השקעות 

 1000 1052 ג'י.אף.סי גרין פילדס קפיטל בע"מ

 1076 1055 הורייזן שוקי הון בע"מ

החברה המנהלת של קרן הגמלאות של חברי דן 

 800 1035 בע"מ

 900 1035 הלמן אלדובי חח"י גמל בע"מ

 2471 1045 ות בע"מורדן בית השקע

 1050 1040 ורדן בית השקעות בע"מ

 800 1035 חברה לנכסים ובניין

 800 1052 חברי קיבוץ סאסא קרן מילואים אגש"ח בע"מ

 800 1035 חברת נמל חיפה בע"מ

 5500 1034 ילין לפידות ניהול קופות גמל בע"מ

 1500 1060 להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ

 781 1068 נטיביות שותפות מוגבלתמור השקעות אלטר

 2000 1034 מחוג בע"מ

 790 1044 מיטב דש ניהול תיקים בע"מ

 2500 1047 מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

 9619 1039 מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ

 4070 1055 ורייזןה -מיטב דש קרנות נאמנות בע"מ 

 1000 1070 מפעל הפיס )חל"צ(

 8000 1050 * נגזרות בע"מ

 3000 1075 * ענבר נגזרים בע"מ

 7300 1063 * ענבר נגזרים בע"מ

 7000 1041 * ענבר נגזרים בע"מ

 2055 1065 פידליטי הון סיכון בע"מ
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 2755 1063 פידליטי הון סיכון בע"מ

 855 1061 פידליטי הון סיכון בע"מ

 781 1053 * פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ

 4500 1043 * ת בע"מפרוקסימה ניהול השקעו

 2000 1061 פריוריטי ניהול נכסים בע"מ

 1800 1069 קסם קרנות נאמנות בע"מ

 1450 1070 קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ

 3000 1039 קרן מונבז שותפות מוגבלת

 2000 1035 קרן מונבז שותפות מוגבלת

 800 1035 קרן קיימת לישראל

 1500 1043 * בע"מ ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות

 800 1039 * ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ

 800 1037 * ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ

 5000 1066 רקורד פידליטי חיתום והנפקות בע"מ

 800 1035 רשות שדות התעופה

 800 1062 שקף השקעות במעוף בע"מ

 1000 1055 תכלית מדדים בע"מ

 1000 1041 תכלית מדדים בע"מ

 190,746  סה"כ

     .על פי דוח הצעת מדף זה בהנפקה למפיצים קשורכ מסווגה משקיעידיעת החברה,  למיטב *

היחידות שהוזמנו על ידי משקיעים מסווגים, הוזמנו על  מסך 54.5% -, המהוות כיחידות 104,016

 .למפיצים קשוריםה מסווגים משקיעיםידי 

 משקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זהקבלת התחייבויות מוקדמות מה .3.4

 הצעה לציבור.לתקנות  5 -ו 4נעשתה על פי העקרונות הקבועים בתקנות 

בו נקב בהתחייבות מחיר היחידה את העלות למשקיע מסווג יהיה רשאי, ביום המכרז,  .3.5

על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז (, ש"ח 1)במדרגות של לעיל  האמורהמוקדמת ה

 . אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד למועד סגירת רשימת החתימות ההנפקה

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין יחידות בכמות העולה על זו הנקובה בהתחייבותם  .3.6

הזמנות משקיעים כתיחשבנה לא  הוזמנתהמוקדמת ואולם יחידות עודפות ש

ור לכל דבר בקשות שהוגשו על ידי הציבכמסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא ה

 ועניין.

לרכז ההנפקה באמצעות  נההתמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר .3.7

עד השעה  סגירת רשימת החתימותר הראשון שלאחר מועד חהמס, ביום חברי הבורסה

 .'אנספח ל 3 -ו 2 בסעיפיםכהגדרתו המיוחד חשבון על ידו ב ותופקדבצהריים,  :0312

יהיו זכאים לעמלת התחייבות ישו התחייבות מוקדמת, אשר הגהמשקיעים המסווגים  .3.8

שביחס אליהן התחייבו יחידות הבגין מהתמורה הכוללת  0.5%מוקדמת בשיעור של 

  .בקשותהמשקיעים המסווגים להגיש 

 הצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת מדף זה אינה מובטחת בחיתום. .3.9
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 ניירות הערך המוצעים על פי דו"ח הצעת המדףתנאי  .4

חצי שנתיים  תשלומים( 20) יםעשרב( תעמודנה לפירעון )קרן( ג'סדרה רות החוב )אג .4.1

 2029עד  2019אחת מהשנים  בכל ינוארב 15ביולי וביום  15ישולמו ביום  אשרשווים 

, והתשלום האחרון יבוצע ביום 2019ולי בי 15)כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום 

 5%ישולמו אחרון ה התשלום ועדון הראש מהתשלוםבכל אחד  .(2029ינואר ב 15

( תישא ריבית שנתית ג'סדרה החוב ) אגרותהבלתי מסולקת של קרן  היתרה .מהקרן

היתרה הבלתי מסולקת, כפי שתהיה מעת לעת,  עלהריבית  .4.3% שלבשיעור  קבועה

 15 וביום ביולי 15שנתיים, ביום  חציבתשלומים  תשולםשל קרן אגרות החוב, 

 בעד ישולמו הריבית תשלומי)כולל(.  2029 עד 2017חת מהשנים כל א של בינואר

 הקודם למועד תשלום הריבית הרלוונטי.  שהסתיימו ביום חודשים ששה של התקופה

( אשר תונפקנה על פי דוח הצעת ג'תשלום הריבית הראשון של אגרות החוב )סדרה 

( על פי ג')סדרה חוב ( שרכשו אגרות ג'מדף זה ישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

  .2.15% בשיעור של 2018 ביולי 15דוח הצעת מדף זה ביום 

אשר תונפקנה על פי דוח הצעת ג'( תשלום הקרן הראשון של אגרות החוב )סדרה 

( על פי ג'חוב )סדרה ( שרכשו אגרות ג'מדף זה ישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 .2019 ביולי 15דוח הצעת מדף זה ביום 

  .אינן צמודותקרן וריבית( ( )ג'סדרה ) ובהח אגרות .4.2

דם שיחזיק את אגרות החוב לא( ישולמו ג'סדרה תשלומי הקרן של אגרות החוב ) .4.3

 אשר קדמו למועד פירעונו של תשלום הקרןבינואר  9ביולי וביום  9 ביום( ג'סדרה )

 (.להלן 4.5סעיף  או)בנוגע לתשלום האחרון, רהרלוונטי 

( ישולמו לאדם שיחזיק את ג'סדרה החוב )בית בגין אגרות התשלומים על חשבון הרי .4.4

אשר קדמו למועד פירעונו של  בינואר 9 -ו ביולי 9 מים( ביג'סדרה אגרות החוב )

 (.להלן 4.5סעיף  או)בנוגע לתשלום האחרון, רהרלוונטי  תשלום הריבית

רה סדהתשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב ) .4.5

( לידי החברה, ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו ג'

( ימי עסקים 5תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 לפני מועד התשלום האחרון. 

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן או ריבית יחול ביום שאינו יום  .4.6

ועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת עסקים יידחה מ

או לריבית לא ישתנה בשל ו/תשלום ו"היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון 

 כך.

  ( ינוכה מס כדין.ג'מכל תשלום ריבית בגין אגרות החוב )סדרה  .4.7

   (ג'סדרה )שטר הנאמנות לאגרות החוב  .4.8

ראו שטר הנאמנות לאגרות  ,של החברה (ג'סדרה )לתיאור מלא של תנאי אגרות החוב 

 .7201, בפברואר 15 מיום הצעת מדףלדוח  ספח א'כנ(, המצ"ב ג'סדרה ) החוב
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סדרה ) מעגן את תנאי אגרות החוב (ג'סדרה )שטר הנאמנות לאגרות החוב  .4.8.1

 .בלבד (ג'

קיבלה על עצמה החברה  (ג'סדרה )במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב  .4.8.2

תן עליה לעמוד עד לפירעון מלוא הסכומים להם זכאים התחייבויות במסגר

והכל כמפורט בשטר הנאמנות לאגרות  (ג'סדרה )מחזיקי אגרות החוב 

 (.ג'סדרה )החוב 

והקצאה  (ג'סדרה )לפרטים אודות אפשרות להרחבת סדרת אגרות החוב  .4.8.3

לשטר הנאמנות לאגרות  2.5של אגרות חוב וניירות ערך נוספים, ראו סעיף 

 (.ג'סדרה )החוב 

 (ג'סדרה )לפרטים אודות עילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב  .4.8.4

 (.ג'סדרה )לשטר הנאמנות לאגרות החוב  7 ראו סעיף

אי עמידה באמת כתוצאה מלפרטים אודות מנגנון התאמת שיעור הריבית  .4.8.5

 .(ג'סדרה לאגרות החוב )לשטר הנאמנות  5.11ת ראו סעיף ומידה פיננסי

ות מנגנון התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב לפרטים אוד .4.8.6

 .(ג'סדרה לאגרות החוב )לשטר הנאמנות  5.6.3( ראו סעיף ג'סדרה )

לשטר הנאמנות של  6.2לפרטים אודות פדיון מוקדם ביוזמת החברה ראה סעיף  .4.9

 (.ג'סדרה אגרות החוב )

שר לאגרות החוב אין כל סתירה בין ההוראות בקדוח הצעת מדף זה, נכון למועד  .4.10

 ( המתוארות בדוח הצעת מדף זה לבין ההוראות שטר הנאמנות.ג'סדרה )

 וניכיון מיסוי .5

, 2017, בפברואר 15מיום על פי דוח הצעת מדף שהונפקו ( ג'סדרה )אגרות החוב  .5.1

ש"ח ע.נ. מאגרות החוב  1ערכן המתואם )קרן, ריבית( של כל  .ניכיוןללא הונפקו 

 1אג'. לפיכך מאחר שהמחיר לכל   101.23הינו   2018באפריל  29( נכון ליום ג' )סדרה

אג', אגרות החוב המונפקות על פי דוח זה  103.4( הינו ג' ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה

 מונפקות ללא ניכיון.

במקרה בו פרטים , וללדוח הצעת מדף זה 'אנספח ל 5לפרטים בדבר מיסוי ראו סעיף  .5.2

נוספות במסגרת הרחבת הסדרה בניכיון,  (ג'סדרה )תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב 

 .לדוח הצעת מדף זה 'אנספח ל 5.7ראו סעיף 

 (ג'סדרה )בקשר להיבטי מיסוי הכרוכים באגרות החוב בדוח הצעת מדף זה האמור 

בשים , אינדיבידואלי על ידי מומחים הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ מס

סדרה )משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש אגרות חוב  לב לנסיבות הייחודיות לכל

המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את  (ג'

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

 .אגרות החוב המוצעות
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 הימנעות מעשיית הסדרים .6

להימנע מלעשות , חתימתם על דוח הצעת המדףהחברה והדירקטורים מתחייבים ב .6.1

הסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי דוח 

ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי  ,הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור

ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר 

 דוח הצעת המדף.בו המדף שקיףתב למפורט

להודיע לרשות  ,החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף .6.2

הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  ג'ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד 

 לעיל. 6.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר  .6.3

 לעיל. 6.1שהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף כלג' עם צד 

 המוצעותדירוג אגרות החוב של החברה ואגרות החוב  .7

של  דירוג ,"(מעלותאנד פורס מעלות בע"מ )להלן: " טסטנדר, פרסמה 2018באפריל  24ביום 

Ail בת אגרות באמצעות הרח נקוב ערך"ח ש 250,000,000עד  שלבהיקף אגרות חוב הנפקת ל

-2018מכתא: אס)מס'  2018באפריל  24של החברה מיום  מיידי דיווחראו  ג'(.החוב )סדרה 

 אשר האמור בו מובא בזאת על דרך ההפניה. (,01-032889

 7כאמור בסעיף  ,2018באפריל  30הודעת מעלות מיום  'בנספח לדוח הצעת המדף מצורפת כ

  רוף דוח הדירוג האמור.הסכמת מעלות לצילעיל על תוקף הדירוג, וכן 

 היתרים ואישורים .8

החברה קיבלה את כל ההיתרים, האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין  .8.1

 , להצעת ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף ולהנפקתם. לפרסום דוח הצעת המדף

החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב המוצעות על פי  .8.2

 והבורסה, נתנה את אישורה לכך. זהף דוח הצעת מד

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת מדף, 

למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של 

 ניירות הערך המוצעים בדוח או על המחיר בו הם מוצעים.

 תשלום אגרה .9

לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,  א4בהתאם להוראות תקנה 

אגרות החוב  גין, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה ב1995-התשנ"ה

  .במסגרת דוח הצעת מדף זהות המוצע

 תמורת ההנפקה .10

)בהנחה שמלוא ( ג'סדרה בגין אגרות החוב ) התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו .10.1

, בניכוי הוצאות הכרוכות (במחיר המזערי ליחידה ת תירכשנההיחידות המוצעו

 תהיה כמפורט להלן: ,בהנפקה
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 אלפי ש"ח 258,500 -כ (ברוטו)הצפויה המיידית התמורה 

 אלפי ש"ח 1,657 -כ 3בניכוי עמלות התחייבות מוקדמת, ריכוז והפצה

 אלפי ש"ח 120 -כ בניכוי הוצאות אחרות

 "חש אלפי 256,723 -כ התמורה הצפויה )נטו(

  לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו. .10.2

תשמש את החברה לצורך הפעילות השוטפת החברה, ובהתאם תמורת ההנפקה  .10.3

להחלטות דירקטוריון החברה כפי שתהיינה מעת לעת, והכל בהתאם ליעדים 

בהתאם לצרכיה השונים, בין היתר, ולאסטרטגיה של החברה וכן תשמש את החברה 

עד למועד השימוש בתמורת ההנפקה, תפקיד  צורך מימון פעילותה השוטפת.ל

החברה ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי שתמצא למתאים, בהשקעות סולידיות 

מדורגות, קונצרניות אג"ח כגון, פיקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות או 

  מעת לעת. , מק"מ וכיוצ"ב, כפי שייקבע על ידי דירקטוריון החברהמניות

 תמורת ההנפקהב החברה תראהעם השלמת ההנפקה, ככל שתושלם, יובהר, כי  .10.4

 תקבלה בידיה.כתמורה שנ ,רכז ההנפקה המיוחד ע"י שתופקד בחשבון

 מהותייםבדבר שינויים או חידושים עדכונים  .11

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

, ראו על דרך ההפניה, דיווחים שוטפים של החברה הצעת המדףד יום פרסום דוח מדף וע

ובאתר  www.magna.isa.gov.ilמפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת: ה

 . maya.tase.co.ilהאינטרנט של הבורסה בכתובת: 

החברה בו  , מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של'גנספח , מצורף כהצעת המדףלדוח 

נכללת הסכמתו, כי חוות הדעת ודוחות הסקירה של רואה החשבון על הדוחות הכספיים של 

 .הצעת המדףהחברה, יכללו על דרך ההפניה בדוח 

 חוות דעת משפטית .12

 , עורכי דיןלהלן חוות דעת משפטית שניתנה לחברה על ידי משרד עורכי דין, מ. פירון ושות'

 :ונוטריונים

 

 

                                                 

מנורה מבטחים חיתום וניהול , איפקס הנפקות בע"מ ,וסאריו שירותי חיתום )א.ש.( בע"מרבהנפקה זו הם המפיצים  3
אלפא ביתא הנפקות  ,ננסים בע"מאגוז הנפקות ופי, ענבר הנפקות ופיננסים בע"מ, ברק קפיטל חיתום בע"מ, בע"מ
הנפקה זו "(, והם יקבלו בקשר להמפיצים)להלן: " א.ס ברטמן השקעות בע"מ -ו יוניק הפצה ופיננסים בע"מ, בע"מ

מהתמורה המיידית )ברוטו( שתתקבל בגין אגרות החוב המוצעות על פי דוח  .0.25%של עמלת הפצה כוללת בשיעור 
ם יהיו רשאים על פי שיקול דעתם הבלעדי, לשלם, מתוך העמלות האמורות המפיצי. הצעת המדף בתוספת מע"מ

-לעיל, עמלות לצדדים שלישיים, שיצהירו על כשירותם לשמש כמפיצים על פי תקנות ניירות ערך )חיתום(, התשס"ז
מים המוצעות על פי דוח הצעת המדף זה, ובלבד שסכוירה והפצה של אגרות החוב , בעבור סיוע בשיווק, מכ2007

 ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין ניירות ערך שרכש אלה לא ישולמו לרוכש סופי של נייר ערך בהצעת המדף
 העמלותמסווגים. בפועל כתוצאה ממימוש התחייבות מוקדמת שהגיש אותו מפיץ במסגרת המכרזים למשקיעים 

כל תשלום כאמור ישולם כנגד  )א.ש.( בע"מ וסאריו שירותי חיתוםרשלעיל יחולקו על פי שיקול דעתה הבלעדי של 
 התחייבות עמלת דותאו לפרטים"ח. ש אלפי 25 לת ריכוז בסך של, יקבל עמההנפקה רכזחשבונית מס כדין. בנוסף, 

  .עילל 3.8סעיף  ראומוקדמת 
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 , תשע"חאיירב ט"ו
 2018באפריל,  30

  כבודל
 קבוצת אשטרום בע"מ

 10רחוב קרמניצקי 
 תל אביב

 

 נ.,ג.א.

 

ח )"דו  2018באפריל, 30דוח הצעת מדף של קבוצת אשטרום בע"מ )"החברה"( מיום הנדון: 

 הצעת המדף"(

 

בפברואר  26, אשר פורסם ביום 2018בפברואר  27בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום 

 , ולדוח הצעת המדף, הרינו לאשר בזאת לבקשתכם כי:2018

 ניירותלדעתנו, הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף )להלן: " .1

  .צעת המדף"(, תוארו נכונה בדוח ההמוצעים הערך

לדעתנו, לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בדוח הצעת  .2

 .המדף

 .הדירקטורים בחברה נתמנו לדעתנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף .3

 

     הננו מסכימים, כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

 

 

 

 כבוד רב,ב
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 , עו"דמור כץ  , עו"דינדייהודה ג  , עו"דאודי אפרון

 מ. פירון ושות', עורכי דין
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 'אנספח 

 אגרות החובפרטי הצעת 

 מחיר היחידההצעה אחידה בדרך של מכרז על  -תיאור ההצעה לציבור  .1

 יוצעו לציבור"( אגרות החוב המוצעותבנספח זה: ")( של החברה ג'סדרה אגרות החוב )

אשר לא יפחת מהמחיר , כמפורט להלן מחיר היחידהבדרך של מכרז על  האחיד הבהצע

הרכב כל יחידת אגרות חוב המוצעת  .המזערי ליחידה בהתאם לקבוע בדוח ההצעה

 "דוח הצעת המדף)להלן: " ומחירה מפורטים בדוח הצעת המדף אשר נספח זה כלול בו

 (."דוח ההצעהאו "

 רשימת החתימות .1.1

אגרות החוב )כהגדרתן בדוח הצעת המדף( מות לרכישת יחידות רשימת החתי

יום " או "יום המכרזבדוח הצעת המדף )להלן: "ובשעה כפי שנקבע תפתח ביום 

מועד קבע בדוח הצעת המדף )להלן: "נבשעה שוותיסגר ביום "( הגשת הבקשות

 . "(סגירת רשימת החתימות

לבטל את ההצעה מבלי  עד מועד סגירת רשימת החתימות, תהא החברה רשאית

שתהיה למשקיעים כל טענה ו/או זכות בקשר לכך. במקרה כאמור, יראו את כל 

 ההזמנות שניתנו בקשר עם ההצעה כבטלות. 

 הגשת הבקשות בשלב המכרז .1.2

, את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה באמצעות רכז ההנפקה .1.2.1

במישרין או "(, רכז ההנפקה)להלן: " כפי שייקבע בדוח הצעת המדף

המורשים באמצעות בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה )להלן: "

על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל המורשים "(, לקבלת בקשות

 לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות. לקבלת בקשות, 

לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת  הכל בקשה שתוגש למורש

לקבלת בקשות עד למועד סגירת  הדי המורשבאותו יום אם תתקבל על י

לקבלת בקשות לידי  הרשימת החתימות, ובתנאי שתועבר על ידי המורש

רכז הנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה עד לתום שעה אחת ממועד 

 ה. בקש"(המועד האחרון להגשה לרכזסגירת רשימת החתימות )להלן: "

לא הגשה לרכז, האחרון למועד הלאחר רכז ההנפקה שתתקבל אצל 

 תיענה על ידי החברה.

אשר לא יפחתו  ,כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שונים .1.2.2

 דהיינוש"ח,  1במדרגות של  נקוביםמהמחיר המזערי ליחידה ושיהיו 

 המחיר מדרגות)להלן: " הלאה וכן"ח ש 1,036"ח, ש 1,035"ח, ש 1,034

לאחת ממדרגות המחיר  שווהשתנקוב במחיר שאינו  בקשה"(. ליחידה

 כלפי מטה. ההקרוב מחירה מדרגתל תעוגלליחידה 

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת  .1.2.3

 .יפחת מהמחיר המזערי ליחידההמוצע על ידו, אשר לא  מחיר היחידה
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יראוה כבקשה  מחיר נמוך מהמחיר המזערי ליחידה,בקשה שהוצע בה 

 .שלא הוגשה

ל דין, הבקשות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה בכפוף לכ .1.2.4

תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך 

ענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות ישיוקצו לו כתוצאה מה

, דוח הצעת המדףעל פי תנאי מלוא תמורת היחידות, רכז ההנפקה את 

דוח תנאי היענות על פי זכאי לקבלן עקב שהוא יהיה של ניירות הערך 

 .לבקשתוהצעת המדף 

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי  .1.2.5

חלק כלשהו של יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות 

יחידה הכלול בבקשה יראו כלשהו של השלמות הנקוב בה בלבד וחלק 

לכתחילה. בקשה שמספר היחידות הנקוב בה אותו כאילו לא נכלל בה מ

 .פחות מיחידה אחת לא תתקבל

הבקשות תועברנה על ידי המורשים לקבל ברשות לרכז ההנפקה  .1.2.6

במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון 

להגשה לרכז. המעטפות הסגורות תוכנסנה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו 

 המועד האחרון להגשה לרכז. וףעד לחל ישירות לרכז ההנפקה וזאת

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז  .1.2.7

ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו 

 באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

יחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע ב -" מזמין" או "מבקש"

ימו התקשרה החברה לרכישת יחידות, כפי שמפורט בדוח הצעת מסווג ע

 המדף.

 הליכי המכרז .1.3

תיעשה שות לרכז ההנפקה קב תהבקשות על ידי המורשים לקבלהעברת  .1.3.1

באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת 

וירטואלית. כמו כן, בקשות שיוגשו ישירות לרכז ההנפקה תועברנה 

  .סגורות במעטפות

יוצגו הבקשות ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז  .1.3.2

שבכספות, לרבות בקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה, בנוכחות 

על קיום  ואשר יפקח החברה שלהמבקר רואה החשבון נציג החברה ו

 .יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרזבאותו מעמד נאות של הליכי המכרז ו

 והקצאת היחידות למבקשיםבמכרז  המחיר היחידקביעת  .1.4

כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה, תונפקנה במחיר אחיד ליחידה )להלן בסעיף זה: 

המחיר הגבוה מחיר האחיד יהיה ה ."(המחיר האחיד" או "מחיר הרכישה שיקבע"

בקשות שהוגשו שנקבו בו כמחיר היחידה ביחד עם ביותר אשר הבקשות לרכישת יחידות 

)כולל המשקיעים גבוהים ממנו, יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור  במחירים

 .זה דוח הצעהעל פי המסווגים( 
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 הקצאת היחידות תיעשה כדלקמן:

היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות )לרבות יחידות שבקשות  .1.4.1

לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים( יפחת מהמספר הכולל של 

יבור, תענינה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה היחידות המוצעות לצ

יתרת היחידות וליחידה  המזערייהיה מחיר היחידה למבקשים המחיר 

 .שלא תתקבלנה בגינן בקשות לא יונפקו

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות  .1.4.2

היחידות שבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים( יהיה שווה או 

יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה 

 :כדלקמן

תענינה  -בקשות הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה  .1.4.2.1

 .במלואן

 .לא תענינה -בקשות הנוקבות במחיר נמוך מהמחיר האחיד ליחידה  .1.4.2.2

בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים( הנוקבות  .1.4.2.3

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל  -יחידה במחיר האחיד ל

מתוך סך היחידות המוצעות, שיוותר לחלוקה לאחר הענות לבקשות 

הנוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה ולאחר הענות 

למשקיעים מסווגים אשר בקשו במחיר האחיד ליחידה, אם וככל 

ה שבה שיהיו, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקש

נקב במחיר האחיד ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות 

בניכוי חלקם של )הכלולות בכל הבקשות שבהן ננקב המחיר האחיד 

 .(םהמשקיעים המסווגי

 חקבע בדונהקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי ש .1.4.2.4

 .ההצעה

אם בהקצאת היחידות על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי  .1.4.3

ידות הם יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים יח

של יחידות שינבעו כתוצאה מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, 

 בדוח הצעת מדף זה.במחיר ליחידה שנקבע 

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו  .1.4.4

בקשתו, לפי הכללים המפורטים לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית ל

 .לעיל

  הקצאת אגרות החוב למשקיעים מסווגים .1.5

על פי תקנות אופן ההצעה, במקרה של חתימת יתר בהצעה אחידה, תהא ההקצאה 

 :למשקיעים המסווגים כדלקמן

היחס בין כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר  – "חתימת יתר"זה, ף בסעי

"הכמות הכמות שנותרה לחלוקה, ובלבד שהוא עולה על אחד.  קבע, לביןיש הרכישה

, לאחר שנוכתה ממנה דוח ההצעהכמות ניירות הערך שהוצעה ב – שנותרה לחלוקה"
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 הרכישהכמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר 

 .קבעיש

מת שנתן תיעשה במקרה של חתימת יתר, הקצאה למשקיע מסווג לפי התחייבות מוקד

 :באופן הזה

 אחוזים מאהלא עלתה חתימת היתר על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג  .1.5.1

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

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

אמור לא היתה כמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כ .1.5.2

, אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים עילל 1.5.1ף בסעי

המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך 

ליחידה. הזמנות  ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר

צורך ידי הציבור ל-המשקיעים המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על

ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה קביעת המחיר האחיד ליחידה. 

 .במחיר האחיד ליחידה כפי שנקבע במכרז

במקרה שלא תתקיים חתימת יתר, תיחשבנה הזמנות המשקיעים  .1.5.3

צורך ידי הציבור ל-המסווגים במסגרת המכרז כהזמנות שהוגשו על

 .חלוקת ניירות הערך למזמינים

 הודעה על תוצאות ההנפקה .1.6

, 10:00 שעהלא יאוחר מה ,ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז .1.6.1

אשר בקשותיהם נענו למבקשים, תימסר הודעה על ידי רכז ההנפקה 

. ההודעה תציין , באמצעות המורשים לקבלת בקשותבמלואן או בחלקן

מספר היחידות שתוקצינה לכל שנקבע במכרז, את  המחיר ליחידהאת 

עם קבלת ההודעה, ובאותו הם בעבורן. מזמין ואת התמורה המגיעה מ

יעבירו המבקשים באמצעות המורשים  ,בצהרים 12:30יום עד השעה 

להלן,  3 לקבלת בקשות, לרכז ההנפקה, לחשבון המיוחד כאמור בסעיף

את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה הזמנתם 

 .כאמור בהודעה האמורה

בידי רכז ההנפקה, כאילו התקבלה  החברה תראה את קבלת התמורה

 בידיה.

יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדו"ח מיידי ב .1.6.2

וככל שנדרש על פי דין, לרשות ניירות ערך ולבורסה על תוצאות המכרז, 

תוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני עיתונים יומיים 

 .נפוצים בישראל בשפה העברית

 המיוחד והקצאת היחידות החשבון .2

סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  .2.1

. וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו "(החשבון המיוחד)להלן: "

החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה 

 "(.ךחוק ניירות ער)להלן: " 1968 -, התשכ"חבהתאם להוראות חוק ניירות ערך
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כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות 

 .נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד, את כל הסכומים ששולמו  .2.2

ורכז  הצעת המדף בגין ניירות הערך שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי דוח

 .הצעת המדףההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי תנאי דוח 

ביום המסחר הראשון  12:30רכז ההנפקה יעביר לחברה, לא יאוחר מהשעה  .2.3

שלאחר יום המכרז את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד בצירוף הפירות 

של  םהחוב לחברה לרישומיתעודת איגרת אשר נצברו בגינם וזאת כנגד העברת 

 ."(החברה לרישומיםבנק הפועלים בע"מ )להלן: "

 אישור לרישום אגרות החוב המוצעות למסחר בבורסה .3

קבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על לאחר  .3.1

לאחר ימי מסחר  (3שלושה )תפנה החברה לבורסה בתוך  פי דוח הצעת המדף,

את אגרות החוב המוצעות על פי דוח בבקשה לרשום בה למסחר , יום המכרז

 .הצעת המדף

 אגרות החוב המוצעות יחל בסמוך לאחר רישומן למסחר.המסחר ב .3.2

 אגרות החוב מכתבי הקצאה ותעודות .4

אגרות החוב נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים, את 

, אגרות החובגין ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות ב הכלולות

קה ידי רכז ההנפ-כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד עללחברה לרישומים 

 .לעיל 3לחברה כאמור בסעיף 

תעודות אגרות החוב תהיינה ניתנות להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת אחרים, בכפוף 

בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות לחברה ו

 לתשלום כל ההוצאות, המיסים וההיטלים הכרוכים בכך, על ידי המבקש.

  מיסוי .5

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים, על המשקיע לשקול את השלכות המס 

הצעת . האמור בדוח בדוח הצעת מדף זה הקשורות בהשקעה באגרות החוב המוצעות

מתיימר  וגרות החוב המוצעות, אינובהוראות הכלולות בסעיף זה בדבר מיסוי אהמדף 

בא במקום ייעוץ  ולהוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בסעיף זה, ואינ

 משפטי ומקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.

, הצעת המדףדוח  למועד נכונים שהם כפי המס דיני על מתבסס לעיל האמור כי, מובהר

הוראות החוק או תיאור ממצה של  שלימר להוות פרשנות מוסמכת ו/או מלאה אינו מתי

המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו ואינו בא במקום ייעוץ משפטי ומקצועי  הוראות

 בדיני שינוי, כן כמובנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע. 

 .שונות לתוצאות להוביל עשוי המס

 -(, התשס"ה147חוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ה לתוקפו נכנס 2006 בינואר 1 ביום

משנה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה  147"(. תיקון 147תיקון )להלן: " 2005
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ת למיסוי ניירות ערך הנסחרים ו"(, הנוגעהפקודה)להלן: " 1961-)נוסח חדש(, התשכ"א

 בבורסה. 

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

( 2009בינואר,  1)נכנס לתוקף ביום  2008בדצמבר,  31"(, אשר פורסם ברשומות ביום 169

טרם הצעת המדף דוח וחולל שינויים נוספים ביחס למיסוי ניירות ערך. במועד פרסום 

 . ל"הנ תיקוניםההתפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות 

 ליישם חקיקה)תיקוני  הכלכלית ההתייעלות חוק ברשומות פורסם 2009 ביולי 23 ביום

 ההתייעלותחוק ")להלן:  2009-(, התשס"ט2009-2010התוכנית הכלכלית לשנים 

(. בחוק ההתייעלות הכלכלית נקבע, בין היתר, כי יופחתו באופן הדרגתי "הכלכלית

לפקודה ושיעורי מס החברות כאמור בסעיף  121בסעיף שיעורי המס ליחידים כאמור 

 )א( לפקודה. 126

החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה(  אישרה הכנסת את 2011בדצמבר,  5ביום כמו כן, 

"(, אשר פורסם 187 תיקוןקודה )להלן: "לפ 187תיקון  אשר כלל את 2011-התשע"ב

. 2012 בינואר 1בתוקף החל מיום ומרבית הוראותיו  2011בדצמבר,  6ברשומות ביום 

, אשר כללו, בין השאר את אומצו חלק מהמלצות ועדת טרכטנברג 187במסגרת תיקון 

ביטול המגמה להפחתת שיעור המס ליחידים ולחברות כפי שנקבע בחוק להתייעלות 

 לפקודה שונו שיעורי המס בידי יחידים לגבי הכנסות 187כמו כן, במסגרת תיקון  כלכלית.

ולגבי בעל מניות מהותי,  25%לשיעור של  20%ידנד, ריבית ורווחי הון משיעור של מדיב

 .מדיבידנד ורווח הוןלגבי הכנסות  30%כהגדרתו בפקודה, לשיעור של 

, התקבל בכנסת החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל המס )תיקוני 2012באוגוסט  6 ביום

, "(195תיקון )להלן: "לפקודה  195 , אשר כלל את תיקון מס'2012-חקיקה(, התשע"ב

 ,2013בינואר  1, שהוראותיו בתוקף מיום 2012 באוגוסט, 13אשר פורסם ברשומות ביום 

 ש"ח 800,000אשר קבע, בין היתר, כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עולה על 

 ,ש"ח 803,520 -ו ש"ח 810,720עומד על  2016 -ו 2015 יםלשנמעודכן ה)הסכום 

)ראה  ש"ח 800,000(, יהא חייב במס יסף על חלק הכנסתו החייבת העולה על מהבהתא

 "(. מס יסף)להלן: " 2%(, בשיעור של הלןלעדכון 

פורסם החוק לשינוי סדרי עדיפויות )תיקוני חקיקה להשגת יעדי  2013ביולי,  30 ביום

שר פורסם , א"(דריםחוק ההס)להלן: " 2013 -"גתשעה(, 2014 -ו 2013התקציב לשנים 

אשר במסגרתו, הועלו, בין היתר, שיעורי מס החברות  2013באוגוסט,  5ברשומות ביום 

 . 26.5%לשיעור של  2014החל משנת 

חוק האישרה מליאת הכנסת בקריאה שנייה ושלישית את הצעת  2016בינואר,  4ביום 

, אשר 2015-( )הפחתת שיעור מס חברות(, התשע"ו217לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' 

 .2016בינואר  1, החל מיום 25%-ל 26.5%-כוללת הפחתת שיעור מס החברות מ
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חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקון חקיקה ליישום פורסם  2016בדצמבר  29ביום 

וק המדיניות ח)" 2016-(, התשע"ו2017-2018המדיניות הכלכלית לשנות התקציב 

שיעורי המס  האחרונה בעניין"( בו נקבע, כי המדרגה 2017-2018 לשנים הכלכלית

ואילך ובנוסף יעודכן שיעור  2017בינואר  1החל מיום  47%ליחידים תעודכן לשיעור של 

 שבגינה חל מס יסף ,2017, לשנת %. כמו כן עודכן גובה ההכנסה החייבת3-מס היסף ל

עומד  2018)הסכום המעודכן לשנת  אשר יתואם מידי שנה למדד ,אלפי ש"ח 640לסך של 

י שיעור נקבע, כ 2017-2018בנוסף , בחוק המדיניות הכלכלית לשנים  .(ש"ח 641,880 על

 ואילך. 2018לשנת  23%-ו 2017לשנת  24%מס החברות יופחת לשיעור של 

יובהר, שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל. יצוין, כי 

, כהגדרתם בפקודה, "ב חוזר ותיקתוש"ו "יחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה"ביחס ל

עשויות לחול השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו 

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

, כהגדרתם 5"בעלי מניות מהותיים"או כ 4"בעלי שליטה"למשקיעים אשר ייחשבו כ

 .עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן בפקודה,

ניירות )להלן: "הצעת המדף דוח לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך הכלולים ב

 "( הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן: הערך

 רווח הון ממכירת ניירות הערךשיעור המס על  .5.1

)לרבות  ניירות ערךלפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת  91בהתאם לסעיף  .5.1.1

ידי יחיד תושב ישראל אשר ההכנסה ממכירת -על אגרות חוב צמודות(

והיחיד  ניירות הערך אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד"

, חייב , הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל נייר הערךלא תבע

ך לפקודה, א 121במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 

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

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

שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה, קרי, המחזיק, במישרין או בעקיפין, 

לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של  10% -, ב6לבדו או יחד עם אחר

 -י השליטה בחברה, במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו באמצע

, אשר "(מהותי מניות בעל)להלן: " החודשים שקדמו למכירה כאמור 12

על אף האמור . 30%שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על 

)או  7גרת חוב, שאינה צמודה למדדילעיל, רווח הון, בידי יחיד, במכירת א

 במס יחויב(, חוץ למטבע צמוד אינו שערכה או חוץנקובה במטבע שאינה 

 ויראו, מהותי מניות בעל לעניין 20% של או, 15% על יעלה שלא בשיעור

 .ריאלי הון כרווח ההון רווח כל את

                                                 

 )ט( לפקודה3 ףכהגדרת מונח זה בסעי  4
 לפקודה. 88הגדרת מונח זה בסעיף כ  5
 לפקודה. 88עיף הגדרת מונח זה בסכ  6
 .לפקודה 91 בסעיף זה מונח כהגדרת  7
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לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות  .5.1.2

, עד 30%ס בשיעור של הערך, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במ

לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 

. שיעור המס המופחת כאמור לא א)ב( לפקודה101 -ו ( לפקודה9א)א()101

יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה 

שאז  ( לפקודה,1)2מ"עסק" או מ"משלח יד", בהתאם להוראות סעיף 

 לפקודה.  121הוא יחויב במס שולי כקבוע בסעיף 

בר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך ח

בשנת  24%בשיעור של ))א( לפקודה 126הקבוע בסעיף בשיעור מס חברות 

 (.2018 החל משנת  23%בשיעור של  -ו 2017

( 2)9ממס לפי סעיף  וכן קופת גמל וגופים הפטורים קרן נאמנות פטורה .5.1.3

לפקודה, פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור 

ג 129בהתאם להוראות סעיף בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף. 

על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול לפקודה 

שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו 

 כנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע במפורשות אחרת.ה

לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור 

 לפקודה. 121המרבי הקבוע בסעיף 

בפקודה, פטור ממס הגדרתו כ, )יחיד או חבר בני אדם( תושב חוץככלל,  .5.1.4

מכוח סעיף  לעל רווח הון ממכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה בישרא

 186( לפקודה )למעט מק"מ ואג"ח לטווח קצר בהתאם לתיקון 2)ב97

, וזאת אם רווח ההון אינו ממפעל הקבע שלו בישראל ואם לפקודה(

או לאחריו, ובהתאם הצעת המדף דוח רכישת נייר הערך הייתה במסגרת 

היה יום רכישתו של נייר לפקודה.  (2)ב97לתנאים ולמגבלות של סעיף 

לא היה  ואילו נמכר לפני רישומו, לפני יום רישומו למסחר בבורסההערך 

( לפקודה, יחויב 3)ב97זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף 

חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו 

למסחר בבורסה )אך לא יותר מרווח ההון במועד המכירה, בהתאם 

האמור לעיל לא יחול לגבי ( לפקודה(. 2)ב97ים בסעיף לתנאים המפורט

חבר בני אדם תושב חוץ, אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו או 

או יותר מההכנסות או הרווחים של חבר בני  25% -הנהנים או הזכאים ל

, או יחד עם 8לבד או ביחד עם אחראדם תושב חוץ, במישרין או בעקיפין, 

א לפקודה. יצוין, כי במקרה 68קבוע בסעיף בהתאם לתושב ישראל אחר 

שפטור כאמור אינו חל, ככלל אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנת המס 

וזאת בכפוף  )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ

. להמצאה מראש של אישור לפטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים

                                                 

 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף  8
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 לתושב בורסה חבר או בנקאי תאגיד ידי על במקור מס ינוכה לא, כן כמו

 .מסוימים תנאים בהתקיים חוץ

 שיעור המס בגין הכנסות ריבית .5.2

יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על  ,לפקודהג)ב( 125 לסעיף בהתאם .5.2.1

בגין ריבית או דמי ניכיון, שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן  25%

ח הצמודות ג לפקודה(, לרבות אג"125למדד )כהגדרת המונח בסעיף 

למט"ח, ויראו את הכנסתו זאת כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו 

 מדד את לפקודהג 125 סעיף לעניין במדד יראו כי, יצויןהחייבת. 

ידי הלשכה המרכזית  על לאחרונה שפורסם כפי לצרכן המחירים

שער  –"ח במטאו שהוא נקוב  "חלמטלסטטיסטיקה ובנכס שערכו צמוד 

 המטבע.

על  15%ג)ג( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 125ף בהתאם לסעי .5.2.2

( לפקודה( או דמי 6)ה3ריבית )לרבות הפרשי הצמדה חלקיים בסעיף 

ניכיון, שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד, או שהנה צמודה 

עד בחלקה לשיעור עליית המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד 

 לפדיון.

 יחולו לא כאמור המס שיעורי)ד( לפקודה, )ג(125בהתאם לסעיף  .5.2.3

 הכנסה היא הריבית( 1: )הבאים מהתנאים אחד, היתר בין, בהתקיים

 בספרי רשומה שהיא או לפקודה( 1)2 סעיף לפי" יד"משלח  או"עסק" מ

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

שעליו משולמת  החוב הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות

; בחברה המשלמת את הריבית 9היחיד הוא בעל מניות מהותי( 3) ;הריבית

או  רותיםישאו שהוא נותן לה  ( היחיד הוא עובד בחברה המשלמת4)

מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא 

לב  אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום

ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין החברה 

( מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת 5; )המשלמת

 , שיעור המס שיחול על היחיד הינובמקרים אלו הכספים של הכנסת.

לגבי תושב חוץ, יתכן וישנן  .לפקודה 121שיעור מס שולי בהתאם לסעיף 

  .ן שיעור מס מופחתאמנות מס אשר קבוע בה

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הנכיון של חבר בני אדם  .5.2.4

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

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

 (.2018החל משנת  23% -ו 2017בשנת  24%מס החברות )הינו שיעור 
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ד( לפקודה, תושב חוץ פטור ממס על הכנסה 15)9בהתאם להוראות סעיף  .5.2.5

מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת 

בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה 

אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל. בכפוף להוראות אמנות 

ו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב למניעת כפל מס שנכרת

התקיים אחד הפטור לא יחול ב .החוץ ובכפוף לאישור מרשות המסים

 קרים הבאים: הממ

 .בחבר בני האדם המנפיק 10תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי (א)

 88( להגדרת קרוב בסעיף 3קרוב כהגדרתו בפסקה ) הינו תושב החוץ (ב)

 .פיקלפקודה, של חבר בני אדם המנ

תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני  (ג)

האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עימו )אלא אם הוכח כי 

שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ובלי שהושפעו מקיומם 

 של יחסים מיוחדים(.

ריבית  במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסת .5.2.6

של תושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( שמקורן בניירות הערך יחויב בהתאם 

להוראות הפקודה, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות 

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

 החוץ, וקבלת אישור מתאים מרשות המסים.

, כאמור 2018-2017הכלכלית לשנים  בהתאם לחוק המדיניות – מס יסף .5.2.7

על הכנסה העולה על סך  3%ישולם מס יסף בשיעור של  לעיל, נקבע, כי

 . . 2018בשנת  ש"ח 641,880 -ו 2017 בשנת ש"ח 640,000של 

 

 ערך מניירות הון רווח על במקור ניכוי .5.3

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך  .5.3.1

תקנות מס לפקודה והוראות  164-243לסעיפים תאם המוצעים, בה

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

, 2002 -במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"ג

שהוא יחיד "חייב" )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( המשלם למוכר 

מרווח ההון  25%יעור של תמורה במכירת ניירות הערך, ינכה מס בש

לפקודה,  91כהגדרתו בסעיף ובנייר ערך שאינו צמוד למדד , הריאלי

המשלם למוכר שהוא חבר בני אדם  . חייבמרווח ההון 15%בשיעור של 

ינכה מרווח ההון הריאלי או מהתשלום, לפי  ,תמורה במכירת ניירות ערך

 -ו 2017בשנת  24%)א( לפקודה )126העניין, מס בשיעור הקבוע בסעיף 

 שיעור)או  פטור יבכפוף לאישורהאמור לעיל הינו  (.2018החל משנת  23%
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מראש, מניכוי מס במקור שהופק על ידי פקיד השומה  ו(, שיומצאמופחת

כמו כן, לא ינוכה  במקור. לבצעמנכה ה שרשאיכפוף לקיזוז הפסדים בו

מניכוי  מס במקור לקופת גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים

 המס מלוא נוכה לא המכירה במועד אם כי, יצוין מס במקור לפי הדין.

 לפקודה)ד( 91 סעיף הוראות יחולו, הריאלי ההון מרווח במקור

 .כאמור מכירה בגין מקדמה ותשלום דיווח בדבר מכוחו וההוראות

לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתאם בהתקיים תנאים  .5.3.2

 נות.מסוימים הקבועים בתק

יצוין, כי אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור כמפורט לעיל  .5.3.3

)ד( לפקודה וההוראות מכוחו 91מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

 בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

יימחקו ממסחר  הצעת המדףוח דפי -ככל שניירות הערך המוצעים על .5.3.4

ר שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( בבורסה, שיעור הניכוי במקו

מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על  30%יהיה 

 פטור מניכוי מס במקור(.  לרבותשיעור אחר של ניכוי מס במקור )

 ניכוי במקור מהכנסות ריבית .5.4

-מס הכנסה )ניכוי מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ובהתאם לתקנות 

לפקודה, שיעור המס שיש לנכות  170 סעיףוהוראות  "(מריבית ניכוי תקנות)להלן: " 2005

הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס על פי כל  ,במקור על ריבית )כהגדרתה בתקנות הנ"ל(

, המשולמת על ניכיון ודמי לפקודה( 13)9 סעיף לפי חלקיים הצמדה הפרשידין, לרבות 

 כדלקמן:  וזה הינ דוח הצעהעל פי  יםים, המונפקאגרות חוב או ניירות ערך מסחרי

ניירות ערך צמודים למדד תאגיד בנקאי המשלם ליחיד ריבית שנצמחה מ .5.4.1

ל יחיד )לרבות תושב חוץ( שאינו בעל מניות במקרה ש 25% -או למט"ח 

 ןשאינ חוב אגרות בגין ריבית. לגבי תמהותי בחבר בני האדם משלם הריבי

חיד )לרבות תושב חוץ( יבמקרה של  15% -למדד או למט"ח ותצמוד

שאינו בעל מניות מהותי בחבר בני אדם משלם הריבית. במקרה של יחיד 

שהוא בעל מניות מהותי או יחיד העובד בחבר בני האדם או נותן לו 

 121שירותים או מוכר לו מוצרים יחול שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 

 .לעיל כמפורטלפקודה, 

מס  בשיעור מס ינוכה(, חוץ ותושב ישראל)תושב  אדם בני חבר לגבי

)א( לפקודה. חרף האמור לעיל, שיעור ניכוי 126החברות הקבוע בסעיף 

המס במקור במקרה של תושבי חוץ )יחיד וחבר בני אדם(, עשוי להיות 

, בכפוף לאמנות למניעת המיסים מרשות תקףמוקטן בהתאם לאישור 

 דינת מושבו של תושב החוץ. כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למ

 מס ינוכה לא, 2009, בינואר 20 מיום המסים רשות של להנחיה בהתאם

 חוץ תושב שהינו מי ידי על המחוזקת סחירה"ח מאג ריבית על במקור

 .לפקודהד( 15)9 בסעיף כהגדרתו
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א לפקודה, הפטור כאמור 68יחד עם זאת ובהתאם לאמור בהוראות סעיף 

בת חוץ אם בעלי השליטה או הנהנים או הזכאים לא יחול על חברה תוש

ההכנסות או הרווחים של החברה תושבת החוץ, לפחות מ 25% -ל

 במישרין או בעקיפין, הם תושבי ישראל.

, ניכוי המס 2010בדצמבר  27יצוין כי לפי הנחיית רשות המיסים מיום  .5.4.2

במקור מריבית )לרבות דמי ניכיון( כאמור והעברתו לרשות המיסים 

 בכפוף זאתבצע ככלל על ידי חבר הבורסה במקום החברות המנפיקות, ית

 .האמורות להנחיות ובהתאם

לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר  4בתקנה  .5.4.3

י , נקבע כ2002-בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

ם דמי ניכיון, יראו בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים ג

כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי ניכיון, אם התקיימו כל אלה: 

( במועד הפדיון 2( רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; )1)

( הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק 3נוצר הפסד הון: )

הפסד ההון. דמי  באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גובה

ניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא ייחשבו כהכנסה לפי 

 ( לפקודה.4)2סעיף 

ולהוראות חוק רלוונטיות נוספות,  לפקודה( 4)2 סעיף להוראת בהתאם .5.4.4

בגין אגרת חוב כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור  ניכיוןדין 

קרן אגרת  פדיוןהניכיון יהא במועדי לעיל. ניכוי המס במקור בגין דמי 

 החוב. 

ניכוי  לתקנות בתוספת המנויים נוספים וגופים גמל קופות, נאמנות קרנות .5.4.5

 פטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.  ניכויה מריבית,

 קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים .5.5

ככלל, הפסדי הון ממכירת ניירות הערך המוצעים, יותרו בקיזוז רק  .5.5.1

 במקרים שבהם אילו היו נוצרים רווחי הון הם היו חייבים במס. 

שאילו היה רווח הון ערך, ה ותבשנת המס בה נוצר הפסד ממכירת נייר .5.5.2

קיזוז כנגד רווח ההון הריאלי ושבח מקרקעין חייב במס, ניתן יהיה ל

 92על פי העקרונות הקבועים בסעיף  שינבעו ממכירת כל נכס שהוא,

מחוצה לה )למעט  , ובין אםבישראל רווח נוצר מנכסלפקודה. בין אם ה

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

קיזוז גם כנגד בר יהיה ממכירת ניירות ערך הפסד הון בשנת המס  .5.5.3

בגין אותו נייר שנתקבלו באותה שנת מס מריבית או מדיבידנד  ותהכנס

ניירות ערך אחרים מד מריבית או מדיבידנ ותערך או כנגד הכנס

באותה שנת מס, ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או שהתקבלו 

שיעור הקבוע בסעיף ה עולה על אינוהדיבידנד מנייר הערך האחר כאמור 

 . (2018החל משנת  23% -ו 2017בשנת  24%)א( לפקודה )126
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הפסד שלא ניתן לקזזו, כולו או מקצתו, בשנת מס מסוימת, כאמור לעיל,  .5.5.4

( ב)92כאמור בסעיף ושבח מקרקעין בלבד יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון 

לפקודה בשנות המס הבאות בזו אחר זו, לאחר השנה שבה היה ההפסד, 

 ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה היה ההפסד.

בהתאם לתיקון לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח  .5.5.5

ערך, במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה  הון במכירת ניירות

י במסגרת חישוב רווח ההון לצורך כ, נקבע 2011 -עתידית(, התשע"א

ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים, יחידות של קרנות 

"(, יקזז החייב בניכוי ניירות סחיריםנאמנות ועסקאות עתידיות )"

סחירים שהיו בניהולו  במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות

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

 יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.

בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  .5.5.6

, קיימות מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז, אשר נקבעו בהוראות 2006

 . 147פקודה לפני תיקון ל 92התחולה לסעיף 

עת הנפקת ניירות ערך ביחידות, החברה תשייך את ב -ביחידות המונפקים ערך ניירות .5.6

 שוויםהמצב הכספי של החברה, לניירות הערך המוצעים של פי  עלתמורת ההנפקה, בדוח 

ההוגן. השווי ההוגן, יקבע על פי ממוצע שוויו )בהתאם למחיר הנעילה בבורסה( של כל 

  יירות הערך המוצעים בתום כל אחד משלושת ימי המסחר הראשוניים.אחד מנ

 ( נוספותג'סדרה הנפקת אגרות חוב ) .5.7

( נוספות בדרך של ג'סדרה החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב )

(, בשיעור ניכיון שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב ג'סדרה הרחבת אגרות החוב )

במחזור באותו מועד. היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב ( שתהיינה ג'סדרה )

( ג'סדרה ( בשל הרחבת הסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב )ג'סדרה )

לעניין רשות המסים מבאישור שקיבלה  החברהתשתמש הקיימות במחזור באותה עת, 

ייקבע לאגרות החוב ולפיו החוב האמורות, ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות 

האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים לאגרות 

בהתאם לאמור . "(שיעור הניכיון המשוקלל)בסעיף זה: " (, ככל שיהיוג'סדרה החוב )

, החברה תחשב לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון ל בחברהבאישור שהתקב

( לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם ג'סדרה המשוקלל בגין כל אגרות החוב )

ותודיע בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה את שיעור הניכיון המשוקלל  להוראות הדין

. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה .האחיד

. במקרה ( טרם הרחבת הסדרהג'סדרה הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אגרות חוב )מדמי 

( לפני הרחבת הסדרה ועד לפרעון אגרות ג'סדרה ם שהחזיק את אגרות החוב )זה, נישו

החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי 

 הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.
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שים לב די מומחים, בי-התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

י דוח פ-לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

ת תוצאות המס אשר יחולו עליו מנת להבהיר א-זה, לפנות לייעוץ מקצועי על הצעה

 בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, 

בשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות טרם התג

לגבי אופן יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע 

הדברים, לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענין 

 הסדרי המס שקיבלה החברה.

לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות  כמקובל בהחלטות השקעה יש

הערך המוצעים. האמור אינו מתיימר להיות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק 

הנזכרות לעיל או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך המוצעים ואינו 

וצעים מהווה או בא במקום ייעוץ מקצועי בנדון. מוצע לכל רוכש של ניירות הערך המ

לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי באשר להשלכות המסוימות של הדין המקומי וכן באשר 

להשלכות מס זר בגין רכישה, החזקה ומכירה של ניירות הערך המוצעים, לרבות 

ההשלכות של כל שינוי מוצע בדינים האמורים, בהתאם לנתונים המיוחדים לכל רוכש 

 ורוכש.

דוח הצעת דיני המס כפי שהינם נכונים למועד מובהר, כי האמור לעיל מתבסס על 

וכפי שהם ידועים לחברה, וכי שינויים בדיני המס עשויים לחול למפרע ו/או  המדף

 להוביל לתוצאות שונות.
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 'בנספח 

 מעלות -דירוג ומכתב הסכמה 



 

      
 
 
 
 

 
 2018, אפרילב 30

 

 לכבוד

 בע"מ קבוצת אשטרום

 שלום רב

 

 

 לאג"ח דירוג: הנדון

 

 בע"מ קבוצת אשטרום י"שיונפקו לציבור ע אג"חל 'ilA'קבעה דירוג של  S&P Maalotהרינו להודיעכם כי 

ilA/Stable/ilA-1) )(חברה"ה: להלן )" להלן) 'ג הרחבת סדרת אג"חבאמצעות  ,.נ.ע מיליון ₪ 250עד בסך כולל של :

 . "(דירוג"ה

 

מיום  דוח הצעת המדףטיוטת על סמך , בין היתר, נקבע החובאגרות ברצוננו להדגיש כי הדירוג ל, בהתייחס לזאת

ומטרת ההנפקה שמסרתם  המוצעת ועל בסיס מבנה ההנפקה "( דוח הצעת המדף טיוטת: "להלן) 2018 אפרילב 30

 .לנו

 

 לעומת אחרים שינויים או/ו ההנפקה במטרת,ההנפקה במבנה שינויים כלולסופי יה המדף הצעתח "דו בו מקרה בכל

 הדירוג על להשפיע העשוי כלשהו בגורם מהותי שינוי חל בו מקרה בכל או ,המדף הצעתח "טיוטת דו של הנוסח

שינויים "ה: להלן)ור האמ הדירוג את ולתקן בנושא שנית לדון הזכות את S&P Maalotשומרת , דרך שהיא בכל

 ל"הנ הדירוג .והתוספות השינויים כל בדבר פרטים בכתב אלינו ולהעביר להודיענו נבקשכם לכך אי "(. תוספות(ה)ו

 ותוספות שינויים כולל ואינ ףהמד הצעתח "דו כי ףהמד הצעתח "דו פרסום לפני בכתב מכם אישור בקבלת מותנה

 .כלשהם

 

על החברה להימנע מלכלול את . 2018 יוניב 29עד ליום , דהינו, יום מיום מועד מכתב זה 60תוקף הדירוג הינו 

 .לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב דףהמ הצעתח "הדירוג בדו

 

  , לרבות על דרך ההפניה.ףהמד הצעתח "ח הדירוג ייכלל במלואו בדו"אנו מסכימים כי דו, בכפוף לאמור לעיל

 

ואינה בוחנת מסמכים , בלבד ףהמד הצעתח "דוטיוטת בוחנת את  S&P Maalot, מובהר כי לצורך קביעת הדירוג

  .המדף הצעתח "לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דו, נוספים הקשורים להנפקה

 

 

 ,בברכה

 

S&P Global Ratings Maalot Ltd. ("S&P Maalot") 

www.maalot.co.il 

 
 
 

12 Abba Hillel 
Ramat Gan, 5250606, Israel   
972-3-7539700 Tel 
972-3-7539710 Fax 
www.maalot.co.il 
 

http://www.maalot.co.il/
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 'גנספח  

 הסכמה של רואה החשבון המבקרמכתב 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 2018, באפריל 30

 
 לכבוד

 קבוצת אשטרום הדירקטוריון של
 10קרמינצקי 

 אביב -תל
 

 ,נ.א.ג

 החברה( -דוח הצעת מדף של קבוצת אשטרום בע"מ )להלן הנדון:

             2018  אפרילהמיועד להתפרסם בחודש 

 
שבנדון  בדוח הצעת מדףהכללה )לרבות בדרך של הפניה( להננו להודיעכם כי אנו מסכימים 

   של הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 

על הדוחות הכספיים מאוחדים  2018 סבמר 26דוח רואה החשבון המבקר מיום  .1

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה  2016-ו 2017בדצמבר  31של החברה לימים 

 .2017בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

על ביקורת של רכיבי בקרה  2018במרס  26דוח רואה החשבון המבקר מיום  .2

 .2017בדצמבר  31פנימית על דיווח כספי של החברה ליום 

 

של  נפרדה הכספי המידע על 2018 במרס 26 מיום המבקר החשבון רואה דוח .3

(, ומיידים תקופתיים דוחות) ערך ניירות לתקנות' ג9 תקנהל בהתאםהחברה 

ולכל אחת משלוש השנים  2016-ו 2017בדצמבר  31לימים  ,1970-ל"התש

 .2017בדצמבר  31בתקופה שהסתיימה ביום 

 

 

 

 

 

 

 קוסט פורר גבאי את קסירר

 רואי חשבון           

 קוסט פורר גבאי את קסירר
 , 144מנחם בגין ' רח
  6492102אביב -תל
 

 +972-3-6232525טל.   
 972-3-5622555+פקס  

ey.com 
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  בע"מ קבוצת אשטרום
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 חתימות

  גיל גירון

  ירון משורר
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  הו טלמתתי

  גבריאלה הלר

 


		2018-04-30T05:46:38+0000
	Not specified




