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שנת הדו"ח.2014 :
תאריך פרסום הדו"ח 15 :במרץ .2015
תיאור עסקי החברה:

 6.1פעילות החברה ותאור התפתחות עסקיה
 6.1.1שנת התאגדות החברה וצורת ההתאגדות
החברה נתאגדה בישראל לפי פקודת החברות ביום  2בדצמבר  1977כחברה פרטית
בעירבון מוגבל בשם רג'נסי הר הצופים בע"מ .ביום  27ביוני  1985שונה שם החברה לשמה
הנוכחי .ביום  10בנובמבר  1993נרשמה כחברה ציבורית לפי סעיף  41לפקודת החברות
[נוסח חדש] ,התשמ"ג – .1983
ביום  17לפברואר  ,2014בעקבות השלמת הצעת רכש מלאה למניות החברה שפורסמה על
ידי קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ,בעלת השליטה בחברה (להלן" :קבוצת חג'ג'") ,1חדלה
החברה מלהיות חברה ציבורית והפכה לחברה פרטית שהינה חברת אג"ח (כהגדרת המונח
בחוק החברות ,התשנ"ט – ( 1999להלן" :חוק החברות")) ,בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג'.
לפיכך ,נכון למועד פרסום דו"ח זה ,חלות על החברה כלל ההוראות מכוח הוראות חוק
החברות והתקנות מכוחו וחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1968-להלן" :חוק ניירות ערך")
והתקנות מכוחו ,החלות על חברת אגרות חוב ותאגיד מדווח ,בהתאמה.
 6.1.2התפתחות עסקי החברה והשינויים בשליטה בחברה בשנים האחרונות
6.1.2.1

רכישת קרקע בטבריה
במהלך שנת  1996רכשה החברה ביחד עם צד שלישי (להלן" :השותף לנכס בטבריה") את
זכויות הבעלות בגוש  15042חלקה  9ברחוב אחד העם בטבריה בשטח של כ 7 -דונם (להלן:
"הקרקע בטבריה") אשר עליה ניתן היה לבנות (דאז) פרויקט מגורים בן  80יחידות דיור
(להלן" :הפרויקט בטבריה") .נכון למועד הדו"ח ,לאחר שהושלמה בנית השלב הראשון
בפרויקט בטבריה ,לאחר שהחברה והשותף לנכס בטבריה מכרו לצד שלישי חלק מיתרת
הקרקע בטבריה ולאחר רכישת חלקו של השותף לנכס בטבריה ,החברה הינה הבעלים של
יתרת זכויות הבניה שנותרו בקרקע בטבריה ,לבניית  29יחידות דיור.

6.1.2.2

מכירת מלון רג'נסי ירושלים
עד לחודש אוגוסט  ,2010היתה החברה הבעלים והמפעילה של בית מלון רג'נסי ירושלים
בהר הצופים בירושלים (להלן" :המלון") והפעלתו היוותה את עיקר פעילותה .ביום 1
באוגוסט  2010הושלמה עסקה במסגרתה מכרה החברה למלונות דן בע"מ את המלון,
לרבות עיקר הנכסים ,הזכויות והחובות הקשורים בהפעלתו .תמורת מכירת המלון קיבלה
החברה סך של כ 45-מיליון דולר ארה"ב בתוספת מע"מ וסמוך לאחר השלמת העסקה,
פרעה החברה את התחייבויותיה ופיטרה את מרבית עובדיה.

6.1.2.3

הסדר נושים והפחתת הון
ביום  25בינואר  ,2011חילקה החברה דיבידנד לבעלי מניותיה בסכום כולל של כ41,767-
אלפי ש"ח (ששיקף דיבידנד למניה בסך של כ 0.6274-ש"ח למניה) .הדיבידנד האמור חולק
על אף שהחברה לא עמדה במבחן הרווח הקבוע בחוק החברות וזאת לאחר שניתן לכך
אישור ,כמו גם להסדר נושים שבוצע בחברה באותה עת ,על ידי דירקטוריון החברה
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למיטב ידיעת החברה ,קבוצת חג'ג' הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ (להלן" :הבורסה") ,ואשר מצויה בשליטת האחים יצחק חג'ג' ועידו חג'ג' ,המכהנים כדירקטור וכדירקטור
ומנכ"ל החברה בהתאמה.

ו2-

(בימים  21באוקטובר  2010ו 4-בינואר  ,)2011האסיפה הכללית של החברה (ביום 22
בנובמבר  )2010ובית המשפט המחוזי בירושלים ,בהתאם לסעיפים  303ו 350-לחוק
החברות ,בהתאמה (ביום  23בדצמבר .)2010
באשר להסדר ,נקבע כי עם השלמתו לא תהיה לגורם או אדם כלשהו כל זכות כנגד החברה
ו/או מנהליה ו /או בעלי מניותיה ו/או עובדיה ו/או נושאי המשרה בה ולא תהיה לגורם או
אדם כאמור כל זכות להמשיך בנקיטת הליכים ו/או לנקוט בהליכים משפטיים נוספים
ו/או חדשים כלשהם כנגד החברה ,לרבות הליכי הוצאה לפועל והליכים על פי פקודת
המסים (גבייה) ,אשר עילתם נובעת מהתקופה שלפני מועד השלמת ההסדר ו/או קשורה
לאישורו ,וזאת למעט כמפורט בדוחות הפרופורמה שצורפו לבקשה להסדר.
6.1.2.4

מכירת השליטה בחברה לידי נכסי אלדר גיל ומהוני בע"מ והגב' גלי ליברמן
ביום  19בדצמבר  2010נחתם הסכם למכירת סך כולל של  56,399,970.9מניות של החברה
אשר היוו נכון לאותו מועד כ– 84.73%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ,בין בעלי
השליטה הקודמים בחברה ,חברת אינברסיונס רג'נסי ס.א וה"ה ניקולס פיינסוד ,ליאון
ריימרס וסמואל רייפר לבין נכסי אלדר גיל ומהוני בע"מ והגב' גלי ליברמן (להלן ביחד:
"בעלי השליטה לשעבר") .ביום  10בפברואר  2011הושלמה עסקת מכירת השליטה
כאמור .לאחר מכירת השליטה בחברה כאמור לא בוצעה בחברה כל פעילות מהותית.

6.1.2.5

רכישת השליטה בחברה על ידי קבוצת חג'ג' (בעלי השליטה הנוכחיים בחברה)
ביום  29באוגוסט  2011נחתם הסכם מותנה בין החברה ,מצד אחד ,לבין קבוצת חג'ג' מצד
שני ,ובין בעלי השליטה לשעבר ,מצד שלישי ,שעניינו העברת השליטה בחברה לקבוצת
חג'ג' .לאחר שהתקיימו כל התנאים המתלים שנקבעו להסכם האמור ,הושלמה
ההתקשרות ביום  30בנובמבר  2011ובמסגרתה בוצעו ,בין היתר ,הפעולות הבאות:
א  .קבוצת חג'ג' רכשה מנכסי אלדר גיל ומהוני בע"מ ומהגב' גלי ליברמן 28,537,466
מניות של החברה ,שהיוו באותה עת כ 42.87%-מהון המניות המונפק והנפרע של
החברה (להלן" :המניות הנמכרות") ,כנגד תמורה במזומן בסך של  8.5מיליון ש"ח;
ב .החברה הקצתה לקבוצת חג'ג'  313,722,175מניות של החברה ,אשר היוו לאחר
הקצאתן כ 82.50%-מהון המניות המונפק והנפרע של החברה (להלן" :המניות
המוקצות") ,בדילול מלא (והן מהוות ביחד עם המניות הנמכרות  90%מהון החברה
לאחר ההקצאה ,בדילול מלא) ,וזאת כנגד תמורה במזומן בסך של כ 18.57-מיליון
ש"ח.
החל ממועד רכישת השליטה בחברה על ידי קבוצת חג'ג' ,פועלת החברה בענף הנדל"ן
בישראל ,בעיקר בתחום ארגון קבוצות רכישה.

6.1.2.6

פרסום תשקיף מדף
ביום  26בנובמבר  ,2013פורסם על ידי החברה תשקיף מדף ,הנושא את התאריך 27
בנובמבר ( 2013וביום  27בנובמבר  2013פרסמה החברה דו"ח מיידי אודות טעות סופר
שנפלה בתשקיף המדף) (להלן" :תשקיף המדף") ,לפיו תוכל להציע ,על פי דו"חות הצעת
מדף שיפורסמו (ככל שיפורסמו) על ידי החברה מכוחו ,מעת לעת ,ניירות ערך שונים של
החברה (מניות ,אגרות חוב ואופציות למניות ואגרות חוב ,כמפורט בתשקיף המדף).

6.1.2.7

הנפקת אגרות חוב
ביום  30בדצמבר  ,2013השלימה החברה הנפקה ,על פי דו"ח הצעת מדף מיום  26בדצמבר
 ,2013מכוח תשקיף המדף ,של  84,064,000אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,שאינן
המירות וזאת בתמורה כוללת ברוטו של  84,064אלפי ש"ח (המשקפת תמורה בסך  1ש"ח
עבור כל  1ש"ח ע.נ .אגרת חוב) .אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית בשיעור
 ,6.55%לא צמוד.
ביום  28בינואר  ,2014הרחיבה החברה את סדרת אגרות החוב (סדרה א') בדרך של ביצוע
הקצאה פרטית ,2ל 4-משקיעים מסווגים ,של  15,936,000אגרות חוב (סדרה א') ,כך
שלאחר ההקצאה מנתה הסדרה  100,000,000אגרות חוב (סדרה א') .3ההקצאה הפרטית
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לתנאים בהם נדרשה החברה לעמוד על מנת לבצע את ההקצאה הפרטית של אגרות החוב (סדרה א') ,בהתאם לתיקון
מס'  1מיום  26בדצמבר ( 2013להלן" :התיקון לשטר הנאמנות") לשטר הנאמנות מיום  26בנובמבר  ,2013שנחתם בין
החברה מצד אחד לבין רזניק פז נאמנויות בע"מ ,מצד שני ,כנאמן אגרות החוב (סדרה א') ,ולאופן עמידת החברה בהם,
ראה דו"חות מיידים שפרסמה החברה בימים  19בינואר  ,2014מס' אסמכתא  2014-01-019369ו 26-בינואר  ,2014מס'
אסמכתא .2014-01-024115
יצוין כי נכון למועד הדו"ח ,לאחר פדיון חלקי שבוצע ביום  31בדצמבר  ,2014כוללת הסדרה  83,330,000אגרות חוב
(סדרה א').
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בוצעה בתמורה לסך כולל ברוטו של  15,888אלפי ש"ח (המשקף סך של  0.997ש"ח עבור
כל  1ש"ח ע.נ .אגרת חוב) .אגרות החוב (סדרה א') שהוקצו בהקצאה הפרטית הינן
חסומות בהתאם להוראות סעיף 15ג לחוק ניירות ערך .יצוין כי אגרות החוב (סדרה א')
מובטחות בערבות של קבוצת חג'ג' 4ומדורגות על ידי חברת הדירוג Standard & Poor's
( Maalotלהלן" :מעלות") בדירוג  .BBB+כן יצוין כי שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות
החוב (סדרה א') שבמחזור ,לאחר הרחבת הסדרה כאמור ,עומד על .0.122%
סך של  50מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקה וההקצאה הפרטית שימש את החברה על
מנת לפרוע באופן חלקי הלוואות בעלים שהועמדו לה על ידי קבוצת חג'ג' (פירעון יתרת
ההלוואות שהעמידה קבוצת חג'ג' לחברה ,הנושאות נכון למועד זה ריבית שנתית בשיעור
 ,4.55%לא צמוד ,יעשה רק בכפוף לאמור בעניין זה בסעיף  5.5לדו"ח הדירקטוריון ליום
 31בדצמבר  2014המצורף לדו"ח זה (להלן" :דו"ח הדירקטוריון") .כמו כן סך של כ40 -
מיליון ש"ח נוספים שילמה החברה בגין נכסיה בקבוצות הרכישה רסיטל ,קרניצי
ואיינשטיין ובגין תשלומים שוטפים לרבות תשלום ריבית למחזיקי אגרות החוב (סדרה
א') .יתרת תמורת ההנפקה שימשה לצרכיה השוטפים של החברה.
לתנאי אגרות החוב (סדרה א') ראה סעיף  5לדו"ח הדירקטוריון.
6.1.2.8

הצעת רכש מלאה
ביום  22בינואר  2014פרסמה קבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה ,שהחזיקה באותו מועד
במניות המהוות  90%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה) מפרט הצעת רכש מלאה,
בהתאם לחוק החברות ולתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס ,2000-במסגרתה פנתה
קבוצת חג'ג' לכלל בעלי המניות של החברה (להלן" :הניצעים") ,בהצעה לרכוש מהם,
בהתאם לסעיף  336לחוק החברות ,את כל  38,028,849מניות החברה המוחזקות על ידם
ואשר מהוות  10%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה .במסגרת הצעת הרכש המלאה,
קבוצת חג'ג' הציעה לרכוש מהניצעים את מניותיהם בתמורה לסך של  20אגורות (0.2
ש"ח) למניה ,ובתמורה כוללת של כ 7,605,770-ש"ח.
ביום  6בפברואר  ,2014פרסמה החברה דו"ח מיידי לפיו נמסר לה על ידי קבוצת חג'ג' ,כי
בפועל נמסרו לקבוצת חג'ג' ,עד לתום תקופת הקיבול שנקבעה במפרט ,הודעות קיבול
מניצעים שעל פי הצהרתם אין להם ענין אישי בקבלת הצעת הרכש ,המחזיקים ב-
 21,523,111מניות המהוות כ 56.60%-מהמניות המוצעות לרכישה וכ 5.66%-מהון החברה
ומזכויות ההצבעה בה .לפיכך ,התקיים שיעור ההיענות הקובע (כהגדרתו במפרט הצעת
הרכש) ולפיכך רכשה קבוצת חג'ג' את מניות הניצעים שהמציאו לה הודעות קיבול כאמור
וכן רכשה קבוצת חג'ג' ,בהתאם להוראות סעיף  337לחוק החברות ,גם את יתר מניות
הניצעים ( 16,505,738מניות) אשר בגינן לא ניתנו הודעות קיבול.
עם ביצוע הרכישה כאמור (אשר הושלמה ביום  17בפברואר  ,2014אז נמחקו מניות
החברה ממסחר בבורסה) ,מחזיקה קבוצת חג'ג' במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה
ולאור הנפקת אגרות החוב (סדרה א') שבוצעה על ידי החברה ,כמפורט לעיל ,החברה נכון
למועד הדו"ח הינה חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת המונח בחוק
החברות) ,בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג' .לפיכך ,חלות על החברה כלל ההוראות מכוח
הוראות חוק החברות והתקנות מכוחו וחוק ניירות ערך והתקנות מכוחו ,החלות על חברת
אגרות חוב ותאגיד מדווח ,בהתאמה.

6.1.2.9

בקשה לתובענה נגד החברה וחברי הדירקטוריון
ביום  15בספטמבר  2014קיבלה החברה בקשה לאישור תובענה ייצוגית בהתאם לחוק
תובענות ייצוגיות  ,התשס"ו( ,2006-להלן" :התובענה") אשר הוגשה למחלקה הכלכלית
בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,כנגד החברה וחברי הדירקטוריון של החברה (להלן
ביחד "הנתבעים") .הבקשה הוגשה על ידי מבקש (להלן" :המבקש") הטוען להיותו בעל
מניות בחברה.
בבקשה נטען ,בין היתר ,כי מחובתם של הנתבעים היה (וכי הם נמנעו או לא עשו די בכדי),
לשמור את רכיב הסחירות הגלום במניות החברה ולפעול בכדי למנוע את כניסת מניות
החברה לרשימת השימור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן" :רשימת השימור"),
ולאחר שהמניות נסחרו ברשימת השימור ,לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להוציא את
מניותיה של החברה מרשימת השימור.
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יצוין כי הערבות הינה מוגבלת בסכום כולל שלא יעלה על  100מיליון ש"ח והריבית בגינו וזאת בכפוף לאמור בכתב
הערבות שצור ף לתיקון לשטר הנאמנות .לפרטים אודות מתן אישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה להעמדת
הערבות כאמור על ידי קבוצת חג'ג' ,כעסקה שיש בה אך ורק בכדי לזכות את החברה ,ראה דו"ח מיידי מיום 26
בדצמבר  ,2013מס' אסמכתא .2013-01-110395
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בנוסף ,טוען המבקש כי חברי הדירקטוריון התרשלו לכאורה והפרו את חובת האמון
והזהירות בהן הם חבים כלפי החברה ובעלי המניות מקרב הציבור ,בכך שלא שקלו וכן לא
הביאו לידיעתם של בעלי מניות המיעוט בחברה הצעות שונות שהועלו על ידי משקיעים
בחברה ,שעניינן הגדלת החזקות הציבור במניות החברה .בעשותם כן ,אפשרו הנתבעים
לקבוצת חג'ג' לרכוש את מניות החברה (במסגרת הצעת הרכש המלאה) במחיר נמוך
ביותר ומנעו מהחברה את האפשרות לגייס הון בתנאים עדיפים והכל תוך פגיעה
באינטרסים של בעלי מניות המיעוט בחברה.
על פי טענת המבקש ,יש לפצות את בעלי מניות המיעוט בגין הנזק המתמשך שנגרם להם
עקב מעשיהם ומחדליהם של הנתבעים בשל היסחרות מנית החברה ברשימת השימור חלף
היסחרותה במסחר הרציף .על פי המבקש ,אשר הסתמך על חוות דעת כלכלית (שהוכנה על
ידי בת זוגו של המבקש) שצירף לבקשה ,ההפסד המוערך על ידי המבקש ,שנגרם לקבוצת
בעלי מניות המיעוט של החברה הינו בסך של כ 3.5-מיליון ש"ח.
לענין זה יצוין כי ביום  4בפברואר  ,2015הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסכם פשרה
(להלן" :הסכם הפשרה") ,במסגרת תובענה לסעד הערכה (בהתאם להוראות סעיף 338
לחוק החברות) ,שהוגשה כנגד קבוצת חג'ג' בגין מחיר הצעת הרכש ששולם על ידה לניצעי
הצעת הרכש .חברי הקבוצה המיוצגת על ידי מבקש הבקשה המוקדמת ,הינם כל מי
שמניותיו בחברה נרכשו בכפייה ,בהתאם להצעת הרכש ,דהיינו ,מי שהיו הבעלים של
 16,505,738מניות של החברה ,המהוות כ 4.34%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה
(להלן" :חברי הקבוצה המיוצגת") .בהתאם להסכם הפשרה ,מבלי שהדבר יהווה הכרה
בטענות העומדות ביסוד התובענה ובקשת האישור ,ולצרכי פשרה בלבד ,התביעה תוכר
כתביעה ייצוגית ועם אישורה כייצוגית יוגדרו חברי הקבוצה כך שיכללו את כל חברי
הקבוצה המיוצגת (כהגדרתם לעיל) .במסגרת הסכם הפשרה ,תשלם קבוצת חג'ג' סכום
כולל של כ 1,900,000-ש"ח (להלן" :סכום התשלום") ,וזאת בתוך  7ימי עסקים לאחר
המועד בו החלטת בית המשפט לאשר את הסכם הפשרה ,תהפוך לפסק דין חלוט .המלצת
הצדדים המוסכמת בקשר לשכ"ט התובע ובא כוחו ,אשר ישולמו מתוך סכום התשלום,
היא כי שכה"ט לב"כ התובע יעמוד על סך של  300,000ש"ח ,בתוספת מע"מ ואילו הגמול
לתובע יעמוד על סך של  100,000ש"ח (וכן סכום נוסף של  10,000ש"ח בתוספת מע"מ
כהחזר הוצאות שהוציא בעבור חו"ד מומחה שהוגשה מטעמו לבית המשפט) .יצוין כי
אדם אשר נמנה עם חברי הקבוצה המיוצגת או גוף שצוין בסעיף (18ד) לחוק תובענות
ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות מנומקת להסכם הפשרה או להמלצה
המוסכמת בעניין גמול התובע ושכר טרחה ,בתוך  45יום (או בתוך מועד מאוחר יותר אם
ייקצב על ידי בית המשפט) .בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם חברי
הקבוצה המיוצגת להגיש לבית המשפט בקשה להתיר לו לצאת מהקבוצה עליה יחול
הסכם הפשרה (להלן" :הודעת פרישה") .מגיש הודעת הפרישה ישלח העתק ממנה לב"כ
התובע ,לפי הכתובת הרשומה שנרשמה בדו"ח המיידי שפרסמה החברה ביום  4בפברואר
 ,2015מס' אסמכתא .2015-01-025237 :בכפוף להוראות הסכם הפשרה ,יחייב הסכם
הפשרה את כל הנמנים עם חברי הקבוצה המיוצגת ,אשר לא מסרו הודעות פרישה כדין.
יובהר כי ככל ותוגשנה הודעות פרישה ,אז סכום התשלום הכולל יקטן בהתאם (שכן חברי
הקבוצה הפורשים לא יהיו זכאים לתשלום מקבוצת חג'ג') ואולם ככל שבית המשפט
יאשר את הסכם הפשרה ,כמות שהוא (לרבות התשלום לתובע ובא כוחו ,בסכומים שצוינו
לעיל) ,אזי הסכום שיחולק לחברי הקבוצה יעמוד על כ 9-אגורות לכל מניה (ברוטו).5
יובהר כי למעט כמפורט לעיל ,קבוצת חג'ג' לא תידרש להוסיף על סכום התשלום כל חיוב
או כל מס המתחייב על פי דין בגין התשלום (ואלו ייגרעו מסכום התשלום באמצעות חבר
הבורסה או על-ידי גורמים אחרים באמצעותם יחולק סכום התשלום לבעלי המניות
המשתתפים מתוך חברי הקבוצה) והעברת סכום התשלום על ידי קבוצת חג'ג' ,כאמור
לעיל ,תהווה מילוי של כלל התחייבויותיה הכספיות כלפי כל חברי הקבוצה מכוח הסכם
הפשרה .בכפוף לאישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט ובכפוף למילוי כל הוראות
הסכם הפשרה ,חברי הקבוצה שלא ימסרו הודעות פרישה יוותרו על טענותיהם כנגד
קבוצת חג'ג' ו/או מי מטעמה ואישור הסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי
הקבוצה (למעט כלפי מי שמסרו הודעת פרישה) בקשר עם כל ענייני התביעה.
לאור הסכם הפשרה האמור ,הגישו הנתבעים ביום  5בפברואר  2015בקשה לסילוק
התובענה (כהגדרתה לעיל) על הסף ולחילופין לעיכוב הליכים בה ,כאשר הטענה העיקרית
שפורטה בבקשה הינה שהפיצוי שהוסכם עליו במסגרת הסכם הפשרה (אשר טרם אושר
על ידי בית המשפט) ממילא יאיין את האפשרות של המבקש ושל חברי הקבוצה על פי
התובענה המוקדמת (אשר מהווים כ 85%-מכלל חברי הקבוצה הנטענת בתובענה)
5

קרי ,בניכוי כל חיוב או מס שיחולו בגין התשלום על פי דין ו/או כמפורט להלן.
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להמשיך בבירור תביעתם ולקבל את הסעד הכספי הנתבע במסגרתה ,שכן פסק הדין
שיינתן במסגרת התובענה המוקדמת יהווה מעשה בית דין עבור המבקש וחברי הקבוצה
האמורים בתובענה ,העוסקת אף היא בשווי ההוגן של המניות במועד הצעת הרכש (ולא
בכל סעד אופרטיבי אחר) .נכון למועד פרסום דו"ח זה ,ביהמ"ש טרם קיבל החלטה
בבקשה לסילוק על הסף.
 6.1.3תרשים מבנה ההחזקות של החברה
להלן מבנה החזקות החברה כפי שהוא נכון למועד הדו"ח:
מלון רג'נסי ירושלים בע"מ

50%

הד מאסטר בע"מ

 6.2תחומי הפעילות של החברה; תיחום פעילות עם בעלת השליטה
6.2.1

תחומי הפעילות
נכון למועד הדו"ח ,החברה פועלת בשני תחומי הפעילות הבאים:
א .תחום ארגון קבוצות רכישה בישראל ,ב 7-בפרויקטים שונים (למשרדים ,מסחר
ומגורים).
כמו כן ,החברה הינה בשלבים שונים של ארגון קבוצות רכישה בפרויקטים נוספים
בצפון תל אביב ,כמפורט בסעיף  6.7.8.1להלן.
ב .תחום השקעה בהד מאסטר ,כאשר במסגרת תחום זה החברה מחזיקה במניות
המהוות  50%מהונה של הד מאסטר בע"מ (להלן" :הד מאסטר") ,6המחזיקה
בזכויות למספר נכסים במתחם שד"ל-יבנה בתל אביב (להלן" :מתחם שד"ל")
שהעיקרי שבהם הינן זכויות לבניית מגדל במתחם שד"ל (שבחלקן מחזיקה החברה
בעצמה) ,כאשר בהתאם לתב"ע הקיימת עתיד לכלול המגדל האמור (להלן" :מגדל
שד"ל") שטחי מגורים ושטחי אכסון מלונאי ,משרדים או מסחר .יצויין כי נכון
למועד זה זכויות הד מאסטר והחברה המיועדים למגורים רשומים בספרי הד
מאסטר והחברה כמלאי ואילו יתרת הזכויות במתחם בהן מחזיקה הד מאסטר
רשומות כנדל"ן להשקעה.7
ג .נכון למועד פרסום הדו"ח ,החברה והד מאסטר פועלות לקבלת ההיתרים הנדרשים
לבניית מרתפי המגדל (כאשר נכון למועד זה התקבל היתר חפירה ,דיפון ותליית
הבניינים לשימור) ולהתחלת בנית מרתפי המגדל (יצוין כי ישנם מחזיקים נוספים
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יתרת הונה של הד מאסטר מוחזק על ידי צמרת צהלה בע"מ (להלן" :צמרת צהלה") ,שלמיטב ידיעת החברה ,נמצאת
בשליטת בני הזוג סברינה ורפי קלינה.
יצוין כי בספרי הד מאסטר ,הזכויות שהיו בבעלות הד מאסטר קודם לרכישתה ע"י החברה רשומה כנדל"ן להשקעה
והזכויות שנרכשו לאחר רכישת הד מאסטר רשומות כמלאי תוך התאמות שנדרשו בהתאם להערכות השמאי .עם זאת,
לאור העובדה שנכון למועד זה הכוונה היא שפרויקט שד"ל לא יכלול שטחי משרדים וכן לאור העובדה שנכון למועד זה
טרם ברור מה יהיה היקף הזכויות למגורים ומלונאות שיכללו בתב"ע החדשה שעל פיה ייבנה הפרויקט ,מציגה החברה
את כלל זכויותיה ,הישירות והעקיפות במתחם ,כתחום השקעה בהד מאסטר..
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בזכויות במגדל ,אולם החברה והד מאסטר מחזיקות במרבית הזכויות בו ,כפי
שיפורט בסעיף  6.8.1להלן) .בנוסף ,פועלת הד מאסטר להוספת תב"ע חדשה להגדלת
קומות והיקף הזכויות במגדל ולהסדרת החלוקה בין רכיב המגורים לרכיב
המסחרי/מלונאי על מנת להגדיל ולהסדיר את היקף ואופי הפרויקט ,כך שיכלול
שטחי מגורים ומלונאות בלבד.
6.2.2

הסדר תיחום פעילות עם בעלת השליטה
לאור כך שהחברה וקבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) פועלות שתיהן בתחום הנדל"ן
בישראל (ובעיקר באזור המרכז) ,אישרו מוסדות החברה (לרבות האסיפה הכללית של
החברה ,אשר התכנסה ביום  29בינואר  )2013תיחום פעילות בין השתיים בתחום הנדל"ן,
שעקרונותיו כדלקמן:
א .ביחס לכל התקשרות שעניינה ארגון קבוצת רכישה ,אשר חבריה עתידים לרכוש
יחדיו ובאופן ישיר מהמוכר (שאינו המארגן) את זכויותיו בנכס נדל"ן כלשהו (לרבות
מקרקעין) ומבלי שלמארגן תהיינה (או תהיינה צפויות להיות) ,במועד ההתקשרות,
התחייבויות מהותיות כלפי מוכר הקרקע (כגון התחייבות לרכישת נכסי נדל"ן/זכויות
בקרקע ,פינויים וכיו"ב) ,תינתן לחברה זכות סירוב ראשונה לביצוע ההתקשרות,
שההחלטה לממשה על ידי החברה תתקבל על ידי הנהלת החברה או דירקטוריון
החברה (בכפוף למהותיות העסקה) וההחלטה שלא לממשה תתקבל על ידי ועדת
הביקורת של החברה וזאת בתוך  7ימי עסקים מהיום בו נדרשה החברה לקבל
החלטה בנדון .יודגש כי היה והחברה תבחר שלא לממש את זכות הסירוב המוקנית
לה ביחס להתקשרויות מסוג זו שתוארה לעיל ,תהא רשאית קבוצת חג'ג' לבצע את
ההתקשרויות האמורות בעצמה .כן יצוין כי במקרה כאמור תפרסם החברה דו"ח
מיידי ובו ימסרו פרטים אודות העסקה שהוצעה לחברה ואודות דחיית החברה את
זכות הסירוב שהוצעה לה והנימוקים לדחייה .בנוסף ,תדווח החברה באם העסקה
תמומש או מומשה (לפי הענין) בסופו של דבר על ידי קבוצת חג'ג' ו/או בעלי השליטה
בה.
ב .ביחס ליתר ההתקשרויות בתחום הנדל"ן ,מכל מין וסוג שהוא ,הזכות לבצען תהיה
של קבוצת חג'ג' .מבלי לפגוע בזכותה זו ,תוכל קבוצת חג'ג' ,על פי שיקול דעתה
הבלעדי ומעת לעת ,לוותר על זכותה ביחס להתקשרות הנמנית על ההתקשרויות
המפורטות בס"ק ב' זה ולהקנות לחברה את הזכות לבצען .למען הסר ספק ,לא יהיה
בהקניית זכות כאמור בכדי לגרוע מהאמור בפסקה זו לעיל ביחס ליתר ההתקשרויות
בהן יתקשרו שתי החברות.
ג .תיחום הפעילות האמור יהא בתוקף כל עוד קבוצת חג'ג' תהיה בעלת השליטה בחברה
וכל עוד החברה תהא תאגיד מדווח (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך) ואולם הוא
יהיה בתוקף ביחס להתקשרויות בהן תתקשרנה מי משתי החברות עד ליום  31ביולי
 2015בלבד.
כן יצוין לענין זה כי קיימת התחייבות של האחים יצחק ועידו חג'ג' ,כלפי קבוצת חג'ג',
לפיה כל עוד הם יהיו בעלי השליטה בה ,הם לא ירכשו ו/או ייזמו ו/או יפתחו ו/או ישווקו
ו/או יארגנו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,נכסי נדל"ן/פרויקטים/קבוצות רכישה חדשים,
שלא נמנים על נכסי הנדל"ן/הפרויקטים/קבוצות הרכישה בהם הם היו מעורבים נכון
ליום  19בדצמבר  ,2010אלא בכפוף למתן זכות סירוב ראשונה לקבוצת חג'ג'.
בנוסף יצוין כי קבוצת חג'ג' התחייבה כי כל עוד אגרות חוב (סדרה ג') של קבוצת חג'ג'
תיוותרנה במחזור ,פעילותה תתבצע בתחומי מדינת ישראל בלבד (על אף האמור ,תהא
רשאית קבוצת חג'ג' להשקיע ו/או לרכוש תאגידים בעלי פעילות במדינות אחרות ובלבד
שעיקר פעילותם הינה בישראל).

 6.3השקעות בהון החברה; הנפקת אגרות חוב; העברת מניות החברה לרשימת
השימור; עסקאות במניות החברה על ידי בעלי עניין מחוץ לבורסה
 6.3.1בשנתיים האחרונות לא בוצעו השקעות בהון החברה ולא בוצעו על ידי בעלי ענין בחברה
עסקאות מחוץ לבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ,למעט כמפורט
בסעיף  6.3.4להלן.
 6.3.2לפרטים אודות הנפקת סך כולל של  100,000,000אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,הן
במסגרת דו"ח הצעת מדף והן במסגרת הקצאה פרטית ,המובטחות בערבות קבוצת חג'ג'
ומדורגות על ידי מעלות בדירוג  ,BBB+ואשר נושאות ריבית שנתית בשיעור  ,6.55%לא
צמוד ,ראה סעיף  6.1.2.7לעיל.
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 6.3.3העברת מניות החברה לרשימת השימור
ביום  16ביולי  2012הועברו מניות החברה לרשימת השימור של הבורסה וזאת לאור כך
ששווי החזקות ציבור במניות החברה היה נמוך מהשווי הנדרש בהתאם לתקנון הבורסה
( 5מיליון ש"ח) וששיעור החזקות הציבור במניות החברה היה נמוך מהשיעור הנדרש על פי
תקנון הבורסה (.)15%
 6.3.4השלמת הצעת רכש מלאה למניות החברה
ביום  17בפברואר  2014הושלמה הצעת רכש מלאה ,במסגרתה רכשה קבוצת חג'ג' את
מלוא החזקות הציבור במניות החברה (אשר היוו  10%מהון החברה ומזכויות ההצבעה
בה) בתמורה לסך של  20אגורות ( 0.2ש"ח) למניה ,ובתמורה כוללת של כ 7,605,770-ש"ח.
לאור כך ,היות ונכון למועד זה מחזיקה קבוצת חג'ג' במלוא הונה המונפק והנפרע של
החברה ולאור הנפקת אגרות החוב (סדרה א') שבוצעה על ידי החברה ,כמפורט לעיל,
החברה נכון למועד הדו"ח הינה חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת המונח
בחוק החברות) ,בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג'.
לפרטים נוספים ראה סעיף  6.1.2.8לעיל.

 6.4חלוקת דיבידנדים
 6.4.1החברה לא ביצעה חלוקה של דיבידנד במהלך השנתיים האחרונות.
 6.4.2נכון למועד הדו"ח ,לא נקבעה מדיניות לחלוקת דיבידנדים על ידי החברה.
 6.4.3למיטב ידיעת החברה ,לא היו קיימות על החברה מגבלות חיצוניות שהשפיעו על יכולתה
לחלק דיבידנד בשנתיים האחרונות ולא קיימות מגבלות העשויות להשפיע על יכולתה
לחלק דיבידנד בעתיד ,בכפוף להוראות הדין ,למעט כמפורט להלן:
א .בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,החברה לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה באופן
שבשל חלוקת הדיבידנד הונה העצמי יפחת מסך של  24מיליון ש"ח וזאת כל עוד
אגרות החוב (סדרה א') תהיינה רשומות למסחר.
ב .במסגרת התיקון לשטר הנאמנות ,החברה התחייבה כי לא תבצע חלוקה ,כהגדרתה
בחוק החברות ,אם כתוצאה מחלוקה כאמור יפחת ההון העצמי המתוקנן של
החברה 8אל מתחת ל 100-מיליון ש"ח וזאת על פי נתוני דוחותיה הכספיים
המאוחדים האחרונים ,הרבעוניים או השנתיים של החברה ,שפורסמו עובר למועד
קבלת ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה.
בנוסף לאמור לעיל ,התחייבה החברה כי( :א) החברה תהיה רשאית לבצע חלוקה
מתוך רווחיה (כהגדרת המונח בחוק החברות) רק אם סכום החלוקה לא יעלה על
 40%מרווחיה בכל שנה על פי דין; ו(-ב) הרווחים החשבונאיים שמתוכם תבוצע
חלוקה על ידי החברה ,ככל שתבוצע ,לא יכללו רווחי שערוך נכסים נטו (היינו בניכוי
מיסים שנעשתה בגינם הפרשה בדוחות הכספיים של החברה (המבוקרים או
הסקורים ,לפי העניין) ,ככל שהופרשו) (למען הסר ספק ,אין באמור בכדי למנוע
מהחברה לחלק כדיבידנד רווחי שערוך נכסים לאחר פידיון כלל אגרות החוב (סדרה
א') וזאת בכפוף להוראות הדין).
החברה תעביר לנאמן אגרות החוב (סדרה א') ,תוך  5ימי עסקים ממועד קבלת
ההחלטה בדבר ביצוע חלוקה ,אישור מאת רואה החשבון המבקר של החברה לפיו
הינה עומדת בהתחייבויותיה על פי סעיף זה וכן תחשיב מפורט בדבר ייחוס הרווחים
לחלוקה (להלן" :תחשיב החלוקה") .החלוקה בפועל תבוצע לפחות  14ימים לאחר
שנמסר לנאמן תחשיב החלוקה.
 6.4.4נכון ליום  31בדצמבר  ,2014לחברה עודפים ראויים לחלוקה שנצברו בשנתיים האחרונות
בסך של כ 22-מיליון ש"ח.
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להגדרת "הון עצמי מתוקנן" ראה סעיף  5.5ג ( )2לדו"ח הדירקטוריון ליום  31בדצמבר  2014המצורף לדו"ח זה.
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חלק שני – מידע אחר
 6.5מידע כספי של החברה
לאור העובדה שהתקבל היתר חפירה ודיפון למגדל שד"ל ובכוונת החברה להתחיל בבנית
המגדל בזמן הקרוב ,החל מדוחותיה ליום  31בדצמבר  ,2014רואה החברה בהשקעתה
בהד מאסטר כתחום פעילות נפרד (בעוד שעד כה החזקות החברה בהד מאסטר הוצגו
בסעיף השקעות).
לאור האמור לעיל ,נכון למועד הדוח לחברה שני תחומי פעילות -תחום ארגון קבוצות
הרכישה ותחום השקעה בהד מאסטר.
יצוין כי החברה אינה רואה בפעילות במסגרתה היא רוכשת זכויות בפרויקטים השונים
אותם היא מארגנת עבור קבוצות רכישה כפעילות בתחום הנדל"ן היזמי ,שכן החברה
פועלת ותפעל באופן שוטף למכירת זכויותיה במרבית הפרויקטים האמורים שלא כעסקה
יזמית בה נמכרת היחידה כגמורה (עם מועד מסירה מובטח וערבויות בנקאיות לפי חוק
מכר) ,אלא בדרך של מכירת זכויותיה במקרקעי הפרויקט לצדדים שלישיים ,אשר יכנסו
בנעלי החברה ויצטרפו לחברי הקבוצה שאורגנו עד כה על ידי החברה בפרויקטים
האמורים (למעשה ,המדובר במעין השלמה מאוחרת של קבוצת הרכישה) .יצוין כי גם
וככל שהחברה לא תסיים עד למועד תחילת בניית הפרויקט את שיווק הזכויות בקבוצות
הרכישה שנרכשו על ידה ותיוותר חברת קבוצה במועד תחילת בנייתו ,חברי הקבוצה
כולה (ובכללם החברה) הם שייזמו את בניית הפרויקטים ,והחברה תוסיף לפעול באופן
שוטף לשווק את זכויותיה בפרויקטים לצדדים שלישיים ,על מנת שאלו ייכנסו בנעליה
לעניין הייזום והבנייה המשותפת של הפרויקט (יחד עם יתר חברי הקבוצה) וירכשו בסופו
של דבר את הזכויות ליחידת דיור/משרד/חניה או שטח מסחרי.
להלן טבלה המפרטת נתונים כספיים של החברה לשנים :2012-2014
ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח)
תחום הד
תחום ארגון
לא מיוחס
מאסטר
קבוצות הרכישה

32,281
-

סך הכנסות
9
מחיצוניים

32,281

536

-

-

-

-

-

מתחומי פעילות אחרים

-

-

-

-

-

סך הכל

32,281

536

-

()536

32,281

עלויות קבועות המיוחסות
לתחום הפעילות(*)

()6,989

()414

-

()414

()6,989

עלויות משתנות המיוחסות
לתחום הפעילות

()5,067

()1,290

-

()1,290

()5,067

סך עלויות אשר מהוות
הכנסות בתחום פעילות אחר

-

-

-

-

-

סך הכל עלויות(**)

()12,056

()1,703

-

()1,703

()12,056

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס לבעלים של החברה

-

-

-

-

-

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס למיעוט

-

-

-

-

-

20,225
133,539
123,440

()1,168
43,634
29,476

-

()1,168
()12,983
()29,476

20,225
164,190
123,440

סך רווח (הפסד) תפעולי
סך נכסים במאזן
סך התחייבויות במאזן

9

התאמות
למאוחד
()536

מאוחד

הכנסות מחיצוניים – הכנסות שאינן מתחומי פעילות אחרים בחברה.
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ליום  31בדצמבר ( 2013באלפי ש"ח)
תחום
תחום
ארגון
הד
לא מיוחס
קבוצות
מאסטר
הרכישה

התאמות
למאוחד

מאוחד

36,273

828

-

()828

36,273

-

-

-

-

-

מתחומי פעילות אחרים

-

-

-

-

-

סך הכל

37,273

828

-

()828

36,273

עלויות קבועות המיוחסות
לתחום הפעילות(*)

()9,422

()68

-

68

()9,422

עלויות משתנות המיוחסות
לתחום הפעילות

()6,342

()418

-

418

()6,342

סך עלויות אשר מהוות הכנסות
בתחום פעילות אחר

-

-

-

-

-

סך הכל עלויות(**)

()15,764

()486

-

486

()15,764

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס לבעלים של החברה

-

-

-

-

-

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס למיעוט

-

-

-

-

-

20,509
160,486
159,351

342
42,142
26,798

-

()342
()11,281
( )26,798

20,509
191,347
159,351

סך הכנסות
מחיצוניים
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סך רווח (הפסד) תפעולי
סך נכסים במאזן
סך התחייבויות במאזן

ליום  31בדצמבר ( 2012באלפי ש"ח)
תחום
תחום
ארגון
לא מיוחס
הד
קבוצות
מאסטר
הרכישה

התאמות
למאוחד

מאוחד

-

688

-

()688

-

-

-

-

-

-

מתחומי פעילות אחרים

-

-

-

-

-

סך הכל

-

688

-

()688

-

-

-

עלויות קבועות המיוחסות
לתחום הפעילות(*)

()1,191

()174

-

174

()1,191

עלויות משתנות המיוחסות
לתחום הפעילות

()2,902

()2,013

-

2,013

()2,902

סך עלויות אשר מהוות הכנסות
בתחום פעילות אחר

-

-

-

-

-

סך הכל עלויות(**)

()4,093

()2,187

-

2,187

()4,093

רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס לבעלים של החברה

-

-

-

-

-

סך הכנסות
מחיצוניים

11

10
11

הכנסות מחיצוניים – הכנסות שאינן מתחומי פעילות אחרים בחברה.
הכנסות מחיצוניים – הכנסות שאינן מתחומי פעילות אחרים בחברה.
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ליום  31בדצמבר ( 2012באלפי ש"ח)
תחום
תחום
ארגון
לא מיוחס
הד
קבוצות
מאסטר
הרכישה
רווח (הפסד) מפעולות רגילות
המיוחס למיעוט
סך רווח (הפסד) תפעולי
סך נכסים במאזן
סך התחייבויות במאזן

(*)
(**)

התאמות
למאוחד

מאוחד

-

-

-

-

-

()4,093
18,166
28,952

()1,499
41,352
25,779

-

1,499
()11,569
()25,779

()4,093
47,949
28,952

עלויות קבועות כוללות שכר משווקים אשר בחלקו תלוי בהיקף היחידות ששווקו
על ידם.
עיקר השינוי נובע מכך שעד ליום  31בדצמבר  2012הסתמכה פעילות החברה על
נושאי המשרה ועובדי קבוצת חג'ג' ללא עלות לחברה .החל משנת  2013החברה
נושאת בעלויות פעילותה (כמפורט להלן) וכן חויבה החברה ע"י קבוצת חג'ג' בגין
עלויות מתן השירותים לתקופה שהחלה ביום  1באוגוסט  2012והסתיימה ביום
 31בדצמבר  ,2012בהתאם לאישור שניתן לכך על ידי מוסדות החברה ,לרבות
האסיפה הכללית.

לפרטים נוספים אודות התפתחויות שחלו בנתונים שלעיל ראה סעיף  1.4לדו"ח
הדירקטוריון.

 6.6סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
6.6.1

12

להלן תיאור אירועים ומגמת בסביבה המקרו כלכלית שיש להם או שצפויה להיות להם
השפעה מהותית על התוצאות העסקיות של החברה:
בשנים האחרונות חלה עלייה מתמדת במחירי נכסי הנדל"ן בישראל ובעיקר בתחום
הנדל"ן למגורים ,מגמה שעל אף הצעדים השונים שננקטו על ידי משרדי הממשלה
השונים בשנים האחרונות על מנת למתנה ,הוסיפה להתקיים גם בשנת  ,2014אם כי
באופן מתון יותר ביחס לשנים עברו .זאת ,בין היתר על רקע הריבית הנמוכה השוררת
במשק (אשר נכון לחודש מרץ  2015נמצא בשפל של .)0.1%
נכון לסוף הרבעון השלישי של שנת  ,2014המחיר הממוצע של דירה חדשה עמד על כ1.64-
מיליון ש"ח ,נתון המשקף עליה של  3%לעומת הרבעון המקביל אשתקד ,בעוד שהמחיר
החציוני לדירה חדשה עמד על כ 1.53-מיליון ש"ח ,עליה של  7%לעומת הרבעון המקביל
אשתקד.12
לעומת זאת ,נרשמה בשנה החולפת ירידה קלה בביקוש לדירות חדשות (רכישות
מקבלנים ובנייה עצמית) ,כאשר עד לחודש אוקטובר  2014נרשם ביקוש של כ3,222-
דירות חדשות בחודש בשנת  ,2014נתון המשקף ירידה בביקוש לעומת שנת  2013בה
נרשם ביקוש של כ 3,700-דירות חדשות בחודש .13על פי נתוני הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה ,ישנה ירידה של כ 8.6%-בכמות המבוקשת של דירות חדשות בשנת 2014
בהשוואה לשנת .142013
כמו כן ,נכון לסוף הרבעון השלישי בשנת  ,2014ניתן לראות ירידה בהיקף התחלות
הבנייה ,גמר הבנייה וכן בהיתרי הבנייה ביוזמה הפרטית במשק.15
נראה כי ההאטה המתוארת ,נבעה בעיקר מציפייה של קונים רבים לירידת מחירים
ולניצול הטבות בעקבות התכניות לרפורמות בשוק הדיור (תכנית "מע"מ אפס" שיזם
נלקח מאתר משרד הבינוי ,להרחבה ראה:
.http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/mechirey_diyur/Pages/mechirim_memutsaim_shel_dirot.aspx

13

נלקח מאתר משרד הבינוי ,להרחבה ראה:
.http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/habikush_beshuk_hadiyur/Pages/iskot_bedirot_bameshek.aspx

14

נלקח מאתר הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,להרחבה ראה:
.http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201504044

15

נלקח מאתר משרד הבינוי ,להרחבה ראה:
.http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/heitsa_shuk_hadiyur/Pages/heitsa_shuk_hadiyur.aspx
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משרד האוצר ואשר נכון למועד זה נגנזה ותכנית "מחיר מטרה" שיזם משרד הבינוי)
עליהן הכריזה הממשלה במהלך שנת .2014
עם זאת ,ניתן להצביע על שינוי מגמה החל מהרבעון הרביעי של שנת  ,2014כאשר מספר
העסקאות לרכישת דירות חדשות גדל בחדות וקצב התחלות וסיומי הבנייה ממשיך
להיות גבוה יחסית ,16.וזאת בעיקר לאור גניזתה של תכנית מע"מ אפס ,אשר הציפייה
להוצאתה לפועל והשפעתה על מחירי הדירות באופן ישיר או עקיף ,הביאה לקיפאון יחסי
בשוק הנדל"ן למגורים ברבעונים הקודמים.
יצוין כי אזור ת"א היה האזור היחידי בו נרשמה ירידה ברכישת דירות חדשות ברבעון
הרביעי .עם זאת ,זהו האזור היחידי בו בסיכום שנתי נרשמה רמת שיא ברכישת דירות
חדשות ,ככל הנראה מאחר שתכנית מע"מ אפס לא הייתה אפקטיבית באזור זה ,כאשר
מחירי הדירות באזור גבוהים משמעותית מהתקרה שנקבעה בתכנית .17כמו כן ,המחיר
הממוצע לדירה חדשה באזור זה עמד על כ 2.29-מיליון ש"ח נכון לסוף הרבעון השלישי
של שנת  ,2014נתון המשקף ירידה של כ 5%-ביחס לרבעון המקביל אשתקד.18
בטווח הזמן הקצר ,נראה כי הבחירות לכנסת ואי-יישום התכניות להורדת מחירי הדיור
יביאו להמשך העלייה במספר העסקאות ועליית המחירים (אם כי אין כל וודאות לכך).
זאת על רקע ההיצע המוגבל בשוק ,עלויות האשראי הנמוכות ומחסור באלטרנטיבות
להשקעה.
בטווח הזמן הרחוק יותר ,יתכן כי קצב העלייה במחירי הדירות יואט ,וזאת עקב גידול
בהיצע (קצב התחלות בנייה הגבוה מהגידול הטבעי של משקי הבית בישראל) וכן לאור
הפעולות השוטפות הנעשות על ידי משרדי הממשלה השונים להגדלת ההיצע ולהורדת
מחירי הדיור בישראל.
פעולות שבוצעו על מנת לצנן את שוק הנדל"ן
בשנים האחרונות בוצעו פעולות שונות וביחוד פעולות רגולטוריות במטרה להביא
להתמתנות עליות המחירים החדות שחלו במחירי הדירות בישראל (בייחוד באזור מרכז
הארץ).
יצוין כי בכל הנוגע לחברה ולפעילותה בתחום קבוצות הרכישה ,חלק מהפעולות
האמורות ,כגון החלטת המפקח על הבנקים מחודש מרץ  ,2010לפיה אשראי לקבוצות
רכישה בנות  10יחידות דיור ומעלה ייחשב כאשראי מסחרי של חברה העוסקת בנדל"ן
עד למועד מסירת הדירות בפועל לחברי הקבוצה (דבר שגרם לייקור האשראי אותו
נוטלים חברי הקבוצות) ,וכן החלת מס רכישה ,החל מחודש ינואר  ,2011גם על מרכיב
הקרקע אותה רוכשים חברי הקבוצה וגם על מרכיב הבניה (בדומה לרכישה דירה מקבלן
ובניגוד למצב ששרר קודם לכן ,אז הוחל מס הרכישה רק על רכיב הקרקע אותה רכשו
חברי קבוצות הרכישה) ,הביאו להתכווצות תחום ארגון קבוצות הרכישה בכללותו (אשר
היקפי הפעילות בו ירדו באופן ניכר בהשוואה לשנים  )2009-2010ולהתייצבות שוק
קבוצות הרכישה על מספר מארגני קבוצות רכישה גדולים בהיקפם .בנוסף ,כפועל יוצא
מהמגמה האמורה ,חלק ממארגני קבוצות הרכישה הגדולות החלו לפעול גם בתחום
היזמות.
לשינויים נוספים שאירעו בשנים האחרונות ואשר משפיעים על תחום קבוצות הרכישה
ראה סעיף  6.7.2להלן.
עוד במסגרת הפעולות השונות שבוצעו בשנים האחרונות על ידי המדינה ,אשר נועדו לצנן
את תחום הדירות למגורים בישראל ,ניתן למצוא רפורמה במקרקעי ישראל; הפניית
תקציבים להסרת חסמי פיתוח ותמרוץ מתן היתרי בנייה; העלאת שיעורי מס הרכישה
לרוכשי דירות להשקעה; והטלת מס שבח על מכירות דירות שבעבר היו פטורות ממס,
בתנאים מסוימים  .בנוסף ,ננקטו מספר פעולות על ידי המפקח על הבנקים ובנק ישראל
אשר הביאו להחמרת תנאי ההלוואות הניטלות לצורך רכישת דירות ,כמו למשל הגדלת
שיעור רזרבות ההון שמקצים הבנקים בגין הלוואות משכנתא מסוימות; הגבלת חלק
16

נלקח מאתר בנק ישראל ,להרחבה ראה:
.http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/PressReleases/Pages/26-02-2015-InterestRate.aspx

17

נלקח מאתר משרד האוצר ,להרחבה ראה:
.http://www.mof.gov.il/reportsandreviews/skirot%20nadlan/skiratnadlan_2014q4.pdf

18

נלקח מאתר משרד הבינוי ,להרחבה ראה:
.http://www.moch.gov.il/meyda_statisti/mechirey_diyur/Pages/mechirim_memutsa im_shel_dirot.aspx
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ההלוואה לדיור הניתן בריבית משתנה; הגבלת שיעור ההחזר החודשי מתוך ההכנסה
הפנויה; והגדלת שיעור ההון העצמי שנדרש להעמיד רוכש דירה לשם קבלת הלוואה
מהבנק.
פעולות עיקריות נוספות שבוצעו בשנת  2014על מנת לצנן את שוק הנדל"ן ואשר
רלבנטיות לפעילות החברה:
א .ביום  3באפריל  ,2014במקביל להחלטה אודות "תכנית מע"מ אפס" ,התקבלה
החלטת ממשלה נוספת אודות שיווק יחידות דיור במתכונת "מחיר מטרה".19
התכנית מציעה דירת מגורים שתיבנה במסגרת פרויקטים ייעודיים ,בשטח של 60
מ"ר עד  150מ"ר ,אשר מכירה ייקבע במכרז ,ויהיה נמוך ממחיר השוק באזור
הפרויקט הרלבנטי בכ . 20%-מכרזים על פי תכנית זו צפויים להתפרסם בין השנים
.2014-2019
ב .הרפורמה בתכנון ,רישוי ובנייה (המכונה "רפורמת המרפסות") ,שמטרתה ייעול
וקיצור ההליכים הבירוקרטיים בתחום ,עוגנה במסגרת החקיקה ביום  7באפריל
 ,202014והוראותיה נכנסו לתוקף החל מחודש אוגוסט .212014
ג .ניסיון נוסף להתמודד עם העלייה במחירי הדיור נעשה במסגרת "פרויקט הדיור
הלאומי" ,22אשר מאפשר לאשר הליכי תכנון ובנייה ב"נתיב מהיר" ,ביחס לתכניות
המוגשות בידי מספר רשויות לגבי מתחמים שיש בהם פוטנציאל לבניית  500יחידות
דיור לפחות.
כפי שתואר לעיל ,יוזמות אלו ואחרות עשויות להשפיע על השוק ,גם בהיעדר הוצאתן מן
הכח אל הפעל ,מאחר שגורמות לציבור לכלכל את צעדיו בהתאם.
יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת האתרים שצוינו בהערות השוליים לעיל
להכללת המידע האמור שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
6.6.2

להלן טבלת פרמטרים כלכליים עיקריים של ישראל ,בה מתבצעת פעילות החברה:

פרמטרים מאקרו כלכליים:
תוצר מקומי גולמי (* )PPP

23

31/12/2013

31/12/2014

31/12/2012

 268,283אלפי דולר

 257,511אלפי דולר

 245,748אלפי דולר

תוצר לנפש (* )PPP

 33,351אלפי דולר

 32,716אלפי דולר

 31,909אלפי דולר

שיעור צמיחה בתוצר המקומי
)* (PPP

4.2%

4.8%

4.8%

שיעור צמיחה בתוצר לנפש
(* )PPP

1.94%

2.53%

2.59%

-0.2%

1.8%

1.6%

S&P – A+

S&P – A+

S&P – A+

Moody's – A1

Moody's – A1

Moody's – A1

Fitch – A

Fitch – A

Fitch – A

שיעור אינפלציה

24

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
25
ליום האחרון של השנה
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר
וליורו ליום האחרון של

 1דולר = 3.889ש"ח

 1דולר = 3.471ש"ח

 1דולר = 3.733ש"ח

19

להרחבה ראה:
http://www.moch.gov.il/Gov_Decisions/Pages/GovDecision.aspx?ListID=f33e0a4b -aa35.4b12-912e-d271a6476a11&WebId=fe384cf7-21cd-49eb-8bbb-71ed64f47de0&ItemID=537
חוק התכנון והבנייה (תיקון מס'  ,)101התשע"ד.2014-
נלקח מאתר משרד הפנים ,להרחבה ראה:
.http://bonim.pnim.gov.il/About/Pages/AboutReform.aspx
הצעת חוק לקידום הבנייה במתחמים מועדפים לדיור (הוראת שעה) ,התשע"ד ,2014-ה"ח .876

23

נתוני התוצר הגולמי ותוצר לנפש נלקחו מאתר קרן המטבע הבינלאומית בכתובת .www.imf.org :יצוין כי נתוני
התוצר הגולמי ותוצר לנפש ליום  31לדצמבר  2014הינם אומדן של מומחי קרן המטבע הבינלאומית .נתוני שיעור
הצמיחה ושיעור הצמיחה לנפש חושבו ע"פ נוסחה מקובלת.

24

הנתונים בדבר שיעור האינפלציה נלקחו מאתר הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה בכתובת.http://www.cbs.gov.il :
נתוני דירוג חוב ממשלתי נלקחו מאתר החשב הכללי – היחידה לניהול החוב הממשלתי .http://www.ag.mof.gov.il

20
21

22

25
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26

התקופה

מדד מחירי תשומה בבניה
27
למגורים

106.4

105.6

104.1

אחוזי השינוי במדד מחירי
תשומה בבניה למגורים

0.76%

1.44%

3.27%

מדד מחירי תשומה בבניה
למסחר ומשרדים

103.4

101.9

101.9

אחוזי השינוי במדד מחירי
תשומה למסחר ומשרדים

1.47%

0

--

מלאי דירות חדשות המוצעות
28
למכירה

27,713
(ליום  31באוקטובר
)2014
36,918
(ליום  30בנובמבר
)2014
141
(ליום  31באוקטובר
)2014
28,079
(ליום  31באוקטובר
)2014
8,148
(ליום  31באוקטובר
)2014
6,162
(ליום  31בספטמבר
)2014
1,413
(ליום  31בספטמבר
)2014
28,940
(ליום  31באוקטובר
)2014
5,406
(ליום  31באוקטובר
)2014

23,419

21,754

44,206

42,829

139

132

37,080

36,591

9,956

6,625

8,658

7,963

3,186

3,036

35,567

32,312

7,105

5,264

הביקוש לדירות חדשות במשק
מספר משכורות הנדרשות
לקניית דירה ממוצעת
התחלות בניה
(יח"ד)

יזמה פרטית
יזמה ציבורית

שטח התחלות
בניה

למגורים
לא למגורים

גמר בניית דירות

יוזמה פרטית
יוזמת משרד
הבינוי והשיכון

26
27

28

 1אירו=  4.725ש"ח

 1אירו=  4.782ש"ח

 1אירו=  4.9206ש"ח

*

נתון מוערך ליום  31בדצמבר .2014

**

יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמת אתרים שצוינו בהערות השוליים לעיל להכללת המידע האמור שהינו
מידע פומבי שפורסם לציבור.

נתוני שע"ח נלקחו מאתר בנק ישראל בכתובת.http://www.bankisrael.gov.il :
נתוני מדד מחירי תשומה בבניה למגורים ,למסחר ולמשרדים נלקחו מאתר הלשכה מרכזית לסטטיסטיקה בכתובת:
 .http://www.cbs.gov.ilשיעורי השינוי במדדים חושבו ע"פ נוסחה מקובלת.
נתוני מלאי דירות המוצע למכירה ,הביקוש לדירות חדשות במשק ,מספר המשכורות הנדרשות לרכישת דירה ,התחלות
בניה וגמר בניה נלקחו מאתר משרד הבינוי בכתובת.www.moch.gov.il :
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חלק שלישי  -תיאור עסקי החברה לפי תחומי פעילות
6.7
6.7.1

תחום ארגון קבוצות הרכישה
מבנה תחום הפעילות
במסגרת תחום זה ,פועלת החברה לאיתור פרויקטים בתחום הנדל"ן באזורי ביקוש
שונים בתחומי גוש דן והשרון (בעיקר בת"א) ופועלת לארגון רוכשים (המתאגדים כקבוצת
רכישה) אשר ירכשו את מקרקעי הפרויקט ויבנו אותו במשותף.
שיקולי החברה באיתור הפרויקטים הינם :התאמת המוצר למיקום הפרויקט ,רמות
היצע וביקוש באזור ,אוכלוסייה באזור ,רמת מחירים קיימת באזור ומידת התאמתם
לקהל היעד אליו מבקשת לפנות החברה .בנוסף מתבצעת בדיקת היתכנות הפרויקט
המוצע מבחינת זכויות על פי תב"ע ,היתרים קיימים וכדומה.
חברי קבוצת הרכישה המאורגנים על ידי החברה רוכשים יחדיו את המגרש/המקרקעין
והם אלו הפועלים יחדיו להתקשר עם בנק מלווה להשגת מימון בנקאי ובמקביל עם
יועצים וספקים שונים ,וביניהם אדריכל וקבלן מבצע ,לצורך בנייה עצמית של הפרויקט.
בחלק מהפרויקטים  ,קודם להתחלת ארגון הקבוצה מתקשרת החברה בהסכם אופציה
(שבתשלומו בעת ההתקשרות נושאת החברה) עם בעל הקרקע ,כאשר האופציה האמורה
מסוחרת על ידי החברה לחברי הקבוצה .בדרך כלל האופציה המשולמת הינה חלק
מתמורת הקרקע של חברי הקבוצה והם משיבים לחברה תמורה זו כחלק מהתשלומים
אותם הם נדרשים לשלם בגין הקרקע.
בגין שירותיה ,זכאית החברה לתמורה בגין סיחור אופציה או דמי ארגון (לפי המקרה),
המשולמים לה ע"י חברי הקבוצה .היקף דמי הסיחור/הארגון נקבע בדרך כלל על בסיס
המחיר הכולל שמשולם בפועל על ידי חברי קבוצת הרכישה בגין רכישת הזכויות בקרקע
למול עלות הקרקע המשולמת לבעלי הקרקע.
במהלך תהליך שיווק הפרויקט וגיבוש קבוצת הרכישה חותמים חברי הקבוצה על הסכמי
הצטרפות/סיחור אופציה עם החברה וכן חותמים ,בינם לבין עצמם ,על הסכם שיתוף
המסדיר את מערכת היחסים ביניהם לצורך הקמת הפרויקט.
מודל זה של ארגון וניהול קבוצות רכישה מקנה לחברה יתרון תפעולי ופיננסי בשל הצורך
בהון עצמי נמוך יחסית מאד בשלבי הפרויקט ההתחלתיים ובמקרים בהם עולה בידי
החברה להשלים את גיבוש הקבוצה הרוכשת את הזכויות בקרקע ,אף מאפשר החזר
מהיר יחסית על ההשקעה ורווחיות גבוהה בטווח קצר באופן יחסי למול פעילות יזמית.
זאת  -למול הסיכונים שבמודל ההתקשרות שעיקרם הינם אובדן תמורת האופציה ,ככל
ששולמה כזו על ידי החברה וכן נשיאה בעלויות הנדרשות לצורך שיווק הפרויקט
הרלבנטי ,אם לא עלה בידי החברה לגבש קבוצה בסופו של דבר.
חשיפות נוספות הנובעות מפעילות החברה נוצרות:
א .במקרים בהם בשל צרכי הפרויקט הרלבנטי ,החברה מעמידה לטובת הפרויקט ובשם
חברי הקבוצה מימון ביניים (שלעיתים עולה על חלקה של החברה בעלויות הבניה של
החלק במקרקעין שנרכש על ידה) הדרוש לפיתוחו וקידומו של הפרויקט (לרבות
לצורך תחילת בנייתו) וזאת עד למועד בו מועמד ליווי לפרויקט על ידי תאגיד פיננסי
(הימנו בדרך כלל נפרע המימון האמור ,בהתאם להסכמות המושגות עם הבנק
המלווה לעניין זה)
ב .במקרים בהם חלק קטן מחברי הקבוצה מבקשים לפרוס את תשלומי ההון העצמי
הנדרשים מהם ,שאז ,בנוסף לשיקים דחויים המופקדים ע"י חברי קבוצה אלו
משמשים דמי הסיחור להם זכאית החברה כבטוחה להבטחת ביצוע תשלומים אלו
על ידי חברי הקבוצה ,כך שהחברה הופכת חשופה לעמידתם של הרוכשים האמורים
בהתחייבויותיהם להשלמת ההון העצמי הנדרש .יצוין כי במקרים אלה ,בד"כ קיימת
לחברה התחייבות כלפי הבנק המלווה ,לפיה במקרה והחברה תבקש לפעול כנגד
רוכשים שלא יעמידו בסופו של דבר את חלקם בהון העצמי לו התחייבו ,תוכל החברה
לפעול כנגד רוכשים אלו ללא יכולת לפעול כנגד זכויותיהם במקרקעין .היקף השיקים
הדחויים להם משמשים דמי הסיחור כבטוחה הינם בהיקפים שאינם מהותיים ונכון
למועד זה הינם בהיקף של כ 5%-מדמי הסיחור בגין חוזים חתומים שטרם הוכרו ע"י
החברה.
לסיכונים נוספים בהם נושאת החברה בתחום זה ,וזאת במקרים בהם היא מצטרפת
כחברה לקבוצת הרכישה  -ראה סעיף  6.7.11להלן ,בשינויים המחויבים.
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בחלק מהפרויקטים בהם פועלת ותפעל החברה כמארגנת קבוצות רכישה ,נמנית ותימנה
החברה בעצמה על חברי הקבוצה ,ופועלת באופן שוטף למכירת הזכויות ליחידות שנרכשו
על ידה בסמוך לאחר השלמת גיבוש הקבוצה ,על מנת שהחברה לא תימנה בסופו של דבר
על חברי הקבוצה שייבנו את הפרויקט.
6.7.2

שינויים בהיקף הפעילות בתחום
בשנים האחרונות ,כחלק מהמגמה לצינון מחירי הנדל"ן הגואים ,נעשו מספר שינויים
רגולטורים שמטרתם ביטול היתרונות המיסויים והכבדה מסוימת לגבי היתרונות
המימוניים של קבוצות רכישה שהיו טמונים ברכישת נכס באמצעות קבוצה לעומת
רכישה באמצעות קבלן ,אשר הביאו לכך להתכווצות התחום ואשר עלולים להביא לקיטון
במספר המשקיעים בקרב חברי קבוצות הרכישה.
נכון למועד זה ,החברה מעריכה כי השינוי העיקרי שבוצע בשנים האחרונות אשר משפיע
על פעילותה הינו בנושא המימון הבנקאי בתקופת הבניה :לאורך השנים האחרונות
הוחמרו הדרישות השונות המוטלות על הבנקים בישראל לגבי מימון תחום הנדל"ן .הדבר
בא לידי ביטוי בין היתר הן בהגדלת דרישת ההון העצמי אותו נדרשים להעמיד חברי
קבוצה המצטרפים לקבוצה (שיכול להגיע עד  ;)50%הן לגבי עלויות האשראי אותו
נוטלים חברי קבוצת הרכישה לצורך בניית הפרויקט; והן לגבי תמהיל האשראי אותו
יכולים ליטול חברי הקבוצה מהבנקים ,אשר עלול לייקר את עלות המימון (עקב הצורך
בתשלום עמלת "פרעון מוקדם" בהן יידרש לשאת חבר הקבוצה אשר יבקש לפרוע את
האשראי שהועמד לו קודם למועד ההחזר המקורי) .שינויים אלו עשויים אף הם להשפיע
לרעה על היקף הלקוחות הפוטנציאלי של החברה.
בנוסף יצוין כי לאור הרגולציה של בנק ישראל ביחס למתן הלוואות לדיור ,הן בהתייחס
להיקף ההון העצמי הנדרש מכל רוכש והן בהתייחס לאופן בחינת יכולת ההחזר של
הרוכשים ,משך הזמן במסגרתו מאושרים חברי קבוצות הינו ארוך מבעבר ,דבר המביא
להתארכות מועדי סגירת המימון לפרויקטים השונים אותם מארגנת החברה ,כאשר
בחלק מהמקרים מביא הדבר לכך שהחברה מעמידה הלוואה לחברי הקבוצה,
ממקורותיה לטובת הפרויקט ופיתוחו ,וזאת עד להשלמת ההתקשרות של חברי הקבוצה
עם בנק מלווה כאמור.
עם זאת יצוין כי נכון למועד זה ,ביחס למרבית הפרויקטים המאורגנים על ידי החברה
שטרם הושלם בהם הליך העמדת המימון ע"י הבנק המלווה ,מרביתם של חברי הקבוצה
שאורגנו כבר אושרו על ידי הבנקים הרלבנטיים.

6.7.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
כמארגנת קבוצות רכישה ,לא מוטלות על החברה מגבלות מהותיות כלשהן .עם זאת ,כל
זמן שהחברה נמנית על חברי הקבוצה בחלק מהפרויקטים אותם מארגנת החברה ,יחולו
עליה (כמו גם על יתר חברי הקבוצה) מרבית המגבלות המפורטות בסעיף  6.8.4להלן.

6.7.4

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הפעילות
החברה מעריכה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ארגון קבוצות רכישה הינם:
א.
ב.
ג.
ד.
ה.

היכולת לאתר ולהוציא לפועל (לרבות ברמה התכנונית) פרויקטים אטרקטיביים
המתאימים לקהל היעד שביכולת מארגן הקבוצה לשווק לו את הפרויקט.
האמון של מעניק האופציה לרכישת הקרקע ביכולתה של החברה והקבוצה לסיים
את תהליך הרכישה.
הון עצמי זמין לצורך ביצוע התקשרויות מהירות בהסכמי אופציה /הצטרפות
המארגן כחבר קבוצה לגבי חלק מהזכויות במקרקעין.
היכולת לשווק פרויקט בפרק זמן קצר.
ניסיון ומוניטין (לרבות ביחס לעמידת פרויקטים אותו יזם המארגן בעבר בעלויות
ובלוחות הזמנים שנחזו) בארגון קבוצות רכישה ,המסייע הן בגיוס חברי הקבוצה
והן בנטילת מימון ממוסדות בנקאיים על ידי חברי הקבוצה.
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6.7.5

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות ושינויים החלים בהם
מחסום כניסה עיקרי הוא המוניטין של מארגן קבוצת הרכישה בתחום ,הן מול חברי
הקבוצה והן מול נותן האופציה (בעל הקרקע) המבקש להבטיח ,ברמת וודאות גבוהה
יחסית ,שבסופו של תהליך תמומש האופציה ע"י חברי הקבוצה שיארגן המארגן .בנוסף,
לאור ההשקעה הכספית הניכרת הנדרשת מהמשקיעים ,קהל המשקיעים יבחר להתקשר
עם מארגן קבוצות רכישה בעל ניסיון מוכח בתחום הנדל"ן בכלל ובפרויקטים בהיקף
דומה בפרט .כמו כן ,העובדה כי מארגן הקבוצה הינו בעל ניסיון ומוניטין בתחום מקנה
לבנק המממן ביטחון גבוה יותר באשר לשאלת השלמת הפרויקט ולפיכך מסייעת
בהתקשרות חברי הקבוצה עם בנק מממן כאמור .מחסום כניסה עיקרי נוסף הינו ,היכולת
לאתר קרקע עליה ניתן להקים פרויקט רווחי (הן למארגן והן לחברי הקבוצה) ,ולשווקו
לרוב בפרקי זמן קצרים.
באשר לחסמי יציאה עיקריים בתחום הפעילות ,הרי שאלו קיימים במידה והבנק המממן
מתנה את שחרור דמי הסיחור לחברה בתנאים ואבני דרך שונים .כמו כן ,בפרויקטים
בהם החברה הינה חברת קבוצה ורוכשת זכויות ליחידות שונות ,מימוש זכויות אלו
מחייב את החברה למכור זכויות אלו ולצרף חברי קבוצה לקבוצת הרכישה .מימוש
הזכויות מותנה בתנאי השוק ובאיתורם של רוכשים לזכויות אלו.

6.7.6

תחליפים לפעילות ושינויים החלים בהם
מוצר תחליפי לפעילות בתחום קבוצות הרכישה הינו רכישה מיזמים וקבלנים במישרין
ולא בדרך של קבוצות רכישה .היתרון המהותי הטמון במתכונת ההתארגנות של קבוצה
הינו עלויות פחותות לרוכש הזכויות .כמו כן ,במתכונת התארגנות של קבוצה ,המימון
הבנקאי ניתן לקבוצה שבמועד העמדת המימון שווקו לה כל הזכויות במקרקעין והוא
ניתן למספר רב של לווים (חברי הקבוצה) ולא ללווה אחד (כמו במקרה של יזמות) ,עובדה
המקלה על העמדת המימון לחברי הקבוצה.
מאידך ,בניגוד למתכונת של רכישה מיזם ,החסרונות העיקריים הגלומים במתכונת
התקשרות זו הינם שמחיר המכירה אינו סופי במועד ההצטרפות לקבוצה (אם כי ישנן
הערכות קרובות לעלויות אלו במועד ההצטרפות) ,כמו גם מועד המסירה שאינו סופי
(בניגוד למקרה של רכישה מקבלן ,אז מובטח לרוכש פיצוי בגין עיכוב במסירת הפרויקט,
במתכונת של רכישה כחבר קבוצה לא ניתן כל פיצוי בגין עיכוב כאמור) וכן לא ניתנות
לחברי הקבוצה ערבויות חוק מכר (שכן חברי הקבוצה הם יזמי הפרויקט ובהתאם לכך
מחזיקים בזכויות במקרקעין) .בנוסף ,בדרך כלל במועד בו נרכשת הקרקע טרם מבוצעת
ההתקשרות עם תאגיד בנקאי לליווי מלא של הפרויקט ,כך שקיימת אי וודאות בקרב
חברי הקבוצה בהקשר לכך .לבסוף ,הריבית אותה נושאת ההלוואה שנוטלים חברי
הקבוצה מהבנק המלווה גבוהה בתקופת הבניה בדרך כלל מהריבית אותה נושאת
ההלוואה אותה נוטלים רוכשי דירות בקנותם דירה מיזם.

6.7.7

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
החברה מתמודדת בתחום מול מספר מארגני קבוצות .הגדולים שבהם הינן חברות כגון
ישראל קנדה (ט.ר ).בע"מ ,קבוצת ב.ס.ר ,.תדהר ואקרו נדל"ן .כמו כן ,קיימים מארגנים
הפועלים בהיקף קטן יחסית ואינם מתמודדים בדרך כלל בהיקפי הפרויקטים בהם פועלת
החברה או באזור הפעילות של החברה .היתרון היחסי של החברה הינו המוניטין והניסיון
הרב אותו צברו האחים חג'ג' וקבוצת חג'ג' בתחום זה.
כמו כן ,החברה חשופה לתחרות מצד יזמים וקבלנים המשווקים שטחי מגורים ,משרדים
ומסחר בסמיכות למיקום הפרויקטים בהם פועלת החברה.
להערכת החברה ,בין השאר עקב החמרת הרגולציה החלה על קבוצות הרכישה ,מספר
הגופים הפועלים בתחום ארגון קבוצות הרכישה ,בפרט הקטנים שביניהם ,קטן במהלך
השנתיים האחרונות ,אולם לחברה אין כל נתונים בנושא .בידי החברה אין גם נתונים
אודות חלקה בתחום זה .עם זאת ,החברה מעריכה כי היא נמנית על הגורמים
המשמעותיים הפועלים בתחום ארגון קבוצות הרכישה באזור תל אביב רבתי.

6.7.8

פרטים אודות הפרויקטים בהם מעורבת החברה נכון למועד פרסום הדו"ח

 6.7.8.1נכון למועד הדו"ח ,פעלה החברה בתחום קבוצות רכישה ב 7-פרויקטים כמפורט להלן:
פרויקט משרדים ומסחר ב"מתחם רסיטל" בתל אביב בשטח משרדים כולל של כ37,000-
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מ"ר על פני  31קומות; פרויקט מגורים "המשולש הגדול" ברמת גן; פרויקט מגורים ברמת
אביב ג' בתל אביב; פרויקט מגורים בנתניה; פרויקט מגורים ב"גוש הגדול" בתל אביב;
פרויקט מגורים ומסחר ברח' איינשטיין בתל-אביב; ופרויקט "כוכב הצפון" בתל-אביב.
סך יחידות הדיור בפרויקטים למגורים שצוינו לעיל הינו כ 425-יחידות דיור.
בנוסף לפרויקטים המנויים לעיל ,החלה החברה בתקופת הדוח בפעולות ארגון חברי
קבוצות רכישה ביחס למספר פרויקטים הסמוכים לפרויקט איינשטיין בתל אביב.
בפרויקטים אלו קיימות זכויות לשטחי מסחר בחלק התחתון של הפרויקטים ומעליהם
זכויות לבנייני מגורים .בפרויקטים אלו ,פועלת החברה לצרף חלק מבעלי הקרקע
הרלוונטית לקבוצות רכישה אותן מארגנת החברה ביחס לכל פרויקט וכן לשיווק זכויות
לדירות לצדדים שלישיים בכל פרויקט ,אשר תירכשנה מבעלי קרקע קיימים ,כאשר
החברה עצמה מתעתדת לרכוש את הזכויות לשטחי המסחר (כולן או חלקן ,לפי הענין)
בפרויקטים האמורים ולהימנות על חברי הקבוצה .יצוין כי השלמת הפרויקטים על ידי
החברה מותנת בגיבוש קבוצות בפרויקטים וברכישת הקרקעות על ידי הקבוצות
שתאורגנה על ידי החברה ,שצפויה להתבצע (ככל שתתבצע) בהליך של פירוק שיתוף ,כך
שמטבע הדברים אין כל וודאות כי חברי הקבוצות המאורגנות על ידי החברה אכן ירכשו
את המקרקעין עליהם עתידים להיבנות הפרויקטים ואין כל וודאות כי פעולות אלו יבשילו
לכדי גיבוש קבוצות רכישה על ידי החברה.
 6.7.8.2בתקופת הדוח ,השלימה החברה (כשבחלק מהמקרים החברה הינה חברת קבוצה לגבי
חלק מהדירות או שטחי המשרדים כמפורט להלן) את גיבוש קבוצות הרכישה לגבי כלל 7
הפרויקטים שצוינו ברישא סעיף  6.7.8.1לעיל ,כשב 4-פרויקטים (רסיטל ,נתניה,
איינשטיין וכוכב צפון) החברה עצמה הינה חברת קבוצה לגבי חלק מהדירות/שטחי
המשרדים/המסחר .באשר לפרויקטים אלו ,הרי שביחס לפרויקט רסיטל ,הפרויקט
בנתניה והפרויקט בכוכב הצפון ,החברה פועלת באופן שוטף למכירת מלוא הזכויות
שנרכשו על ידה (כחברת קבוצה) בפרויקטים האמורים .מאידך ,ביחס לפרויקט
איינשטיין ,החברה אינה פועלת לשיווקו באופן שוטף .עם זאת יודגש כי אין באמור בכדי
לגרוע מהאפשרות כי החברה תבחר בסופו של דבר למכור את זכויותיה בפרויקט עוד
קודם להשלמתו.
ביחס ליתר הפרויקטים שגיבושם הושלם ,קרי ,פרויקט הגוש הגדול ,פרויקט קרניצי
ופרויקט רמת אביב ג' ,נכון למועד פרסום הדו"ח שווקו מלוא היחידות בפרויקטים
האמורים.
 6.7.8.3דמי הסיחור/ארגון/ניהול הכוללים להם זכאית החברה נכון ליום  31בדצמבר  ,2014בגין
הסכמים חתומים ע"י חברי קבוצות רכישה בכלל הפרויקטים שבניהולה ,הינם בסך של כ-
 135.5מיליון ש"ח ,כאשר עד ליום  31בדצמבר  2014התקבל בחברה סך של כ 45-מיליון
ש"ח מתוכם .נכון ליום  31בדצמבר  ,2014הוכרו חלק מההכנסות בגין דמי
הסיחור/ארגון/ניהול ,בסך של כ 67-מיליון ש"ח.
דמי סיחור הצפויים בגין חוזים שנחתמו לאחר מועד הדוח ועד למועד פרסומו מסתכמים
לסך של כ  1.5-מיליון ש"ח.
יובהר כי הסכומים שפורטו לעיל אינם כוללים הכנסות אותן צפויה החברה לקבל עם
מכירתן של הזכויות אותן רכשה בפרויקטים השונים אותם ארגנה החברה ושבהן החברה
עודנה מחזיקה נכון למועד פרסום הדו"ח .להערכת החברה ,אם וככל שהחברה תמכור את
הזכויות האמורות שנרכשו על ידה בפרויקטים המפורטים לעיל (למעט חלק החברה
בפרויקט איינשטיין) ,תנבע לחברה תמורה נוספת ממכירת זכויות אלו המוערכת בסך של
כ 55-מיליון ש"ח בהתבסס על מחירי המכירה הצפויים כיום ,אם כי יודגש כי אין וודאות
כי יחידות אלו תימכרנה בסופו של דבר במחירים המוערכים כיום.
כן יצוין ,כי החברה מעריכה כי דמי הסיחור/השיווק/ניהול להם היא זכאית מהפרויקטים
שטרם הושלם בהם הליך העמדת המימון הבנקאי לחברי הקבוצה (קרי ,פרויקט רסיטל,
נתניה ,הגוש הגדול וכוכב צפון) יועברו אליה רק מתוך המימון הבנקאי שיועמד לחברי
הקבוצות (ככל שיועמד מימון כאמור ,כאשר נכון למועד זה לכל הפרויקטים הנ"ל ,למעט
פרויקט כוכב צפון ,התקבל אישור עקרוני של הבנק להעמדת המימון לפרויקט ומרבית
חברי הקבוצה בפרויקט נתניה ובפרויקט הגוש הגדול אושרו זה מכבר על ידי הבנק
המלווה הרלבנטי) בהתאם לתנאים ו/או אבני הדרך שייקבעו בהסכמה עם הבנקים
המממנים וזאת על א ף שבהסכמים השונים עליהם חתומה החברה עם חברי הקבוצות
המתגבשות ,לא נקבע כי דמי הסיחור/השיווק/הניהול האמורים מותנים במימון בנקאי או
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באבני הדרך .לפרטים אודות ההסכמות הקיימות בעניין זה בפרויקטים ראה סעיפים
 6.7.8.4להלן.
 6.7.8.4להלן יובאו פרטיהם העיקריים של הפרויקטים בתחום בהם מעורבת החברה נכון למועד
הדו"ח ,בחלוקה בין פרויקטים בהם החברה עצמה נמנית על חברי הקבוצה לפרויקטים
בהם החברה אינה נמנית על חברי הקבוצה ,אלא משמשת כמארגנת הקבוצה בלבד ,נכון
למועד פרסום הדו"ח:
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6.7.8.4.1

פרויקטים בהם החברה מהווה חלק מקבוצת הרכישה:

6.7.8.4.1.1

פרויקט רסיטל
נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים באלפי ש"ח)
(הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט)
עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו
תחזית עדכנית של עלויות כוללות לפני מע"מ של הפרויקט
בפועל לסוף התקופה:
(מתחילתו ועד סיומו הצפוי) לסוף התקופה לא כולל מימון:

שם הפרויקט ומאפייניו:

תקופת
הדיווח:

עלות קרקע
והיטלים

עלות בניה

עלויות
אחרות

תיאור הפרויקט

שם הפרויקט:

פרויקט רסיטל

פרויקט רסיטל ,תל אביב
מיקום הפרויקט:
מועד תחילת
פרויקט:
מועד סיום משוער
( 21קומות) :
שימושים:
חלק החברה
בפרויקט (בשיעור
ובמ"ר) לפי
שימושים:
29

30

תל אביב

30

יוני 2013
דצמבר 2016
משרדים ,מסחר וחניות
זכויות לכ 14,250-מ"ר שטחי
משטחי
(38%
משרדים
כ-
המשרדים בפרויקט),
 250מ"ר שטח מסחרי (100%

פרויקט משרדים
שעתיד
ומסחר,
למנות  31קומות,
בשטח כולל של כ-
 37אלף מ"ר ברוטו
משרדים (בתוספת
ל 16-אלף מ"ר
מרתפים) ,כשקומת
עתידה
הקרקע
לכלול גם כ 250-
מ"ר שטחי מסחר.
על חברי הקבוצה
החברה
נמנית
כשנכון
עצמה,
למועד זה זכויותיה
הינם
בפרויקט
לשטחי משרדים
בהיקף כולל של כ-
מ"ר,
14,250
בעיקר
הכוללים
לקומת
זכויות
הדופלקס המצוי
בקומות  20ו21-
10
בפרויקט,
נוספות
קומות
שהתווספו למגדל
עקב הגבהתו ,כ-
 250מ"ר שטחי
וכ 119-
מסחר
חניות (מתוך כ 400-
חניות).
אודות
לפרטים
הסכם המכר ראה
סעיף  6.7.9להלן.

שנת 2014

שנת 2013

15,949

17,292

27,691

29,974

3,170

3,226

סה"כ
השקעה
כוללת
בפרויקט
(צפויה) לא
29
כולל מימון

46,810

50,532

עלויות
שהושקעו
בפועל
במצטבר

21,998

17,292

עלויות
שטרם
הושקעו
לא כולל
מימון

24,812

33,240

שיעור
השלמה
כספי /
הנדסי

כ 14%-
(יובהר
כי הנתון
האמור
מתייחס
לשיעור
השלמה
של מגדל
21
בן
קומות
בלבד
שכן
שינוי
התב"ע
באופן
המאפשר
בנית 10
קומות
נוספות
במגדל
אושר
לאחר
מועד
הדוח)

1%

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה
ולשיווק הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים באלפי ש"ח)
כמות
היחידות
שנחתמו
יתרת
כמות
בגינן
המלאי
יחידות
סך היחידות
חוזים
בדוחות
שנרכשו
שנותרו
מחייבים
הכספיים
על ידי
לשיווק נכון
עד לתום
של החברה
החברה
למועד
תקופת
לתום
ונמצאות
פרסום
הדיווח
התקופה
במלאי
הדו"ח
ובסמוך
(כולל היוון
לתום
למועד
מימון)
התקופה
פרסום
הדו"ח
כ 2,250-
מ"ר
משרדים,
כ 250-
מ"ר
שטח
מסחרי
וכ 119-
חניות
נכון ליום
(זכויות
31
ל10-
בדצמבר
קומות
2014
נוספות
נמכרו כ-
כ 22,539-
בהיקף
 250מ"ר
כ
של
משרדים
12,000
וכ 51-
כ 14,250-
מ"ר
חניות
מ"ר
התווספו
משרדים,
רק לאחר
כ  250-מ"ר
מועד
שטח מסחרי
הדוחות,
וכ  119-חניות
לאחר
שהתב"ע
לזכויות
אלו
אושרה).
כ 2,2500-
מ"ר
שטחי
משרדים,
כ 250-
מ"ר
שטח
מסחרי
וכ 125-
חניות

כ 17,661-

נכון ליום
31
בדצמבר
2013
נמכרו כ-
 150מ"ר
משרדים
וכ 25-
חניות.

סטטוס קבלת היתרים
נדרשים

נכון למועד פרסום הדו"ח,
התקבל מהוועדה לתכנון
ובניה היתר חפירה ובניית
המרתפים והחלו עבודות
החפירה באתר .טרם התקבל
היתר בניה לשטחי המגדל
התקבלה
אך
בפרויקט
החלטת ועדה ליתן היתר
למגדל ל 21-קומות ,כאשר
קבוצת
נכון למועד זה
הרכישה פועלת למלא אחר
התנאים הנדרשים על מנת
לקבל את היתר הבניה
למגדל.
בנוסף ,אושרה תב"ע להגבהת
המגדל ב  10-קומות (כך שסך
שטחי המשרדים בפרויקט
יוגדל לכ  37,000-מ"ר) ,כאשר
הזכויות בקומות האמורות
מוקנות לחברה .נכון למועד
זה ,קבוצת הרכישה פועלת
לקבלת היתר בנייה לקומות
הנוספות.

יודגש ,כי סכום העלות הכוללת מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך והוא מבוסס על ההנחה שהחברה תוסיף להחזיק במלוא הזכויות שצוינו ועל נתוני דוח שמאי שהוכן לצורך
התקשרות חברי הקבוצה עם בנק מממן לפרויקט .עם זאת ,בנתונים האמורים יכול ויחולו שינויים ,לרבות שינויים מהותיים ,בהתאם לתנאי ההתקשרויות שתבוצענה בפועל עם הבנק המממן ו/או אם
תיווצרנה בפרויקט עלויות חריגות אשר לא קיבלו ביטוי בהסכם הקבלן .כמו כן יצוין כי העלויות המפורטות לעיל אינן כוללות עלויות צפויות בגין תוספת של  10קומות לפרויקט ,הצפויות להסתכם בסך נוסף
של כ 50-מיליון ש"ח (כאשר ככל והחברה תמכור את זכויותיה הנותרות בפרויקט ,הגורם שירכשן הוא שיישא בעלויות האמורות).
"מגרש רסיטל" לפי תב"ע תא 3040/והידוע כגוש  ,6110חלקות  379ו( 382 -חלק) בתל אביב .זכויות המוכר רשומות כזכויות חכירה בחלקה  379עד לשנת  2028וכן זכאי המוכר להירשם באותה חלקה כחוכר
לדורות לתקופה שעד ליום  5ביולי  2060מכוח הסכם חכירה מיום  7באוגוסט  2011אשר נחתם בין המוכר לבין מנהל מקרקעי ישראל .בנוסף ,בחלק מחלקה  382למוכר זכות להירשם כבעלים וכבעל זכויות
חכירה לתקופה שעד ליום  8באוגוסט  ,2058לרבות תקופת אופציה ל 49-שנים נוספות ביחס לחלק משטחי המרתפים המצויים בחלקה האמורה.
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נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים באלפי ש"ח)
(הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט)
עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו
תחזית עדכנית של עלויות כוללות לפני מע"מ של הפרויקט
בפועל לסוף התקופה:
(מתחילתו ועד סיומו הצפוי) לסוף התקופה לא כולל מימון:
שם הפרויקט ומאפייניו:

תקופת
הדיווח:

עלות קרקע
והיטלים

עלות בניה

עלויות
אחרות

תיאור הפרויקט

התמורה שנקבעה
לרכישת זכויות
החברה בקרקע:
החלק ששולם
מהתמורה נכון
ליום  31בדצמבר
:2014
יתרת תמורת
זכויות החברה
שטרם שולמה נכון
למועד הדו"ח
והמועד הצפוי
לתשלומה):

סה"כ
השקעה
כוללת
בפרויקט
(צפויה) לא
29
כולל מימון

עלויות
שהושקעו
בפועל
במצטבר

עלויות
שטרם
הושקעו
לא כולל
מימון

שיעור
השלמה
כספי /
הנדסי

משטחי המסחר בפרויקט) וכ-
 119חניות ( 29%מהחניות
בפרויקט).
כ  15.4-מיליון ש"ח ,בתוספת
מע"מ ,כשחלק מסכום זה
צמוד למדד המחירים לצרכן
וחלקו נושא ריבית
כל התמורה בה חבה החברה
שולמה

שנת 2012

14,441

25,387

3,068

42,896

--

14,441

28,455

0%

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה
ולשיווק הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים באלפי ש"ח)
כמות
היחידות
שנחתמו
יתרת
כמות
בגינן
המלאי
יחידות
סך היחידות
חוזים
בדוחות
שנרכשו
שנותרו
מחייבים
הכספיים
על ידי
לשיווק נכון
עד לתום
של החברה
החברה
למועד
תקופת
לתום
ונמצאות
פרסום
הדיווח
התקופה
במלאי
הדו"ח
ובסמוך
(כולל היוון
לתום
למועד
מימון)
התקופה
פרסום
הדו"ח

כ 2,500-
מ"ר
שטחי
משרדים,
כ 250-
מ"ר
שטח
מסחרי
וכ 150-
חניות

כ 14,441-

סטטוס קבלת היתרים
נדרשים

--

פרטים נוספים אודות הפרויקט
א.

ב.

ג.

ד.

ביום  22בפברואר  2012חתמה החברה על הסכם אופציה עם מר שולי אברהם ("המוכר") על פיו ניתנה לחברה ,בתמורה לתשלום בסך של  2מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ ,אופציה סחירה,
לרכישת  75%מכלל זכויותיו של המוכר במקרקעין עליהם יוקם הפרויקט ("הממכר") ,המשקפות זכויות ל 15-קומות משרדים (הזכויות הנותרות הינן בבעלות המוכר ,אשר יצטרף לקבוצת
הרכישה ובהתאם ייחודו לו  5קומות משרדים בפרויקט ,כ 100-חניות וכ 25%-משטחי המחסנים) ושטחי מסחר וחניות .לאחר שנחתמו שלושה הסכמי מכר נפרדים ,בעלי תנאי התקשרות
כמעט זהים וכן תוספות להסכמים אלו ,מומשה האופציה במלואה ביום  14באפריל  2013והחברה השלימה את גיבושה של קבוצת הרכישה לפרויקט ,אשר התקשרה בהסכמים לרכישת
מלוא הזכויות בממכר .נכון למועד הדו"ח ,נרשמו הערות אזהרה בלשכת רישום המקרקעין על זכויות המוכר בממכר לטובת חברי הקבוצה .כמו כן התקשרו חברי קבוצת הרכישה (ובכללם
החברה) בהסכם קבלני להקמת הפרויקט וכן עם ספקים נוספים הנדרשים להקמת הפרויקט .בנוסף ,יצוין כי נתקבל אישור עקרוני מבנק למימון הפרויקט וחברי הקבוצה פועלים להשלמת
הנדרש להעמדת המימון.
החברה ארגנה את קבוצת הרכישה ,והיא אינה אחראית לבניה על המקרקעין ו/או ניהולה של קבוצת הרכישה ו/או לכל עניין אחר .עם זאת ,ככל שתתבקש על ידי נציגות הקבוצה ,תייעץ
החברה לקבוצה בקשר עם נושאי מימון ,תכנון ובחירת קבלן מבצע ,מבלי שתהא זכאית בגין כך לכל תמורה ומבלי שיהיה בכך משום נטילת כל אחריות מצד החברה .כן יצוין ,שהאמור הינו
ביחס לתפקידה של החברה כמארגנת הקבוצה ,אולם החברה גם נמנית בעצמה על חברי הקבוצה וככזו היא חבה באופן יחסי לחלקה בפרויקט בכלל הזכויות והחובות בהם חבים יתר חברי
הקבוצה.
בגין סיחור האופציה לחברי הקבוצה ,זכאית החברה (בגין היחידות ששווקו עד למועד פרסום דו"ח זה על ידה) לדמי סיחור בסך כולל של כ 26.8-מליון ש"ח ,מתוכם התקבלו עד כה בחברה
דמי סיחור בסך כולל של  0.7מיליון ש"ח .בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ( 2014במצטבר ובשוטף) הוכרו דמי סיחור בסך של כ 10.3-מיליון ש"ח בגין פרויקט זה .בנוסף,
אם וככל שהחברה תמכור את הזכויות שנרכשו על ידה בפרויקט ,תנבע לחברה תמורה נוספת (מעבר לעלות הקרקע הרשומה בספרי החברה) ממכירה זו המוערכת בסך של כ 47-מיליון ש"ח
וזאת בהתייחס למחירי המכירה הצפויים של החברה (אם כי אין וודאות כי יחידות אלו תימכרנה בסופו של דבר במחירים המוערכים כיום על ידי החברה).
ביום  10ביולי  ,2012אישרו חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון ,בהתאם לסעיפים  )4(1ו )5(1-לתקנות החברות (הקלות בעסקאות עם בעלי ענין) ,תש"ס ,2000-את הצטרפות האחים ליאור
ואחיקם כהן ,להם קשרים עסקיים מהותיים עם האחים חג'ג' (בעלי השליטה בקבוצת חג'ג'  ,בעלת השליטה בחברה ,המכהנים גם כנושאי משרה בחברה) לקבוצת הרכישה.
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פרויקט נתניה

6.7.8.4.1.2

נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים בש"ח)
(הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט)
תחזית עדכנית של עלויות כוללות של
עלויות שהושקעו בפועל ושטרם
הפרויקט (מתחילתו ועד סיומו הצפוי) לסוף
הושקעו בפועל לסוף התקופה :
התקופה לא כולל מימון:
שם הפרויקט ומאפייניו:

תקופת
הדיווח:
תיאור הפרויקט

עלות
קרקע
והיטלים

עלות
בניה

עלויות
אחרות

סה"כ
השקעה
כוללת
בפרויקט
(צפויה)

עלויות
שהושקעו
בפועל
במצטבר

31

שם הפרויקט:

פרויקט מגורים שעתיד למנות 19
קומות (על עמודים) מעל קומת מסד
ומעל קומות מרתפים ,ובהם כ68-
יחידות דיור ,במתחם "נת ,"600
המצוי בקו ראשון לים ,בכפוף
לקבלת הקלות הדרושות שיתבקשו
על ידי האדריכל.

פרויקט נתניה

פרויקט נתניה

מיקום הפרויקט:
מועד תחילת
פרויקט:
מועד סיום
משוער:
שימושים:
חלק החברה
בפרויקט
(בשיעור ובמ"ר)
לפי שימושים:
התמורה
שנקבעה לרכישת
זכויות החברה
בקרקע:
החלק ששולם
מהתמורה נכון
ליום  31בדצמבר
:2014
יתרת תמורת
זכויות החברה
שטרם שולמה
נכון למועד
הדו"ח והמועד
הצפוי
לתשלומה:

מתחם נת  600בנתניה

32

פברואר 2014
יוני 2016
מגורים
לחברה זכות לכ 7-
יחידות דיור ,המהוות כ-
 12%משטחי המגורים
בפרויקט
 19מיליון ש"ח ,בתוספת
מע"מ

כל התמורה שולמה

--

תוכנית
להוראות
בהתאם
נת/600/א ,3חלה הפקעה של כ600-
מ"ר משטח המגרש לטובת שטח
ציבורי פתוח ,אשר בהתאם להסכם
עם העירייה כל עלויות הקמתו
ופיתוחו יחולו על חברי הקבוצה עד
העברת הבעלות בו לעייריה.
על חברי הקבוצה נמנית החברה
עצמה ,אשר רכשה זכויות בפרויקט,
ביחס ל 16-יחידות דיור .עלות
הזכויות שנרכשו על ידי החברה
הסתכמה בכ  19-מיליון ש"ח
(כשלסכום האמור נוסף מע"מ ומס
רכישה) .נכון למועד הדו"ח ,מכרה
החברה זכויות ל  9-יחידות ,שעלות
רכישתן הסתכמה לסך של כ7.1-
מיליון ש"ח ,בתמורה לסך של כ -
 9.5מיליון ש"ח .יצוין כי החברה
פועלת לשינוי התב"ע המקומית
לצורך השבחת חלק מהזכויות
שנותרו בבעלותה ולמכירתן.

עלויות
שטרם
הושקעו

שיעור
השלמה
כספי /
הנדסי

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה ולשיווק
הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח (נתונים כספיים
בש"ח)
כמות
היחידות
כמות
שנחתמו
יחידות
בגינן
יתרת
סך היחידות שנותרו
שנרכשו
חוזים
המלאי
לשיווק נכון למועד
על ידי
מחייבים
בדוחות
הדו"ח ושהחברה
החברה
עד לתום
הכספיים
פועלת לשווקן באופן
ונמצאות
תקופת
של
שוטף
במלאי
הדיווח
החברה
לסוף
ובסמוך
התקופה
למועד
הדו"ח

שנת 2014

16,165

11,255

2,821

30,241

25,931

4,310

כ 24%-

7

25,931

עד ליום
31.12.2014
נמכרו 9
יחידות

שנת 2013

19,979

17,316

3,400

40,695

19,979

20,716

0%

16

19,979

עד ליום
31.12.2013
לא נמכרו
יחידות.

7
שנת 2012
(מימוש
האופציה
ורכישת
היחידות
בוצעה
בשנת
)2013

ל.ר.

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר.

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

סטטוס קבלת היתרים
נדרשים

נכון למועד זה התקבל
היתר בניה לפרויקט
והחלו העבודות בפרויקט,
אשר כוללות בשלב זה את
בנית המרתפים וקומת
הכניסה.

ל.ר

פרטים נוספים אודות הפרויקט
א.
31

32

ביום  17ביוני  , 2013חברי קבוצת רכישה ,אותם גיבשה החברה ושעליהם נמנית החברה עצמה ,חתמו יחדיו על הסכם מכר עם בעלי המקרקעין וכן חתמו חברי הקבוצה (לרבות החברה) על
יודגש ,כי סכום העלות הכוללת מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך והוא מבוסס על ההנחה שהחברה תוסיף להחזיק במלוא הזכויות שצוינו ועל נתוני טיוטת דוח שמאי שהוכן לצורך
התקשרות חברי הקבוצה עם בנק מממן לפרויקט .עם זאת ,בנתונים האמורים יכול ויחולו שינויים ,לרבות שינויים מהותיים ,וזאת בהתאם לתנאי ההתקשרויות שתבוצענה בפועל עם יועצי הפרויקט השונים
(למול העלויות הצפויות בהתאם לדוח השמאי) ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם הבנק המממן וכן כתוצאה מהיווצרות עלויות חריגות שלא נלקחו בחשבון בדוח השמאי.
מקרקעי הפרויקט הינם מקרקעין הידועים כגוש  8253חלקה  226ברחוב גילה בנתניה ,בשטח של  3,100מ"ר.

ו22-

ב.

ג.

ד.
ה.

ו.
ז.

הסכם שיתוף ,אשר נועד להסדיר את בנייתו המשותפת של הפרויקט .לטובת חברי הקבוצה ובכללם החברה נרשמו הערות אזהרה ולאחר תשלום המיסים המתחייבים על ידי חברי הקבוצה
ירשמו זכויות הבעלות בלשכת רישום המקרקעין.
החברה ארגנה את קבוצת הרכישה ,והיא אינה אחראית לבניה על המקרקעין ו/או ניהולה של קבוצת הרכישה ו/או לכל עניין אחר .עם זאת ,ככל שתתבקש על ידי וועד הקבוצה ,תייעץ
החברה לקבוצה בקשר עם נושאי מימון ,תכנון ובחירת קבלן מבצע ,מבלי שתהא זכאית בגין כך לכל תמורה ומבלי שיהיה בכך משום נטילת כל אחריות מצד החברה .כן יצוין ,שהאמור הינו
ביחס לתפקידה של החברה כמארגנת הקבוצה ,אולם החברה גם נמנית בעצמה על חברי הקבוצה (אם כי היא פועלת למכור את הזכויות שנרכשו על ידה) וככזו היא חבה באופן יחסי לחלקה
בפרויקט בכלל הזכויות והחובות בהם חבים יתר חברי הקבוצה.
נכון למועד זה ,התקבל אישור עקרוני של בנק בישראל להעמדת מימון לפרויקט וחברי הקבוצה פועלים להשלמת הנדרש לצורך קבלת מימון כאמור ומשיכת הכספים הראשונה ממסגרות
ההלוואה .החברה עצמה לא תימנה על הלווים מכוח ההלוואה האמורה (ומלוא ההון הנדרש לבניית יחידותיה בפרויקט יועמד על ידי החברה מדמי הסיחור שלא ישוחררו לחברה במועד
המשיכה הראשונה וממקורותיה העצמיים) ,ואולם ,החברה (כמו גם יתר חברי הקבוצה) תשעבד את כלל זכויותיה בפרויקט (לרבות זכויותיה במקרקעי הפרויקט וזכויותיה בחשבון הבנק
הרשום על שם וועד הקבוצה ואשר ממנו מופקדים ונמשכים הכספים בקשר לפרויקט ,וכיו"ב) לטובת המימון הבנקאי של הקבוצה .יובהר כי השעבודים שנרשמו על זכויות החברה אינם
מבטיחים התחייבויות שלקחו יתר חברי הקבוצה ,אולם רישומם נדרש לצורך הבטחת יכולת המימוש של הבנק את המקרקעין ,ככל ויידרש לכך עקב הפרת ההסכם על ידי חברי הקבוצה.
בנוסף ,דמי הסיחור שלא ימשכו במועד העמדת המימון הראשוני יהיו משועבדים לבנק המלווה וישוחררו לחברה בהתאם לאבני הדרך שסוכמו עם הבנק.
יצוין כי נכון למועד זה ,החברה העמידה סכום עודף (שגובהו אינו מהותי) על הסכומים אותם נדרשה להעמיד עד כה כהון עצמי בפרויקט וזאת לעומת שאר חברי הקבוצה ,אשר נוטלים
מימון בנקאי ,אשר העמידו עד כה שיעור נמוך יותר מההון עצמי הנדרש מהם. .
בגין ארגון הקבוצה ,זכאית החברה (בגין חוזים שנחתמו על ידה עד למועד פרסום דו"ח זה) לדמי ארגון בסך כולל של כ 12.4-מיליון ש"ח ,מתוכם התקבלו עד כה בחברה דמי ארגון בסך
כולל של כ 8.1-מיליון ש"ח והוכרו (במצטבר ובשוטף) בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2014דמי ארגון בסך של כ 8-מיליון ש"ח .בנוסף ,אם וככל שהחברה תמכור את
הזכויות שנותרו לה בפרויקט ,תנבע לה תמורה נוספת ממכירה זו המוערכת בסך של כ–  3.5מיליון ש"ח בהתייחס למחירי המכירה הצפויים של החברה (אם כי אין וודאות כי יחידות אלו
תימכרנה בסופו של דבר במחירים המוערכים על ידי החברה כיום).
יצוין כי נכון למועד זה ,קיימות הסכמות (שטרם עוגנו בהסכם מחייב) עם הבנק המלווה ,לפיהן  60%מדמי הסיחור להם זכאית החברה בגין פרויקט זה ישולמו לחברה עם העמדת מימון
בנקאי ראשון לפרויקט ואילו יתרת דמי הסיחור ישולמו עם התקדמות הפרויקט ,בהתאם לאבני הדרך השונות שנקבעו ,כך שבמועד קבלת טופס  4תושלם העברת דמי הסיחור לחברה.
ביום  12ביוני  2013אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הצטרפותם לקבוצה של חברי קבוצה ,שבעצם הצטרפותם לקבוצת הרכישה ,קיים לאחים חג'ג' ,בעלי השליטה
בקבוצת חג'ג' ,עניין אישי וזאת כעסקה לא חריגה.
חברי קבוצת הרכישה (ובכללם החברה) התקשרו בהסכם קבלני להקמת הפרויקט – לפרטים ראה סעיף  6.14.3להלן.
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פרויקט איינשטיין בגוש הגדול

6.7.8.4.1.3

שם הפרויקט ומאפייניו:

תיאור הפרויקט

פרויקט איינשטיין ,תל אביב

שם הפרויקט:

פרויקט איינשטיין

מיקום הפרויקט:

בניין 33ב' ברחוב איינשטיין
35
בגוש הגדול ,תל אביב

מועד תחילת
פרויקט:

ישנן הסכמות עם קבלן ביחס
לביצוע הפרויקט אך טרם
נחתם הסכם קבלן

מועד סיום משוער:
שימושים:
חלק החברה
בפרויקט (בשיעור
ובמ"ר) לפי
שימושים:

התמורה שנקבעה
לרכישת זכויות
החברה בקרקע:
החלק ששולם
מהתמורה נכון ליום
 31בדצמבר :2014
יתרת תמורת זכויות
החברה שטרם
שולמה נכון למועד
הדו"ח והמועד
הצפוי לתשלומה:

33

34
35

ישנן הסכמות עם קבלן ביחס
לביצוע הפרויקט אך טרם
נחתם הסכם קבלן
מגורים ומסחר
המסחר
משטחי
כ 68%-
בפרויקט שהינם כ  950-מ"ר
עיקרי ,והזכויות הצמודות להם
הכוללות את הזכויות בשטח
המרתף בהיקף דומה ושטחי
השירות שיוחסו להן ,וכן כ33-
חניות וכ 30%-מיחידת דיור
אחת ( )1בפרויקט.
כ  13.5-מיליון ש"ח ,בתוספת
הצמדה למדד המחירים לצרכן
בגין חודש ינואר  2013ובתוספת
מע"מ.
כל התמורה שולמה

בהתאם לתוכניות החלות 34על
מקרקעי הפרויקט ניתן לבנות
 2בנייני מגורים בני  74דירות
בסה"כ ומרכז מסחרי בשטח
של כ 950-מ"ר (עיקרי) בקומת
הקרקע וגלריה (בתוספת
מרתף צמוד) מעל  3קומות
מרתף.
על חברי הקבוצה נמנית
החברה עצמה ,אשר רכשה
זכויות לכ  650-מ"ר (עיקרי)
במרכז המסחרי שעתיד לקום
בפרויקט (כ 68%-מהזכויות
ביחידת המסחר) ,והזכויות
הצמודות אליו הכוללות את
המרתף
בשטח
הזכויות
בהיקף דומה ושטחי השירות
שיוחסו להן .כמו כן ,נכללה
בהסכם שיתוף הוראה ולפיה
יוקצו לשטח המסחרי כ50-
חניות (חלק החברה כ)2/3-
בקומת המרתף העליונה .יצוין
כי החברה חתמה על הסכם
להפעלת
פעולה
שיתוף
המסחר ,עם בעל הזכויות
הנוסף בשטח המסחרי.

תקופת
הדיווח:

שנת 2014

שנת 2013

שנת 2012
(הרכישה
בוצעה
בשנת
) 2013

נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים בש"ח)
(הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בשטחי המסחר בפרויקט)
תחזית עדכנית של עלויות כוללות של
עלויות שהושקעו בפועל ושטרם
הפרויקט (מתחילתו ועד סיומו הצפוי)
הושקעו בפועל לסוף התקופה:
לסוף התקופה לא כולל מימון:
סה"כ
השקעה
שיעור
עלויות
עלות
כוללת
עלויות
השלמה
שהושקעו
עלויות
עלות
קרקע
בפרויקט
שטרם
כספי /
בפועל
אחרות
בניה
והיטלים
(צפויה)
הושקעו
הנדסי
במצטבר
33

14,239

13,785

ל.ר.

9,302

9,872

ל.ר.

2,715

2,068

26,256

25,725

ל.ר.

ל.ר.

17,244

1,818

ל.ר.

9,012

23,907

ל.ר.

0%

0%

ל.ר.

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה ולשיווק הפרויקט,
ליום האחרון של תקופת הדיווח (נתונים כספיים בש"ח)

כמות יחידות
שנרכשו על ידי
החברה ונמצאות
במלאי לסוף
התקופה

יתרת
המלאי
בדוחות
הכספיים
של
החברה

חלק החברה בשטחי
המסחר ,שטח
המרתף ,שטחי
השירות והחניות
הצמודות אליהם,
כמפורט לעיל וכ -
 30%מזכויות
ליחידת דיור

17,949

חלק החברה בשטחי
המסחר ,שטח
המרתף ,שטחי
השירות והחניות
הצמודות אליהם,
כמפורט לעיל וכ -
 30%מזכויות
ליחידת דיור

1,818

ל.ר.

ל.ר.

כמות היחידות
שנחתמו בגינן
חוזים
מחייבים עד
לתום תקופת
הדיווח
ובסמוך למועד
הדו"ח

סך היחידות
שנותרו
לשיווק נכון
למועד הדו"ח

סטטוס קבלת
היתרים נדרשים

-

--

כ  650-מ"ר
(עיקרי) במרכז
המסחרי
שעתיד לקום
בפרויקט,
והזכויות
הצמודות להם
הכוללות את
הזכויות בשטח
המרתף בהיקף
דומה ושטחי
השירות
שיוחסו להן,
כ  33-חניות וכ-
 30%מיחידת
דיור אחת
()1בפרויקט.
.

נכון למועד הדו"ח,
היתר
התקבל
ודיפון
חפירה
והתקבלה החלטת
ועדה להיתר בנייה
קבוצת
וחברי
הרכישה פועלים
להשלמת התנאים
הנדרשים לצורך
קבלת היתר זה.

ל.ר.

כן יצוין כי החברה גם רכשה
זכויות לכ 30%-מיחידת דיור
אחת ( )1בפרויקט.

--

יודגש ,כי סכום העלות הכוללת מהווה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,המבוסס על ההנחה שהחברה תוסיף להחזיק במלוא הזכויות שצוינו ועל הערכותיה הקיימות של החברה ביחס
לעלויות הבניה והוצאות אחרות בהתאם למידע הקיים בידה נכון למועד זה ועל נתוני דוח שמאי שהוכן לצורך התקשרות חברי הקבוצה עם בנק מממן לפרויקט .עם זאת ,בנתונים האמורים יכול ויחולו
שינויים ,לרבות שינויים מהותיים ,בהתאם לתנאי ההתקשרויות שתבוצענה בפועל עם הקבלן המבצע ויועצי הפרוייקט השונים (למול העלויות הצפויות בהתאם לדוח השמאי) ו/או אם תיווצרנה בפרויקט
עלויות חריגות שלא נלקחו בחשבון בדוח שמאי ובהתאם לתנאי ההתקשרות עם הבנק המממן.
ובכללן תכנית מתאר מקומית תא 1111/א 1/ותכנית העיצוב לרחוב איינשטיין מס' (/1111 )21א 1וכן כל התוכניות המקומיות ,המחוזיות והארציות החלות במקרקעין.
מקרקעי הפרויקט הינם מקרקעין הידועים כגוש  6885חלקה  33המצויים ברחוב איינשטיין (בניין מס' 33ב') בגוש הגדול בתל אביב ,בשטח כולל של כ 2,570-מ"ר.
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פרטים נוספים אודות הפרויקט
א .ביום  6בפברואר  2013הכריז בית המשפט השלום בתל – אביב (להלן" :ביהמ"ש") ,במסגרת תיק פירוק שיתוף ,על קבוצת הרכישה ,אשר אורגנה על ידי החברה ושעל חבריה נמנית החברה
עצמה ,כזוכה במכרז שפורסם לרכישת כ 52%-מהזכויות במקרקעי הפרויקט .המכרז פורסם על ידי כונס הנכסים שמונה בהליך (להלן" :הכונס") ,והחלטת ביהמ"ש סיימה את הליך פירוק
השיתוף .בעקבות המכרז האמור ,ביום  5במרץ  2013נחתם בין הכונס לבין קבו צת הרכישה ,המורכבת מצדדים שלישיים שאורגנו על ידי החברה והחברה ,הסכם לרכישת חלק ממקרקעי
הפרויקט .עם ה חתימה על הסכם זה חברי קבוצת הרכישה (הכוללים את חברי קבוצה שאורגנו ע"י החברה ,החברה ובעלי קרקע שהצטרפו לקבוצה) הינם בעלי מלוא הזכויות במקרקעי
הפרויקט והם התקשרו בהסכם שיתוף ביניהם .ביום  23בפברואר  ,2014שולמה מלוא התמורה לכונס .לטובת חברי הקבוצה שהתקשרו בהסכם המכר ,לרבות החברה ,רשומה הערת אזהרה
על הזכויות שנרכשו.
ב .ביום  23בפברואר  ,2014נכנסו לתוקף התקשרויות החברה ,יחד עם יתר חברי קבוצת הרכישה ,בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל (להלן" :הבנק") ,אשר ,העמיד ויעמיד לחברי קבוצת
הרכישה (ובכלל זה החברה) מימון לצורך השלמת רכישת הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט .חלקה הכולל של החברה במימון האמור מסתכם לסך של כ 15.3-מיליון ש"ח.
לפרטים אודות תנאיו העיקריים של הא שראי האמור והבטוחות שהועמדו לטובת הבנק על ידי החברה (לרבות ערבות ביחד ולחוד על ידי האחים יצחק ועידו חג'ג' ,בעלי השליטה בחברה)
ראה סעיף  6.17.1לדו"ח זה.
ג .החברה ארגנה את קבוצת הרכישה ,והיא אינה אחראית לבניה על המקרקעין ו/או ניהולה של קבוצת הרכישה ו/או לכל עניין אחר .עם זאת ,ככל שתתבקש על ידי וועד הקבוצה ,תייעץ
החברה לקבוצה בקשר עם נושאי מימון ,תכנון ובחירת קבלן מבצע ,מבלי שתהא זכאית בגין כך לכל תמורה ומבלי שיהיה בכך משום נטילת כל אחריות מצד החברה .כן יצוין ,שהאמור הינו
ביחס לתפקידה של החברה כמארגנת הקבוצה ,אולם החברה גם נמנית בעצמה על חברי הקבוצה וככזו היא חבה באופן יחסי לחלקה בפרויקט בכלל הזכויות והחובות בהם חבים יתר חברי
הקבוצה.
ד .בגין ארגון הקבוצה ,זכאית החברה (בגין חוזים שנחתמו על ידה עד למועד פרסום דו"ח זה) לדמי ארגון וניהול בסך כולל של כ 10.1-מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ) ,מתוכם התקבלו עד כה
בחברה דמי ארגון בסך של כ 6.2-מיליון ש"ח .בהתאם להסכם עם הבנק ,יתרת דמי הסיחור משועבדים לטובת הבנק וישוחררו לחברה עם השלמת רישום הזכויות במקרקעין על שם חברי
הקבוצה וקבלת היתר בניה למגדלי הפרויקט ,ובכפוף לאי העמדת האשראי שהועמד לחברי הקבוצה לפירעון מיידי קודם לכן .בדוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2014הוכרו
(במצטבר ובשוטף) דמי ארגון וניהול בסך של כ 5.4-מיליון ש"ח.
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6.7.8.4.1.4

שם הפרויקט ומאפייניו:

תיאור הפרויקט

פרויקט כוכב הצפן ,תל אביב

שם הפרויקט:

פרויקט כוכב הצפון

מיקום הפרויקט:

שכונת כוכב הצפון,
36
תל אביב

מועד תחילת
פרויקט:

טרם החל וטרם
נחתם הסכם קבלן

מועד סיום
משוער:
שימושים:

טרם החל וטרם
נחתם הסכם קבלן
מגורים
נכון למועד זה,
מחזיקה החברה
לכ 2-
בזכויות
יחידות דיור מכח
הזכויות שנרכשו על
ידה .סך הזכויות
המוחזקות על ידי
החברה מהוות כ -
 3%מהפרויקט.

חלק החברה
בפרויקט
(בשיעור ובמ"ר)
לפי שימושים:

התמורה
שנקבעה לרכישת
זכויות החברה
בקרקע
החלק ששולם
מהתמורה נכון
ליום  31בדצמבר
:2014
יתרת תמורת
זכויות החברה
שטרם שולמה
נכון למועד זה
והמועד הצפוי
לתשלומה:

36

פרויקט כוכב הצפון

 21.575מיליון ש"ח,
בתוספת מע"מ.
התמורה

כל
שולמה

התכנית
פי
על
הקיימת ,ניתן לבנות
על המקרקעין מגדל
מגורים בן  25קומות
שיימנה  83יחידות
דיור.
החברה נמנית על חברי
בבעלות
הקבוצה.
החברה היו כ 17-
יחידות תב"ע מכוח
שרכשה
הזכויות
מכונס הנכסים (כאמור
להלן) ,כאשר בהגרלה
יוחדו
המקורית
לחברה כ 20-יחידות
דיור מכוח יחידות
תב"ע אלו .בשנה
האחרונה נעשה שינוי
הזכויות
בייחוד
המשויכות
ליחידות
לחברה ,כך שיחידות
התב"ע של החברה
הקנו לה כ 15-יחידות
דיור.
עד למועד זה ,שיווקה
החברה זכויות ל 13-
יחידות דיור ,שעלותן
הסתכמה לסך של כ-
 21.3מיליון ש"ח,
בתמורה לסך של כ-
 34.6מיליון ש"ח.

נתונים הקשורים לעלויות הפרויקט ,ליום האחרון של תקופת הדיווח
(נתונים כספיים בש"ח)
(הנתונים הינם בהתייחס לחלק החברה בפרויקט)
תחזית עדכנית של עלויות כוללות של
עלויות שהושקעו בפועל ושטרם הושקעו בפועל לסוף
הפרויקט (מתחילתו ועד סיומו הצפוי)
התקופה:
לסוף התקופה לא כולל מימון:
תקופת
הדיווח:

שנת
2014

שנת
2013

עלות
קרקע
והיטלים

עלות
בניה

עלויות
אחרות

סה"כ
השקעה
כוללת
בפרויקט
(צפויה)

6,048

4,701

1,328

12,077

22,790

2,940

578

46,308

עלויות שהושקעו
בפועל במצטבר

עלויות שטרם
הושקעו

6,348

22,790

5,729

23,518

שיעור
השלמה
כספי /
הנדסי

0%

0%

נתונים הקשורים ליחידות שנרכשו על ידי החברה ולשיווק הפרויקט ,ליום
האחרון של תקופת הדיווח (נתונים כספיים בש"ח)
כמות
יחידות
שנרכשו
על ידי
החברה
ונמצאות
במלאי
לסוף
התקופה

יתרת המלאי
בדוחות הכספיים
של החברה

5,729

כ 3-

15
יחידות
דיור

22,790

כמות היחידות
שנחתמו בגינן חוזים
מחייבים עד לתום
תקופת הדיווח
ובסמוך למועד
הדו"ח

סך היחידות
שנותרו לשיווק
נכון למועד
הדו"ח
ושהחברה פועלת
לשווקן באופן
שוטף

עד ליום 31.12.2014
מכרה החברה 12
יחידות
עד למועד פרסום
הדו"ח נחתם הסכם
מכר ליחידה אחת
מתוך
נוספת
שנותרו
היחידות
במלאי
עד ליום 31.12.2013
לא מכרה החברה
יחידות.

כ  2 -יחידות דיור

שנת
2012
(רכישת
מקרקעי
הפרויקט
הייתה
בשנת
)2013

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

סטטוס
קבלת
היתרים
נדרשים

הוגשה
בקשה
לקבלת
היתר חפירה
ודיפון
לפרויקט
ואולם נכון
למועד זה
טרם
התקבלה
החלטת
ועדה
בנושא.

ל.ר

נכון למועד פרסום
פועלת
זה,
דו"ח
החברה לשיווק יתרת
יחידות הדיור.
--

מקרקעי הפרויקט הינם מקרקעין הידועים כחלקה  261בגוש  6648הידועה גם כמגרש מס'  101על פי תכנית תא\ 2693בשכונת כוכב הצפון בתל אביב ,ומחצית מחלקה  257הידועה כמגרש  102על פי התכנית
הנ"ל והמיועדת לשפ"פ ,בשטח כולל של כ 3,500-מ"ר.
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פרטים נוספים אודות הפרויקט
א.

ב.

ג.

ד.

ה.

ו.

ביום  13במאי  2013אישר בית המשפט השלום בהרצליה במסגרת תיק פירוק שיתוף אשר במהלכו מונה כונס נכסים למכירת המקרקעין ,הסכם מכר לרכישת חלק ממקרקעי הפרויקט על
ידי החברה וחברי קבוצה נוספים שאורגנו על ידה .התמורה ששולמה על ידי החברה בגין רכישת חלקה במקרקעין (כמחצית מהזכויות שנרכשו) הסתכמה בסך של כ 21.575-מיליון ש"ח,
בתוספת מע"מ .רכישת הזכויות הנ"ל במקרקעין ע"י החברה ,נעשתה במקביל לחבירה לבעלי זכויות קיימים במקרקעין אשר חתמו ,על בקשות הצטרפות לקבוצת רכישה וכן על הסכם
שיתוף לבנייה משותפת ,יחד עם החברה (ויתר הרוכשים אשר רכשו עימה חלקים במקרקעין כאמור) ,כך שנכון למועד זה מחזיקים בעלי הזכויות הקיימים במקרקעין ,החברה ויתר
הרוכשים אשר רכשו עימה חלקים במקרקעין מכוח אישור ביהמ"ש למכירה כאמור ,במלוא הזכויות במקרקעין ,למעט אותן זכויות אשר שווקו זה מכבר ע"י החברה או ע"י בעלי זכויות
אחרים במקרקעין לצדדים שלישיים אשר הצטרפו כחברי קבוצה.
החברה תירשם בעתיד כבעלים בחלקים אשר נרכשו על ידה (ככל שלא ישווקו על ידה עד לאותו מועד) ,זאת לאחר שיומצאו לרשותה מלוא אישורי המיסים ואישורי העירייה לצורך ביצוע
הרישום בפועל .נכון למועד זה ,רשומה לטובת החברה ויתר חברי הקבוצה שהיו צד להסכם המכר מול כונס הנכסים ,הערת אזהרה על הזכויות שנרכשו.
ביום  10במרץ  ,2013התקשרה החברה בהסכם אופציה סחירה (ללא תמורה) לרכישת מחצית מזכויותיה של בעלת זכויות במקרקעין (להלן" :מעניקת האופציה") ,המהוות זכות ל4.595-
יחידות תב"ע (בהגרלה שנערכה לייחוד הדירות כאמור לעיל ,יוחדו כ 5-יחידות דיור לאופציה זו) .נכון למועד זה ובהתאם להוראות הסכם האופציה ,טרם נרשמו זכויותיה של מעניקת
האופציה ומשכך המועד האחרון למימוש האופציה יהא עד ל 30 -ימים לאחר מועד רישום הזכויות ע"ש מעניקת האופציה אולם לא יאוחר מיום  10במרץ  .2015במסגרת ההסכמים שנחתמו
עם מעניקת האופציה נקבע ,כי בתמורה למימוש האופציה ישאו מממשי האופציה (מתוך תמורת המקרקעין של יחידותיהם) בעלות הקמתן של כ 4-יחידות שנותרו בידי מעניקת האופציה
(לא כולל מע"מ אשר ישולם ע"י מעניקת האופציה) ,כאשר מעניקת האופציה תישא גם בתשלומי המס עליהם סוכם במסגרת הסכם האופציה.
נכון למועד זה ,כבר שיווקה החברה לצדדים שלישיים את הזכויות ל 5-יחידות הדיור שתוקנינה עקב מימוש האופציה ואולם האופציה טרם מומשה בפועל על ידי אותם צדדים שלישיים,
וצפויה להיות ממומשת על ידם עם השלמת הרישומים על ידי מעניקי האופציה.
החברה טיפלה בארגון חברי הקבוצה במסגרת תיק פירוק השיתוף .כמו כן ,ככל שתתבקש החברה ע"י ועד חברי הקבוצה ,תייעץ החברה לקבוצה ביחס לגיוס בנק מלווה ,תכנון הבניין
ובחירת קבלן מבצע לביצוע הבנייה וזאת מבלי שיהא להמלצותיה תוקף מחייב ו/או משום נטילת אחריות .עוד יצוין כי החברה חתמה על הסכם ייעוץ עם יתר חברי הקבוצה ומכוחו מעניקה
החברה שירותי ייעוץ בתחומים שונים הנוגעים לבניית הפרויקט ,ללא תמורה בגין יעוץ זה  .שירותי הייעוץ יועמדו עד לגמר הפרויקט וקבלת טופס  ,4אלא אם תתקבל החלטה על ידי חברי
הקבוצה להביא את הסכם הייעוץ לידי סיום קודם לכן .כן יצוין ,שהחברה גם נמנית בעצמה על חברי הקבוצה וככל שיוותרו ברשותה יחידות (אשר טרם ישווקו) הרי שככזו וכל עוד היא
תיוותר חברת קבוצה היא חבה באופן יחסי לחלקה בפרויקט בכלל הזכויות והחובות בהם חבים יתר חברי הקבוצה.
תקבולי החברה הצפויים מפרויקט זה הינם בגין דמי ארגון מחלק מבעלי הקרקע המצטרפים; ממכירת הזכויות שנרכשו על ידה מאת כונס הנכסים; תשלום עבור שיווק הזכויות של צדדים
שלישיים בפרויקט ; ובגין דמי סיחור שיתקבלו ממממשי האופציה שהוזכרה לעיל (להלן ביחד " :דמי ארגון ושיווק ") .סך דמי הארגון והשיווק להם זכאית החברה בגין חוזים חתומים עד
למועד פרסום דו"ח זה ,הינו כ 22.5-מי ליון ש"ח ,בתוספת מע"מ (מתוכם התקבלו עד כה בחברה דמי ארגון ושיווק בסך כולל של כ 5.8-מיליון ש"ח) .בדוחותיה הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  2014הוכרו דמי ארגון ושיווק בגין פרויקט זה בסך של  7.1מיליון ש"ח .בנוסף ,אם וככל שהחברה תמכור את הזכויות שנותרו לה בפרויקט וכן ישתכללו הסכמי המכר שצפויים
להיחתם עם מימוש האופציה שפורטה בס"ק ב' לעיל ,תנבע לחברה תמורה נוספת המוערכת בסך של כ 6.3 -מיליון ש"ח וזאת בהתייחס למחירי המכירה הצפויים כיום (אם כי אין וודאות
כי יחידות אלו תימכרנה בסופו של דבר במחירים המוערכים על ידי החברה כיום).
התכנית החלה על מגרש  101חלה גם על המקרקעין הסמוכים הידועים כגוש  6648חלקה  256הידועים כמגרש  100על פי התכנית ואשר בעלי הזכויות בו פועלים לתכנון והקמת בניין
במתכונת דומה לזה שצפוי להיבנות על ידי חברי הקבוצה אותה מארגנת החברה .למיטב ידיעת החברה ,בעלי הזכויות במגרש  100הינם חברי קבוצת רכישה שאורגנה בעבר על ידי האחים
חג'ג' (בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ) אשר נמנים בעצמם על בעלי הזכויות (כמו גם מר צבי גרינולד ,יו"ר דירקטוריון החברה וחבר דירקטוריון קבוצת חג'ג') .בכוונת
קבוצת הרכישה המאורגנת על ידי החברה לשתף פעולה עם בעלי הזכויות הנ"ל במגרש  100לצורך תכנון ו/או בניה משותפים על מנת להוזיל עלויות וכן לשתף עימם פעולה לצורך אישור כל
תוכנית עיצוב שהוגשה ו/או שתוגש על ידם ו/או על ידי שני הצדדים במשותף ,הכל על מנת לקדם תכנון מהיר של הפרויקטים ולהוזיל את עלויות הצדדים .אם וככל ששתי הקבוצות תפעלנה
בשיתוף פעולה כאמור ,תובא ההתקשרות האמורה לאישור מוסדות החברה הנדרשים על פי דין.
ביום  9בינואר  ,2014אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את הצטרפותה לקבוצה של חברת קבוצה ,שבעצם הצטרפותה לקבוצת הרכישה ,קיים לאחים חג'ג' (בעלי השליטה
בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ,המכהנים גם כנושאי משרה בחברה) ,עניין אישי וזאת כעסקה לא חריגה.
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יודגש ,כי הערכות החברה דלעיל ,לרבות הנתונים שהובאו בטבלאות שלעיל הכוללים ,בין היתר ,תחזיות ואומדנים בדבר לוחות הזמנים לקבלת היתרים /שינוי
תב"ע ולהתחלת וסיום הבנייה בפרויקטים ,העלויות הצפויות בפרויקטים ,דמי סיחור/ארגון/ניהול אותם צפויה החברה לקבל בגין שיווק היחידות בפרויקטים
הנ"ל (להלן ביחד" :הפרויקטים") והשווי לפיו ,להערכת החברה ,יהיה ניתן לשווק את יתרת זכויותיה בפרויקטים ,הינם 'מידע צופה פני עתיד' (כהגדרת המונח
בחוק ניירות ערך) ,המתבסס על ניסיונה של החברה וכן על נתונים שונים הנמצאים כיום בידי החברה ,לרבות דוחות שמאי שהוזכרו לעיל וכן ,במקרים
הרלבנטיים ,תנאי ההתקשרויות בהן התקשרו עד כה חברי קבוצת הרכישה והנוגעים לרכישת מקרקעים הפרויקטים ובנייתם .פרמטרים אלה תלויים במידה
רבה בהתקשרות חברי קבוצות הרכישה (ובכללם החברה) בהסכמי מימון לפרויקטים ובעמידת חברי הקבוצות בתנאי הסכמי המימון האמורים; בהתקשרות
קבוצות הרכישה (ובכלל זה החברה) עם קבלן מבצע וספקים אחרים לביצוע הפרויקטים ,בעלויות שנחזו לכך על ידי החברה ,המתבססות על תנאי השוק
העכשוויים; בגורמים חיצוניים ,כגון קבלת ההיתרים הנדרשים לצורך ביצועם של הפרויקט (הן בעצם קבלתם והן בעצם קבלתם במועד שנחזה לכך); בעמידת
חברי קבוצות הרכישה בדרישות הרשויות השונות ומתן ההיתרים הרלבנטיים על ידן; בעלויות הקמה ומימון בפועל במועד התהוותן (אשר עשוי לחול בהם שינוי
למול העלויות שנחזו ,לרבות שינוי מהותי) ובשמירת רמות מחירי המכירה השוררים כיום בשוק הנדל"ן (בהם עשוי לחול שינוי ,לרבות שינוי מהותי ,בין היתר
לאור תמורות בסביבה הכלכלית בה פועלת החברה בכלל ובתחום הנדל"ן בישראל בפרט)  -ואין וודאות שכך יהיה מצב הדברים בפועל .גורמים אלה עשויים
לשנות באופן משמעותי את הערכות החברה המפורטות לעיל.
להערכת החברה ,נכון למועד זה ,הגורמים העיקריים העשוי להביא לכך שהמידע צופה פני עתיד לא יתממש הינו כי בניית הפרויקטים לא תתאפשר או תתעכב
מסיבות שונות כגון אי עמידת קבוצות הרכישה בדרישות הרשויות לקבלת ההיתרים ו/או אי קבלת היתרים מתאימים לפרויקטים או קבלתם במועד המאוחר מזה
שנחזה; אי התקשרות חברי קבוצות הרכישה (ובכלל זה החברה) בהסכמי מימון בפרויקטים; אי עמידת חברי קבוצת הרכישה בהסכמי המימון שנחתמו ו/או
שיחתמו ,ככל שיחתמו ,בקשר עם הפרויקטים הרלבנטיים (לרבות אי העמדת הון עצמי נדרש) או התקיימות איזו מהעילות לפירעון מיידי שתיקבענה בהסכמי
המימון שתוביל ,ככל שתוביל ,לבקשה לפרוע את ההלוואות שהועמדו באופן מיידי; היקלעות הקבלן המבצע או ספקים אחרים שיהיו מעורבים בפרויקטים
לקשיים כלכליים; היקלעות חלק מחברי קבוצות הרכישה לקשיים כלכליים אשר ימנעו מהבנק להמשיך ולהעמיד מימון לפרויקטים; סטייה מהיקף הפרויקט
הצפוי העלולה לנבוע מהתייקרויות עלויות הבניה ,ממיסים ו/או היטלים שיוטלו על רכישת הקרקע ופיתוחה וכדומה; הרעה בסביבה הכלכלית אשר תשפיע
לרעה על סביבת המחירים בה פועלת החברה ,באופן שיביא לקיטון בדמי הסיחור/ארגון/ניהול אותם צופה החברה לקבל בגין היחידות שטרם נמכרו על ידה נכון
למועד זה; תוספת עלויות שתנבע מהצורך לטפל במי תהום בשטח הפרויקטים ואשר תהיינה גבוהות מהעלויות המוערכות; ומכך שלא תהא למניעה ביצוע
הפרויקטים ולא תהיה פגיעה בזמינותם ,לרבות בהיבט של גילוי עתיקות.
לפיכך ,אין כל ודאות כי המידע שלעיל יתממש והוא יכול להיות שונה אף באופן מהותי ,מהאמור לעיל.
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6.7.8.4.2

פרויקטים בהם החברה אינה מהווה חלק מקבוצת הרכישה ומשמשת כמארגנת הקבוצה בלבד:

6.7.8.4.2.1

פרויקט רמת אביב ג'

שם הפרויקט ומאפייניו:

שם
הפרויקט:

מיקום
הפרויקט:
פרויקט רמת אביב ,תל אביב

שימושים:
סכום
האופציה
ששולם על
ידי החברה
(ככל
ששולם):
יתרת סכום
האופציה
ליום 31
בדצמבר
:2014
מועד פקיעת
האופציה:
חלק החברה
בזכויות
ארגון/שיווק
הפרויקט:

מועד תחילת
פרויקט:

תיאור הפרויקט וסטטוס
הקבוצה

סטטוס קבלת
היתרים נדרשים

פרויקט
רמת אביב
ג'

שכונת רמת
אביב ג' ,תל
37
אביב
מגורים

ל.ר

ל.ר

ל.ר.
100%

טרם החל
וטרם נחתם
הסכם קבלן

בניין מגורים שעתיד למנות 9
קומות (על עמודים) ,ולכלול עד
 28יחידות דיור וכן קומות גג.
נכון למועד זה ,שווקו כלל
היחידות בפרויקט וחברי
הקבוצה (הכוללים גם צדדים
שלישיים שהחזיקו בחלק
מהזכויות במקרקעי הפרויקט)
רכשו את מלוא הזכויות
במקרקעין ,לרבות בהליך של
פירוק שיתוף ,ונרשמו כבעלים
במקרקעין.
חברי הקבוצה חתמו על הסכם
שיתוף ,אשר נועד להסדיר את
בנייתו המשותפת של הפרויקט
וכן חתמו על הסכם מימון עם
בנק בישראל לצורך ליווי
הפרויקט.

היתר
התקבל
בניה לפרויקט

תפקיד
החברה

החברה
אחראית
לארגון
קבוצת
הרכישה
בלבד ואינה
אחראית
על
לבניה
המקרקעין
ו/או ניהולה
של קבוצת
הרכישה ו/או
עניין
לכל
עם
אחר.
ככל
זאת,
שתתבקש על
וועד
ידי
הקבוצה,
תייעץ
החברה
לקבוצה
עם
בקשר
נושאי מימון,
תכנון
ובחירת קבלן
מבצע מבלי
שתהא
זכאית לכל
תמורה
ומבלי שיהיה
בכך משום
כל
נטילת
אחריות מצד
החברה.

יתרת
זכויות
לשיווק
ליום
31.12.14

מספר חברי
הקבוצה
שחתמו על
הסכמי שיווק
ושיתוף החל
מיום 31.12.12
ועד ליום
31.12.14

מועד השלמת
רכישת
המקרקעין על
ידי חברי
הקבוצה

מועד צפוי
לקבלת אישור
עקרוני של בנק
מממן להעמדת
מימון לחברי
הקבוצה

מועד צפוי
להעמדת מימון
בפועל על ידי
בנק מממן
לחברי
הקבוצה

סך דמי
הסיחור
הצפויים
מארגון קבוצת
הרכישה
(באלפי ש"ח)

סך
התקבולים
שהתקבלו
בחברה בגין
דמי הסיחור
(באלפי
ש"ח)

סך
ההכנסות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
ליום
31.12.2014
בגין דמי
הסיחור
(במצטבר
ובשוטף)
(באלפי
ש"ח)

שונות

ביום  ,9.4.2012אישרו חברי ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה ,את
הצטרפותו של מר נתן פריד ,סמנכ"ל
הכספים של החברה ושל קבוצת חג'ג',
בעלת השליטה בחברה ,לקבוצת הרכישה
וזאת כעסקה לא חריגה עם נושא משרה
בה לבעלת השליטה בחברה עניין אישי.

אין

עד ליום
31.12.2012
חתמו  26חברי
קבוצה על
הסכם שיתוף.
מיום 1.1.2013
ועד ליום
30.6.2013
חתמו עוד 2
חברי קבוצה
על ההסכמים
והקבוצה
הושלמה

עם השלמת
התשלום בגין
המקרקעין ,בתום
שנת ,2013
הושלמה רכישת
המקרקעין.

הועמד מימון
בנקאי לחברי
הקבוצה ביום
31.12.2014

הועמד מימון
בנקאי לחברי
הקבוצה ביום
31.12.2014

כ 18,000-

כ 2,500-
(נכון למועד
פרסום
הדוח
התקבל סך
נוסף של כ -
)11,000

כ 9,400-

בנוסף ,ביום  31בדצמבר  2014וכן בימים
 19בפברואר ( 2015ועדת ביקורת) וביום 15
במרץ ( 2015דירקטוריון) אישרו חברי
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה,
כעסקה לא חריגה עם נושא משרה,
התקשרות ,במסגרתה תידחה משיכת
כספים בסך של  1.8מיליון ש"ח ממסגרת
האשראי העומדת למר פריד בחשבון
הליווי של הפרויקט ואשר נדרשת להתבצע
על ידי מר פריד בגין זכאות החברה לדמי
סיחור ,ובמקביל ישמשו דמי סיחור בגובה
הסך האמור ,להם זכאית החברה ואשר
מופקדים נכון למועד זה בחשבון בבנק
המלווה את הפרויקט ,כבטוחה עבור דמי
הסיחור שטרם הועמדו כאמור על ידי מר
פריד ואשר צפויים להיות מועמדים על ידו
עד ליום  31במרץ ( 2015וזאת בנוסף
לשיקים שהופקדו על ידי מר פריד ,אשר
משמשים אף הם כבטוחה עבור התשלום
האמור) ,כאשר בכל מקרה עומדת לנציגות
הקבוצה האפשרות למשוך את הסכומים
להם התחייב מר פריד ממסגרת האשראי
שנפתחה עבורו על ידי הבנק .יצוין כי
התקשרויות דומות במהותן נעשו גם עם
מספר חברי קבוצה אחרים בקבוצה.

יצוין כי בהתאם להסכם החברה עם הבנק המלווה ,יתרת דמי הארגון והניהול שטרם נתקבלה על ידי החברה ,בסך של כ 4.3 -מיליון ש"ח ,משועבדת לבנק וצפויה להיות משולמת לחברה
במועד קבלת מימון ראשוני לבניית הפרויקט.
37

מקרקעי הפרויקט הינם מקרקעין הידועים כגוש  6631חלקה  ,246מגרש 3ב' על פי תוכנית מס'  ,2553ברמת אביב ג' בתל אביב ,בשטח של כ 3,000-מ"ר.
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6.7.8.4.2.2

שם הפרויקט ומאפייניו:

פרויקט הגוש הגדול ,תל אביב

שם
הפרויקט:

פרויקט הגוש
הגדול

מיקום
הפרויקט:
שימושים:

הגוש הגדול ,תל
38
אביב
מגורים
סך של  1.3מיליון
בתוספת
ש"ח
(מתוכו
מע"מ
שילמה החברה
הסך
מחצית).
נחשב
האמור
כחלק מתמורת
הרכישה והושב
לחברה ולשותף על
ידי חברי קבוצת
הרכישה שמימשה
את האופציה.

סכום
האופציה
ששולם על ידי
החברה (ככל
ששולם):

יתרת סכום
האופציה ליום
 31בדצמבר
:2014

--

מועד פקיעת
האופציה:

האופציה מומשה
.23.8.12
ביום
הזכויות
יתרת
במקרקעין נרכשו
שיתואר
באופן
להלן.

חלק החברה
בזכויות
ארגון/שיווק
הפרויקט:

100%

38

פרויקט הגוש הגדול

תיאור הפרויקט וסטטוס הקבוצה

פרויקט מגורים שעתיד למנות  2בניינים
ובהם  48יחידות דיור תב"עיות (זאת
מבלי להתחשב ב"הקלת שבס" שהינה
הוראה בתקנות התכנון הבניה התשס"ב-
( 2002תקנה  ))9(2המאפשרת לוועדה
המקומית ,בתנאים מסויימים ,הוספת
דירות מגורים בכמות של עד 20%
מהמותר בהליך של הקלה ,ובהתאם ,אם
תתקבל ההקלה האמורה ,כמות יחידות
הדיור בפרויקט תגדל ל 58-יחידות דיור).
ביום  23.5.12חתמה החברה יחד עם
שותף שהינו צד שלישי ("השותף") ,על
הסכם אופציה עם צד שלישי אחר
("המוכר") .על פי הסכם האופציה,
לחברה ולשותף ניתנה אופציה לרכישת
זכויות הבעלות והחזקה שהוחזקו על ידי
המוכר ביחס לחלק מהמקרקעין,
כ 55%-ממקרקעי הפרויקט
המהווה
ומקנה זכות ,על פי התב"ע הקיימת
ותוכנית האיחוד וחלוקה ביחס
למקרקעין הקיימת ,לכ 26 -יחידות דיור
תב"עיות.
ביום  23.8.12מימשו חברי קבוצת
הרכישה אותה גיבשו החברה והשותף,
את האופציה וחתמו עם המוכר על הסכם
לרכישת הממכר כנגד תשלום תמורה
בסך של  26.6מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ
וצמוד למדד המחירים לצרכן ,אשר
שולמה למוכר האופציה.
בנוסף ,לקבוצת הצטרפו בעלי קרקע
פרטיים ,המחזיקים בכ 25%-מהזכויות
במקרקעי הפרויקט.
יתרת הזכויות במקרקעין ,שהוחזקה על
ידי ממ"י ,נרכשה על ידי חברי קבוצה
נוספים ,אשר זכו במכרז שפורסם על ידי
ממ"י ונכון למועד זה התמורה בגין
זכויות אלו שולמה במלואן.
נכון למועד הדו"ח ,התקשרו כלל חברי
הקבוצה בהסכם שיתוף והגישו בקשה
להוצאת היתרי בניה לפרויקט הכפופה

סטטוס
קבלת
היתרים
נדרשים

ביום
21.05.2014
התקבלה
החלטת
ועדה
מקומית
לאשר בניית
פרויקט
מגורים
שעתיד
למנות 2
מבנים ובהם
 57יחידות
(אושרה
הקלה של
תוספת 20%
ל 48-יחידות
הדיור
המותרות
במקור).
במסגרת
החלטה זו
הוחלט
לדחות את
כל
ההתנגדויות
לבקשה .נכון
להיום
הוגשה
התנגדות על
החלטה
זאת .חברי
הקבוצה
פועלים
להסרת
ההתנגדות.

תפקיד החברה

גיבוש וארגון קבוצת
וסיחור
רכישה
האופציה לחבריה.
להסכם
בהתאם
החברה
שנחתם,
בארגון
מטפלת
המשתתפים וצירופם
הרכישה
לקבוצת
ובכלל זה תסייע ככל
לצורך
שיידרש
יתרת
רכישת
הזכויות במקרקעין.
אינה
החברה
אחראית לבניה ו/או
לניהולה של קבוצת
הרכישה ו/או לכל
ענין אחר .בנוסף,
שתתבקש
ככל
החברה על ידי וועד
הרכישה,
קבוצת
היא תייעץ לקבוצת
הרכישה ביחס לגיוס
בנק מלווה ,תכנון
ביצוע
הבניין,
ובחירת
הפרויקט
קבלן מבצע וזאת
שיהיו
מבלי
כל
להמלצותיה
תוקף מחייב ומבלי
שיהיה בכך משום
אחריות
נטילת
מצידה.

יתרת
זכויות
לשיווק
ליום
31.12.14

מספר חברי
הקבוצה שחתמו
על הסכמי שיווק
ושיתוף החל מיום
 31.12.12ועד ליום
31.12.14

מועד
השלמת
רכישת
המקרקעין
על ידי חברי
הקבוצה

מועד צפוי
לקבלת
אישור
עקרוני של
בנק מממן
להעמדת
מימון
לחברי
הקבוצה

מועד צפוי
להעמדת
מימון בפועל
על ידי בנק
מממן לחברי
הקבוצה

סך דמי
הסיחור
הצפויים
מארגון
קבוצת
הרכישה
(באלפי
ש"ח)

סך
התקבולים
שהתקבלו
בחברה בגין
דמי הסיחור
(באלפי ש"ח)

סך
ההכנסות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
ליום
31.12.2014
בגין דמי
הסיחור
(במצטבר
ובשוטף)
(באלפי
ש"ח)

שונות

 )1ביום  ,21.8.12אישרו חברי ועדת
הביקורת ודירקטוריון החברה את
הצטרפותה לקבוצה של בתה של
רעייתו של מר צבי גרינולד ,יו"ר
דירקטוריון החברה (המכהן גם
כדירקטור בקבוצת חג'ג' ,בעלת
השליטה בחברה) וזאת כעסקה לא
חריגה של החברה בה לנושא משרה
בחברה עניין אישי.

אין

עד ליום
 31.12.2012חתמו
 48חברי קבוצה
על ההסכמים.
מיום 1.1.2013
ועד ליום
 31.12.2013חתמו
עוד  10חברי
קבוצה על
ההסכמים
והקבוצה הושלמה

מקרקעי הפרויקט הינם חלקים מחלקה  46בגוש  ,6885אשר ב"גוש הגדול" בתל אביב ,בשטח של כ 3,850-מ"ר.
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בחודש
אוגוסט
 2013זכו
חברי קבוצת
הרכישה
במכרז מנהל
מקרקעי
ישראל
לרכישת
יתרת
הזכויות
במקרקעין.
נכון למועד
זה שולמה
מלא
התמורה
בגין
המקרקעין.

( )2יצוין כי החברה פעלה בפרויקט
בשיתוף פעולה עם השותף ,לפיו
הוסכם בין היתר ,שדמי השיווק
אשר יתקבלו בגין הפרויקט ,יחולקו
באופן שווה בין החברה לבין השותף.

התקבל
בחודש מרץ
2014

טרם ידוע
(צפוי
להתקבל
בחודשים
הקרובים)

כ 16,800-

כ 1,800-

כ 6,900-

עם זאת ,ביום  ,6.10.13אישר
דירקטוריון החברה הסכם בין
החברה והשותף ,ולפיו המחה השותף
לחברה את כל זכויותיו הקשורות
בפרויקט ,לרבות כל זכאות עתידית
לקבלת כספים מהפרויקט (למעט
סכום בהיקף שאינו מהותי אותו כבר
קיבל השותף בעבר בגין השיווק
בפרויקט) ,תמורת סך של  4.1מליון
ש"ח בתוספת מע"מ .בהתאם
להסכם כל חבות בגין המקרקעין או
הפרויקט תחול על  2הצדדים
בחלקים שווים ,למעט אם מדובר
בהתחייבות שנטל על עצמו מי
מהצדדים בלבד ,שאז יישא צד זה
בהתחייבות לבדו (למעט כמפורט
בהסכם שנחתם) .החל מיום חתימת
ההסכם החברה תהיה אחראית לגבי
פעולות עתידיות שלה לגבי הפרויקט.
צד שחויב בגין דבר אשר הינו
באחריות הצד השני ,ישופה על ידי
הצד החב בו ,בהתאם להוראות
ההסכם.
לטובת הבטחת התחייבויות הצדדים

שם הפרויקט ומאפייניו:

תיאור הפרויקט וסטטוס הקבוצה

סטטוס
קבלת
היתרים
נדרשים

תפקיד החברה

יתרת
זכויות
לשיווק
ליום
31.12.14

מספר חברי
הקבוצה שחתמו
על הסכמי שיווק
ושיתוף החל מיום
 31.12.12ועד ליום
31.12.14

לעמידה בתנאי הבקשה ,הגישו בקשה
לפיצול היתרי הבניה לפרויקט ,לצורך
התחלת עבודות חפירה בפרויקט טרם
קבלת היתר הבניה המלא וכן בקשה
לקבלת ההקלה שצוינה לעיל ונכון למועד
זה התקבל היתר לחפירה ודיפון.
מועד תחילת
פרויקט:

טרם החל וטרם
נחתם הסכם קבלן

מועד
השלמת
רכישת
המקרקעין
על ידי חברי
הקבוצה

מועד צפוי
לקבלת
אישור
עקרוני של
בנק מממן
להעמדת
מימון
לחברי
הקבוצה

מועד צפוי
להעמדת
מימון בפועל
על ידי בנק
מממן לחברי
הקבוצה

סך דמי
הסיחור
הצפויים
מארגון
קבוצת
הרכישה
(באלפי
ש"ח)

סך
התקבולים
שהתקבלו
בחברה בגין
דמי הסיחור
(באלפי ש"ח)

סך
ההכנסות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
ליום
31.12.2014
בגין דמי
הסיחור
(במצטבר
ובשוטף)
(באלפי
ש"ח)

שונות

על פי ההסכם ,גורם שהינו ,למיטב
ידיעת החברה ,בעל השליטה בשותף,
חתם על ערבות להבטחת התחייבות
השותף על פי ההסכם .מנגד ,נחתמה
ערבות דומה ,להבטחת התחייבויות
החברה ,על ידי מר עידו חג'ג' ,מבעלי
השליטה בחברה בשרשור סופי,
המכהן כדירקטור ומנכ"ל החברה.

נכון למועד הדו"ח הושלם גיבוש הקבוצה
ושווקו כלל  58יחידות הדיור במסגרת
הפרויקט .הסכם השיתוף מסדיר את
מנגנון החלוקה החדשה של יחידות הדיור
תוך איזון שמאי ביחס לפגיעה בשווי
היחסי של כל דירה וכן את המנגנון
שיחול במקרה של הפחתת כמות הדירות
בפרויקט.
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6.7.8.4.2.3

שם הפרויקט ומאפייניו:

שם
הפרויקט:

מיקום
הפרויקט:
שימושים:

פרויקט הגוש הגדול ,תל אביב

סכום
האופציה
ששולם על ידי
החברה (ככל
ששולם):

תיאור הפרויקט וסטטוס הקבוצה

סטטוס
קבלת
היתרים
נדרשים

תפקיד החברה

יתרת
זכויות
לשיווק
ליום
31.12.14

מספר חברי
הקבוצה שחתמו
על הסכמי שיווק
ושיתוף החל מיום
 31.12.12ועד ליום
31.12.14

מועד
השלמת
רכישת
המקרקעין
על ידי חברי
הקבוצה

מועד צפוי
לקבלת
אישור
עקרוני של
בנק מממן
להעמדת
מימון
לחברי
הקבוצה

מועד צפוי
להעמדת
מימון בפועל
על ידי בנק
מממן לחברי
הקבוצה

סך דמי
הסיחור
הצפויים
מארגון
קבוצת
הרכישה
(באלפי
ש"ח)

סך
התקבולים
שהתקבלו
בחברה בגין
דמי הסיחור
(באלפי ש"ח)

סך
ההכנסות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
ליום
31.12.2014
בגין דמי
הסיחור
(במצטבר
ובשוטף)
(באלפי
ש"ח)

שונות

פרויקט מגורים שעתיד למנות כ120 -
יחידות דיור על פני  24קומות על עמודים,
בתוספת קומת גג קומת מסד ומרתפים.
פרויקט קרניצי

39

רמת -גן
מגורים
תמורת האופציה
הכוללת הסתכמה
לסך של  4מיליון
בתוספת
ש"ח,
(חלק
מע"מ
דאז-
החברה
תמורת
.)50%
האופציה שימשה
להוצאות השיווק
הפרויקט
של
והסכום שנותר
במועד
הימנה
מימוש האופציה,
בסך של  1מיליון
(חלק
ש"ח
נחשב
החברה),
על
כתשלום
תמורת
חשבון
הרכישה.

יתרת סכום
האופציה ליום
 31בדצמבר
:2014

-

מועד פקיעת
האופציה:

ביום  27בפברואר
 2013מימשו חברי
קבוצת הרכישה
שגיבשה החברה
ושעליהם נמנתה

39

פרויקט קרניצי

ביום  14במאי  2012חתמה החברה יחד
עם שני שותפים על הסכם אופציה
("השותפים" ו"-הסכם האופציה",
בהתאמה) עם צדדים שלישיים אחרים
("המוכרים") ,על פיו ניתנה לחברה
ולשותפים אופציה סחירה ובלתי חוזרת,
לרכישת מלוא זכויות הבעלות והחזקה
בחלקים ממקרקעין המצויים במתחם בו
יוקם הפרויקט.
ביום  27בפברואר  2013מימשו חברי
קבוצת הרכישה שגיבשה החברה
ושעליהם נמנתה החברה עצמה ,את
האופציה וחתמו על הסכם מכר עם
המוכרים ,לפיו תירכשנה מלוא הזכויות
במקרקעין .השלמת רכישת הזכויות
הנרכשות בוצעה ביום  25בדצמבר .2013
במהלך חודש פברואר  ,2015השלימה
החברה את מכירת זכויותיה בפרויקט
לצדדים שלישיים שהצטרפו לקבוצת
הרכישה.
לטובת חברי הקבוצה רשומות הערות
אזהרה על מקרקעי הפרויקט (רישום
הזכויות הנרכשות על שם חברי הקבוצה
ייעשה לאחר הצגת אישורי המס
הנדרשים על ידי חברי הקבוצה) .כן
חתמו חברי הקבוצה האמורים על הסכם
שיתוף ,אשר נועד להסדיר את בנייתו
המשותפת של הפרויקט.
כן יצוין כי ביום  27בפברואר  2013חתמה
החברה על הסכמים עם השותפים,
לפיהם החל ממועד חתימת ההסכמים,
ימחו השותפים לחברה את מלוא
זכויותיהם וחובותיהם בפרויקט ולא
ייוותר להם כל חלק ו/או זכות ו/או חובה
בפרויקט .בתמורה לכך ,תגרום החברה
שיושב לשותפים חלקם בתשלומים
ששולמו מכוח הסכם האופציה לב"כ
המוכרות (וששימשו בחלקם כהוצאות
שיווק הפרויקט) וכן עמלה בגין מאמצי
השיווק שהושקעו על ידם בפרויקט,

נכון למועד
זה ,התקבלו
כל ההיתרים
הנדרשים
לבניית
הפרויקט.

לאור השלמת מכירת
זכויותיה בפרויקט,
החברה
תפקיד
בארגון
מתמצה
הרכישה,
קבוצת
קרי ,החברה אינה
אחראית לבניה על
ו/או
המקרקעין
ניהולה של קבוצת
הרכישה ו/או לכל
עניין אחר.

דירה
אחת
אשר
שווקה
לאחר
מועד
הדוח

נחתמו הסכמים
ביחס לכל זכויות
החברה בפרויקט
למעט דירה אחת
ששווקה לאחר
מועדן הדוח

דצמבר 2013

התקבל
בחודש
דצמבר 2013

התקבל
בחודש
ספטמבר
2014

כ  29-מיליון
ש"ח (כולל
עודף
התמורה
המגיעה
לחברה בשל
מכירת
הזכויות
שנרכשו על
ידה במועד
מימוש
האופציה)

כ  20.3-מיליון
ש"ח.
יצוין כי דמי
הסיחור
הנותרים
יועברו
לחברה על ידי
עם
הבנק
השלמת
רישום
הזכויות
במקרקעין על
חברי
שם
הקבוצה
בהתאם
לעקרונות
שסוכמו עם
הבנק ובכפוף
לאישורו
של
הסופי
הבנק.

כ 20.3-
מיליון ש"ח

מקרקעי הפרויקט הינם חלקים ממקרקעין המצויים במתחם הידוע כמתחם "המשולש הגדול" ברמת גן ,שהינם חלקים מחלקה  91ומחלקה  5שבגוש  6236ומחלקה  50שבגוש  6235בשטח כולל של כ3,400-
מ"ר ,אשר מהווים יחד את מלוא הזכויות למגרש  201אשר בשכונת קריית קרניצי ברמת גן (והזכויות הצמודות למגרש האמור ,לרבות הזכויות לשפ"פים סמוכים למגרש)..
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שם הפרויקט ומאפייניו:

תיאור הפרויקט וסטטוס הקבוצה

החברה עצמה ,את
האופציה

המסתכמים לסך כולל שאינו מהותי
במונחי היקף הפרויקט.

חלק החברה
בזכויות
ארגון/שיווק
הפרויקט:

נכון למועד הדו"ח
– 100%

נכון למועד פרסום הדו"ח חברי הקבוצה
התקשרו בהסכם עם קבלן מבצע
לפרויקט ,הבונה את הפרויקט.

מועד תחילת
פרויקט:

אוקטובר 2013

סטטוס
קבלת
היתרים
נדרשים

תפקיד החברה

יתרת
זכויות
לשיווק
ליום
31.12.14

מספר חברי
הקבוצה שחתמו
על הסכמי שיווק
ושיתוף החל מיום
 31.12.12ועד ליום
31.12.14
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מועד
השלמת
רכישת
המקרקעין
על ידי חברי
הקבוצה

מועד צפוי
לקבלת
אישור
עקרוני של
בנק מממן
להעמדת
מימון
לחברי
הקבוצה

מועד צפוי
להעמדת
מימון בפועל
על ידי בנק
מממן לחברי
הקבוצה

סך דמי
הסיחור
הצפויים
מארגון
קבוצת
הרכישה
(באלפי
ש"ח)

סך
התקבולים
שהתקבלו
בחברה בגין
דמי הסיחור
(באלפי ש"ח)

סך
ההכנסות
שהוכרו
בדוחות
הכספיים
של החברה
ליום
31.12.2014
בגין דמי
הסיחור
(במצטבר
ובשוטף)
(באלפי
ש"ח)

שונות

 6.7.9הסכמי מכר:
כמפורט בסעיף  6.7.8.4.1לעיל ,החברה עצמה נמנית על חברי קבוצות הרכישה ב 5-פרויקטים
שאורגנו על ידה וככזו הינה צד להסכמי המכר שנחתמו בקשר עם הפרויקטים האמורים .נכון למועד
פרסום הדו"ח ,למעט כמפורט להלן ,הושלמו עיקרי התחייבויות החברה מכוח הסכמי המכר עליהם
חתמה בקשר עם הפרויקטים השונים .להלן פרטים אודות ההתחייבויות המהותיות להן התחייבה
החברה (מכוח חבות הקבוצה אשר החברה חברה בה) ואשר נותרו עדיין בתוקף:
שם
הפרויקט

עיקרי הסכם המכר שנחתם על ידי החברה ויתר חברי הקבוצה

פרויקט
רסיטל

ביום  22לפברואר 2012 ,התקשרה החברה בהסכם אופציה לרכישת  75%מזכויות המוכר במקרקעי
הפרויקט ,בתמורה לסך של  2מיליון ש"ח .נכון למועד זה מומשה האופציה ,בשלושה שלבים ,על ידי
חברי קבוצת הרכישה ,כאשר בכל שלב נחתם הסכם מכר נפרד ,בעל תנאים כמעט זהים (להלן" :הסכמי
המכר") .במסגרת הסכמי המכר והתוספות להם ,התחייבו חברי הקבוצה לשלם למוכר בתמורה
לזכויות הנרכשות (קרי זכויות ל 75%-ממלוא הזכויות במקרקעין) ,סך כולל של כ 65.3 -מיליון ש"ח
(חלק החברה כ 15.4-מליון ש"ח) ,בתוספת מע"מ (לסכום זה יש להוסיף את תמורת האופציה ששולמה
למוכר בסך של  2מיליון ש"ח .עד למועד הדו"ח ,הועבר על ידי חברי הקבוצה סך של כ 55.5-מיליון ש"ח
(חלק החברה שולם במלואו) בתוספת הפרשי הצמדה וריבית .באשר ליתרת התמורה ,הרי שביום 13
במרץ  2014הגיעו הצדדים להסכמה לפיה ,יתרת התמורה (בסך של כ 10-מיליון ש"ח ,אשר תישא
ריבית בשיעור של פריים  )0.8%+תשולם למוכר במוקדם מבין המועדים הבאים :העמדת מימון בנקאי
לחברי הקבוצה או במועד בו ידרש המוכר להעמיד ערבות בנקאית לטובת הבטחת התחייבויות המוכר
ביחס למקרקעין (שענינן נשיאה בעלויות פיתוח סביבת מקרקעי הפרויקט).
יצוין כי החברה נמנתה על חברי הקבוצה שחתמו על הסכם המכר הראשון והשלישי ,אשר תנאיהם
העיקריים מפורטים להלן:
א .המוכר התחייב למכור ולהעביר לחברי קבוצת הרכישה את הזכויות הנרכשות כשהן נקיות
וחופשיות מכל זכות נוגדת והכל במועדים ובתנאים המפורטים בהסכם המכר ובכפוף לאמור בו.
ב .התשלומים ששולמו לנאמן יועברו למוכר בכפוף להתקיימות התנאים שנקבעו לענין זה בהסכם
המכר ,כאשר בכלל זה נקבעו במסגרת הסכם המכר הוראות הצדדים לנאמן להעביר לגורמים
הרלוונטים (ביניהם לרשויות המס ,לעיריית ת"א וכו') מתוך תמורת הזכויות הנרכשות המופקדת
בידיו ,סכומים שונים הנדרשים ,בין היתר ,בגין תשלומי מס ,אגרות ,היטלים וכד' החלים על
המוכר (לרבות על פי חלקו בהסכם השיתוף) ,עלויות תכנון ,בניה והקמה עד לשלב סיום מרתפי
החניה בפרויקט לפי חלקו של המוכר על פי הסכם השיתוף ,וכן סכומים הנדרשים לצורך ביצוע
עבודות פיתוח ותשתית במקרקעין בהם נושא המוכר.
ג .כנגד תשלום יתרת התמורה תימסר החזקה המשפטית והשימוש בחלק המקרקעין נשוא הזכויות
הנרכשות לחברי קבוצת הרכישה ,וכן ימסור המוכר לחברי קבוצת הרכישה את כל המסמכים
והאישורים המפורטים בהסכם המכר הנדרשים להשלמת העסקה ,ובכללם אישור תשלומים
לרשויות המס החלים על המוכר ,אישור היטל השבחה מצד העירייה וכו'.
ד .בין הצ דדים להסכם המכר הוסכם כי איחור בביצוע אחד ו/או יותר מתשלומי תמורת הזכויות
הנרכשות למוכר ו/או לנאמן העולה על  21ימים ,ישא הפרשי ריבית בגובה הריבית המרבית
הנהוגה בבנק לאומי לישראל בע"מ ,בחשבונות חח"ד בגין חריגה מאשראי ,וזאת החל מהיום ה-
 21לאיחור ,וזאת מבלי לפגוע בכל סעד אחר שיעמוד למוכר לפי הסכם המכר ו/או לפי כל דין.
ה .עוד נקבעו במסגרת הסכם המכר הוראות הנוגעות לאופן השלמת העסקה ,לרבות בכל הקשור
לרישום משכנתא מדרגה ראשונה לטובת בנק שיעמיד מימון לחברי קבוצת הרכישה לצורך
תשלום יתרת תמורת הזכויות הנרכשות ועלויות בניית הפרויקט; מנגנוני תשלום ואחריות ביחס
לתשלומי המס ,אגרות והיטלים אחרים שידרשו בקשר עם העסקה נשוא הסכם מכר; ביצוע כל
הפעולות והרישומים הנדרשים לביצוע פרצלציה של המקרקעין ולצורך רישום זכויות המוכר
במינהל מקרקעי ישראל ובעירייה והעברת הזכויות הנרכשות לחברי קבוצת הרכישה.

 6.7.10הסכמי שיתוף
ככלל ,הסכמי שיתוף הנחתמים על ידי חברי הקבוצות השונות (ובכללם החברה) ,מסדירים את
הרכישה המשותפת של הזכויות במקרקעין ובנייתו המשותפת של הפרויקט ,כשעל החברה ,כל זמן
שתהיה חברה בקבוצות הרכישה הרלבנטיות ,יחולו כלל הזכויות וההתחייבויות מכוח הסכם
השיתוף ,בהן ישאו יתר חברי קבוצות הרכישה ,באופן יחסי לחלקה בקבוצות.
להלן יובאו עיקרי הסכמי השיתוף שנחתמו על ידי החברה בפרויקטים השונים בהם (התיאור שלהלן
יפרט את עיקרי ההסכמים ,אולם יודגש כי מטבע הדברים אין מדובר בהסכמים זהים):
א .הסכם השיתוף קובע כי רכישת המקרקעין תבוצע על ידי חברי הקבוצה ביחד ולחוד ובערבות
הדדית.
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ההסכם מסדיר את רכישת המגרש במשותף על ידי חברי הקבוצה ,תוך ייחוד רעיוני של
היחידות הניתנות להקמה על המגרש ,טרם ביצוע תכנון של הבניין וכן ביצוע איזון כספי ספציפי
(על פי חוות דעת שמאי) ביחס לשווי הקרקע ביחס לכל חבר קבוצה לפי התכנון שיבוצע ליחידות
עם קבלת היתר בניה בפועל ,ככל שיידרש והכל בהתאם לתנאי המנגנון שנקבע לענין זה בכל
הסכם והסכם.
חברי הקבוצה יישאו בכל עלויות הקמת הפרויקט באופן יחסי ,בהתאם לשטח של כל יחידה
רעיונית ביחס לכלל שטחי הבניה במקרקעין ,כפי שהוגדרו בהסכם השיתוף (להלן" :אחוז
ההשתתפות") ,כאשר אחוז ההשתתפות יתוקן בהתאם למאפייניה בפועל של כל יחידה ,לפי
איזון שמאי שיבוצע כאמור בהתאם להיתר הבניה שיתקבל בפועל (יצוין כי חלק מהסכמי
השיתוף קובעים גם מנגנונים לאיזון שווי הקרקע בהתאם לחוות דעת שמאית) .בר קבוצה
יידרש להעמיד את כל הסכומים הדרושים לתשלום חלקו בעלויות הבניה והנלוות עם
התקדמות הבניה ולפי צורכי הפרויקט ,כפי שייקבע על ידי הגורמים שנקבעו לכך בהסכם
השיתוף (כגון חברת הניהול והפיקוח של הפרויקט ו/או הנציגות/הוועד המפקח של הפרויקט
המורכבים מנציגי הקבוצה שנבחרו על ידי האסיפה הכללית של חברי הקבוצה).
חלוקת היחידות שניתן לבנות במסגרת הפרויקט (והשטחים המוצמדים אליהן) נעשית בהתאם
לתכנון רעיוני וראשוני של הפרויקט בלבד ,מבלי שנערכו ו/או הוגשו תוכניות לרשויות .חלוקת
היחידות בפועל תיעשה רק לאחר תכנון שיבוצע עם קבלת היתר בניה לפרויקט (לרבות עקב
אישור תוספת קומות למגדלי הפרויקט) ועל בסיס התוכניות המאושרות יבוצע איזון שמאי,
כמפורט לעיל.
במסגרת הסכם השיתוף מסמיכים חברי הקבוצה את הוועד המפקח/הנציגות לנהל בשמם מו"מ
ולחתום בשמם על הסכם ליווי עם בנק ,אשר יעמיד מימון לחברי הקבוצה בקשר עם הפרויקט
(להלן" :הבנק המממן") .כ ן מצהירים חברי הקבוצה כי הם יעמידו לטובת הבנק המממן את כל
הבטוחות והמסמכים שיידרשו לצורך העמדת מימון כאמור וכן כל הון עצמי שיידרש על ידי
הבנק המממן .יצוין כי אישור כל אחד מחברי הקבוצה על ידי הבנק המממן בכל שלב של חיי
הפרויקט נקבע כתנאי יסודי בהסכם .עוד נקבע במרבית הסכמי השיתוף כי חבר קבוצה שלא
יאושר על ידי הבנק המממן יחויב למכור זכויותיו במקרקעין בתוך זמן קצר ,ובמידה ולא עשה
כן יימכרו זכויותיו על ידי הוועד המפקח/הנציגות 40והכל בהתאם להוראות הסכם השיתוף.
עוד קובע הסכם השיתוף כי מעבר לשעבוד חלקו של כל חבר קבוצה במקרקעין לטובת הבנק
המממן לטובת הבטחת מלוא חובות הקבוצה (כשגם חברי קבוצה שלא ייטלו אשראי מהבנק
המממן יחויבו לשעבד את חלקם במקרקעין לטובת אותו בנק) ואפשרות הבנק בנסיבות
מסוימות לממש את המקרקעין בכללותם ומעבר לרכישת הזכויות במקרקעין ביחד ובערבות
הדדית ,לא תהא ערבות הדדית בין חברי הקבוצה וכל חבר קבוצה יהיה האחראי הבלעדי מול
הבנק על מסגרת האשראי שתינתן לו.
ההסכם קובע את הסנקציות שתוטלנה על חבר קבוצה שלא ישלם סכום כלשהו הנדרש להקמת
הפרויקט במועדו ובכללן חובת תשלום פיצוי מוסכם ליתר חברי הקבוצה ,אשר עשוי להגיע עד
כדי שיעור מהותי מערך היחידה השלמה שיוחדה למפר (וזאת מבלי לגרוע מטענות הקבוצה
בדבר הנזקים שנגרמו לה בפועל עקב הפרה יסודית כאמור) .בנוסף ,אי עמידה במועדי תשלומים
שונים עלולה אף לגרור אף ביטול הרכישה מול השותף המפר ,חילוט כל תשלום ששולם על ידו
עד לאותו מועד ומכירת חלקו בממכר לאחרים ,כקבוע בהסכם השיתוף .כמו כן ,שותף שלא
ישלם במועד את הסכום אותו התחייב לשלם ,ישלם לקבוצה ,באמצעות תשלום לחשבון
הבנייה ,כל סכום שבפיגור ,בתוספת ריבית שיקלית שנתית בשיעור שנקבע ,בגין תקופת הפיגור,
וזאת מבלי לפגוע בזכות השותפים למכור את חלקו בממכר.
כן נקבע בחלק מההסכמים כי אם כתוצאה מהפרתו של הסכם השיתוף על ידי אחד או יותר
מחברי הקבוצה ,ייווצר מצב זמני בו לא ניתן יהיה לקיים את התחייבויות השותפים כלפי
צדדים שלישיים ,על פי אחוז ההשתתפות שנקבע לכל אחד מחברי הקבוצה ,תהיה הנציגות
מוסמכת להגדיל אחוז ההשתתפות של יתר השותפים ,באופן זמני ,על בסיס יחסי של כל
מקיימי הסכם השיתוף ,במטרה להשיג את מלוא הסכומים הדרושים למילוי התחייבויות
השותפים כלפי צדדים שלישיים ,וזאת עד לתיקון אותה הפרה על יד הצד המפר.
חברי הקבוצה מתחייבים לשפות את חברי הנציגות והנאמן ,שהינו בד"כ עוה"ד יצחק חג'ג'
(מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ודירקטור החברה) ,41אשר הינו מיופה כוחם של חברי קבוצת

כאשר בחלק מהסכמי השיתוף עומדת לאותו חבר קבוצה ,מקום בו לא אושר על ידי הבנק המממן וחלף מכירת זכויותיו כאמור,
האפשרות להעמיד מהונו העצמי את כל הסכומים הנדרשים להשלמת חלקו בפרויקט.
לפרטים אודות קבל ת אישור האסיפה הכללית של החברה להתקשרות במסגרתה יעניק משרד עוה"ד שבראשות מר יצחק חג'ג'
לחברה ולקוחותיה שירותים משפטיים ראה סעיף  6.14.5להלן.
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הרכישה ונאמנם לצורך ביצוע האמור במסגרת הסכם השיתוף (להלן" :הנאמן") ,בגין כל סכום
שאלו ייאלצו לשלם בגין תביעות ו/או דרישות שתופנינה כלפיהם במסגרת תפקידם ,לרבות
הוצאות שכר טרחה משפטי .שיפוי זה לא יחול על פעולה שנעשתה בחוסר תום לב ו/או בזדון
ו/או בניגוד להוראות הסכם השיתוף.
ח .עם אכלוס הפרויקט (קבלת טופס  )4והשלמת מלוא התחייבויות חברי הקבוצה כלפי צדדים
שלישיים ,תסיים הנציגות את כהונתה ותוחלף בחברת ניהול שתמונה בהתאם להוראות הסכם
השיתוף ושבעלות ההתקשרות עימה יישאו כלל חברי הקבוצה.
ט .כן מסדיר ההסכם את מנגנון ההקמה ,בניית וניהול הפרויקט; מנגנוני פיצוי בגין סטיות בין
החלוקה המתוכננת לחלוקה בפועל; מנגנוני קבלת החלטות באסיפה הכללית של המשתתפים
ומנגנון כינוסה; הוראות הנוגעות לאופן מינוי הנציגות/הוועד המפקח (שיהיו אחראיים בעצה
אחת עם חברת הניהול והפיקוח על ניהול כל הדרוש לשם הקמת הפרויקט עבור הקבוצה),
סמכויותיו (ובכלל אלה מינוי חברת הניהול והפיקוח ופיקוח עליה ,מינוי יועצים ובעלי תפקידים
שונים ,אישור הוצאות הפרויקט ,הנפקת דוחות לחברי הקבוצה ,ניהול חשבון הבניה וקבלת
החלטות בקשר עם תכנון והקמת הפרויקט) ואופן התנהלותו; התקשרות עם קבלן בניה ,הליך
הבניה וסיומה ומסירת החזקה יחידות; ניהול ,אחזקה ורישום הבניין כבית משותף; הוראות
לענין חלוקת מקומות החניה ומחסנים בין חברי הקבוצה; מגבלות מכירת זכויות בטרם סיום
הקמת הפרויקט; הוראות הנוגעות להצמדת חלקים מסוימים במגרש וזכויות בניה ,קיימות,
ועתידיות ,שלא נוצלו ושלא הוצמדו ליחידות ששווקו ליתר חברי הקבוצה וכן זכויות בניה
שתתווספנה לרבות כתוצאה מניוד זכויות ,ליחידה מסוימת בפרויקט ,שלרוב מוחזקת על ידי
החברה 42והוראות בדבר מנגנון הבוררות שיחול בין הצדדים להסכם.
 6.7.11פרטים נוספים
כל עוד לא תשווק החברה את מלוא הזכויות שרכשה בחלק מהפרויקטים אותם היא מארגנת ,אזי
למעשה תפעל החברה לבניית הפרויקטים ,יחד עם יתר חברי הקבוצות הרלבנטיות.
פעילות משותפת זו עם יתר חברי הקבוצה כוללת את רכישת המקרקעין והשבחתם בדרך של תכנון
וקידום פעולות לאישור התכנון אצל הרשויות הרלוונטיות לשם קבלת ההיתרים והרישיונות
הדרושים להקמת הפרויקט במקרקעין; התקשרות עם ספקים ויועצים שונים לביצוע הפרויקט,
ובכללם התקשרות עם קבלן בדרך כלל לקבלת שירותי  Turn-keyבמסגרתם מבצע הקבלן את
עבודתו כקבלן ראשי בפרויקט ,בין לבדו ובין ביחד עם קבלני משנה הכפופים לו ,משלב בניית השלד
ועד לשלב עבודות הגמר; התקשרות עם גוף מממן למימון הרכישה וההקמה ;43ומימוש ומכירה של
הזכויות בפרויקט (בין אם עובר לבניה ,במהלך שלב הבניה או לאחר השלמתה).
מטבע הדברים ,בפרויקטים בהם מחזיקה ו/או תחזיק החברה בזכויות בהיקף משמעותי ,נדרשות
מהחברה השקעות הון מהותיות (עד למועד מכירת הזכויות) .מצב דברים זה יוצר לחברה חשיפה
פיננסית מהותית ,שכן היות ומדובר בפרויקטים ארוכי טווח ,הרי שבעת בניית הפרויקטים ,קיים
חוסר וודאות מובנה באשר להצלחת השכרת ו/או מכירת זכויות החברה בפרויקט באופן שיכסה את
כלל עלויות רכישת זכויות החברה במקרקעי הפרויקט ובנית חלקה בפרויקט.
בנוסף ,בזמני משבר כלכלי ,בנקים מקשיחים את תנאי הענקת האשראי שלהם ,דבר העלול להביא
לדרישה להצגת הון עצמי גבוה לשם קבלת המימון לבניית הפרויקטים.
ככל שיוותרו בידי החברה זכויות ליחידות דיור או משרדים ומסחר ,החברה תהיה חשופה בתקופת
המכירה של זכויות אלו להיצע הקיים בשוק .לעניין זה יצוין כי תחום הנדל"ן בישראל מאופיין
בתחרות רבה שכן תחום זה רווי בגופים רבים ,הכוללים אנשים פרטיים ,חברות נדל"ן ציבוריות,
חברות נדל"ן פרטיות וקבוצות רכישה ,העוסקים ביזום ,איתור ,תכנון והקמה של נכסי נדל"ן,
בהיקפים שונים  .התחרות קיימת בכל שלבי היזמות ,הן בשלבים ההתחלתיים של איתור הקרקעות
לבניה והן בשלבים המתקדמים של הקמת הפרויקטים ושיווקם והיא באה לידי ביטוי במחיר ,תנאי
המימון ,איכות הבניה וכיו"ב.
כן י צוין כי במקרים בהם החברה הינה חברת קבוצה בעצמה ,מעמידה החברה לעיתים לטובת
הפרויקט הרלבנטי כספים בשיעורים השונים מחלקה בפרויקט ,לצורך פיתוחו של הפרויקט וזאת
עד למועד קבלת המימון הבנקאי (אם וככל שיועמד) .כספים אלה עתידים להיות מוחזרים לחברה
עד ו/או במועד העמ דת המימון הבנקאי ,ובאופן טבעי העמדתם יוצרת לחברה חשיפה למול
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כך ,בהסכם השיתוף שנחתם בקשר עם פרויקט רסיטל ,נקבע כי קומות נוספות שייבנו בבניין (בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים)
ייוחדו כולן לחבר הקבוצה שלו יוחדה הקומה העליונה במגדל (שהינה החברה) ,אשר יישא בעלות בנייתן.
יצוין כי להערכת החברה ,יקל על הבנק המממן להעמיד אשראי לפרויקט בו לא יהיה גוף אחד (ובכלל זה החברה) בעל זכויות
משמעותיות בפרויקט .יצוין כי אין הנחיות בעניין והעניין נתון לשיקול דעת הבנק בהתייחס לכל פרויקט בנפרד.
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סיטואציה בה לא יועמד בסופו של דבר מימון בנקאי לפרויקט .לחשיפות נוספות הקיימות לחברה
כתוצאה מאופן פעילותה ראה סעיף  6.7.1לעיל.
 6.7.12פילוח הכנסות
לפרטים אודות הכנסות שנבעו לחברה מתחום פעילות זה ראה סעיף  6.5לעיל.

6.8

תחום השקעה בהד מאסטר
על אף שזכויותיה של הד מאסטר במתחם שד"ל מסווגות בדוחותיה הכספיים כמלאי (חלקם)
וכנדל"ן להשקעה (יתרתם) ,הרי שלאור העובדה שנכון למועד זה הכוונה היא שפרויקט שד"ל לא
יכלול שטחי משרדים וכן לאור העובדה שנכון למועד זה טרם ברור מה יהיה היקף הזכויות למגורים
ומלונאות שיכללו בתב"ע החדשה שעל פיה ייבנה הפרויקט ,מציגה החברה את כלל זכויותיה,
הישירות והעקיפות במתחם ,כתחום פעילות אחד והוא תחום השקעה בהד מאסטר.

6.8.1

השקעה בהד מאסטר ופרטי הפרויקט במתחם שד"ל

6.8.1.1

הסכם רכישת  50%מההחזקות בהד מאסטר
ביום  29בפברואר  2012השלימה החברה רכישת  50%מהונה של הד מאסטר מדיגל השקעות
והחזקות בע"מ (להלן" :דיגל") ,בתמורה לסך של  18מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ ומס רכישה).
באותו מועד נכנסה החברה בנעלי דיגל לעניין ערבות ,אותה העמידה דיגל ביחד ולחוד עם צמרת
צהלה בע"מ ,המחזיקה אף היא ב 50%-מהונה של הד מאסטר ונמצאת למיטב ידיעת החברה
בשליטת בני הזוג סברינה ורפי קלינה (להלן" :השותף") ,להבטחת מלוא התחייבויותיה של הד
מאסטר כלפי תאגיד בנקאי (לפרטים אודות תנאיה הנוכחיים של ההלוואה אותה נוטלת הד מאסטר
מהתאגיד הבנקאי ראה סעיף  6.17.6להלן) .נכון למועד זה ,הוגבלה הערבות שהועמדה על ידי
החברה והשותף לסך של עד  30מיליון ש"ח .נכון למועד זה ,מכהנים כדירקטורים בדירקטוריון הד
מאסטר בני הזוג קלינה והאחים יצחק ועידו חג'ג' (מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה
בחברה ,המכהנים כדירקטור וכדירקטור ומנכ"ל החברה ,בהתאמה).

6.8.1.2

הסכם בעלי מניות הד מאסטר
ביום  29בדצמבר  ,2011התקשרו החברה והשותף (להלן ביחד בסעיף זה" :הצדדים") בהסכם
המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות בהד מאסטר (להלן" :הסכם בעלי המניות").
להלן עיקריו:
ניהול שוטף -ניהולה השוטף של הד מאסטר יבוצע על ידי החברה ,באמצעות האחים חג'ג' ,ללא
תמורה.
מימון הפעילות השוטפת של הד מאסטר -יבוצע באמצעות העמדת הלוואות בעלים על ידי הצדדים
(פרו-רטה להחזקותיהם) ,שתהיינה נחותות להלוואות בנקאיות שנטלה ו/או תיטול הד מאסטר.
ככל שמי מהצדדים לא יעמיד את חלקו בהלוואות הבעלים הנדרשות על פי החלטות דירקטוריון הד
מאסטר (להלן" :הצד המפר") והצד האחר (להלן" :הצד המקיים") יעמיד חלק זה במקומו ,כי אז
ידוללו החזקותיו של הצד המפר במניות הד מאסטר ,כשכמות המניות שתוקצה לצד המקיים
תחושב על פי  90%משווי הד מאסטר לפני תשלום החלק החסר והכל בהתאם למנגנון דילול שנקבע
לעניין זה בהסכם בעלי המניות (להלן" :הוראות הדילול").
בנוסף נקבע ,כי כל אחד מהצדדים יעמיד לטובת הבנק שיממן את פעילות הד מאסטר ערבות ככל
שיידרש על ידי הבנק המממן ,כאשר הצדדים יפעלו שהערבויות של כל צד תועמדנה בנפרד .היה ועל
אף האמור תועמד הערבות ביחד ולחוד (כפי שאכן קרה בפועל) ומי מהצדדים יידרש לשלם לבנק
המממן סכומים כלשהם להבטחת התחייבויות הד מאסטר (להלן" :הצד המשלם" ו" -סכומי
הפירעון" ,בהתאמה) ,כי אז מתחייב הצד האחר לשפות את הצד המשלם ולשלם לו חלק יחסי (פרו-
רטה להחזקותיו במניות הד מאסטר) מכל סכום שהצד המשלם יידרש לשלם לבנק המממן כפועל
יוצא מערבותו הנ"ל ובלבד שהצד המשלם שילם את חלקו בסכומי הפירעון .הוראות הדילול יחולו,
בשינויים המחוייבים ,גם במקרה בו הצד האחר לא ישפה את הצד המשלם בנסיבות שתוארו לעיל.
מימון עסקת ישורון -הצדדים העמידו ,בחלקים שווים ,הלוואות בעלים להד מאסטר (הנושאות
הפרשי הצמדה וריבית זהים לאלה של הבנק שמעמיד מימון להד מאסטר) בסך כולל של  6.5מיליון
ש"ח (היינו ,כ 3.25-מיליון ש"ח כל צד ,ושיתרתה עומדת נכון למועד הדו"ח על סך של  3.8מיליון
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ש"ח) ,אשר היווה את התשלום הראשון בעסקת ישורון ,כהגדרתה להלן (להלן" :הלוואת בעלים
ישורון") .הלוואת בעלים ישורון תוחזר קודם להחזר הלוואות שהועמדו להד מאסטר שאינן בגין
עסקת ישורון ,כשלהלוואת הבעלים שהעמיד השותף לטובת עסקת ישורון תינתן קדימות בהחזר.
בנוסף ,החברה התחייבה לגרום לכך כי לכל המאוחר מיד לאחר רישום מקרקעי ישורון על שם הד
מאסטר ברשם המקרקעין (שנכון למועד הדו"ח טרם נרשמו ,היות וטרם שולם היטל ההשבחה בגין
העסקה) הד מאסטר תפרע לשותף את יתרת ההלוואה שהעמיד כאמור השותף להד מאסטר ,כפי
שתהא באותה עת (יצוין כי החברה גם התחייבה כלפי הד מאסטר כי הלוואות הבעלים שהועמדו לה
על ידי החברה לא יועמדו לפירעון אלא אם תזרים המזומנים של הד מאסטר יאפשר זאת מבלי
לפגוע בהמשך פעילותה השוטפת).
יצוין כי המימון הבנקאי שהועמד להד מאסטר לצורך עסקת ישורון (כמו גם יתר האשראי שנטלה
הד מאסטר מאותו מוסד בנקאי) מובטח בערבויות הצדדים ,אולם בניגוד לאמור לעיל ,החברה
התחייבה לשפות את השותף בגין כל סכום שהשותף ישלם בקשר עם חילוט ערבותו להלוואה
הבנקאית שנועדה לעסקת ישורון ,כך שהחברה תישא לבדה בחילוט ערבות זו ולא תוכל לחזור
לשותף .בנוסף ,הוסכם בין הצדדים כי ככל שיידרש הון עצמי נוסף לעסקת ישורון ,החברה לבדה
תעמיד הון זה (כפי שאירע בפועל ,כמפורט להלן) ,שתהיה נחותה להלוואות בנקאיות שוטפות
שתיטול הד מאסטר ,והיא תישא ריבית בשיעור זהה לשיעור הריבית הנקוב במימון הבנקאי הנ"ל.
ההלוואה האמורה תיפרע רק לאחר שתפרע במלואה הלוואת בעלים ישורון.
הוראות נוספות -עוד נקבעו במסגרת הסכם בעלי המניות ,בין היתר ,הוראות הנוגעות לנושאים
הבאים :דירקטוריון הד מאסטר ;44הצבעה באסיפות כלליות של הד מאסטר ;45תשלום בסך כולל
של  6מיליון ש"ח בצירוף מע"מ אשר ישולם לשותף על ידי הד מאסטר בגין שירותי ייזום וניהול
שניתנו ויינתנו על ידו להד מאסטר ב 60 -תשלומים חודשיים בסך של  100אלפי ש"ח בצירוף מע"מ
כדין וזאת למשך  5שנים (יצוין כי הד מאסטר לא תהא רשאית לבטל את ההסכם שייחתם בעניין זה
עם השותף וככל שתרצה לסיימו היא תידרש לשלם את מלוא התשלום האמור לשותף) ,46כשעד
למועד הדו"ח שולם סך של  3.4מיליון ש"ח מתוך הסכום האמור; העברת מניות הד מאסטר,
כשלעניין זה נקבע בין היתר כי כל צד להסכם בעלי המניות יהיה רשאי למכור עד  49%מהחזקותיו
בהד מאסטר ובלבד שהצד המעביר ימשיך להחזיק בזכויות ההצבעה מכוח ההחזקות הנ"ל וכי
הנעבר לא יהיה זכאי למנות נציגים לדירקטוריון הד מאסטר ו/או להשפיע על פעילותה ולא יהיה
זכאי להגביל את שיקול דעתו של הצד המעביר בקבלת החלטות בהד מאסטר .הצד השני לא יהיה
רשאי להתנגד לזהות הנעבר ,אלא מהטעמים שפורטו בהסכם בעלי המניות ובנוסף הוסכם כי תנאי
להפעלת זכות החברה למכור עד  49%מהחזקותיה לנעבר הינו כי במועד ההעברה האחים חג'ג' יהיו
בעלי שליטה בחברה; זכות סירוב ראשונה; זכות הצטרפות ( )Tag Alongחד צדדית לשותף לפיה
ככל שהחברה תבקש למכור את מלוא החזקותיה בהד מאסטר וזכות הסירוב לא מומשה על ידי
השותף ,כי אז השותף יהיה רשאי להצטרף למכירה ,כאשר זכות ההצטרפות של השותף מותנית
בכך שכל החזקות החברה והשותף בהד מאסטר ימכרו לצד שלישי; מנגנון  ;BMBYוהגבלת תחומי
הפעילות והעיסוק של הד מאסטר בהתאם להסכם בעלי המניות כך שלא ניתן יהיה לשנותם אלא
בהסכמת הצדדים.
6.8.1.3

44

45

46

תיאור הד מאסטר ופרויקט שד"ל-כללי
הד מאסטר הינה חברה פרטית שהתאגדה ביום  17ביולי  ,1995אשר עוסקת בהוצאתו לפועל של
מגדל במתחם שד"ל.
נכון למועד הדו"ח ,מחזיקה הד מאסטר ,בזכויות למגדל ובמספר נכסים במתחם שד"ל בתל אביב
(אשר את חלקם היא משכירה) ,שביחס אליהם וביחס למספר חלקות סמוכות להם (אשר מצויות
בבעלות צדדים שלישיים) פורסמה ביום  1בדצמבר  2011למתן תוקף תוכנית בנין עיר תא3451/

כשלעניין זה נקבע כי כל אחד מהצדדים ימנה  2דירקטורים לדירקטוריון הד מאסטר ,אלא אם ירדו החזקותיו של מי מהם מתחת
ל 40%-מהון הצדדים שאז יהיה אותו צד רשאי למנות דירקטור אחד בלבד .בנוסף נקבע ,כי כל עוד כל אחד מהצדדים מחזיק לפחות
 40%מהון מניות הד מאסטר ,החלטות הדירקטוריון תתקבלנה ברוב קולות של  75%לפחות מחברי הדירקטוריון המשתתפים
בישיבה .במידה ואחד הצדדים מחזיק בפחות מהשיעור האמור יתקבלו ההחלטות בדירקטוריון הד מאסטר ברוב רגיל ,למעט
ההחלטות הקשורות לעסקאות ע ם בעל עניין אשר יהיו טעונות אישור של כל בעלי המניות באסיפה הכללית.
כשלעניין זה נקבע כי החלטות באסיפה כללית של הד מאסטר תתקבלנה ,בכפוף לכל דין ,ברוב קולות של  60.01%מהמשתתפים
ומהמצביעים ובלבד שכל אחד מהצדדים המשתתפים ומצביעים מחזיק לפחות ב 40%-מהון הצדדים .עם זאת ,במידה ואחד הצדדים
מחזיק בפחות מאחוז כאמור יתקבלו ההחלטות בהד מאסטר ברוב רגיל למעט החלטות הקשורות לעסקאות עם בעלי עניין אשר
תהיינה טעונות הסכמה פה אחד.
יצוין כי הד מאסטר רשמה התחייבות זאת בדוחותיה הכספיים ,כאשר ההתחייבות מחושבת בשיעור היוון של  14%כפי שהוערך על
ידי מעריך שווי חיצוני.

ו38-

(שד"ל-יבנה) (להלן" :התוכנית") .47התוכנית ,המבצעת איחוד וחלוקה בחלקות הנכללות בתוכנית
ומעניקה לכל בעלי הזכויות בחלקות (ובכללם הד מאסטר) זכויות בניה של עד  14,154מ"ר (כולל
זכויות קיימות) במתחם ,מאפשרת גם הקמתו של מגדל חדש בן  29קומות ,בייעוד עירוני מעורב
הכולל בין היתר מגורים ( )28%משרדים ,אכסון מלונאי ומסחר ( ,)72%בשטח שבין הרחובות
רוטשילד ,שד"ל ,יהודה הלוי ויבנה בתל אביב (לעיל ולהלן" :המגדל" או "מגדל שד"ל") ,בשטח
ברוטו של כ 12,000-מ"ר (מתוכם כ 3,365-מ"ר ברוטו למגורים וכ 8,710 -מ"ר ברוטו למשרדים,
אכסון מלונאי ומסחר) .חלקה של החברה (בין במישרין ובין בעקיפין ,באמצעות החזקותיה בהד
מאסטר) בזכויות הבניה במגדל ,עומד על סך של כ 841-מ"ר ברוטו למגורים (כ 25%-משטחי
המגורים המתוכננים) וסך של כ 3,916-מ"ר ברוטו למשרדים ,אכסון מלונאי ומסחר (כ45%-
מהשטחים המתוכננים לייעודים אלו).48
כמו כן ,מאפשרת התכנית הקמתו של חניון תת קרקעי ,בן עד  9קומות ובשטח כולל של כ18,250-
מ"ר ,כשהד מאסטר צפויה להחזיק בכ 85%-מהזכויות בו (וזאת בנוסף לחניון הקיים במתחם,
בהיקף של כ 3,000-מ"ר ,שמלוא הזכויות בו מוחזקות על ידי הד מאסטר).
החברה והד מאסטר פועלות לקבלת ההיתרים הנדרשים לבניית מרתפי המגדל (כאשר נכון למועד
זה התקבל היתר חפירה ,דיפון ותליית המבנים לשימור) ולהתחלת בנית מרתפי המגדל ,וכן להוספת
תב"ע חדשה להגדלת קומות והיקף הזכויות במגדל ולהסדרת החלוקה בין רכיב המגורים לרכיב
המסחרי/מלונאי ,על מנת להגדיל ולהסדיר את היקף ואופי הפרויקט ,כך שיכלול שטחי מגורים
ומלונאות בלבד.
נכון למועד הדו"ח ,נכסיה של הד מאסטר הינם כדלקמן:

6.8.1.4
א.

ב.

47

48

פרטי הנכס
זכויות בנייה
במגדל שד"ל.

תיאור הנכס
ראה סעיף  6.8.1.3לעיל.

תת חלקה  1רשומה כחניון תת קרקעי בן 3
מלוא
קומות ,הכולל כ 80-חניות בשטח רשום של כ-
הזכויות
בתתי חלקות  3,000מ"ר (ואשר שוכן מתחת לבניין משרדים
 1ו 2-בחלקה בן  6קומות שאינו בבעלותה של הד מאסטר),
 5בגוש  .7456אשר מושכר נכון למועד הדו"ח על ידי הד
מאסטר לצד שלישי המפעיל את החניון ,כאשר
הד מאסטר צפויה להמשיך ולהחזיק בחניון
(אשר יחובר לחניון התת קרקעי של המגדל) גם
בהינתן בנית המגדל .נכון למועד הדו"ח ,על פי
הסכם השכירות והתוספות לו שנחתמו בין
הצדדים ,הסכם השכירות הינו בתוקף עד ליום
 30.4.2015והשוכר משלם להד מאסטר דמי
שכירות בסך של כ 0.8-מיליון ש"ח בשנה.
לתת חלקה  ,2המשמשת כמחסן תת קרקעי
(אותו משכירה הד מאסטר נכון למועד הדו"ח),
מוצמדים שטחים בחצר הבנין ובגג הבנין וכן
מוצמדות לה ,על פי תקנון הבית המשותף החל
על חלקה  ,5מלוא זכויות הבניה הבלתי מנוצלות
בחלקה  ,5לרבות זכויות בניה עתידיות
שיתקבלו בחלקה ( 5שניצולן ייעשה בכפוף
לתקנון הבית המשותף ובכפוף לכך שלא תיגרם
פגיעה בשטחי בעלי הנכסים האחרים ובשימוש
סביר בהם).
בתחום שטח חלקה  5כלול גם חלק מתא שטח
 292עליו עתיד להיבנות מגדל שד"ל ,יחד עם
חלקה ( 7עליה קיים בניין לשימור ,כמפורט

שונות
בנוסף לזכויות הד מאסטר במגדל
שד"ל ,מחזיקה החברה עצמה אף
היא בזכויות במגדל ,כפי שיפורט
בסעיף  6.8.1.10להלן.
כנגד הד מאסטר וכנגד אחרים
הוגשה תביעה בבית המשפט המחוזי
בתל אביב לפיה ,נטען ,בין היתר ,כי
התובעת זכאית לחלק מזכויות
הבנייה של המגדל מכח זכויותיה
בחלקה  .5כמו כן התובעת מבקשת
לתקן את צו הבית המשותף של
הנכס בחלקה  5ולשנות את שיעור
חלקן של יחידות התובעת ברכוש
המשותף .נכון למועד הדו"ח,
הסתיימו ההליכים המקדמיים
בתביעה ,התובעת העידה את העדים
מטעמה והצדדים ממתינים לשמיעת
עדי הנתבעות .ככל שתתקבל
התביעה ,תהא זכאית התובעת
לזכויות במגדל מהזכויות המוקנות
לחלקה  5במגדל ,המשקפות זכויות
לכ 305-מ"ר ברוטו במגדל (למען
הסר ספק ,יובהר כי זכויות אלו
תגרענה מזכויותיה של הד מאסטר
במגדל).

יובהר כי התוכנית כפופה להוראות חוק התכנון והבניה ,תשכ"ה ,1965-המסדיר את הקצאת המגרשים במסגרת תוכנית איחוד
וחלוקה ללא הסכמת הבעלים ,תוך שמירה על הערך היחסי שלהם והיחס הפנימי שבינם לבין עצמם .בנוסף ,מימוש התוכנית כפוף
לזכויות של בעלי חלקות סמוכות ,בין היתר ,מכוח הוראות הדין ,ולקבלת היתרי בניה מרשויות התכנון.
יצוין כי חלקה של הד מאסטר בלבד בזכויות במגדל שד"ל מסתכם ל 1,352-מ"ר ברוטו למגורים ו 6,963-מ"ר ברוטו למשרדים,
אכסון מלונאי ומסחר.

ו39-

ג.

להלן ,אשר יוותר גם לאחר הקמת המגדל).
שטח חלקה  7הינו  562מ"ר ועליה בנוי בנין
מלוא
לשימור בן  3קומות ברחוב שד"ל  8בתל אביב
הזכויות
( 7להלן" :הבנין לשימור") ,בשטח כולל של 651
בחלקה
שבגוש  .7456מ"ר ברוטו (מתוכם  550מ"ר עיקרי) בייעוד
מסחר ומשרדים ,אשר כולל  7משרדים
להשכרה ,שאינם מושכרים נכון למועד זה.
יצוין כי ביחס לדייר מוגן אחד אשר התגורר
בנכס ,נחתם ביום  16.11.2014הסכם פינוי בין
הדייר המוגן לבין הד מאסטר (להלן" :הסכם
הפינוי") לפיו ,בתמורה לתשלום שישולם לו על
ידי הד מאסטר (שגובהו אינו מהותי עבור
החברה) ,התחייב הדייר לפנות את הנכס .ביום
 20.11.2014אושר הסכם הפינוי על ידי בית הדין
לשכירויות במסגרת פסק דין כמתחייב בחוק.
נכון למועד זה הדייר התפנה ואינו נמצא בנכס.

הד מאסטר צפויה להמשיך ולהחזיק
בבנין לשימור גם בהינתן בנית מגדל
שד"ל ,אם כי תידרש הריסת החלק
האחורי של הבנין לשימור,
המוסדרת בהוראות התוכנית ,לצורך
בנית המגדל.

ד.

שטח חלקה  8הינו  363מ"ר (מגרש  )295ועליה
מלוא
בנוי מבנה חד קומתי המיועד לשימור ברחוב
הזכויות
 8יבנה  33בתל אביב ,בשטח כולל של  148מ"ר
בחלקה
שבגוש  .7456עיקרי ,בייעוד למסחר ,משרדים ,בתי קפה
ושימושים ציבוריים.

בהתאם לטבלאות ההקצאה והאיזון
הנלוות לתב"ע ,זכויות הד מאסטר
במקרקעין הנ"ל מקנות לה ,מלבד
זכויות במבנה החד קומתי ,זכויות
להקמת בנין על חלקה  10המצויה
במתחם ,כמפורט להלן.

ה.

שטח חלקה  10הינו  427מ"ר (מגרש  )293ועליה
מלוא
בנוי בנין בן  3קומות המיועד להריסה ברחוב
הזכויות
בחלקה  10שד"ל  10בתל אביב (שנרכש ע"י הד מאסטר
שבגוש  .7456במסגרת עסקת ישורון כהגדרתה להלן),
ובמקומו ניתן לבנות בניין בגובה של עד 5
קומות בתוספת קומת גג בשטח כולל של כ-
 1,565מ"ר ברוטו (כ 365-מ"ר מיועדים למגורים
וכ 1,200-מ"ר מיועדים לשטחי מסחר
ותעסוקה) .נכון למועד הדו"ח ,מושכרות בבניין
(המיועד כאמור להריסה עם תחילת העבודות
במתחם) ,בשכירות חופשית 2 ,יחידות משרדים
ובנוסף יחידת מגורים אחת תפוסה על ידי דייר
הטוען לדיירות מוגנת .ביום  14.12.2014הגישה
הד מאסטר לבית המשפט השלום בתל אביב,
תביעת פינוי נגד הדייר ולחילופין ,סילוק יד
ופיצויים בסך של כ .₪ 375,000-לטענת החברה
לדייר אין זכויות כלשהן בדירה ולפיכך החזקתו
בה אינה כדין ואולם לפנים משורת הדין ועל
מנת לסיים את ההליך בהקדם נאותה החברה
לפנות את הדייר במסגרת פינוי דייר מוגן .בית
המשפט החליט על מינוי שמאי מטעמו על מנת
שיעריך את שווי זכויות הדייר המוגן לצורך
חישוב גובה הפיצוי .בשלב זה לא ניתן להעריך
את סיכויי התביעה.
בהערכת השווי שנעשתה לנכסי הד מאסטר
ליום  31בדצמבר  ,2014נלקחה בחשבון עלות
הפינוי הצפויה של דיירי הנכס.

בעקבות עסקת ישורון ורכישת
הזכויות בחלקה  ,10גדלו הזכויות
המוקנות להד מאסטר במגדל שד"ל.
לעניין הזכויות הקיימות להד
מאסטר במגדל לאחר השלמת עסקת
ישורון ראה סעיף  6.8.1.3לעיל.
.

דמי השכירות הכוללים הנובעים להד מאסטר מנכסיה שפורטו לעיל מסתכמים נכון למועד הדו"ח לסך כולל של
כ 1,000-אלפי ש"ח בשנה .עם תחילת בניית מרתפי מגדל שד"ל הצפויים להתחיל בחודשים הקרובים יפחתו דמי
שכירות אלו בהיקפים משמעותי ועם תחילת עבודות לתליית המבנים לשימור יתכן שיתבטלו לגמרי בחלק
מתקופת הבניה.
החזקה של ביום  9.2.2011השלימה רוטשילד  84מכירת כלל יצוין כי על פי הסכם המכר,
ו.
 80%מהון זכויותיה במקרקעין הידועים כגוש  ,6936חלקה התחייבה רוטשילד  84כי ככל שיהיו

ו40-

 ,172תת חלקות ( 1-21הבנין שברחוב רוטשילד
המניות
 84בתל אביב) (להלן בסעיף זה" :הממכר")
המונפק
והנפרע של וזאת למעט אחוזי וזכויות הבניה הבלתי
מנוצלות הקיימות ו/או העתידיות בגין
חברת
רוטשילד  84המקרקעין ,הכל ככל שיש ו/או יהיו כאלו
בע"מ (להלן( :להלן" :הזכויות הנוספות").
עם זאת ,למיטב ידיעת החברה ,הזכאות
"רוטשילד
49
למימוש הזכויות הנוספות תקום כפוף להבטחת
)"84
השימור המלא של המקרקעין ותפעולו כמלון.
היות ונכון למועד זה השימוש הצפוי בממכר
הינו למגורים ,הרי שאין כל ודאות כי רוטשילד
 84תהא רשאית לנצל את הזכויות הנוספות .כן
יצוין כי בדוחותיה הכספיים של רוטשילד  84לא
רשום נכס בגין זכויות אלו ,ככל שקיימות.

התחייבויות כלשהן מצידה בקשר
עם המקרקעין ו/או הממכר ו/או
הזכויות בהם (שלא פורטו בהסכם
המכר) ,רוטשילד  84תישא בעלותן
המלאה ותשפה את הרוכשים בגין
כל חבות שתידרש מהם מיד עם
דרישתם הראשונה .עוד נקבע
בהסכם כאמור כי רוטשילד 84
תישא על חשבונה ועל אחריותה
הבלעדית כלפי השוכרים של
השטחים בממכר ו/או כלפי כל צד
שלישי שהוא בכל חבות כספית ו/או
אחרת ו/או תביעה ו/או דרישה
בקשר עם הסכמי השכירות
במקרקעין ו/או הנובעים מהסכמי
השכירות ו/או בקשר עם הממכר,
הכל בגין התקופה שעד למועד
מסירת הממכר.

6.8.1.5

עסקת ישורון
ביום  17באוקטובר  ,2012השלימה הד מאסטר עסקה ,במסגרתה רכשה את מלוא זכויות משפחת
ישורון (לעיל ולהלן" :עסקת ישורון") ,במקרקעין המצויים בחלקה  10שבגוש  7456ברחוב שד"ל 10
בתל אביב ,50עליה בנוי כאמור בניין בן  3קומות וזאת בתמורה לסך של  12.5מיליון ש"ח ,כשסך של
 6.5מיליון ש"ח שולם למשפחת ישורון ביום  31בדצמבר ( 2011מועד חתימת העסקה) באמצעות
הלוואות שהועמדו בחלקים שווים על ידי החברה והשותף בהד מאסטר וסך של  6מיליון ש"ח שולם
ביום  17באוקטובר ( 2012מועד השלמת העסקה) באמצעות מימון בנקאי שהועמד להד מאסטר.
נכון למועד זה ,טרם שולמו על ידי הד מאסטר היטלי ההשבחה והפיתוח בגין מקרקעי פרויקט
שד"ל ,המוערכים נכון למועד זה על ידי החברה בסך של כ 7-מיליון ש"ח.
על בעלותם של כל בעלי הזכויות במקרקעין שנרכשו נרשמה הערת אזהרה לטובת הד מאסטר
(הבעלות צפויה להירשם לאחר קבלת אישורי המיסים הנדרשים שיתקבלו לאחר תשלום מלוא
המיסים) וכן נרשמה משכנתא על הנכס הנרכש לטובת הבנק שהעמיד את המימון הנדרש לעסקה
להד מאסטר.
עם השלמת עסקת ישורון ,נמסרה החזקה בבניין (המיועד על פי התכנית להריסה) לידי הד מאסטר.

6.8.1.6

הסכם פיתוח; כתב שיפוי
נכון למועד הדו"ח  ,הד מאסטר חתומה על כתב התחייבות כלפי עירית תל אביב יפו והועדה
המקומית וכן על הסכם פיתוח עם עירית תל אביב יפו ,51לפיהם התחייבה הד מאסטר ,כיזמית
התוכנית ,היות והתוכנית מגדילה את אחוזי הבניה המותרים במתחם שד"ל מעל ל 300%-וגורמת
לשינויים משמעותיים בסביבת הפרויקט (המחייבים שיפור התשתית העירונית בתחום התוכנית),
להשתתף במימון משימות הפיתוח ושיפור התשתית העירונית כפי שיידרשו בסביבת הפרויקט עקב
אישור התוכנית (וזאת באמצעות תשלום לעירייה או לחלופין ולפי בחירת העירייה ,בביצוע
המשימות על ידי הד מאסטר ועל חשבונה) וזאת בנוסף לנשיאה בכל התשלומים האחרים שהיא
מחויבת בהם ממילא על פי כל דין .חלקה של הד מאסטר בסכום המימון של משימות הפיתוח תלוי
בזכויות הבניה שינוצלו בפועל ,כאשר נכון למועד זה ,החברה מעריכה כי סכום ההשתתפות
המקסימאלי לו תידרש הד מאסטר הינו כ 820-אלפי ש"ח ,צמוד למדד (וזאת בהינתן התוכניות
הקיימות בלבד ,אשר יכול ויחול בהן שינוי).
כן יצוין כי כתנאי לתוכנית ,חתמה הד מאסטר ,כיזם התוכנית ,על כתב שיפוי לוועדה המקומית
ותוספת לו ,לפיהם התחייבה הד מאסטר לשלם פיצויים שייפסקו ,ככל שייפסקו ,מכוח סעיף 197
לחוק התכנון והבניה ,התשכ"ה 1965-בהם תחויב הועדה המקומית לתכנון ובניה בתל אביב יפו על
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יצוין כי ביתרת ( )20%הונה של רוטשילד  84מחזיקה למיטב ידיעת החברה הגב' ג'ואן מייזל.
יצוין כי הזכויות האמורות כוללות גם את זכויות הבעלים הרשומים של המקרקעין האמורים כפי שתהיינה ניתנות למימוש במגרש
מספר  292על פי התכנית; את זכויותיהם והתחייבויותיהם על פי מערך הסכמים בקשר עם מתחם שד"ל-יבנה; וכן זכויותיהם
והתחייבויותיהם על פי הסכמי השכירות בבניין.
יצוין כי ההסכם לא נחתם ע"י העירייה ,אולם ,למיטב ידיעת החברה ,במקרים כגון אלה ,העירייה מסתפקת בחתימת הצד המתחייב
על ההסכם.
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פי פסק דין או בוררות ,עקב פגיעה שנפגעו מקרקעין גובלים על ידי התוכנית ובגין כל פיצוי כאמור
שישולם על ידי הועדה לבעלים של אותם מקרקעין גובלים ,והכל בכפוף לתנאים שנקבעו בכתב
השיפוי .השיפוי הינו בגין נזק שינבע מהחלק היחסי בתוכנית של חלקות  5,7,8,9ו 10-בגוש .7456
בנוסף ,על פי הסכם הפיתוח שצוין לעיל ,התחייבה העירייה להשיב להד מאסטר כל סכום שישולם
על ידה מכוח כתב השיפוי בגין חלקה  ,8ככל ששולם ,וזאת תוך זמן סביר ובהתקיים התנאים
המצטברים להלן )1( :שנתקבל כתב שיפוי מהבעלים של חלקה  )2( ;8שהעירייה גבתה מבעלי
הזכויות בחלקה  8את כל הסכומים ששולמו על ידי הד מאסטר ,בגין חלקה  ,8ואם גבתה רק חלק
מהם – יושבו להד מאסטר הסכומים שנגבו בפועל .יצוין כי תנאי להוצאת היתר לחלקה  8הינו
חתימה על כתב שיפוי כאמור ,שלמיטב ידיעת החברה טרם נחתם.
יצוין כי בהתאם להסכם השיתוף המתואר בסעיף  6.8.1.7להלן ,התחייב גם בעל הזכויות בחלקה 9
לחתום על כתב שיפוי כאמור ,אולם נכון למועד הדו"ח כתב שיפוי כאמור טרם נחתם.
6.8.1.7

הסכם לשיתוף פעולה עם בעלי זכויות במתחם שד"ל
א .ביום  6באוגוסט  ,2006התקשרה הד מאסטר עם בעלי חלקה  9ועם בעלי חלקה  ,10משפחת
ישורון (להלן" :בעלי חלקה  ,)"10בהסכם לשיתוף פעולה תכנוני לצורך קידום ואישור התוכנית
ביחס למתחם שד"ל (להלן" :הסכם שיתוף פעולה") .יובהר כי לאור השלמת עסקת ישורון,
שיתוף הפעולה עתיד להתבצע בין הד מאסטר לבעלים הנוסף של חלקה  ,9הצפוי להחזיק (בין
במישרין ובין באמצעות חברה בשליטתו) בכ 15%-מהזכויות במגדל.
ב .במסגרת הסכם שיתוף הפעולה ,הוסכם כי כל אחד מהצדדים לו יישא בחלקו היחסי בשכר
משרד אדריכלים ,בשכר יועצים שונים ,שמאי מקרקעין ובהוצאות הכרוכות בהכנת מודלים,
דגמים ,הדמיות ותסקירים וכיוצא בכך (להלן" :הוצאות התכנון") ,בין אם שולמו טרם חתימת
הסכם שיתוף הפעולה ובין אם לאחר חתימתו.
ג .הסכם שיתוף הפעולה מסדיר זכויות בשטחי חניה ,נשיאה בהיטלי השבחה ,נשיאה בעלויות
השימור בגין המבנים שיוותרו על החלקות ונשיאה במטלות ציבוריות הנובעות מהוראות
התוכנית.
ד .העברת זכויות בחלקות הצדדים כפופה לכך שהנעבר יקבל על עצמו את הוראות הסכם שיתוף
הפעולה .על אף האמור ,במקרה של מכירת יחידות גמורות (או שאינן גמורות בתנאי שהמוכר
התחייב במסגרת הסכם המכר להשלים את בנייתן) שתתבצע לאחר אישור התוכנית ,מקבל
ההעברה לא יידרש לקבל על עצמו את ההתחייבויות הנ"ל.
ה .כן כולל הסכם שיתוף הפעולה מגנון פיתרון חילוקי דעות בין הצדדים.

6.8.1.8

מימון
לפרטים אודות ההלוואה אותה נטלה הד מאסטר מתאגיד בנקאי אשר מתחדשת מעת לעת
והשעבודים שנרשמו לטובתו על נכסי הד מאסטר ראה סעיף  6.17.6להלן.

6.8.1.9

החלטה של בית המשפט לעניינים מנהליים
בהחלטה שניתנה ביום  17בדצמבר  ,2012במסגרת עתירה מנהלית שהוגשה בית המשפט לעניינים
מנהליים בת"א כנגד מסמכי התכנית ,תוקנה טבלת ההקצאות המצורפת לתכנית ,כך שלבעל
הזכויות בחלקה  8במתחם ,הוקצו זכויות ל 950-מ"ר ברוטו למגורים בקומות  26ו 27-במגדל שד"ל
מתוך זכויותיה של הד מאסטר) וכן  12חניות וחלק יחסי במחסנים שימוקמו במרתפי הפרויקט
(לפי השטח העיקרי המוקצה לו חלקי השטח העיקרי במתחם כולו) ואילו הד מאסטר קיבלה את
מלוא הזכויות במגרשים  293ו 295 -על פי התכנית (לפרטים ראה סעיף (6.8.1.4ד) ו(-ה) לעיל).
כן יצוין ,כי ביום  29באוגוסט  2013התקשרה הד מאסטר בהסכם שיתוף פעולה עם הגורם המוזכר
בסעיף  6.8.1.9לעיל (בעל הזכויות בחלקה  8במתחם) שכאמור צפוי להחזיק אף הוא בזכויות במגדל
שד"ל .לפי הסכם זה ,לגורם האמור תינתן הזכות לרכוש את יתרת השטח או חלקו (יחידות שלמות
בלבד) בקומות  26ו 27-במחירי השיווק של הפרויקט בהפחתה מסוימת ,בהתאם לתנאים שנקבעו
בהסכם .הגורם הנוסף התחייב לשאת במלוא העלויות מכל סוג שהוא בהוצאות הקמת המגדל לפי
היקף שטחי הבנייה המבוצעים עבורו.

6.8.1.10

הסכם לרכישה משותפת של זכויות במגדל שד"ל
ביום  10במרץ  2013אישר בית המשפט לענייני משפחה ברמת גן (להלן" :בית המשפט") הסכם,
שנחתם בין החברה וגורם נוסף( 52להלן ביחד" :הרוכשים") בחלקים שווים מצד אחד ובין חסויה
באמצעות אפוטרופוס שמונה מטעם בית משפט ,מצד שני (להלן" :המוכרת") ,במסגרתו ירכשו
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שבעל השליטה בו מחזיק בכ 10%-מהזכויות במגדל שד"ל.

ו42-

הרוכשים מהמוכרת ,בחלקים שווים ביניהם ,את זכויותיה במקרקעין הידועים כמגרש  292אשר
נמצא ברח' שד"ל  6-8בתל אביב (להלן" :הממכר") ,המקנות ,בהתאם לתוכנית ולוח ההקצאות
הנלוות אליה ,זכויות לכ 335-מ"ר ברוטו למגורים וכ 870-מ"ר למשרדים ,אכסון מלונאי ומסחר
במגדל שד"ל .יצוין כי הזכויות הנרכשות מקנות ,בהתאם לתוכנית ובכפוף לה ,כ 10%-מהזכויות
המוקצות במגדל שד"ל.
ביום  20במאי  2013הושלמה העסקה ,במסגרתה ,בתמורה לזכויות הנרכשות ,אשר נרכשו במצבן as
 ,isשילמו הרוכשים למוכרת סך כולל של  8מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ (חלק החברה 4 -מיליון
ש"ח ,בתוספת מע"מ כאמור) (להלן" :התמורה") .כן עוגנו בהסכם הסכמות בענין ביצוע עבודות
השימור בבניין לשימור הקיים במתחם שמחצית מהזכויות בו מוחזקות על ידי המוכרת ,שהבטחת
השלמתם הינה תנאי למתן היתר בניה למגדל שד"ל .נכון למועד הדו"ח הזכויות טרם נרשמו ע"ש
החברה והיא בעלת הערת אזהרה על הממכר.
6.8.2

מבנה תחום הפעילות
כמפורט לעיל ,בהינתן שינוי התב"ע הנוכחית והגדלת הזכויות שפורטה בסעיף  6.8.1.3לעיל (אשר
כפופים לקבלת כלל האישורים הנדרשים על פי דין) ,מגדל שד"ל ,שאת בנייתו תיזומנה החברה והד
מאסטר ,עתיד לכלול שטחי מגורים ומלון .יצויין כי הגדלת הזכויות ושינוי הסיווג מותנה כאמור
באישור הועדה המקומית והמחוזית .בנוסף ,אם וככל יאושר שינוי יעוד זה הרי בהתאם לכללים
החשבונאיים פעילות מלונאית מסווגת בד"כ כרכוש קבוע .כמו כן ,בהתאם לכללים החשבונאיים
שינוי סיווג מנדל"ן להשקעה (הסיווג בו מסווגים כיום חלק מקרקעי המתחם שאינם מלאי
למגורים) לרכוש קבוע נעשה במועד תחילת השימוש .תחילת שימוש במלון (שכאמור מותנה בשינוי
התב"ע) יעשה רק בעוד מספר שנים ,לאחר השלמת בניית הפרויקט.
הד מאסטר תפעל כיזמית בפרויקט שד"ל .פעילות בתחום הנדל"ן היזמי בישראל כוללת מספר
שלבים אשר כוללים איתור קרקעות ובדיקת כדאיות לרכישתן בהתאם לזיהוי אזורי ביקוש;
רכישת המקרקעין והשבחת המקרקעין בדרך של תכנון וקידום פעולות לאישור התכנון אצל
הרשויות הרלוונטיות לשם קבלת ההיתרים והרישיונות הדרושים להקמת הפרויקטים במקרקעין;
התקשרות עם ספקים ויועצים שונים לביצוע הפרויקט ,ובכללם התקשרות עם קבלן בדרך כלל
לקבלת שירותי  Turn-keyבמסגרתם מבצע הקבלן את עבודתו כקבלן ראשי בפרויקט ,בין לבדו ובין
ביחד עם קבלני משנה הכפופים לו ,משלב בניית השלד ועד לשלב עבודות הגמר; התקשרות עם גוף
מממן למימון הרכישה וההקמה; ומימוש ומכירה של הפרויקט או שטחים בפרויקט.
תחום יזמות הנדל"ן בישראל מושפע בעיקר מהמצב המאקרו כלכלי העולמי ובישראל ,מהמצב
הביטחוני ,ממדיניות הממשלה ,מעלויות הביצוע הקבלני ,מקצב אישור הליכי תכנון ורישוי של
פרויקטים ,מרמת הביקושים בתחום וממגוון פרמטרים כלכליים ,לרבות שיעור הצמיחה במשק,
הריבית ,שערי החליפין ,שכר העבודה ושיעורי האבטלה.
התחום מאופיין בקשת רחבה של גופים המתכננים ,יוזמים ,מאתרים ומקימים בניינים למגוון
שימושים .חלק מהחברות בענף גם בונות את הפרויקטים וגם משווקות אותם ,בעוד חלק מהחברות
מתמחות רק באחד משני השלבים העיקריים כאמור .הענף מתאפיין במספר יזמים גדולים,
המוציאים אל הפועל פרויקטים גדולים בפריסה ארצית וחשיפה פיננסית גבוהה ,לצד
יזמים/קבלנים קטנים יותר הפועלים בפריסה מקומית.
החשיפה הפיננסית הגבוהה נובעת בעיקרה משתי סיבות עיקריות:
א .מדובר בתחום שהינו עתיר הון -כלומר ,ההשקעה הראשונית הנדרשת הינה בד"כ מהותית
ב .היות ומדובר בפרויקטים שהינם על פי רוב ארוכי טווח ,הרי שבעת בניית הפרויקטים ,קיים
חוסר וודאות מובנה באשר להצלחת מכירת הפרויקט באופן שיכסה את כלל עלויות הבנייה
הגדולות ,עובדה שיוצרת חוסר וודאות וחשיפה פיננסית משמעותית.
לעיתים ,בזמני שפל כלכליים ,בנקים מקשיחים את תנאי הענקת האשראי שלהם ,כך שנדרש להציג
הון עצמי גבוה ומכירות מתקדמות לשם גיוס מימון והוצאת הפרויקטים אל הפועל.

6.8.3

מגמות ושינויים בהיקף הפעילות
לפרטים ראה סעיפים  6.6.1 -ו 6.7.2-לעיל.

6.8.4

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים בפעילות היזמית
להלן יפורטו מגבלות על פי דין או הסדרים חוקיים הנוגעים לפעילות היזמית (בדגש על נדל"ן יזמי
למגורים ,היות ומגדל שד"ל יכלול שטחים למגורים וזאת גם אם השינוי אותו מבקשת החברה לבצע
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בתב"ע הנוכחית ,לא יקבל את האישורים הנדרשים) אשר צפויה להתבצע על ידי החברה והד
מאסטר במסגרת פרויקט שד"ל ואשר עשויים להשפיע עליהן באופן מהותי:
א .הליכי תכנון ובניה -הקמת פרויקט על קרקע תלויה במצב התכנון והרישוי החל על אותה
קרקע .התנאי הראשון לבניה הוא קיומה של תכנית בנין עיר ("תב"ע") תקפה שאושרה על ידי
רשויות התכנון ואשר על פיה ניתן לבנות על הקרקע פרויקט לייעוד המתאים .בהתאם לתב"ע,
היזם פועל מול רשויות התכנון בהכנת התכניות הדרושות לצורך הוצאת היתרי הבניה והכנת
תכניות העבודה האדריכליות הדרושות לצורך ביצוע הבניה ולצורך הכנת מסמכי המכירה
והשיווק ,לרבות הכנת המפרט הטכני הדרוש על פי הוראות חוק המכר (דירות) ,תשל"ג1973-
(להלן" :חוק המכר").
חוק התכנון והבנייה (להלן" :חוק התכנון והבניה") ,הינו החוק העיקרי המסדיר את פעולתם
של מוסדות התכנון והבנייה בישראל ,הן ברמה האזורית והן ברמה הארצית ,לרבות מוסדות
וועדות הערר ,הגדרות תוכניות המתאר ,שימור אתרים ,סלילת דרכים ,כלל סדרי הרישוי
וכיו"ב .בנייה ללא היתר בנייה או אגב סטייה ממנו מהווה עבירה פלילית בהתאם לסעיפים 203
–  255לחוק התכנון והבניה.
הפעילות היזמית מחייבת קבלת אישורים והיתרים בהתאם להוראות חוק זה והתקנות
שהוצאו מכוחו .תהליך קבלת האישורים וההיתרים מול הרשויות הרלוונטיות וועדות התכנון
נמשך זמן רב ,מצריך העסקת בעלי מקצוע שונים (אדריכלים ויועצים בתחום) ולעתים כרוך
בהוצאות רבות .התחייבויות שונות בקשר עם קבלת אישורים והיתרים כאמור ,עיכובים או
דחיות עשויים לעכב את בניית הפרויקטים.
ב .בניית הפרויקטים – הבניה בישראל כפופה בישראל למאות תקני בנייה ותווי תקן בקשר עם
אופן הבניה ,איכות החומרים ובטיחותם .התקנים מפורסמים על ידי מכון התקנים הישראלי,
וחלקם מוכרזים כמחייבים רשמית על ידי משרד התעשייה והמסחר ומכון התקנים הישראלי.
על מנת לקבל היתר בניה נדרש המבקש להציג הסכמים עם מכוני בדיקה מורשים המפקחים על
הבניה .בנוסף ,חלות לגבי ביצוע הבניה ,הוראות פקודת הבטיחות בעבודה (נוסח חדש) ,תש"ל-
 ,1970והתקנות אשר הותקנו לפיה.
ג .קבלת אישורי רשויות ופיקוח מצד הרשויות השונות -היזם נדרש לקבל מהרשויות הרלוונטיות
אישורים המהווים תנאי לאכלוס שטחים ,לרבות אישור ועדה מקומית ואישור כיבוי אש
ואישורים הנוגעים לאיכות הסביבה.
ד .חוקי עזר לאגרות והיטלי פיתוח -חקיקת חוקי עזר עירוניים לגביית היטלי סלילה ,ביוב ,מים,
ניקוז ,שטחים ציבוריים וכיו"ב ,משפיעה על תעריפי היטלי הפיתוח .להגדלת התעריפים כאמור
השפעה שלילית על רווחיות הפרויקטים.
ה .רישוי קבלנים -היזם נדרש להתקשר עם קבלני ביצוע אשר עומדים ,על פי הצהרתם ,בדרישות
חוק רישום קבלנים לעבודות הנדסה בנאיות ,תשכ"ט( 1969-להלן" :חוק רישום קבלנים").
חוק רישום קבלנ ים קובע כי רק קבלן אשר נרשם בפנקס הקבלנים רשאי לבצע עבודות הנדסה
בנאיות .כן קובע החוק מהם התנאים לצורך רישום אדם כקבלן מורשה ואת הסיווגים השונים
של הקבלנים ,בהתאם לענפי פעילות והיקף עבודות הביצוע אותו הם רשאים לבצע.
ו .רישיונות עסק -הפעלת שטחים מסחריים וחניונים כפופה לקבלת רישיון עסק בהתאם לחוק
רישוי עסקים ,תשכ"ח.1968-
ז .חוק מיסוי מקרקעין (שבח ורכישה) ,התשכ"ג – 1963 -היזם כפוף להוראות לעניין חבות
תשלום מס שבח במקרה של מכירת נכסים ,ומס רכישה ,במקרה של רכישת נכסים.
ח .התקשרות עם רוכשים – התקשרויות עם רוכשי יחידות כפופות להוראות חקיקה שונות בקשר
עם התחייבויות היזם לגבי אופי ואיכות הבניה והאחריות הניתנת לה ולליקויים אפשריים
שהתגלו ,הפירוט הנדרש בהסכמי הרכישה ,והבטחת כספם של הרוכשים בהתאם לאחת
הדרכים המנויות בחקיקה ובכלל אלה בחוק מכר (דירות) ,תשל"ג –  1973וחוק מכר (דירות)
(הבטחת השקעות של רוכשי דירות) ,תשל"ד.1974-
ט .חוקים עיקריים נוספים להם כפופה הפעילות היזמית:
חוק המהנדסים והאדריכלים ,התשי"ח ;1958-חוק המקרקעין ,התשכ"ט ;1969-חוק הגנת
הדייר (נוסח משולב),תשל"ב ;1972-פקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,תשכ"א ;1961-פקודת
הנזיקין (נוסח חדש) ,תשכ"ח ;1968-חוק עובדים זרים (איסור העסקת עובדים זרים שלא כדין
והבטחת תנאים הוגנים) ,התשנ"א ;1991-חוקים שונים הנוגעים לאיכות הסביבה ,בין היתר,
החוק למניעת מפגעים ,תשכ"א 1961-והחוק למניעת מפגעים סביבתיים (תביעות אזרחיות),
התשנ"ב ;1992-חוק העתיקות התשל"ח.1978-
6.8.5

גורמי הצלחה קריטיים
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה הקריטיים בפעילות יזמית הינם כדלקמן )1( :איתנות פיננסית
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המאפשרת השקעת הון עצמי נדרש או לחלופין השגת מימון חיצוני לטובת הפרויקטים בהם
מעורבת ותהא מעורבת החברה ,לאור היקפם הכספי הגדול וכן מסייעת בקבלת תנאי אשראי
נוחים; ( )2יכולת איתור הזדמנויות עסקיות ונטילת יוזמה המתבטאת בפיתוח ובניה של פרויקטים;
( )3ביסוס קשרים ענפים בשוק לאיתור עסקאות כדאיות; ( )4איכות התכנון והבנייה של הפרויקט
ויכולת התמודדות וניסיון בפרויקטים בעלי מורכבות תכנונית גבוהה; ( )5צבירת מוניטין ומיצוב
עסקי בשוק; ( )6איתור הון אנושי איכותי ומקצועי המשפיע על יכולתה של הקבוצה לנתח ולתכנן
באופן יעיל את הפרויקטים שלה ,להתאימם לצרכי השיווק המשתנים ולשווקם ולמוכרם בתנאים
רווחיים.
6.8.6

מחסומי הכניסה והיציאה העיקריים
חסם הכניסה העיקרי כיזם הינו הצורך בהון עצמי ,איתנות פיננסית ונגישות למקורות מימון
חיצוניים המאפשרים פעילות בעלויות מימון נמוכות ובתנאים נוחים .כמו כן ,הצורך במוניטין
שנצבר ליזם ,לידע מקצועי ולניסיון בתכנון ,ניהול ,ביצוע ,פיקוח ושיווק בתחום הייזום ובהתנהלות
היזמית.
לפעילות
כניסה
מחסום
מהווה
התכנון
רשויות
מול
מחסום היציאה העיקרי הינו יכולת המימוש והמכירה של פרויקטים גמורים או בשלבי הבניה ,אשר
נגזרת ,בין היתר ,ממיקומן של הקרקעות ,מצבן התכנוני ותנאי הביקוש וההיצע השוררים בשוק.
כמו כן ,התחייבויות ארוכות טווח ,הן חוזיות והן על פי דין (לרבות מכוח חוק המכר) ,כלפי רוכשים
ורשויות וכן סילוק מוקדם של מסגרות מימון העלול להטיל קנסות שבירה מהותיים.

6.8.7

מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
הפעילות היזמית מאופיינת בתחרות רבה שכן תחום זה רווי בגופים רבים ,הכוללים אנשים פרטיים,
חברות נדל"ן ציבוריות ,חברות נדל"ן פרטיות וקבוצות רכישה ,העוסקים ביזום ,איתור ,תכנון
והקמה של נכסי נדל"ן ,בהיקפים שונים .התחרות קיימת בכל שלבי היזמות ,הן בשלבים
ההתחלתיים של איתור הקרקעות לבניה והן בשלבים המתקדמים של הקמת הפרויקטים ושיווקם
ואשר באה לידי ביטוי במחיר ,תנאי המימון ,איכות הבניה וכיו"ב .היקף הפרויקטים בהם מעורבת
נכון למועד זה החברה אינו מהותי ביחס להיקפי הפרויקטים בתחום .יצוין כי בשל המלאי המוגבל
של קרקעות למגורים באזורי ביקוש ,קיימת תחרות רבה בענף הבניה בין החברות השונות באיתור
מקרקעין באזורי ביקוש ובזכייה במכרזי מקרקעין שונים ,לצרכי בניה.
תחרות סביבתית
קיימת תחרות נוספת – בין פרויקטים (קיימים וחדשים) המצויים בסמיכות גיאוגרפית לפרויקטים
המוקמים על ידי הקבוצה.
כך לדוג' ,בסמיכות לפרויקט שד"ל מצויים מספר בניני מגורים יוקרתיים אשר יהוו תחרות לשטחי
המגורים שיכללו בפרויקט שד"ל ואשר עלולים להוביל לקיטון בביקושים לפרויקט שד"ל ולירידת
מחירי המכירה של השטחים בפרויקט .כמו כן ,עשויים חלק מהלקוחות הפוטנציאליים לבחון בין
אפשרויות של רכישת דירה ושיפוצה באופן פרטי חלף רכישת דירה חדשה.
היתרון היחסי של החברה למול מתחריה הינו המוניטין והניסיון הרב אותו צברו בתחום הנדל"ן
החברה והאחים חג'ג' ,הבא לידי ביטוי ביכולתם להוביל עסקאות מורכבות (הכוללות ,בין היתר,
עסקאות קומבניצה ,עסקאות שביחס אליהן קיימים עררים רבים ,עסקאות בהן קיימים פולשים או
דיירים בדמי מפתח במקרקעין ,עסקאות פינוי בינוי ,ניוד זכויות בניה וכיו"ב) וזאת ,בין היתר ,לאור
יכולת השיווק והניסיון הרב בתכנון פרויקטים ולאור היכרותם הטובה את דיני התכנון ובניסיון רב
בעבודה למול ועדות תכנון .כמו כן לחברה נגישות למאגר הלקוחות של קבוצת חג'ג' ,המונה כ5,000-
לקוחות (יתרון שעשוי להיות רלבנטי בכל הנוגע לשיווק שטחי המגורים שיכללו בפרויקט שד"ל).

6.8.8

פרטים נוספים אודות זכויות החברה והד מאסטר במתחם שד"ל
להלן יובא מידע נוסף אודות זכויות החברה והד מאסטר במתחם שד"ל ,המסווגות נכון למועד זה
כמלאי (חלקן) וכנדל"ן להשקעה (חלקן האחר) בדוחותיה הכספיים של הד מאסטר.

6.8.8.1

מידע נוסף אודות זכויותיהן של הד מאסטר והחברה במגדל שד"ל המסווגות כמלאי בדוחותיה
הכספיים של הד מאסטר והחברה
להלן מידע נוסף אודות חלקה של החברה בזכויות שבמתחם שד"ל ,הכוללות הן את חלק החברה
בזכויות מתחם שד"ל והן את חלקה של החברה בזכויות הד מאסטר במתחם שד"ל ,אשר מסווגות
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כמלאי בדוחותיהן הכספים של החברה והד מאסטר ,לפי הענין ,ליום  31בדצמבר .2014
יצוין כי חלקה הכולל של החברה בזכויות הנ"ל מהווה כ 25%-מהשטחים שהינם ביעוד למגורים
במגדל שד"ל;  5%מהשטחים שהינם ביעוד מסחר משרדים ואחסון מלונאי; כ 14%-מכמות החניות
הקיימות בחניון הקיים וכ 15%-מהזכויות העתידיות בבנין שעתיד לקום בשד"ל  .10החברה רואה
בכלל הנכסים האמורים כנכס אחד שהינו מהותי מאוד עבור החברה. 53
א .הצגת הנכסים שצוינו
פירוט ליום  31בדצמבר 2014

מיקום הנכסים:

חלק מזכויות בניה במגדל שד"ל (מכוח זכויות בתת חלקה  2בחלקה  ,5חלקה 9
וחלקה  10בגוש  ,)7456החניון הקיים במתחם (תת חלקה  1בחלקה  )5וחלק מזכויות
בבנין שעתיד לקום בשד"ל ( 10חלקה  ,)8כמפורט לעיל.
מתחם שד"ל סמוך לרחוב רוטשילד בתל אביב.

תיאור קצר של הנכסים:

ראה לעיל

שם הנכסים:

החלק האפקטיבי של החברה זכויות למגורים במגדל שד"ל25% -
החניון הקיים – 14%
בנכסים:54
זכויות למסחר משרדים ואחסון מלונאי במגדל שד"ל -כ5%-
הזכויות בבנין שעתיד לקום בשד"ל  – 10כ15%-
מבנה האחזקה בנכסים:
ציון שמות השותפים בנכסים
השותפים
בו
(במקרה
מהווים צד קשור או
מחזיקים למעלה מ 25%-מן
הזכויות באיזה מהנכסים):

שיטת
הכספיים:

הצגה

זכויות החברה במתחם שד"ל מוחזקות ברובן על ידי הד מאסטר ,ומיעוטן על ידי
החברה.
הזכויות בחניון והזכויות בבנין שעתיד לקום בשד"ל  10מוחזקות על ידי הד מאסטר.
מלבד הד מאסטר והחברה ,המחזיקות בזכויות למגורים במגדל שד"ל ,ישנם 2
גורמים נוספים המחזיקים (במישרין ובעקיפין) זכויות למגורים במגדל שד"ל ,עליהם
נמנה מר יעקב אטרקצ'י ,המחזיק כ 40%-מהזכויות למגורים במגדל שד"ל .בנוסף
יצוין כי בעל הזכויות הנוסף בהד מאסטר הינה צמרת צהלה בע"מ ,שהינה ,למיטב
ידיעת החברה ,בשליטת בני הזוג סברינה ורפי קלינה.

בדוחות שיטת השווי המאזני (חלק הד מאסטר) ,החזקה בנכס ישירות (חלק החברה)

מועד רכישת הקרקע עליה החברה השלימה את רכישת הד מאסטר ,על הנכסים שהיו קיימים בה באותה עת,
ביום  29בפברואר  .2012הד מאסטר השלימה את עסקת ישורון מכוחה קיבלה
קיימים/ייבנו הנכסים:
זכויות במגדל שד"ל בחודש אוקטובר  .2012בחודש דצמבר  2012התקבלה החלטת
בית המשפט לשינוי טבלת אחוז וחלוקה ,מכוחה התקבלו זכויות לשטחי מגורים
נוספות במתחם ,כמפורט לעיל .ביום  10במרץ  2013אישר בית המשפט הסכם
לרכישת  5%מהזכויות במגדל שד"ל על ידי החברה.
עליה כ 3,109-מ"ר
הקרקע
שטח
הנכסים
קיימים/ייבנו
(לרבות הנכסים המסווגים
כנדל"ן להשקעה בדוחות הד
מאסטר):
מועד התחלת שיווק בפרויקט לא ידוע
(צפוי)

53
54

וזאת היות וחלקה של החברה בשווי הנכסים האמורים עולה על  10%מנכסי החברה על פי דוחותיה הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  .2014יצוין כי הד מאסטר רשומה בספרי החברה בשיטת השווי המאזני.
יודגש למען הסר ספק כי הכוונה בס עיף זה הינה לחלקה של החברה בנכסים שבמתחם שד"ל אשר סווגו בדוחותיה הכספיים של
החברה והד מאסטר כמלאי ,ולא לחלקה של החברה בנכסים בכללותם (כך למשל ,הד מאסטר מחזיקה במלוא הזכויות בחניון הקיים
ובבניין שעתיד לקום בשד"ל  ,10אולם זכויותיה האחרות בנכסים אלו מסווגות כנדל"ן להשקעה בדוחותיה הכספיים של הד
מאסטר).
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מועד סיום שיווק צפוי/בפועל

לא ידוע

נחתם הסכם חפירה ודיפון עם קבלן ראשי ,שעלותו הכוללת להד מאסטר (חלק
הסכמים עם קבלני ביצוע
החברה  )50%צפויה להסתכם לסך של  10מיליון ש"ח.
מועד התחלת עבודות הקמה התקבל היתר חפירה ,דיפון ותליית המבנים לשימור .תחילת העבודה צפויה
 שלב חפירה דיפון ותליית בחודשים הקרובים.בנינים לשימור [מתוכנן]:
מועד סיום עבודות הקמה – רבעון רביעי 2016
שלב חפירה  ,דיפון ותליית
בנינים לשימור (מתוכנן):
זכויות משפטיות בקרקע בחלקה ( 5תת חלקות  1ו )2-וחלקה  7הד מאסטר רשומה כבעלים.
בחלקה  8להד מאסטר זכאות להירשם כבעלים.
(בעלות ,חכירה וכדומה):
לחברה זכויות בניה עתידיות במגדל מכוח הזכויות המוקנות לחלקה  9על פי
התוכנית (בנוסף ליתרת זכויות הבניה של החברה מכוח בעלותה בחלקות האחרות
האמורות לעיל ולהלן).
בחלקה  10להד מאסטר זכאות להירשם כבעלים.
הסכמים מיוחדים הנוגעים לפרטים ראה סעיף  6.8.1לעיל
לפרויקט:
חשיפות מהותיות של החברה ( )1בין התנאים המתלים שידרשו על מנת להוציא היתר בניה לבניית מגדל שד"ל
נכלל תנאי הבטחת ביצוע עבודות שימור בחלק מהבניינים במתחם ,הן על ידי החברה
לפרויקט:
והן על ידי צדדים שלישיים להם זכויות בבניינים לשימור במתחם.
( )2תנאי לתחילת בנית המגדל הינו פינוי הדיירים המוגנים הקיימים בחלק
מהמבנים .לפרטים נוספים בענין זה ראה סעיף  6.8.1לעיל.
האם נאמד שווי מימוש נטו לא רלוונטי
בתקופה המדווחת?
תשתיות בקרבת הפרויקט:
נושאים מיוחדים:

למיטב ידיעת החברה ,הפרויקט הינו במרכז עירוני שקיימות בו כל התשתיות
הנדרשות
אין

ב .מצבם התכנוני של הנכסים במתחם שד"ל המסווגים כמלאי
מצב תכנוני לנכסי מתחם שד"ל המסווגים כמלאי ליום  31בדצמבר 2014
מצב תכנוני נוכחי
סוג מלאי
שטחים המיועדים למגורים
במגדל שד"ל (חלק התאגיד
האפקטיבי) 25%-
שטחים המיועדים למגורים
בבניין העתיד לקום בשד"ל
התאגיד
(חלק
10
האפקטיבי) 50%-
מסחר משרדים ואחסון
מלונאי (חלק התאגיד ) 5%-
חניון קיים במתחם
(חלק התאגיד האפקטיבי-
)50%

סה"כ
שטחים
ברוטו (מ"ר)

סה"כ
יחידות

3,365

טרם תוכנן

465

טרם תוכנן

8,710

טרם תוכנן

--

22

מצב תכנוני לאחר שינוי מתוכנן-
טרם ידוע
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הערות

* הד מאסטר בוחנת הגדלת והסדרת זכויות הבניה (הן למגורים והן למסחר/מלונאות) במגדל שד"ל בהיקף גדול ככל
הניתן .עם זאת ,נכון למועד פרסום הדו"ח ,אין בידי החברה מידע לגבי היקף הגדלת הזכויות שניתן יהיה להביא
לאישור הרשויות הרלבנטיות.
ג .עלויות שהושקעו בנכסים במתחם שד"ל שסווגו כמלאי (נתונים כספיים מוצגים באלפי ש"ח):
הנתונים מורכבים מעלויות הישירות
של החברה ומחלקה ( )50%בעלויות
הד מאסטר
כל התקופה

רבעון
שני

רבעון
ראשון

עלויות שהושקעו:
סה"כ עלויות מצטברות בגין קרקע
בתום התקופה

13,837

13,837

13,837

13,837

13,837

9,837

סה"כ עלויות מצטברות בגין פיתוח,
מסים ,אגרות

390

390

390

390

390

190

סה"כ עלויות מצטברות בגין בניה

924

438

416

301

300

98

סה"כ עלויות מצטברות בגין מימון
(שהוונו)

764

639

367

315

251

-

15,915

15,304

15,009

14,843

14,778

10,125

סה"כ עלות מצטברת

ד.

שנת 2014
רבעון
שלישי

שנת
2013

שנת
2012

מימון ,שעבודים ומגבלות משפטיות

לפרטים ראה סעיף  6.17.6להלן.
6.8.8.2

מידע נוסף אודות זכויותיה של הד מאסטר במגדל שד"ל המסווגות כנדל"ן להשקעה
להלן פרטים נוספים אודות חלק החברה בזכויות הד מאסטר במתחם שד"ל ,אשר מסווגות כנדל"ן
להשקעה בדוחותיה הכספים של הד מאסטר ליום  31בדצמבר  .2014יצויין כי חלק החברה
בזכויות הנ"ל מהווה כ 40%-מהשטחים שהינם ביעוד מלונאות ,משרדים ומסחר במגדל שד"ל; כ-
 36%מכמות החניות הקיימות בחניון הקיים; כ 35% -מהזכויות בבנין שעתיד לקום בשד"ל  ;10וכ-
 50%מהזכויות בנכסים שפורטו בסעיפים (6.8.1.4ג) ו(-ד) לעיל.
החברה רואה בכלל הנכסים האמורים כנכס אחד שהינו מהותי מאוד עבור החברה.55
א .הצגת הקרקע –
פירוט ליום  31בדצמבר 2013

55

מיקום הקרקע:

רחוב שד"ל סמוך לרחוב רוטשילד בת"א

שטח הקרקע עליה קיימים/ייבנו הנכסים
(לרבות הנכסים המסווגים כמלאי בדוחות
הד מאסטר):

כ 3,109-מ"ר

ייעוד הקרקע:

משרדים ,מסחר או אכסון מלונאי

זכויות בניה קיימות בקרקע:

כמפורט בסעיפים  6.8.1.3ו 6.8.1.4-לעיל.

ייעוד קרקע מתוכנן וציון תמצית השלבים

כמפורט לעיל ,הד מאסטר בוחנת הגדלת והסדרת זכויות הבניה (הן למגורים והן
למסחר/מלונאות) הכוללות במגדל שד"ל בהיקף גדול ככל הניתן .עם זאת ,נכון

וזאת היות וחלק החברה ( ) 50%בשווי הזכויות האמורות על פי דוחותיה הכספיים של הד מאסטר ,מהווה למעלה מ 10%-מסך נכסי
החברה ולפיכך מהוות הזכויות שתתוארנה נכס מהותי מאוד .יצוין כי קרקע זאת מוחזקת ע"י הד מאסטר הרשומה בספרי החברה
בשיטת השווי המאזני.
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הרגולטורים הנדרשים לשינוי הייעוד:
זכויות בניה מתוכננות לאחר שינוי
הייעוד:
מבנה האחזקה בקרקע:

באמצעות הד מאסטר ,חברה כלולה ,ש 50%-מהונה מוחזקים על ידי החברה

החלק האפקטיבי של החברה בזכויות
בנכסים:56

זכויות לשטחים שהינם ביעוד מלונאות ,משרדים ומסחר במגדל שד"ל -כ.40%-
החניון הקיים  -כ.36%-
הזכויות בבנין שעתיד לקום בשד"ל  -10כ.35%-
זכויות בנכסים שפורטו בסעיפים (6.8.1.4ג) ו(-ד) לעיל -כ.50%-

ציון שמות השותפים לקרקע (אם
השותפים מחזיקים למעלה מ 25%-מן
הזכויות בנכס):

אין שותף המחזיק ב 25%-מהזכויות .

תאריך רכישת הקרקע:

החברה השלימה את רכישת הד מאסטר ,על הנכסים שהיו קיימים בה באותה
עת ,ביום  29בפברואר  .2012הד מאסטר השלימה את רכישת ישורון מכוחה
קיבלה זכויות במגדל שד"ל בחודש אוקטובר .2012

פירוט זכויות משפטיות בנכס (בעלות,
חכירה וכדומה):

בעלות וזכות להירשם כבעלים

מצב רישום זכויות משפטיות:

זכויות למגדל ,החניון הקיים והבנין לשימור המפורט בסעיף ( 6.8.1.4ג) לעיל
(מכח חלקה  5תת חלקה  1ו 2-וחלקה - )7-הזכויות רשומות .זכויות מכוח חלקה
 8הכוללות זכויות למבנה שפורט בסעיף ( 6.8.1.4ד) לעיל וזכויות בבנין שעתיד
לקום בשד"ל  -10והזכויות למגדל מכח חלקה  - 10זכאות להרשם כבעלים.
נכון למועד הדו"ח ,הד מאסטר משכירה את החניון הקיים וחלק קטן
מהמשרדים הקיימים בנכסים ,כמפורט לעיל .עם תחילת בניית מרתפי מגדל
שד"ל הצפויים להתחיל בחודשים הקרובים יפחתו דמי שכירות אלו בהיקפים
משמעותי ועם תחילת עבודות לתליית המבנים לשימור צפויים להתבטל לגמרי
בחלק מתקופת הבניה.
נתקבל אישור הבנק שטרם עוגן בהסכם ,לפיו יעמיד הבנק להד מאסטר מימון
לחפירה דיפון ותליית המבנים לשימור בסך של כ 8-מיליון  ₪וזאת לאחר תשלום
הד מאסטר לעבודות כאמור בסך של כ 2-מיליון ש"ח.
אין ,למיטב ידיעת החברה

תיאור שימוש ביניים בקרקע ,ככל שישנו
וככל שמהותי:

האם נמצאו מקורות מימון להמשך הקמת
הנכס:
ציון עניינים מיוחדים [זיהום קרקע
וכיו"ב]:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

ב.

למועד זה ,אין בידי החברה מידע לגבי היקף הזכויות שתתווספנה ,ככל
שתתווספנה.
ראה הערה לעיל

שווי מאזני

נתונים עיקריים
שנת 2014

(נתונים של
הד מאסטר
חלק התאגיד
בהד מאסטר
–)50%

כל
השנה

מודל הצגה
בדוחות
כספיים

שווי
הוגן

שווי הוגן
בסוף תקופה

55,800

56

רבעון
רביעי

שווי
הוגן
55,800

רבעון
שלישי

שווי
הוגן
54,532

רבעון
ראשון

רבעון
שני

שווי
הוגן

שווי הוגן

54,496

53,940

שנת 2013

שנת 2012

שווי הוגן

שווי הוגן

53,900

52,900

בתאריך
רכישת
הקרקע

עלות
הרכישה
(באלפי
ש"ח)

לא
רלוונטי

עלות,
למ"ר

לא רלוונטי

יודגש למען הסר ספק כי הכוונה בסעיף זה הינה לחלקה של החברה בנכסים שבמתחם שד"ל אשר סווגו בדוחותיה הכספיים של הד
מאסטר כנדל"ן להשקעה ,ולא חלקה של החברה בנכסים בכללותם ,הכוללים גם נכסים המוצגים כמלאי .
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(ש"ח)

(באלפי
ש"ח)*
רווחי
(הפסדי)
שערוך
(באלפי ש"ח)

()2,579

()1,627

()351

()304

()297

()836

שווי הוגן,
למ"ר
(בש"ח)*,

משרדים
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
16,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
150,000
ש"ח
למקום
חניה

משרדים
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
16,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
150,000
ש"ח
למקום
חניה

משרדים
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
15,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
140,000
ש"ח
למקום
חניה

משרדים
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
15,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
140,000
ש"ח
למקום
חניה

משרדים-
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
15,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
140,000
ש"ח
למקום
חניה

משרדים-
 5,500ש"ח
למ"ר,
מבנה
לשימור-
15,000
ש"ח
למ"ר,
חניות-
140,000
ש"ח
למקום
חניה

NOI
משימושי
ביניים
(באלפי ש"ח)

כ815-

עלויות מימון
שנזקפו
לקרקע
(במצטבר)
(באלפי ש"ח)

אין

טווח מחירים
למ"ר
בעסקאות
שנעשו
בתקופה
בקרקע
עצמה ,על ידי
החברה או על
ידי שותפים

אין

כ214-

אין

אין

כ224-

אין

אין

כ224-

כ153-

אין

אין

אין

אין

כ1,605-

אין

אין

* הגידול בשווי ההוגן בשנת  2013נובע מתוספת עלויות בניה שהוונו לנכסים.
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367

משרדים-
 5,500ש"ח
למ"ר ,מבנה
לשימור-
 15,000ש"ח
למ"ר,
חניות-
 140,000ש"ח
למקום חניה.

כ1,600-

אין

אין

NOI
משימוש
י ביניים
(בש"ח)

לא רלוונטי

ג.

פרטים אודות השבחות בקרקע
נכון למועד הדו"ח ,פועלת הד מאסטר להוספת תב"ע חדשה להגדלת קומות והיקף הזכויות במגדל
ולהסדרת החלוקה בין רכיב המגורים לרכיב המסחרי/מלונאי על מנת להגדיל ולהסדיר את היקף
הפרויקט.

ד.

פרטים אודות שעבודים ומגבלות משפטיות מהותיות בנכס – ראה סעיף  6.17.6להלן.

ה.

פרטים אודות הערכת השווי שבוצעה לנכסים שסווגו כנדל"ן להשקעה בדוחות הד מאסטר

(נתונים של הד מאסטר  .חלק התאגיד בהד
מאסטר –)50%
השווי שנקבע (באלפי * )₪
זהות מעריך השווי
זהות האורגן בחברה שהזמין את הערכת
השווי
האם המעריך בלתי תלוי?

שנת 2013

שנת 2014

שנת 2012

55,800

53,900

52,900

דוד סגל

דוד סגל

דוד סגל

סמנכ"ל כספים

סמנכ"ל הכספים

סמנכ"ל הכספים

כן

כן

כן

האם קיים הסכם שיפוי?

כן .בכתב השיפוי מצוין בין היתר כי
החברה תשפה את השמאי בגין כל נזק
או הוצאה שיגרמו לשמאי כתוצאה
מכל תביעה או דרישה שתוגש נגדו
בקשר לחוות הדעת ובלבד שלא נגרמו
כתוצאה ממעשים או מחדלים שנעשו
ברשלנות או במזיד.

תאריך התוקף של הערכת השווי (התאריך
שאליו מתייחסת הערכת השווי)
מודל הערכת השווי

אם ההערכה
בגישת ההשוואה

מחיר למ"ר לצורך
ההערכה ()₪

טווח מחירים למ"ר
של קרקעות ברות
השוואה ()₪

מספר הקרקעות
ברות השוואה ()#

כן .בכתב השיפוי מצוין בין היתר כי
החברה תשפה את השמאי בגין כל נזק או
הוצאה שיגרמו לשמאי כתוצאה מכל
תביעה או דרישה שתוגש נגדו בקשר
לחוות הדעת ובלבד שלא נגרמו כתוצאה
ממעשים או מחדלים שנעשו ברשלנות או
במזיד.

31.12.2014

31.12.2013

ההשוואה

ההשוואה

כן .בכתב השיפוי מצוין
בין היתר כי החברה תשפה
את השמאי ,יחידיו ועובדיו
בגין כל טענה ו/או דרישה
ו/או תביעה מכל מין וסוג
שהוא בקשר עם חוות
הדעת ובלבד שלא נגרמו
כתוצאה ממעשים ו/או
מחדלים של השמאי ו/או
מי מטעמו ,שנעשו או נחדלו
ברשלנות או במזיד וזאת
בכתב
לאמור
בכפוף
השיפוי.

31.12.2012
ההשוואה

 5,500ש"ח למ"ר משרדים16,000 ,
ש"ח למ"ר מבנים לשימור ו150,000-
ש"ח למקום חניה

 5,500ש"ח למ"ר משרדים 15,000 ,ש"ח
למ"ר מבנים לשימור ו 140,000-ש"ח
למקום חניה.

 5,500ש"ח למ"ר משרדים,
 15,000ש"ח למ"ר מבנים
לשימור ו 140,000-ש"ח
למקום חניה.

משרדים  -לא רלוונטי-הנתונים
בשמאות הינם למ"ר מבונה ,בין
 13,350-25,000ש"ח למ"ר מבונה;

משרדים  -לא רלוונטי-הנתונים בשמאות
הינם למ"ר מבונה ,בין 13,350-25,000
ש"ח למ"ר מבונה;

משרדים  -לא רלוונטי-
הנתונים בשמאות הינם
למ"ר מבונה ,בין 13,350-
 20,000ש"ח למ"ר מבונה;

מבנים לשימור  30,000- 13,000ש"ח

מבנים לשימור  20,400- 13,000ש"ח

מבנים לשימור - 13,000
 20,400ש"ח

חניון 92,000-147,000 -ש"ח

חניון 92,000-147,000 -ש"ח

מסחר ומשרדים; 15 -

מסחר ומשרדים; 8 -

מסחר ומשרדים; 8 -

מבנה לשימור 4 -וחניות 4-

מבנה לשימור 4 -וחניות 5-

מבנה לשימור 7 -וחניות 4-

לגבי הקרקעות
העיקריות שנלקחו
לצורך ההשוואה
(ככל שרלוונטי)
יצוינו :שם/זיהוי,
מיקום ושטח
הקרקע.

אין

אין

שיעור תשואה נטו
()%

לא רלוונטי

לא רלוונטי
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חניון105,000-147,000 -
ש"ח

אין

לא רלוונטי

נכון למועד זה ,נכסי הקבוצה בתחום זה אינם כוללים נכסים קיימים מניבים אלא רק זכויות
המסווגות כנדל"ן להשקעה ,למעט חלק מנכסי הד מאסטר (כמפורט בסעיף  6.8.1.4לעיל) שמהם
מתקבלים דמי שכירות ,אולם הד מאסטר רואה בדמי שכירות אלו כדמי שכירות לשימושים זמניים
עד לתחילת בניית מגדל שד"ל.
יצוין כי החברה אינה רואה בזכויות לשטחי המסחר והחניות בפרויקט רסיטל ובפרויקט איינשטיין
כנכסים הצפויים להיות חלק מפעילות הנדל"ן להשקעה שלה ,הואיל ובכוונת החברה לשווק שטחים
אלו ולצרף את הרוכשים לקבוצת הרכישה.

6.9

לקוחות
נכון למועד הדו"ח ,לקוחות החברה הינם חברי הקבוצות שאורגנו על ידה (עליהם נמנים בחלק
מהפרויקטים חלק מבעליהן הנוכחיים של הקרקעות) .לחברה אין תלות במי מלקוחותיה ואין
לחברה כל לקוח שהכנסותיה הימנו מהותיות או צפויות להיות מהותיות לחברה.
יצוין כי על לקוחות קבוצות הרכישה נמנים גם לקוחות חוזרים של האחים חג'ג' ושל קבוצת חג'ג'
(שהינם בעלי השליטה בחברה) ,קרי ,לקוחות שרכשו בעבר יחידות במספר פרויקטים פרטיים של
האחים חג'ג' או בפרויקטים של קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ,שכן החברה נשענת ועושה
שימוש ,במאגר הלקוחות של האחים חג'ג' (הפועלים מזה שנים בתחום הנדל"ן) ,המונה אלפי
לקוחות.

 6.10שיווק
ביום  29בינואר  ,2013אושרה על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה התקשרות,
במסגרתה הוסכם כי רטרואקטיבית ליום  1באוגוסט  ,2012אנשי השיווק שהועסקו (לרבות כנגד
חשבונית) עד לאותו מועד על ידי י.ע.י.ל .שיווק יחידות קרקע בע"מ [שהינה ,למיטב ידיעת החברה,
חברה פרטית בשליטת מר עידו חג'ג' ,מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,המכהן גם כדירקטור ומנכ"ל
החברה (להלן" :יעיל")] ,יועסקו (לרבות כנגד חשבונית) על ידי החברה ויעניקו משירותים לכלל
חברות הקבוצה (לפרטים ראה ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2014
המצורפים לדו"ח זה).
לאור האמור ,נכון למועד הדו"ח ,פעילות השיווק מתבצעת באמצעות מחלקת השיווק והפרסום של
החברה תוך הסתייעות במשווקים חיצוניים .השיווק מתבצע באמצעות פרסום באמצעי התקשורת
השונים ,עריכת כנסים ,דיוור ישיר ,פרסום באינטרנט ובשלטי חוצות וכיו"ב .בנוסף ,החברה עושה
שימוש במאגר המשקיעים של האחים חג'ג' וקבוצת חג'ג' ,הגדל מעת לעת.

 6.11רכוש קבוע ,מקרקעין ומתקנים
 6.11.1נכון למועד הדו"ח ,לחברה רכוש קבוע בסכום זניח.
 6.11.2החברה פועלת ממשרדים המשותפים לה ולקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה (לפרטים אודות
ההתקשרות במסגרתה אושר לחברה להשתתף בדמי השכירות אותם משלמת קבוצת חג'ג' לצד ג'
ראה ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה).
המשרדים האמורים שוכנים בקומה  31במגדלי עזריאלי בתל אביב ,ושטחם הכולל הינו כ 760-מ"ר,
ברוטו (להלן" :המושכר") .בהתאם להסכמי השכירות שנחתמו עם צד ג' ,להם קבוצת חג'ג' הינה
צד ,נכון למועד זה תקופת שכירת המושכר הינה בתוקף עד ליום  31במאי  .2016דמי השכירות
החודשיים הכוללים (דמי שכירות ודמי ניהול) המשולמים על ידי קבוצת חג'ג' בגין שכירת המושכר
מסתכמים נכון למועד זה בכ 100 -אלפי ש"ח .בנוסף ,קבוצת חג'ג' נכנסה בנעלי יעיל בהסכם לקבלת
שירותי ניהול ביחס למושכר ,הסכם להשכרת חניות במגדל עזריאלי ,ביטוחים הנוגעים למושכר,
הסכם לשכירת ציוד משרדי ,הסכמי ליסינג וכיו"ב ,שבעלותם משתתפת החברה .לפרטים ראה
ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה.
 6.11.3לפרטים אודות זכויות במקרקעין בישראל בהם מחזיקות החברה והד מאסטר ראה סעיפים 6.8.8
לעיל.
 6.11.4לפרטים אודות זכויות לניוד שרכשה החברה ראה באור  8לדוחות הכספיים המאוחדים המבוקרים
של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה.
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 6.12נכסים לא מוחשיים
לפרטים אודות זכות השימוש שניתנה לחברה בסימן המסחרי " "Hהנמצא בבעלות חברה בשליטת
מר עידו חג'ג' ,מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה .לפרטים ראה ביאור  14ג' 10
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה.

 6.13הון אנושי
 6.13.1דירקטורים חיצוניים
ביום  9ביולי  2013מונתה הגב' גליה מלכה כדירקטורית חיצונית בחברה וזאת חלף מר הדר גפני,
שסיים כהונתו כדירקטור חיצוני בחברה ביום  7ביולי .2013
ביום  17במרץ  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של מר בן דת לכהונה שניה
כדח"צ בחברה ,אשר נכנסה לתוקפה ביום  3ביולי  .2014בהתאם לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה מיום  17במרץ  ,2014הגמול השנתי וגמול ההשתתפות שישולמו למר בן דת יהיו בסכומים
הקבועים המפורטים בתוספת השניה ובתוספת השלישית ,בהתאמה ,לתקנות החברות (כללים בדבר
גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס 2000-והינם זהים לגמול המשולם לגב' גליה מלכה,
הדח"צית האחרת בחברה.
 6.13.2סיום כהונת מר צבי גרינולד כיו"ר דירקטוריון פעיל
ביום  30ביוני  ,2014סיים מר צבי גרינולד את תפקידו כיו"ר דירקטוריון פעיל של החברה (בהיקף
של חצי משרה) ואולם נותר לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ,כאשר בתמורה לתפקידו ,ובהתאם
לאישור ועדת התגמול ודירקטוריון החברה מיום  26ביוני  ,2014זכאי מר גרינולד ,החל מיום  1ביולי
 ,2014לגמול דירקטורים הזהה לזה שאושר ליתן לדח"צים בחברה ,כמפורט בסעיף  6.13.1לעיל.
יצוין כי מר גרינולד מכהן גם כדירקטור בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה.
 6.13.3סיום כהונת סמנכ"ל כספים
ביום  18בדצמבר  ,2014נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' כי מר נתן פריד ,המעניק לקבוצת חג'ג'
שירותי ניהול (באמצעות חברה בשליטתו) בתפקיד סמנכ"ל כספים (להלן" :התפקיד") ,הודיע לה כי
בשל רצונו להפחית מזמנו בקבוצה ולהתפנות לענייניו האישיים ,בכוונתו לסיים את התפקיד ביום
 28בפברואר  2015וכי לאור האמור לעיל ,תחדל קבוצת חג'ג' מלהעניק לחברה שירותי סמנכ"ל
כספים באמצעות מר פריד )וזאת מבלי לגרוע מזכותה של קבוצת חג'ג' להעניק לחברה את
השירותים האמורים באמצעות גורם אחר ,והכל בהתאם להתקשרות המפורטת בביאור  14ג'  10א'
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה) .ביום  1במרץ 2015
נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' כי היא הגיעה לסיכום מחודש עם מר פריד ,לפיו היא תכנס את
מוסדותיה הרלבנטיים בתקופה הקרובה על מנת לדון באישור מינויו של מר פריד לתפקיד סמנכ"ל
בכיר בקבוצת חג'ג' ומשנה למנכ"ל קבוצת חג'ג' .לעת עתה ,תוסיף קבוצת חג'ג' להעניק לחברה
שרותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר פריד והחברה תדווח על כל שינוי בנושא.
 6.13.4אנשי מפתח
יצוין כי מבין נושאי המשרה המכהנים בחברה ,מר יצחק חג'ג' ,חבר דירקטוריון החברה התורם
לתחום הפיתוח העסקי של החברה ומר עידו חג'ג' ,דירקטור ומנכ"ל החברה ,נחשבים לאנשי מפתח
בחברה ולפיכך לחברה תלות בהם .כן יצוין כי מר יצחק חג'ג' מכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בקבוצת
חג'ג' ואילו מר עידו חג'ג' מכהן כדירקטור ומנכ"ל קבוצת חג'ג'.
 6.13.5קבלת שירותי ניהול מבעלת השליטה
ביום  29בינואר  2013נכנסו לתוקפן מספר התקשרויות ,57במסגרתן הוסכם בין היתר כי
רטרואקטיבית ליום  1באוגוסט  ,2012תשלם החברה תמורה לקבוצת חג'ג' בגין כלל השירותים שזו
מעמידה לה ואשר כוללים בין היתר שירותי מנכ"ל ,סמנכ"ל כספים ,סמנכ"ל שיווק (כשלענין זה
יצוין כי קבוצת חג'ג' חדלה מלהעמיד לחברה שירותי סמנכ"ל שיווק החל מיום  15בפברואר ,)2013
שירותי הנדסה וניהול פרויקטים ,שרותי משרד ,שכירת משרדים וכיו"ב.
57

לפרטים נוספים ראו דו"ח מיידי מיום  23בינואר  ,2013מס' אסמכתא ( 2013-01-020898להלן" :דוח הזימון") ,המובא בדו"ח זה
בדרך של הפניה.
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ההתקשרויות האמורות כללו בין היתר את ההתקשרויות המפורטות להלן:

א .התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קבוצת חג'ג':
לפרטים אודות ההתקשרות (שהינה בתוקף עד ליום  31ביולי  )2015במסגרתה מעמידה קבוצת
חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) לחברה ,שירותי ניהול במגוון תחומים ,לרבות שירותי מנכ"ל
באמצעות מר עידו חג'ג' (מבעלי השליטה בחברה) כנגד תשלום חודשי ומענק שנתי (שלא יעלה
על סך של  5מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ); שירותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר נתי פריד;
שרותי כספים וחשבות ,הנדסה וניהול פרויקטים (כאשר בנוסף לשירותים המועמדים לחברה
בתחום זה על ידי קבוצת חג'ג' ,מעמידה לחברה שירותים בתחום זה גם הגב' כנרת סמיט,
אחותם של האחים חג'ג' ,כשעלות העסקתה מסתכמת לסך של  17אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ)
ושרותי משרד ומנהל ,ראה ביאור  14ג'  10א' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2014המצורפים לדו"ח זה.

ב .העברת אנשי השיווק לחברה:
לפרטים אודות ההתקשרות במסגרת הועברו אנשי שיווק שעד לאותו מועד הועסקו על ידי
חברת יעיל שבשליטת עידו חג'ג' ,לחברה (כאשר הם מעמידים משירותיהם גם לקבוצת חג'ג'
וליעיל) ,ראה ביאורים  14ג'  10ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2014
המצורפים לדו"ח זה.

ג .מתן שירותים משפטים ללקוחות החברה על ידי משרד עו"ד שבראשות מר
יצחק חג'ג':
לפרטים ראו סעיף  6.14.5להלן.

ד .התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית
בה התקשרה קבוצת חג'ג' ובפוליסות עתידיות וכן הכללת הדירקטורים
המכהנים בחברה בפוליסות האמורות
לפרטים נוספים בענין זה ראה תקנה (29ב) לדו"ח פרטים נוספים אודות החברה המצורף לדו"ח
זה.

ה .החזר הוצאות למר יצחק חג'ג'
התקשרות במסגרתה אושר להשיב למר יצחק חג'ג' (הנמנה כאמור על בעלי השליטה בקבוצת
חג'ג' ומכהן כדירקטור בחברה) ,רטרואקטיבית ליום  1בינואר  ,2012את מלוא ההוצאות (ללא
תקרת הוצאות) ,אשר יוצאו על ידו בגין תרומתו לתחום הפיתוח העסקי של החברה ו/או
תאגידים בהם מחזיקה החברה וזאת עד לתקרה שנתית בסך של  100אלפי ש"ח .ההוצאות
האמורות תאושרנה על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לרבות רטרואקטיבית) כנגד
המצאת חשבוניות כדין
 6.13.6מבנה ארגוני
נכון למועד הדו"ח ,המבנה הארגוני של החברה (שאינו כולל את כל האורגנים והעובדים המעניקים
לחברה שירותים מטעם קבוצת חג'ג' ,במגוון תחומים) הינו כדלקמן:
הנהלת החברה
(כולל :יו"ר
דירקטוריון ,מנכ"ל
וסמנכ"ל כספים)

מחלקת שיווק (נכון
למועד זה מונה כ6-
משווקים) ומנהל
פרויקט
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 6.13.7הד מאסטר
נכון למועד הדו"ח ,לא מועסקים בהד מאסטר עובדים כלשהם .על פי הסכם המניות בין החברה
לבעל המניות האחר בהד מאסטר ,ניהולה של הד מאסטר יבוצע על ידי החברה באמצעות האחים
חג'ג' ,ללא תמורה (וזאת אלא אם יוסכם אחרת בין בעלי המניות בהד מאסטר).
 6.13.8מדיניות תגמול
ביום  26ביוני  2014אישרו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את מדיניות התגמול של החברה.
לפרטים אודותיה ראה דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  18באוגוסט  ,2014מס' אסמכתא2014- :
.01-136680

 6.14ספקים ,יועצים ,נותני שירותים וקבלני משנה
 6.14.1החברה מתקשרת במהלך העסקים הרגיל עם ספקי פרסום שונים ,לצורך שיווק כלל הפרויקטים
בתחום קבוצות הרכישה אותם מארגנת החברה ,כשהוצאות הפרסום בשנים  2013 ,2012ו2014-
הסתכמו לסך כולל של כ 2,900-אלפי ש"ח ,כ 2,140 -אלפי ש"ח וכ 1,180ש"ח ,בהתאמה.
 6.14.2בפרויקטים בהם החברה עצמה נמנית על חברי הקבוצה ,חברי הקבוצה (ובכללם החברה) הינם
וצפויים להיות צד להתקשרויות עם ספקים ,יועצים ונותני שירותים שונים .התמורה במרבית
המקרים הינה תמורה קבועה וסופית (הסכמים פאושלים) ,אולם בחלק מההסכמים התמורה נגזרת
משטחו הסופי הבנוי של הפרויקט או מעלותו (ללא רכיב קרקע).
 6.14.3בפרויקטים רסיטל ונתניה ,אשר הינם פרויקטים שבהם החברה נמנית על חברי הקבוצה ,כבר
בוצעה התקשרות עם קבלן בניה .היות וחלקה של החברה בהוצאות ההתקשרות עם הקבלן
בפרויקטים רסיטל ונתניה הינו מהותי ,להלן יובאו עיקרי ההסכמים האמורים:
הסכם שנחתם עם הקבלן בפרויקט רסיטל :הסכם פאושלי לבניה עד מפתח ,כשחלק החברה בעלויות
ההסכם ,בהתייחס לחלקים בפרויקט שמוחזקים על ידה נכון למועד הדו"ח ,הינו בסך של כ63-
מיליון ש"ח (בעלות האמורה עתידים לשאת צדדים השלישים אשר ירכשו מהחברה את זכויותיה
בפרויקט ,ככל שירכשו ,שאחרת תישא בהם החברה) .תקופת הבניה צפויה להסתיים בחודש מאי
( 2016ביחס ל 21-קומות) .תנאי התשלום הינם בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם ומשולמים
בתנאי תשלום של שוטף  45 +ימים מיום אישור החשבון וזאת בכפוף לאמור בהסכם .בנוסף ,הקבלן
העמיד ערבות ביצוע בנקאית בשיעור של  10%משווי התמורה (ללא מע"מ) .יצוין כי נכון למועד
פרסום הדו"ח ,המציא הקבלן את הערבויות והביטוחים אותם הוא נדרש להמציא על פי ההסכם.
הסכם שנחתם עם הקבלן בפרויקט נתניה :הסכם פאושלי לבניה עד מפתח ,כשחלק החברה בעלויות
ההסכם ,בהתייחס לחלקים בפרויקט שמוחזקים על ידה נכון למועד הדו"ח ובהינתן התוכניות
הקיימות ,הינו בסך של כ 11-מיליון ש"ח (צמוד לעליית מדד דצמבר  ,)2011וזאת מבלי לקחת
בחשבון את חלק החברה בהוצאות נלוות ושינויים אשר יידרשו בגין השלמת תוכנית העבודה ,ובכלל
זה תשלום בגין אחריותו של הקבלן כקבלן ראשי במקרה של העסקת קבלנים נוספים בפרויקט
בסכום אשר יהווה  3.5%מערך העבודות שביצעו הקבלנים האחרים כאמור .תקופת הבניה צפויה
להסתיים בחודש יוני  .2016תנאי התשלום הינם בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם ומשולמים
בתנאי תשלום של שוטף 45 +ימים מתום חודש הביצוע וזאת בכפוף לאמור בהסכם .בנוסף ,הקבלן
העמיד ערבות ביצוע בנקאית בשיעור של  3.4מיליון ש"ח (כולל מע"מ) ,אשר עתידה להיות מוסבת
לבנק אשר מממן את בניית הפרויקט.
יצוין כי נכון למועד פרסום הדו"ח ,המציא הקבלן את מירב המסמכים הנוגעים לביטוחים
והערבויות אותן הוא נדרש להמציא על פי ההסכם שנחתם ,והוא צפוי להמציא את יתרתם בתקופה
הקרובה.
 6.14.4הסכם קבלן לעבודות חפירה ודיפון – פרויקט שד"ל :לצורך קידום הפרויקט במתחם שד"ל
התקשרה הד מאסטר בהסכמים עם קבלן מבצע ועם נותני שירותים שונים ,אשר העמידו ועתידים
להמשיך להעמיד להד מאסטר שירותים שונים במסגרת פרויקט שד"ל .להן יובאו עיקרי הסכם
הבניה:
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א.

ב.
ה.

ו.

ז.

הסכם פאושלי לביצוע כל עבודות ההריסה ,דיפון ,חפירה ,שימור ותליית מבנים בתמורה
המסתכמת לנכון למועד דוח זה בסך של כ( ₪ 12,800,000 -כולל מע"מ) .).תנאי התשלום הינם
בהתאם לאבני הדרך שנקבעו בהסכם ומשולמים בתנאי תשלום של שוטף 45+ימים ,מתום ובגין
חודש ביצוע העבודות ובכפוף לאישור המפקח ובכפוף לאמור בהסכם.
הקבלן יהיה רשאי להסתייע בקבלני משנה (בכפוף לאמור בהסכם הבנייה) שיאושרו מראש על
ידי המזמין ,אולם מסירתה של עבודה כלשהי לא תשחרר את הקבלן מאחריות ומחובה
כלשהיא מחובותיו על פי הסכם הבנייה.
כבטחון לקיום וביצוע התחייבויות הקבלן על פי הסכמי הבנייה ימציא הקבלן ערבות ביצוע
בנקאית אוטונומית ,בלתי מותנית ובלתי מסויגת ,בסך כולל של כ 780-אלפי ש"ח ,צמוד למדד,
אשר תומר עם השלמת העבודות ,להנחת דעתו של המפקח ולאחר אישורו ,לערבות בדק בגובה
הנ"ל ולמשך שנתיים ממועד המסירה.
כן כולל הסכם הבניה התחייבויות מקובלות לשיפוי המזמין על ידי הקבלן בקשר לכל תביעה
שתוגש כנגדו בגין כל נזק שיגרם לכל אדם ,גוף ,רשות ורכוש כתוצאה מפעולותיו וממחדליו,
במישרין ו/או בעקיפין ו/או כתוצאה מתביעות שיוגשו עלעל ידי עובדים ,קבלנים וספקים של
הקבלן .בנוסף התחייב הקבלן להיות אחראי להתחייבויות שישנן ו/או שיהיו למזמין שקיומן
תלוי בקיום התחייבויות הקבלן כלפי המזמין לפי הסכם הבנייה.
התקופה לביצוע והשלמת העבודות תהיה עד תום  15חודשים ממועד מתן צו התחלת העבודה,
וזאת בכפוף להוראות ההסכם .יצוין כי נכון למועד פרסום הדו"ח ,המציא הקבלן את הערבויות
והביטוחים אותם הוא נדרש להמציא על פי ההסכם.

 6.14.5קבלת שירותים משפטיים ממשרד עו"ד בראשות בעל השליטה
ביום  29בינואר  2013אישרה האסיפה הכללית התקשרות ,במסגרתה יהיו רשאים החברה (או
תאגיד בו תחזיק) ו/או חברי קבוצות רכישה שיאורגנו על ידי החברה ו/או תאגיד בו תחזיק ו/או
לקוחותיה האחרים של החברה ותאגידים המוחזקים על ידה ,להתקשר ,מעת לעת ,ללא צורך
בקבלת אישורים נוספים ,בהסכמי שכר טרחה בגין מתן שירותים משפטיים עם משרד עוה"ד חג'ג',
בוכניק ,ויינשטיין ושות' (להלן" :משרד עוה"ד") ,שבראשו עומד מר יצחק חג'ג' ,דירקטור בחברה
הנמנה על בעלי השליטה בקבוצת חג'ג'.
בישיבתם מיום  21בנובמבר  ,2012קבעו חברי ועדת הביקורת של החברה כי לאור משך הזמן הלוקח
למשרד עו"ד מלווים לטפל בהשלמת פרויקטים בתחום הנדל"ן ,עד להשלמת הליך רישום הזכויות
בהם ולאור מורכבות ההליכים השונים הכרוכים בכך ,ההתקשרות האמורה עם משרד עוה"ד ,תבוא
לידי סיום ביום  31בדצמבר .2020
הסכמי שכר הטרחה ישאו את התנאים המפורטים בסעיף  1.3לדו"ח הזימון (כהגדרתו לעיל).

 6.15הון חוזר
להלן הרכב ההון החוזר של החברה לתקופת המחזור התפעולי ולתקופה של  12חודשים (ליום 31
בדצמבר :)2014
הסכום שנכלל
בדוחות הכספיים
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים
השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

133,792

התאמות (לתקופה של
 12חודשים)
אלפי ש"ח
()1()22,156

סך הכל (לתקופה
של  12חודשים)
111,636

74,204

()2()23,053

51,151

59,588

897

60,485

 .1ההתאמות לתקופה של  12חודשים נובעות ממלאי שלהערכת החברה ימומש בתקופה העולה על
שנה מתאריך הדוחות.
 .2ההתחייבויות השוטפות כוללות התחייבות בסך של כ 6.6-מיליון ש"ח לתאגיד בנקאי המוצג
לזמן קצר בהתאם למלאי בגינו נלקח (חלק המסחר בפרויקט איינשטיין 33ב' שהמחזור התפעולי
שלו הוא  3-4שנים) וחלויות שוטפות בגין האג"ח המוצגות לשנתיים בהתאמה למחזור התפעולי
של שאר הנכסים .החלק שיפרע בתקופה העולה על  12חודשים הוא כ 16.4 -מיליון ש"ח.
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 6.16השקעות
זכויות בקרקע בטבריה
נכון למועד זה ,החברה מחזיקה בזכויות בקרקע המצויה בגוש  15042חלקה  9ברחוב אחד העם
בטבריה ,עליה ניתן לבנות  29יחידות דיור בשטח של  2,630מ"ר (שטח עיקרי שנותר לניצול כ3,675-
מ"ר) .58על גבי הקרקע האמורה נבנו בעבר פרויקטים למגורים (על ידי החברה ושותפים) שכללו
שלושה בניני מגורים והזכויות שצוינו הינן זכויותיה הנותרות של החברה בקרקע.
יצוין כי נכון למועד הדו"ח הרישום בטאבו טרם הוסדר והחברה רשומה כבעלים של מלוא הקרקע
בטבריה ,אולם על זכותה בקרקע רשומות הערות אזהרה המסדירות את הזכויות הקיימות לטובת
הרוכשים שרכשו דירות בעבר וכן לטובת הבנקים שהעמידו משכנתאות לטובת הרוכשים ולטובת
חברת החשמל לישראל .עוד יצוין כי החברה התחייבה כלפי רוכשי הדירות לרשום את הבניינים
שבנתה כבתים משותפים וכן לרשום את הבעלות בדירות על שמם וזאת בתוך שנתיים ממועד רישום
הבניין כבית משותף (כשלענין זה יצוין כי היות וטרם התקבלה החלטה אם לבנות על המקרקעין
שלב נוסף בפרויקט ,אזי לא ניתן לרשום את הבית כבית משותף).
יצוין כי נכון למועד הדו"ח ,החברה טרם החליטה כיצד בכוונתה לפעול בנוגע ליתרת זכויותיה
בקרקע בטבריה .להלן פרטים נוספים אודות הקרקע האמורה:
תקופת
הדיווח:

שם הפרויקט ומאפייניו:

נתונים הקשורים לעלויות
הקרקע ,ליום האחרון של
תקופת הדיווח
(על בסיס מאוחד)
(באלפי ש"ח)
עלויות שהושקעו ,לסוף
התקופה:
עלות
קרקע

ציון שם
הפרויקט

מועד
רכישת
הקרקע:
חלק
התאגיד
(האפקטיב
י) (:)%
שיטת
הצגה
בדו"ח:

1996
100%

נתונים שנתיים על הקרקע

ציון
מיקום
הפרויקט

רח' אחד
העם
בטבריה

58

תיאור מצב תכנוני
נוכחי
ייעוד
נוכחי

זכויות
בניה
נוכחיות

תיאור מצב תכנוני שבהליכי אישור
ייעוד
מתוכנן

זכויות
בניה
מתוכננות

תיאור
התקדמות
הליך
האישורים

האם בוצע
מבחן לירידת
ערך/להשבת
ירידת ערך?

ירידת ערך
/ביטול
ירידת ערך
שנרשמו
(באלפי
ש"ח)

--

31.12.14

שטח
הקרקע:

עלויות
תכנון
ואחרות

סה"כ

נתונים הקשורים למצבה התכנוני של הקרקע

ירידות ערך שנרשמו בערך
הקרקע (מאוחד)

31.12.13

2,485

--

2,485

2,485
מגור'

31.12.12
מלאי
מקרקעין

2,485

--

כן

2,485

--

2,485

 29יח'

מגור'

 29יחידות
(ללא
בקשת
הקלה
ותוספת
יחידות
דיור בגין
חוק שבס
אם וכלל
שתוגש
ותאושר)

טרם הוגשו
בקשות
להיתרים,
טרם הוחלט
כיצד לנהוג
בקרקע

כן

כן

כ2,600-
מ"ר

יצוין כי על פי התב"ע הנוכחית נותר לניצול שטח עיקרי של  4,225מ"ר ,אולם לאור העובדה שהבינוי הקיים על החלקה כבר ניצל את
מרבית שטחי השירות המותרים לניצול על פי התב"ע ,הרי שבהתאם לחוות דעת שמאית שהתקבלה בחברה ,על מנת לנצל את זכויות
הבניה הבלתי מנוצלות יהיה צורך בהסבת חלק מהשטחים העיקריים לשטחי שירות ובהנחה של שיעור העמסה מקובל של ,15%
היקף השטח העיקרי נטו עתיד להסתכם לכ 3,675-מ"ר.
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אין

אין

אין

 6.17מימון
 6.17.1נכון למועד הדו"ח ,מלבד ההכנסות הנובעות לחברה מתחום פעילותה ,נסמכת החברה על מקורות
המימון הבאים:
א .תמורת הנפקת  100,000,000אגרות החוב (סדרה א') שבוצעה על ידי החברה בחודשים דצמבר
 2013וינואר  ,2014בסך כולל ברוטו של כ 99,950-אלפי ש"ח (לפרטים אודות ההנפקות
האמורות ראה סעיף  6.1.2.7לעיל).
אגרות החוב (סדרה א') ,שאינן המירות )1( :נושאות ריבית שנתית בשיעור  , 6.55%לא צמוד;
( )2מובטחות בערבות של קבוצת חג'ג' )3( ;59מדורגות על ידי חברת הדירוג מעלות בדירוג
 . BBB+הדירוג האמור ניתן לאחרונה על ידי מעלות לאגרות החוב (סדרה א') ביום  20בינואר
 2014ונכון למועד פרסום דו"ח זה לא בוצע בו כל שינוי.
לפרטים נוספים אודות אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,לרבות הבטחונות שהועמדו על ידי
החברה לנאמן אגרות החוב (סדרה א') ,לטובת הבטחת התחייבויות החברה למחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') והתחייבות החברה לעמידה ביחסים פיננסים או תנאים מגבילים אחרים
כלשהם ,ראה סעיף  5לדוח הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה.
יצוין כי החברה עמדה ועומדת בכל המגבלות החלות עליה ,הן ליום  31בדצמבר  2013והן נכון
למועד פרסום דוח זה.
ב.

קו אשראי לחברה מקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה.
ההתקשרות של החברה עם קבוצת חג'ג' להעמדת קו האשראי אושרה ביום  29בינואר  2013על
ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה .יצוין כי למועד הדו"ח לא קיימת לחברה
יתרת חובה מכוח קו האשראי כלפי קבוצת חג'ג' .תנאי קו האשראי הינם כדלקמן:
א.
ב.

ג.

ד.
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ההתקשרות להעמדת קו האשראי תהא בתוקף עד ליום  28בינואר ( 2016להלן" :תום
תקופת ההתקשרות") .העמדת כל אשראי מעת לעת מכוח קו האשראי תהא כפופה ,בנוסף
לאישור ועדת הביקורת של החברה כאמור להלן ,גם לאישור קבוצת חג'ג'.
האשראי שיועמד מכוח קו האשראי (להלן" :האשראי שהועמד") יישא ריבית שנתית
בשיעור של  .604.55%הריבית בגין האשראי שהועמד תשולם עם פירעון קרן האשראי
שהועמד או בתום כל חצי שנה מאז הועמד האשראי ,לפי המוקדם מביניהם .על אף האמור,
קבוצת חג'ג' תהא רשאית לדחות את מועד הפירעון האמור על פי שיקול דעתה הבלעדי
(יצוין כי בפועל ,עד למועד זה ,הריבית נפרעה רק במועד פרעון קרן האשראי).
החברה לא תידרש להעמיד בטחונות ו/או ערבויות כלשהן לקבוצת חג'ג' להבטחת פירעון
האשראי .עם זאת ,היה והאשראי שיועמד לחברה על ידי קבוצת חג'ג' מקורו יהיה באשראי
אותו תיטול קבוצת חג'ג' מצד שלישי (להלן" :אשראי מצד ג'") ,והלה ידרוש כתנאי
להעמדת האשראי (לקבוצת חג'ג' והימנה לחברה) רישום בטוחות מכל מין וסוג שהוא
לטובתו ,תידרש החברה להעמיד לטובת אותו צד שלישי מממן בטוחות כאמור .כמו כן
יובהר כי על אף האמור בס"ק ב' לעיל ,היה ומקור האשראי אותו תעמיד קבוצת חג'ג'
לחברה יהיה באשראי מצד ג' ,יישא האשראי שתעמיד קבוצת חג'ג' לחברה את תנאי הריבית
וההצמדה של האשראי מצד ג' ובלבד שאלו יהיו אטרקטיביים יותר עבור החברה מהתנאים
שפורטו בס"ק ב' לעיל.
בסמוך לכל אחד מהמועדים בהם תבקש החברה ליטול אשראי מקבוצת חג'ג' ,תבחן החברה
אפשרויות מימון אחרות והאשראי שיילקח בסופו של דבר על ידה יהיה בתנאים הטובים
ביותר ,כפי שתעריך החברה ,כאשר לענין זה יילקחו בחשבון כלל הדרישות והמגבלות בהן
תידרש החברה לעמוד לצורך נטילת האשראי ,לרבות צורך בהעמדת ביטחונות וכיו"ב .ככל
שיוחלט בסופו של דבר ליטול אשראי מקבוצת חג'ג' מכוח קו האשראי ,ההחלטה בנושא

יצוין כי הערבות הינה מוגבלת בסכום כולל שלא יעלה על  100מיליון ש"ח והריבית בגינו וזאת בכפוף לאמור בכתב הערבות שצורף
לתיקון לשטר הנאמנות (כהגדרתו בסעיף  6.1.2.7לעיל).
יצוין כי עד למועד הנפקת אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,קו האשראי נשא ריבית שנתית קבועה בשיעור  7.3%והיה צמוד
לעליית מדד המחירים לצרכן.
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תתקבל על ידי ועדת הביקורת של החברה (ולא יתבקש לכך כל אישור נוסף של אורגני
החברה) ותהא כפופה כאמור לאישור קבוצת חג'ג'.
ה .בכפוף לאמור בס"ק ו' להלן ,כל אשראי שיימשך מכוח קו האשראי ייפרע (קרן ,וריבית
שטרם שולמה) לכל המאוחר בתום תקופת ההתקשרות ו/או במועד בו תוחלף השליטה
בחברה ,לפי המוקדם מבין המועדים האמורים.
ו .על אף האמור בס"ק ה' לעיל ,החברה ,בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה ,תהא
רשאית לפרוע את האשראי (כולו או חלקו) בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן
התראה מראש לקבוצת חג'ג' .בנוסף ,קבוצת חג'ג' תהא רשאית אף היא לדרוש את פירעון
האשראי (כולו או חלקו) בכל עת וזאת בהודעה בכתב שתימסר תוך  14ימי עסקים מראש
ומבלי שיידרש לכך כל אישור של אורגני החברה.
לתנאים שרק בהתקיימם תוכל החברה לפרוע את יתרת ההלוואות אותן היא חבה לקבוצת
חג'ג' מכוח כלל ההתקשרויות שתוארו לעיל ראה סעיף  5.5לדו"ח הדירקטוריון.
היקף האשראי הממוצע שהעמידה קבוצת חג'ג' לחברה בשנת ( 2014הן מכוח קו האשראי והן
מכוח הלוואות נוספות ,שכבר נפרעו במלואן) הסתכם לסך של כ 131-מיליון ש"ח .שיעור
הריבית השנתית הממוצעת הינו כ.6.4% -
ג.
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אשראי שהועמד לחברה כחברת קבוצה בפרויקט איינשטין שבגוש הגדול
ביום  23בפברואר  2014נכנסו לתוקף התקשרויות החברה ,יחד עם יתר חברי קבוצת הרכישה
בפרויקט איינשטיין שבגוש הגדול ,בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל (להלן" :הבנק"),
אשר ,העמיד ויעמיד לחברי קבוצת הרכישה (ובכלל זה החברה) מימון לצורך השלמת רכישת
הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט.
ההסכם עם הבנק כולל את ההסכמות העיקריות הבאות:
א .המימון הכולל שיועמד לחברה בגין חלקה בעלויות (לא כולל מע"מ) השלמת רכישת
המקרקעין ובניית השטח המסחרי בפרויקט הינו בסך של עד כ 15.3-מיליון ש"ח (מתוכם
הועמדו לחברה עד כה כ 5.6-מיליון ש"ח) ,לתקופה של עד  36חודשים (להלן" :הלוואת
המשכנתא") .מימון זה יועמד לחברה על ידי הבנק על פני תקופת הפרויקט ובהתאם
לצורכי בנייתו .המימון שיועמד לחברה בפועל מתוך מסגרת זו ישא ריבית שנתית בשיעור
של  ,P + 1.7%אשר תשולם מדי חודש בחודשו .מאידך ,בהתאם למנגנון מיוחד שנקבע
לענין זה בהסכם (שמהותו הינה העמדת יתרת הלוואת המשכנתא ,כל זמן שלא נעשה בה
שימוש על ידי החברה ,כהלוואה מסחרית לחברה וזאת כנגד פיקדון בסכום זהה שייפתח על
שם החברה) ,כספי משכנתא שטרם הועמדו לחברה לצורך בניית הפרויקט יישאו ריבית
שנתית שתנוע בין .610.5%-0.7%
ב .בגין יחידת הדיור העמיד הבנק מסגרת אשראי כוללת בסך של כ 3-מליון ש"ח ,כשחלק
החברה במסגרת זו הינו בסך של כ 1-מיליון ש"ח (שכן לחברה כ 30%-בלבד מהזכויות
ביחידת הדיור) .עם זאת ,לחברה התחייבות כלפי הבנק ,ביחד ולחוד עם המחזיק ב70%-
מהזכויות ביחידת הדיור ,על מלוא סכום ההלוואה .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור
 P+2%וההלוואה הינה לתקופה של  36חודשים ,כאשר במהלך תקופה זו ,תשולם הריבית
מדי חודש בחודשו.
ג .מערכת היחסים בין הבנק לחברי הקבוצה (ובכלל זה החברה) תהיה של מלווה – לווים
בלבד וזאת ללא קבלת בטוחה ו/או ערבות כלשהי מהבנק להבטחת גמר ביצוע הבניה ו/או
למסירת היחידות לידי חברי הקבוצה.
ד .ההלוואות תועמדנה על ידי הבנק לחברי הקבוצה בהתאם להתקדמות הבניה ,בכפוף בין
היתר להשלמת ביצוע והשלמת רישומים שונים ,השלמת דרישות פרטניות של הבנק מחלק
מיחידי הקבוצה לרבות ביטוחים והשלמות כספים ,למתן בטחונות כמפורט בסעיף ה' להלן,
לעריכת פיקוח על הבניה ושלביה באמצעות מפקח מטעם הבנק ולעמידה בלוחות זמנים
וביתר הנתונים המפורטים בדוח אפס של הפרויקט.
ה .כערובה למילוי כל התחייבויותיהם כלפי הבנק ,שעבדו ומשכנו חברי הקבוצה (ובכללם
החברה) את כלל זכויותיהם הנובעות מהפרויקט ומההסכמים הנלווים לו לרבות שעבוד

נכון למועד זה ההלוואה המסחרית וכן הפיקדון עומדים על סך של כ 8.8-מיליון ש"ח .הפיקדון ייפרע לשיעורין (בהתאם להערכת
החברה את מועד תשלום עלויות הבניה הצפויות במשך תקופת הפרויקט) ובמועד כל פירעון ופירעון יועמדו כספי פירעונו כחלק
מהלוואת המשכנתא ובהתאם תופחת ההלוואה המסחרית ותגדל הלוואת המשכנתא .פערי הריבית בין הפקדון להלוואה המסחרית
הינם בשיעור של  0.7%לפקדונות של עד שנה ו 0.5%-לפקדונות שמעל לשנה.
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המקרקעין וכל מה שיוקם עליהם בשעבודים כלליים ראשונים בדרגה ,מוגבלים בסך של כ-
 210,000אלפי ש"ח .יצוין כי ,אין ולא תהיה ערבות הדדית בין חברי קבוצת הרכישה בכל
הנוגע לפירעון האשראי אשר ניתן לכל אחד מהם אולם ,אין האמור פוגע בזכותו של הבנק
למימוש איזה מהשעבודים הכלליים האמורים ומהבטוחות שניתנו לטובתו ,גם כלפי בעל
זכויות שאינו מפר ,וזאת עקב הפרה מצד בעלי זכויות אחרים במקרקעין המזכה את הבנק
במימוש המשכנתא הכללית .עם זאת ,יובהר כי כספים שהופקדו על ידי החברה לצורך
הפרויקט לא ישמשו לפירעון חוב של בעל זכויות אחר.
בנוסף ,שעבדו חברי הקבוצה לטובת הבנק את חשבון הפרויקט ושעבוד נוסף ,ראשון בדרגה
וללא הגבלה בסכום ,נרשם על מלוא זכויותיו של כל אחד מחברי הקבוצה (עליהם נמנית
החברה) ,בפרויקט ובחשבון הפרויקט.
בטוחה נוספת שהועמדה לטובת הבטחת התחייבויות החברה הינה ערבות ,ביחד ולחוד,
לטובת הבטחת התחייבויות החברה כלפי הבנק ,שהועמדה על ידי ה"ה יצחק חג'ג' ועידו
יהודה חג'ג' ,שהינם בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) ומכהנים
כדירקטור וכדירקטור ומנכ"ל החברה ,בהתאמה .העמדת הערבות האמורה אושרה על ידי
ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ביום  20בפברואר  2014ותנאיה הינם דומים לאלה
המפורטים בסעיף  6.17.4.1להלן .כמו כן ,יומחו תקבולי דמי השכירות שתקבל החברה
בעתיד בגין השכרת יחידות השטח המסחרי בפרויקט והבטחונות שיועמדו לטובת החברה
על ידי השוכרים לטובת החשבון המסחרי שיפתח על שם החברה.
ו .במקרה של הפרת ההסכם ,על ידי מי מחברי קבוצת הרכישה (ובכללם החברה) (לעיל
ולהלן" :הצד המפר") ,באחד או יותר מהמקרים שהוסכמו בין הצדדים לרבות :עיקול על
זכויותיו של הצד המפר בפרויקט ו/או על כל בטוחה שהעמיד לטובת הבנק בקשר לפרויקט;
פשיטת רגל; פירוק; אי עמידה בתשלומים לבנק במועדים שנקבעו לכך; שינוי תקנון
החברה מבלי לקבל את הסכמת הבנק בכתב ומראש; שינוי מרות ו/או שינוי מבנה החברה
מבלי לקבל את אישורו של הבנק בכתב ומראש; הפרת התחייבות כלשהי מכח הסכמים
שנחתמו ו/או יחתמו בקשר עם הפרויקט ,שלא תוקנו במועדים שנקבעו לכך בהסכם ועוד
(להלן ביחד" :ההפרות") ומבלי לגרוע מזכותו של הבנק לחדול לאלתר מהמשך העמדת
מימון לצד המפר ,כל עוד לא תוקנה איזו מההפרות ,ומבלי לגרוע מכל סעד אחר העומד
לרשותו של הבנק מכח ההסכם ונספחיו ,יהיה הבנק רשאי לבטל את האישור אשר ניתן על
ידו למסגרת ההלוואה של הצד המפר וכן להעמיד את ההלוואה שהועמדה לצד המפר
לפירעון מיידי.
בנוסף ,במקרה של הפרה כאמור ,ובתיאום בין הבנק לנציגות ,תעמיד הנציגות את זכויות
הצד המפר ,למכירה לצד שלישי אשר יאושר על ידי הבנק ויבוא במקום הצד המפר לכל דבר
ועניין ,כאשר תמורת המכירה תשמש בראש ובראשונה לפירעון ההלוואה אשר הועמדה
לצד המפר והכל בכפוף לאמור במסמכי המימון שנחתמו.
ז .כמו כן ,באחד או יותר מהמקרים שהוסכמו בין הצדדים לרבות :הפרה או ביטול או שינוי
בקשר עם הסכם שיתוף הפעולה בין בעלי הזכויות במקרקעין ו/או כל מסמך ו/או
התחייבות בקשר עם הפרויקט ו/או ביצוע עסקה בקשר עם המקרקעין ללא קבלת הסכמת
הבנק לכך מראש ובכתב; הפרה של איזו מההתחייבויות של כלל בעלי הזכויות במקרקעין
על פי הסכמים שנחתמו ו/או שייחתמו על ידם בקשר עם הפרויקט; ביצוע איזה מההפרות
שהוסכמו כאמור ,על ידי בעלי זכויות אשר להם יוחדו במצטבר  18יחידות דיור או ששווי
זכויותיהם במצטבר עולה על  58.3מיליון ש"ח; אי קבלת היתר בניה עד ליום  31ביולי 2014
(יצוין כי הבנק עודכן בקשר עם הפעולות המתבצעות ביחס להשלמת הוצאת היתר הבניה
וכי הושגה הסכמה להארכת מועד זה ,אם כי נכון למועד זה טרם נקבע מועד חלופי .עוד
יצויין כי היתר הבנייה לחפירה ודיפון נתקבל זה מכבר ,והחברה צופה כי ייתכן כי היתר
הבניה ליתרת הפרויקט יתקבל כבר בתקופה הקרובה); אי תחילת בנייה בתוך  60ימים
ממועד הוצאת היתר בניה; אי השלמת הבניה עד ליום ( 31.5.2017יצוין כי איחור של בין 60
ל 90-יום לגבי חלק ממועדים אלו אינו נחשב הפרה ); השלמת רישומי זכויות שונים וכו'
ומבלי לגרוע מזכותו של הבנק לחדול לאלתר מהמשך העמדת מימון ,יהיה הבנק רשאי
לבטל את האישור אשר ניתן על ידו לכל מסגרות ההלוואה של כל הלווים ,ולהעמיד את
הפרויקט למימוש בהתאם לבטוחות שניתנו לו.
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 6.17.2להלן טבלה מרכזת של ההלוואות המהותיות של החברה נכון למועד פרסום הדו"ח (נתונים כספים
באלפי ש"ח):
מועד
העמדת
ההלוואה

30.12.13
(הסדרה
הורחבה
ביום 28
בינואר
)2014

המלווה

83,330
מחזיקי
אגרות
החוב
(סדרה
א') של
החברה

תאגיד
בנקאי
בישראל
23.02.2014

סכום
ההלוואה

יתרת
הלוואה ליום
 31בדצמבר
2014
כולל ריבית

100,000

מסגרת
הלוואה
כוללת
של כ-
15,300
בכפוף
לאמור
בסעיף
6.17.1ג
לעיל .עד
למועד
פרסום
הדו"ח
נוצל
אשראי
בסך של
כ.6,300-

(קרן בלבד
שכן הריבית
הצבורה
שולמה ביום
) 31.12.2014

כ6,600-

מועד תשלומים
(קרן  +ריבית)

הקרן עומדת לפירעון
()5
בחמישה
תשלומים שנתיים
ביום  31בדצמבר של
כל אחת מהשנים
2019
עד
2015
(כולל) ,באופן שכ"א
מארבעת התשלומים
יהיה
הראשונים
בשיעור של 16.67%
מקרן ערכן הנקוב
הכולל של אגרות
החוב (סדרה א')
והתשלום האחרון
יהיה בשיעור של
 16.65%מקרן ערכן
הנקוב הכולל של
אגרות החוב (סדרה
הריבית
א').
משולמת ביום 30
ביוני וביום 31
בדצמבר של כל שנה
עד למועד הפירעון
הסופי.

ריבית משולמת מדי
חודש בחודשו ,קרן
תיפרע לאחר 36
חודשים

מועד
פירעון
אחרון

31.12.19

שעבודים /
בטחונות

ריבית
שנתית

אגרות
()1
החוב (סדרה
א') מובטחת
בערבות
קבוצת חג'ג'-
לפרטים ראה
5.5
סעיף
לדו"ח
הדירקטוריון
המצורף
לדו"ח זה.

6.55%
לא צמוד
(בכפוף
להתאמה
עד
של
15%
נוסף
במונחי
ריבית
שנתית
במקרה
של
הורדת
ו/או
הפסקת
דירוג
אגרות
החוב
(סדרה
א')
מסיבה
הקשורה
בחברה).

( )2החברה
התחייבה כי
למועד
עד
פרעון אגרות
החוב (סדרה
א') היא לא
תיצור שעבוד
שוטף שיחול
כלל
על
נכסיה.

פברואר
2017

ראה סעיף
6.17.1ג(ה)
לעיל.

ראה
סעיף
6.17.1ג
(א) ו(-ב)
לעיל.

הצמדה

קרן
אגרות
החוב
(סדרה
א')
והריבית
בגינה
אינן
צמודות
למדד או
מטבע
כלשהו.

ל.ר.

התניית
שינוי
שליטה/
מבנה

קיימת-
לפרטים ראה
סעיף 5.5
לדו"ח
הדירקטוריון
המצורף
לדו"ח זה.

קיימת ,ראה
סעיף 6.17.1ג
(ו) לעיל.

 6.17.3מלבד האשראי שתואר לעיל ,נכון למועד פרסום הדו"ח לא נטלה החברה כל אשראי נוסף ,ואולם
החברה שעבדה את זכויות שנותרו לה בפרויקט נתניה שכן בהתאם להסכמות עם הבנק ,זכויות
חברי הקבוצה במקרקעין (גם אלו שאינם נוטלים אשראי לטובת הפרויקט) ישועבדו לבנק על מנת
לאפשר לבנק לממש את הזכויות במקרקעין הפרויקט במקרה בו תעמוד לו הזכות לעשות כן והוא
אכן ייבחר לעשות כן .כמו כן ,יתרת דמי הסיחור שנותרת בחשבונות הפרויקטים רמת אביב ,קרניצי
ואיינשטיין משועבדת גם היא לטובת הבנק (וכך צפוי להיות גם ביתר הפרויקטים).
כן יצוין כי לא מוטלות כל מגבלות על החברה בקבלת אשראי ,למעט התחייבות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') לפיה עד למועד פירעון אגרות החוב (סדרה א') ומילוי כל יתר
התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,החברה מתחייבת כי לא תיצור שעבוד
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התחייבויות
פיננסיות/
התחייבויות
אחרות

קיימות-
לפרטים ראה
סעיף 5.5
לדו"ח
הדירקטוריון
המצורף
לדו"ח זה.

ראה סעיף
6.16.1ג(ו) ו-
(ז) לעיל.

שוטף שיחול כמקשה אחת על כלל נכסיה לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התחייבות
כלשהי .יובהר למען הסר ספק כי אין באמור בכדי לגרוע מתאגידים בשליטת החברה לרשום שעבוד
שוטף כאמור על כלל נכסיהם.
 6.17.4ערבויות
 6.17.4.1ביום  26בינואר  2012אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה התקשרות במסגרתה קבוצת
חג'ג' ו/או בעלי השליטה בה ,ה"ה יצחק חג'ג' ויהודה עידו חג'ג' (להלן ביחד" :בעלי השליטה") ,יהיו
רשאים (כולם או חלקם ,לפי הענין) להעמיד לחברה ו/או לתאגידים בשליטתה (להלן ביחד:
"הקבוצה") ,מעת לעת וללא תמורה ,על פי שיקול דעתם הבלעדי ומבלי שבעתיד יידרש לצורך כך
אישור נוסף של אורגני החברה ,ערבויות ו/או בטוחות מכל מין וסוג שהוא (להלן ביחד" :ערבויות")
וזאת לצורך הבטחת התחייבויות אותן ייטול מי מתאגידי הקבוצה במסגרת התקשרויותיו עם
צדדים שלישיים.
למען הסר ספק ,יובהר כי החברה לא תוכל לחייב את בעלי השליטה להעמיד לה ו/או למי מחברות
הקבוצה ערבויות כאמור והדבר ייעשה על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי השליטה.
כמו כן אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי:
א .מבלי לגרוע מכלליות האמור בסעיף  9לחוק הערבות ,התשכ"ז ,1967 -במידה ובעלי השליטה
יאלצו לשלם סכום כלשהו מכוח הערבויות שתועמדנה על ידם ,אזי הם ישופו לאלתר על ידי
החברה בגין סכום זה.
ב .במידה ובעלי השליטה יבקשו להשתחרר מהערבויות ,מתחייבת החברה לשחררם מהערבויות,
ובלבד שההודעה על כך תימסר על ידי בעלי השליטה לחברה לפחות  30יום מראש.
יצוין כי אם וככל שהערבויות תועמדנה על ידי בעלי השליטה לטובת מי מתאגידי הקבוצה שאינו
החברה  ,ייטול אותו תאגיד כלפי בעלי השליטה התחייבויות דומות לאלה שפורטו בס"ק א' ו-ב'
לעיל.
כן יצוין ,על אף האמור לעיל ,כי אלא אם יקבע אחרת בעתיד על פי דין ,בכוונת החברה להביא
לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כל התקשרות כאמור ,במסגרתה יעמידו בעלי השליטה
לחברה ערבויות ,ואף לדווח אודותיה בדו"ח מיידי ,אולם במקרים כאמור לא תהא כפופה
ההתקשרות ,בשום מקרה שהוא ,לכל אישור נוסף של מוסדות החברה.
 6.17.4.2נכון למועד זה ,ערבה קבוצת חג'ג' ,בערבות מוגבלת בסכום שלא יעלה על  100מיליון ש"ח והריבית
בגינו ,להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,נאמן אגרות
החוב (סדרה א') והבאים מכוחו וזאת בהתאם לאישור ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מיום 26
בינואר  .2012לפרטים אודות תנאי הערבות ראה סעיף  5.5לדו"ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה.
בנוסף ,נכון למועד זה קבוצת חג'ג' (באמצעות ערבות בנקאית שהועמדה על ידה) ומר עידו חג'ג'
ערבים לחלק מההתחייבויות הנוגעות למושכר ושירותי המשרד בהם עושים שימוש קבוצת חג'ג'
והחברה ,כמפורט בביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים
לדו"ח זה וכן ערב מר עידו חג'ג' להתחייבויות החברה כלפי שותפה לשעבר בפרויקט בגוש הגדול,
כמפורט בסעיף  6.7.8.4לעיל.
כן ערבים האחים יצחק ועידו חג'ג' להתחייבויות החברה כלפי הבנק שהעמיד לחברה מימון עבור
רכישת זכויותיה ובנית חלקה בפרויקט איינשטיין בגוש הגדול בתל אביב ,כפי שתואר לעיל.
 6.17.5להערכת החברה ,בשנה הקרובה היא תידרש ליטול מימון בנקאי לצורך בניית חלקה בפרויקט
רסיטל ובפרויקט שד"ל.
 6.17.6הד מאסטר
להלן נתוני ההלוואה שנטלה הד מאסטר ממוסד בנקאי בישראל ,אשר שימשה אותה בין היתר
לצורך רכישת המקרקעין של הד מאסטר ובכלל זה לצורך השלמת עסקת ישורון .יצוין כי בהתאם
להסכמות הקיימות עם הבנק ,אושרה באופן עקרוני הגדלת המסגרת הבנקאית בסך נוסף של כ8-
מיליון ש"ח  ,לטובת תשלום מרבית העלויות של חפירה ,דיפון ובניית הבניינים לשימור .נכון למועד
זה ,ההלוואה מוארכת מדי חודש לתקופה של  30יום וזאת עד להשלמת הנדרש להעמדת האשראי
המוגדל (המותנה באישור סופי של הבנק) כאמור.
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התאגיד
הלווה

המלווה

מועד
ההתקשרות

סכום האשראי
נכון ליום
31.12.2014

תשלומים
(קרן +
ריבית)

מועד פירעון
אחרון

הד
מאסטר
(אשר
 50%מהון
מניותיה
מוחזק
ע"י
החברה)

תאגיד
בנקאי
ישראלי

17
באוקטובר
2012

 25מיליון ש"ח

תשלום
ריבית מדי
 3חודשים

במרץ

שעבודים  /בטחונות

ריבית
שנתית

 .1משכנתא מדרגה ראשונה
ללא הגבלה בסכום על זכויות
הבעלות של הד מאסטר
במקרקעין הידועים כגוש 7456
חלקה  5תתי חלקות  1ו 2 -וגוש
 7456חלקה  ;7כל זכויות הד
מאסטר על פי הסכמי השכירות
הבלתי מוגנת בנכס ברחוב
שד"ל  8ובחניון ברחוב יבנה 31
בתל אביב; זכויות הד מאסטר
מכוח הסכם שת"פ עם בעלי
הזכויות במתחם שד"ל מחודש
אוגוסט .2006

פריים
1.5 +

הצמדה

כי
יצוין
ההלוואה אינה
מסוג – Non
 Recourseוכי
למועד
נכון
הדוח ולמועד
לא
פרסומו
הופרו תנאיה
על ידי הד
מאסטר.

18
2015
(ההלוואה
מוארכת מדי
חודש
לתקופה
נוספת בת 30
ימים,
כמפורט
לעיל ,אולם
לבנק שמורה
הזכות
להפסיקה
בכל עת)

 .2שעבוד ספציפי בדרגה
ראשונה ללא הגבלה בסכום על
כל הזכויות מכוח עסקת
ישורון ביחס לחלקה  10בגוש
 7456הכוללים בין היתר את
הזכויות במבנה הבנוי בחלקה,
ואת זכויות הד מאסטר על פי
התוכנית הניתנות למימוש
במגדל שד"ל ואת מלוא
זכויותיהם והתחייבויותיהם
של משפחת ישורון על פי
הסכמי השכירות הקיימים
במקרקעין .כן נרשמה הערת
אזהרה על הנכסים בשד"ל 10
לטובת הבנק שהעמיד מימון
להד מאסטר.
בנוסף ,החברה ערבה ,ביחד
ולחוד עם בעל המניות הנוסף
בהד מאסטר ,להתחייבות הד
מאסטר כלפי הבנק – ערבות
אשר הינה מוגבלת לסך של 30
מיליון ש"ח ,צמוד לעליית
המדד.
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---

התניית
שינוי
שליטה/
מבנה
ראה
בטבלה זו
להלן

התחייבויות פיננסיות /התחייבויות
אחרות

נסיבות שבהתקיימותן תעמוד
למלווה הזכות לבקש פירעון מיידי
של ההלוואה :אם ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד הבנקאי ,יחול
שינוי בהרכב האחזקות בהד
מאסטר ,ללא הסכמת התאגיד
הבנקאי לכך בכתב ומראש; החלטת
הד מאסטר על חלוקה ו/או מיזוג
ו/או איחוד ו/או שינוי מבנה ו/או
הסדר או כל החלטה בעלת משמעות
דומה; הענקת הלוואות לבעלי
מניותיה של הד מאסטר ו/או פירעון
של הלוואות קיימות ,ללא הסכמת
התאגיד הבנקאי לכך בכתב ומראש;
במידה ולפי שיקול דעתו הבלעדי של
התאגיד הבנקאי חל שינוי לרעה
בשווי הבטוחות או אם אירע מקרה
העלול לפגוע ביכולתה הכספית של
הד מאסטר ולפי שיקול דעתו
הבלעדי של התאגיד הבנקאי הדבר
יסכן את סיכויי הפירעון של
הסכומים המובטחים; אם יחול
שינוי מהותי בעסקי הד מאסטר או
במידה והד מאסטר תחל בהליכי
מכירה של נכסים חיוניים לעסקיה
וכיוצ"ב.

הערות

ביחס לזכויותיה המשועבדות
של הד מאסטר התחייבה הד
שטר
במסגרת
מאסטר
המשכנתא לבטח את הנכסים
המשועבדים ולקבוע כמוטב על
פי הפוליסות את התאגיד
הבנקאי.

 6.18מיסוי
לפרטים ראה ביאור  20לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים
לדו"ח זה.

 6.19סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
 6.19.1ככלל ,פעילותה של החברה אינה כרוכה בסיכונים סביבתיים מהותיים ,כגון שימוש
בחומרים מסוכנים .עם זאת ,להיבטים של איכות הסביבה ,לרבות הוראות הדין בנושא,
השפעה על פעילות הקמת פרויקטים שהחברה מעורבת בהם ,בין באופן ישיר באמצעות
חברת הבת שלה הד מאסטר ובין באופן עקיף ,כחברת קבוצה ,במספר מישורים עיקריים:
א .נטרול השפעות ומפגעים חיצוניים הנגרמים על ידי הבנייה ומשפיעים על הסביבה,
כגון :זיהום ,רעש ,הסתרת נוף ,פגיעה בקרקע ,פינוי עפר ופסולת הבניה וכו' .נושאים
אלו מוסדרים בדרך כלל במסגרת תכניות בנין עיר ,היתרי בנייה והוראות מינהל של
הרשויות המפקחות (לפרטים אודות כתב שיפוי שניתן בעניין על ידי הד מאסטר ראה
סעיף  6.8.1.6לעיל).
ב.

בחלק מהמקרים נדרשת הכנת תסקיר סביבתי טרם תחילת הפעילות בפרויקט לצורך
הגנה על הבנייה והפרויקט עצמו ועל דייריו מפני השפעות והפרעות חיצוניות ,כגון:
משטר רוחות ,רעש ממבני תעשיה וכבישים סואנים ,קירבה למתקני אשפה או חשמל
וכו'.

ג.

לצורך קבלת היתרי בניה ,על הפרויקטים לעמוד ,בין היתר ,בדרישות לעניין שמירת
איכות הסביבה ,בהתאם להוראות המשרד להגנת הסביבה ,ובכללן עמידה בהנחיות
בניה ירוקה ,ומחלקת התברואה של הרשות המקומית ,וכן בדרישות חוקי העזר
הרלוונטיים .כך למשל ,תנאי למתן היתר בניה לפרויקטים בהם מעורבת החברה הינו
אישור היחידה הסביבתית של עיריית רמת גן ,נתניה ות"א לנושאים המתייחסים
לאיכות הסביבה כגון :רעש ,מערכת אוורור ,פליטת מזהמים ,בניה ירוקה וכן אישור
היחידה הסביבתית של העיריות הרלבנטיות לנושאים המתייחסים לרשות המים,
כגון :ביצוע סקר קרקע וסקר מי תהום ,תכנית לסילוק מי השפלה וכו' על פי הנחיות
התב"ע.

 .6.19.2מדיניות החברה בניהול סיכונים סביבתיים
החברה והקבוצות שהחברה חברה בהם נוקטות פעולות שונות למניעת סיכונים סביבתיים
ולשמירה על איכות הסביבה ,הן במהלך התכנון והרישוי והן במהלך ההקמה של נכסיה
השונים .לעניין זה ,יצויין כי החברה והקבוצות מתקשרות בדרך כלל בהסכם עם חברה
המתמחה בייעוץ נושאים הקשורים לאיכות הסביבה ,אשר מכינה בעבורן חו"ד סביבתית
בהתאם לדרישת המשרד לאיכות הסביבה.
כמו כן ,החברה או הקבוצות מתקשרות פעמים רבות בהסכם עם יועץ בתחום ההנדסה
האקוסטית לצורך הכנת חו"ד בנושא מפגעי רעש.
בנוסף ,לצורך קיום דרישות הדין וצרכי הפרויקט בכל הקשור לאיכות הסביבה נעזרות
החברה או הקבוצה ביועצים חיצוניים מקצועיים בנושאים סביבתיים בתחומים
הרלוונטיים (כגון רעש ,זיהום אויר ואטמוספירה  -עשן ,מכוניות ,איוורור ,מרתפים ,גלאי
ועוד).
במסגרת זו ובהתאם לדרישות המשרד לאיכות הסביבה ,מבוצעות בדרך כלל טרם החלו
עבודות בפרויקט ,סקרים שונים ,בניהם ,סקר לאפיון זיהום קרקע וגז קרקע ,דוח סקר מי
תהום ,דוח רוחות והצללות ,דוח קרינה מגנטית וכו'.
 6.19.3במסגרת הפרויקט במתחם שד"ל והפרויקטים שהחברה חברת קבוצה בהם (רסיטל,
איינשטיין ,כוכב הצפון ונתניה) ,נכון למועד הדו"ח בוצעו כל הסקרים הנדרשים על פי
דרישת העירייה ודרישות התב"ע.
 6.19.4בממצאים שעלו עד למועד פרסום הדו"ח מבדיקות וסקרים שונים שנעשו בפרויקטים
השונים בהם מעורבת החברה כמארגנת וכחברת קבוצה (כגון דוח הצללות ,דוח שימור,
משטר רוחות ,סקר מי תהום ,דוח בניה ירוקה) ,לא עלו ממצאים מהותיים שיש בהן כדי
להשפיע באופן מהותי על עלויות הפרויקטים השונים.
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 6.19.5נכון למועד הדו"ח ,החברה אינה צד להליכים משפטיים או מנהליים בתחום זה.
 6.19.6התקשרויות החברה עם יועצים בנושאי איכות הסביבה תיעשה על פי דרישות הרשויות
בכל פרויקט ופרויקט ובהתאם להמלצות יועצים ייעודיים לנושא.

 6.20הסכמים מהותיים
החברה רואה בהתקשרויות/הסכמים הבאים כמהותיים:
א .הסכמי המכר והשיתוף שנחתמו על ידה (כמו גם על ידי יתר חברי הקבוצה)
בפרויקטים אותם היא מארגנת ,כמפורט בסעיף  6.7לעיל.
ב .הסדר תיחום הפעילות הקיים בינה לבין קבוצת חג'ג' ,כמפורט בסעיף  6.2.2לעיל.
ג .ההתקשרויות שבוצעו על ידי החברה בקשר עם ההשקעה בהד מאסטר -לפרטים
ראה סעיף  6.8לעיל.
ד .התקשרות לקבלת שירותי ניהול מקבוצת חג'ג' -לפרטים ראה ביאור  14ג'  10לדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה.
ה .הסכמי המימון שפורטו בסעיף  6.17.2לעיל.
ה .שטר הנאמנות עליו חתמה החברה עם נאמן אגרות החוב (סדרה א') של החברה-
לפרטים אודות עיקריו ראה סעיף  5לדו"ח הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה.

 6.21הסכמי שיתוף פעולה
לפרטים ראה סעיף  6.8.1.7לעיל.

 6.22הליכים משפטיים
תביעות כנגד החברה:
לעניין הבקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי
בתל-אביב ,כנגד החברה וחברי הדירקטוריון של החברה ראה סעיף  6.1.2.9לעיל.
תביעות כנגד הד מאסטר:
א .ת.א - 60875-03-11 .צד ג' ,שלו זכויות בעלות ב 2 -יחידות במבנה המשרדים הקיים
בחלקה  5ברחוב יבנה  31בתל אביב ,הגיש תביעה בבית המשפט המחוזי בתל אביב
יפו נגד הד מאסטר ואחרים לפיה ,בין היתר ,מגיעות לו חלק מזכויות הבניה
שבתכנית שהוקצו לחברה מכוח זכויותיה בחלקה  .5התובע מבקש לתקן את צו הבית
המשותף של הנכס בחלקה  5ולשנות את שיעור חלקן של יחידות התובע ברכוש
המשותף .לפרטים נוספים ראה סעיף  6.8לעיל.
ב.

ה"פ  - 16737-09-12המבקשת ראב"ד ,מגריזו ,בנקל ושות' ,הגישה המרצת פתיחה
בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו לשם קבלת פסק דין המצהיר ומורה כי הסכם
הליווי המשפטי שנחתם בין הד מאסטר לבין המבקשת ביום  13באוקטובר ,2000
בקשר עם הפרויקט במתחם שד"ל-יבנה ,בוטל על ידי הד מאסטר שלא כדין וכי הוא
תקף ומחייב את הצדדים וכן מבקש לחייב את החברה לשלם את סכום שכר הטרחה
הקבוע בהסכמים.
בית המשפט הורה על העברת התובענה להליך תביעה רגיל ובהתאם הוגשה תביעה על
ידי המבקשת (ת"א  .)16737-09-12במסגרת התביעה עתרה המבקשת להורות כי
הסכם שכ"ט בין הצדדים ,הנאמד לגישתה על סך של כ 4.6 -מיליון ש"ח הנו תקף
ובהתאם לפסוק פיצוי קיום בסכום האמור .לצרכי אגרה ,העמידה המבקשת את
התביעה על סך של  2,510,000ש"ח.
נכון למועד הדו"ח ,הד מאסטר הגישה כתב הגנה בו העלתה טענות רבות כנגד
התביעה ,ובין היתר ,כי למבקשת שולם במשך השנים שכר נכבד בגין פעילותה ,ואף
מעבר לשכר המגיע לה ,מקום שעוד ארוכה הדרך ליציאת הפרויקט אל הפועל ולא
נעשה עדיין שבריר מהפעילות המשפטית הנדרשת בפרויקט ,ובעיקר כי אין הד
מאסטר מחויבת להמשיך ולשכור את שירותי התובעת.
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בהתאם להערכת יועציה המשפטיים של הד מאסטר ,נוכח שלביו המוקדמים ביותר
של ההליך בו נמצאת התביעה ,לא ניתן להעריך ,בשלב זה ,את סיכויה .יחד עם זאת,
להערכת יועציה המשפטיים של הד מאסטר ,לאור העובדות שנמסרו להם על ידי הד
מאסטר וההלכות המשפטיות הנוהגות ,הסיכויים כי נכון להיום להד מאסטר תהיה
חשיפה כספית מהותית בגין התביעה הינם נמוכים .בהתאם לחוות הדעת המשפטית
שצוינה ,לא יצרה הד מאסטר הפרשה מהותית בדוחותיה הכספיים בגין תביעה זו.
לעניין תביעות שהוגשו על ידי הד מאסטר כנגד דיירים במתחם שד"ל ראה סעיף
 6.8.1.4לעיל.

 6.23יעדים וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
בכוונת החברה לפעול למכירת יתרת היחידות שטרם נמכרו בפרויקטים נתניה ,רסיטל
וכוכב צפון ולקבלת דמי הסיחור/הארגון המגיעים לה במסגרת כלל הפרויקטים אותם
מארגנת החברה וכן בכוונת החברה לקדם את הפרויקטים בהם החלה בחודשים
האחרונים בתחום זה ולפעול לאיתור עסקאות נוספות בתחום זה .בנוסף ,ככל שתהיה
הזדמנות בפני החברה היא תמכור את זכויותיה בפרויקט איינשטיין.
בנוסף ,בכוונת הד מאסטר לפעול לתחילת בניית הפרויקט (להתחיל בחפירה ,דיפון ותלית
הבניינים לשימור) ,לפעול לשינוי התב"ע כך שתכלול זכויות למגורים ולמלון והגדלת
הזכויות ולקבלת כלל ההיתרים הנדרשים לבניית מרתפי מגדל שד"ל .יודגש כי אין כל
ודאות כי היתרים כאמור אכן יתקבלו בסופו של דבר וכי תאושר הגדלת הזכויות.
כמו כן ,תפעל החברה להשלמת גיבוש הקבוצות במתחם אינשטיין כמפורט בסעיף 6.7.8.1
לעיל.
לפרטים אודות משאים ומתנים אותם מנהלת החברה נכון למועד פרסום הדו"ח לרכישת
זכויות בנכסים המצויים בנתניה והרצליה ,ראה סעיפים  4.2.11ו 4.2.12-לדו"ח
הדירקטוריון המצורף לדו"ח זה.

 6.24דיון בגורמי סיכון
 6.24.1להלן פרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים של החברה:
א .תלות בבעלי השליטה
בפעילותה מסתמכת החברה על הידע ,הניסיון והמוניטין של קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה
בחברה והעומדים בראשה -האחים יצחק ועידו חג'ג' שהינם אנשי מפתח בחברה .במידה
ואלו יחדלו מלהיות בעלי שליטה (בשרשור) בחברה ,עלול הדבר לפגוע ביכולת החברה
לממש את האסטרטגיה האמורה לעיל ,לגייס מקורות מימון לפעילותה ,לרכוש נכסי נדל"ן
או להגיע לרווחיות.
ב .שינויים במיסוי על נדל"ן
מעת לעת נחקקים תיקונים לגובה המס החל על נכסי נדל"ן .הגדלת חבות המס של החברה
הנובעת מרכישת ו/או מכירת נכסים (עתידית) ,עלולה לפגוע בתוצאותיה הכספיות של
החברה או של הד מאסטר.
ג .הרעה בענף הנדל"ן בישראל
הרעה בסביבה הכלכלית בכלל ובתחום הנדל"ן בפרט עלולה לגרור קושי בגיוס הון
ממקורות בנקאיים ואחרים (לרבות שוק ההון) וכן להחמרת הדרישות מצד המערכת
הבנקאית בדבר היקף הביטחונות וסכום ההון העצמי הנדרשים לפרויקטים חדשים .כמו
כן ,החמרות רגולטוריות ואחרות של בנק ישראל על הבנקים בישראל לעניין העמדת מימון
לחברי קבוצות רכישה עלול להשפיע על היכולת של חברי קבוצות רכישה שארגנה החברה
לקבל מימון בנקאי לפרויקטים אלו.
כפועל יוצא מכך ,עלול הדבר לעכב קבלת דמי סיחור להם תהא זכאית החברה כתוצאה
מארגון קבוצות רכישה (שכן קבלתם מותנית ,במרבית המקרים ובאופן מעשי ,בהעמדת
ליווי בנקאי לחברי הקבוצה) ,לעכב הליכי מכירה של זכויות אותן רכשה החברה בעצמה
בחלק מהפרויקטים וכן עלול הדבר לעכב את הד מאסטר בקידום הליכי בניית פרויקט
שד"ל .בנוסף ,הרעה בסביבה הכלכלית כאמור עלולה להקשות על החברה לבצע פעילויות
חדשות בתחום הנדל"ן .כמו כן ,במקרים בהם נמנית החברה על חברי קבוצות הרכישה
בעצמה ,עלול עיכוב כאמור בקבלת מימון בנקאי לגרום לעיכוב בביצוע הפרויקטים הללו
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ולגרום לפגיעה בכדאיות ההשקעה של החברה בפרויקטים.
כן יודגש כי הרעה בסביבה הכלכלית ככלל ובתחום הנדל"ן בפרט עלולה להביא בין היתר,
לירידת מחירי המכירה של נכסים ,בירידת מחירי השכירות ,בירידה בביקושים לנכסים
ובירידה בזמינות למשכנתאות ,מגמות ,אשר אם תתקיימנה ,תפגענה ביעדיה ותוצאותיה
העסקיות של החברה (במאוחד) ,לרבות פגיעה מהותית.
ד .סיכוני רכש וחבויות
הד מאסטר כבעלת נכסי נדל"ן מבטחת את נכסיה בפוליסות ביטוח רכוש .במקרה של
אירוע ביטוחי ,עלולה להיות חשיפה כספית בגובה ההפרש שבין סך הכיסוי הביטוחי לבין
היקף הנזק.
ה .סיכוני יזמות
הפעילות היזמית בה מעורבת הד מאסטר כרוכה ,מטבע הדברים ,בסיכונים רבים
שהעיקריים שבהם נובעים מכך שהפרויקט אותו יוזמת הד מאסטר לא יוקם בסופו של
דבר ו/או לא יושלם במועד שתוכנן ו/או ששיווקו לא יעלה יפה ו/או שעלויות הקמתו לא
תעלנה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של הד מאסטר ו/או שהתמורה שתתקבל
ממכירתו או השכרתו לא תעלה בקנה אחד עם הערכותיה המוקדמות של הד מאסטר .אי
הקמתו של כל נכס או דחיה במועד השלמתו (אשר יביאו להגדלת הוצאות המימון
בפרויקט) יכולים להתרחש מסיבות שונות ובכללן אי קבלת היתרי בניה מתאימים ,לרבות
במועד החזוי לכך על ידי החברה (במאוחד) ,אי השלמת הבניה על ידי הקבלן המבצע
במועד ,אי קבלת מימון מתאים לבניית הנכס וכיו"ב .כמו כן ,שיווק הנכס עלול להיתקל
בקשיים או להיכשל בשל גורמים שונים שבהם שינוי בתנאי השוק המקומיים ,שינוי
בתנאי המימון המקומיים הניתנים לרכישת נכסי נדל"ן ,תחרות מצד יזמים אחרים ו/או
פרויקטים אחרים באזור ושינויים כלליים במגמות ובביקושים לנדל"ן .בנוסף ,במסגרת
גורם הסיכון היזמי קיימת חשיפה לעליה במחירי התשומות שלא ניתן יהיה לגלמה
במחירי המכירה.
יצוין כי האמור לעיל חל ,בשינויים המחויבים ,גם ביחס לתחום ארגון קבוצות הרכישה,
שכן סטיה מהותית מעלויות ההקמה החזויות של הפרויקט ,כמו גם דחיית מועד השלמת
הפרויקט ,מהסיבות שתוארו לעיל ,עלול לפגוע במוניטין החברה כמארגנת קבוצות רכישה
(עם זאת יובהר כי החברה בדרך כלל אינה מתחייבת כלפי לקוחות קבוצת הרכישה למחיר
יחידה סופי ו/או למועד השלמת פרויקט סופי) .כן עלול הסיכון האמור להיות רלבנטי
ביחס לפועלה של החברה בכובעה כחברת קבוצה רכישה וזאת ככל שהחברה תוסיף
להחזיק בנכסים אותם רכשה במסגרת הקבוצה.
ו .חשיפה לסיכונים מקרו-כלכליים בישראל
היות והחברה והד מאסטר פועלות בתחום הנדל"ן בישראל ,פעילותן חשופה להשפעות
שונות שבהן קצב גידול האוכלוסייה (לרבות עלייה) ,הצמיחה במשק ,שיעורי האבטלה,
המצב הביטחוני בישראל ומדיניות הממשלה ,בעיקר בנושא שוק והיצע הדיור .מדיניות
הממשלה באה לידי ביטוי במספר תחומים כגון :זמינות משכנתאות לדיור ,שיעור הריבית
בגין משכנתאות אלו והיקף ההטבות לרוכשי דירות הניתנות על ידי המדינה ,הטלת סגרים
על שטחי הרשות הפלשתינית והגבלת רישיונות לעובדים זרים שעלולים לגרום למחסור
בכוח אדם ובהתייקרות עלות עבודות הבנייה.
ז .תנודתיות בענף הבנייה
הממשלה מבצעת מהלכים רבים בתחום הדיור למגורים שנועדו לצמצם את עלויות
הרכישה של דירות למגורים ,בעיקר לזוגות צעירים .מהלכים אלה עלולים להביא לירידות
במחירי הדירות למגורים בתל-אביב ובמרכז הארץ ,אזורים בהם פועלת החברה וכפועל
יוצא מכך לגרום לירידת מחירים של הדירות שנרכשו על ידי החברה בפרויקטים השונים
וטרם נמכרו על ידה וכן לפגוע ביכולת החברה לארגן קבוצות רכישה לפרויקטים אותם
היא יוזמת וכפועל יוצא מכך בתוצאותיה העסקיות של החברה.
ח .זמינות ומחירי חומרי גלם
שיבוש באספקת חומרי גלם עקב שביתות ו/או סכסוכי עבודה ,עלול לגרום לדחייה
בלוחות הזמנים אליהם תתחייב החברה כלפי בנקים אשר יעמידו לה מימון ,במידה
ויעמידו ,והן כלפי לקוחותיה.
מחירי חומרי גלם כגון בטון ופלדה ,חשופים לתנודות קיצוניות ,העלולות להשפיע על
עלייה בעלויות הבניה (שכן עליה זאת תעלה את מדד תשומות בניה) ובהתאם על רווחיות
הפרויקטים.
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ט .סיכון תפעולי מול קבלני משנה
אי עמידה של קבלני המשנה עמם תתקשר החברה ,במידה ואכן תתקשר ,לטובת השלמת
הפרויקט אותם תיזום (בין עם אחרים ,כגון עם יתר חברי הקבוצות הרלבנטיות ובין
באמצעות הד מאסטר) ,בלוחות הזמנים שנקבעו להם ,הן משום מחסור בזמינות כח אדם
לביצוע העבודות או אי עמידה בטיב ואיכות הבניה ,עלולה להביא לחשיפה של החברה
(במאוחד) כלפי גורם מממן ו/או במקרה של ייזום פרויקט שד"ל ,גם כלפי רוכשי זכויות
בפרויקט.
י .הליכי תכנון ואישור
השלמת הפרויקטים בהם יהיו מעורבים חברי הקבוצות אותן מארגנת החברה וכן
הפרויקט במתחם שד"ל והוצאתם לפועל כפופים לקבלת היתרי בניה ואישורים והיתרים
נוספים מרשויות התכנון אשר מטבעם ,אורכים זמן רב ואין כל ודאות כי אכן יתקבלו
במועד או אם בכלל יתקבלו .אישורים והיתרים כאמור אף עלולים להיות מותנים בעמידה
בדרישות ותנאים מוקדמים ,שעלות העמידה בהם עשויה להיות מהותית מאוד לחברה.
לפיכך ,יכול ומועדי ההיתרים והתחלות הבניה שניתנו על ידי החברה בדו"ח זה ,יידחו,
לרבות לפרק זמן מהותי.
יא .גילוי עתיקות
גילוי עתיקות במקרקעין בהם תפעל החברה או הד מאסטר עשוי להסב הוצאות לא
צפויות לחברה וכן עיכוב בלוחות הזמנים שתקבע להשלמתם ואף בקבלת היתרים חדשים
להמשך בנייתם.
יב .אובדן מחיר האופציה במסגרת תחום פעילות ארגון קבוצות הרכישה
בפעילותה בתחום ארגון קבוצות הרכישה ,חשופה החברה לאובדן תמורת מתן האופציות
הניתנות לחברה (ככל ששולמה על ידי החברה תמורה כאמור) וכן דמי השיווק והפרסום
שהוצאו על ידה וזאת במידה ולא יעלה בידי החברה להשלים גיבושה של קבוצת הרכישה
הרלבנטית ו/או במידה והאופציה לא תמומש על ידי חברי הקבוצה עד תום תקופת
האופציה.
יג .אי עמידת חברי קבוצה בהתחייבויותיהם
במסגרת פועלה כמארגנת קבוצות רכישה ,החברה נמנית בחלק מהמקרים על חברי
קבוצת הרכישה .ככזו ,החברה הינה צד יחד עם יתר חברי הקבוצה להסכמי שיתוף
והסכמי מימון .הפרה של הסכם המימון בו התקשרה ותתקשר (בפרויקטים נוספים)
הקבוצה עם הבנק המממן ,על ידי חברי קבוצה שיחזיקו בשיעור עליו הוסכם ויוסכם
מהזכויות ,תחשוף את החברה בפני סנקציות שונות ,לרבות ,הפסקת העמדת מימון
לפרויקט והעמדתו למימוש בהתאם לבטוחות שיינתנו לבנק ,וכן יתכן שהבנק לא ישחרר
את יתרת דמי הסיחור המגיעים לחברה והמשועבדים לטובת הבנק.
בנוסף ,במסגרת הסכמי המכר בהם מתקשרים חברי הקבוצה עם מוכר הקרקע,
התחייבויות חברי הקבוצה כלפי המוכר הינן ביחד ולחוד ולפיכך אי עמידת חברי קבוצה
בהתחייבויותיהם כלפי מוכר הקרקע חושפת את החברה ויתר חברי הקבוצה שלא נמנים
על המפרים בפני הסנקציות הקבועות בהסכם המכר לענין הפרתו.
לחשיפות נוספות הקיימות לחברה בפעילותה בתחום ארגון קבוצת הרכישה ראה סעיף
 6.7.1לעיל.
יד .סיכוני רגולציה
הפעולות ,ההנחיות ושינוי החקיקה השונים שבוצעו בשנים האחרונות ,בפרט בכל הנוגע
לסוגיות מיסוי מקרקעין וסוגיות מימון בנקאי לצורכי השקעה בנדל"ן ,אשר פורטו בסעיף
 6.6.1לעיל ,עלולות להביא להורדת הביקושים בתחום הנדל"ן בישראל בכלל ולתחום
קבוצות הרכישה והנדל"ן היזמי בפרט ,באופן שיפגע בפעילות החברה והיקפיה.
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 6.24.2בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם – סיכוני מקרו ,סיכונים
ענפיים וסיכונים מיוחדים לחברה (במאוחד) ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות הנהלת
החברה ,על פי מידת השפעתם על עסקי החברה (במאוחד):
מידת ההשפעה של גורם הסיכון על פעילות הקבוצה בכללותה
גדולה
סיכוני מאקרו
חשיפה לסיכונים מקרו כלכליים בישראל

בינונית

מועטה

+

סיכוני רגולציה

+

סיכונים ענפיים
שינויים במיסוי על נדל"ן

+

הרעה בענף הנדל"ן בישראל

+

סיכוני רכש וחבויות

+

סיכוני יזמות

+

הליכי תכנון ואישור

+

תנודתיות בענף הבנייה

+

זמינות ומחירי חומרי גלם

+

סיכון תפעולי מול קבלני משנה

+

סיכונים מיוחדים לחברה (במאוחד)
תלות בבעלי השליטה

+

אובדן מחיר האופציה במסגרת תחום פעילות
ארגון קבוצות רכישה

+

גילוי עתיקות

+

אי עמידת חברי קבוצה בהתחייבויותיהם

+

הערכת החברה בדבר גורמי הסיכון דלעיל ובכלל זה מידת ההשפעה של גורמי הסיכון על
החברה (במאוחד) ,כוללת מידע צופה פני עתיד (כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך),
המבוסס על אינפורמציה הקיימת בחברה נכון למועד דו"ח זה .למען הסר ספק ,החברה
(במאוחד) עלולה להיות חשופה בעתיד לגורמי סיכון נוספים .כמו כן ,השפעתו של כל גורם
סיכון ,אם יתממש ,עשויה להיות שונה מהערכותיה של החברה ,לרבות שוני מהותי.
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פרק ב' – דוח הדירקטוריון על מצב עניני החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש את דוח הדירקטוריון לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014בהתאם לתקנות
ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל( 1970 -להלן" :תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים").

חלק א'  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי
ותזרימי המזומנים שלו
 .1תיאור תמציתי של החברה וסביבתה העיסקית:
 1.1השלמת הצעת רכש מלאה למניות החברה
ביום  6בפברואר  2014הושלמה הצעת רכש מלאה למניות החברה שהיו בידי הציבור ,אשר הוצעה על ידי קבוצת
חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ (להלן" :קבוצת חג'ג'" או "חג'ג' נדל"ן") ,1בעלת השליטה בחברה ,שהחזיקה ערב הצעת
הרכש במניות המהוות  90%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה .ערב הצעת הרכש ,נסחרו מניות החברה
ברשימת השימור של הבורסה לניירות ערך בתל אביב (להלן" :רשימת השימור").
לפרטים נוספים אודות הצעת הרכש ראה סעיף  6.1.2.8לדו"ח תיאור עסקי התאגיד המצורף לדו"ח זה (להלן:
"דו"ח תיאור עסקי התאגיד") .בעקבות השלמת הצעת הרכש ,החל מיום  17בפברואר ( 2014אז נמחקו מניות
החברה ממסחר בבורסה) ,החברה הפכה מחברה ציבורית לחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב (כהגדרת
המונח בחוק החברות) בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג'.
לפרטים אודות תביעה לסעד הערכה ,שהוגשה כנגד קבוצת חג'ג' בגין תמורת הצעת הרכש בהתאם להוראות
סעיף  338לחוק החברות ,וכן בקשה לאשרה כתביעה ייצוגית (להלן" :התובענה המוקדמת") ,וכן לפרטים אודות
הסכם הפשרה (אשר נכון למועד זה כפוף למספר אישורים ,ובכללם אישור בית המשפט להסכם) שנחתם בחודש
פברואר  2015בקשר עם התובענה האמורה ,שמכוחו צפויים בעלי המניות מן הציבור שהצעת הרכש נכפתה
עליהם לקבל תמורה נוספת בגין מניותיהם בחברה ,שנרכשו כאמור על ידי קבוצת חג'ג' ,ראה סעיף 6.1.2.9
לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.
לפרטים אודות בקשה לאישור תובענה יצוגית ,אשר הוגשה בחודש ספטמבר  2014כנגד החברה וחברי
הדירקטוריון של החברה (להלן" :התובענה") ,לפיה ,בין היתר ,נטען כי מחובתם של הנתבעים היה ,לשמור את
רכיב הסחירות הגלום במניות החברה ולפעול בכדי למנוע את כניסת מניות החברה לרשימת השימור ,ולאחר
שהמניות נסחרו ברשימת השימור ,לנקוט בכל הפעולות הנדרשות כדי להוציא את מניותיה של החברה מרשימת
השימור ,ראה סעיף  6.1.2.9לדו"ח תיאור עסקי התאגיד .יצוין כי נכון למועד זה ,לאור הסכם הפשרה האמור,
הגישו הנתבעים ביום  5בפברואר  2015בקשה לסילוק התובענה (כהגדרתה לעיל) על הסף ולחילופין לעיכוב
הליכים בה ,כאשר הטענה העיקרית שפורטה בבקשה הינה שהפיצוי שהוסכם עליו במסגרת הסכם הפשרה
בתובענה המוקדמת (אשר טרם אושר על ידי בית המשפט) ממילא יאיין את האפשרות של המבקש ושל חברי
הקבוצה הנטענת על פי התובענה המוקדמת (אשר מהווים כ 85%-מכלל חברי הקבוצה הנטענת בתובענה)
להמשיך בבירור תביעתם ולקבל את הסעד הכספי הנתבע במסגרתה ,שכן פסק הדין שיינתן במסגרת התובענה
המוקדמת יהווה מעשה בית דין עבור המבקש וחברי הקבוצה האמורים הנטענת המוקדמת בתובענה ,העוסקת
1

קבוצת חג'ג' הינה חברה ציבורית שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,ואשר מצויה בשליטת האחים
יצחק חג'ג' ויהודה עידו חג'ג' .לפרטים אודות הסדר תיחום הפעילות של החברה עם קבוצת חג'ג' ופרטים ואודות מערך ההתקשרויות
עם קבוצת חג'ג' הנוגעים לפעילותה השוטפת של החברה ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2014
המצורפים לדו"ח זה.
1

אף היא בשווי ההוגן של המניות במועד הצעת הרכש (ולא בכל סעד אופרטיבי אחר) .נכון למועד פרסום דו"ח
זה ,ביהמ"ש טרם קיבל החלטה בבקשה לסילוק על הסף.
 1.2פעילות החברה נכון למועד זה
נכון למועד הדו"ח ,פועלת החברה בתחום ארגון קבוצות רכישה .לפרטים אודות כלל הפרויקטים בהם מעורבת
החברה ראה סעיף  6.7.8לדו"ח תיאור עסקי התאגיד .בנוסף ,פועלת החברה בתחום נוסף ,שהינו השקעה בחברת
הד מאסטר בע"מ ,ש 50%-מהונה מוחזקים על ידי החברה (להלן" :הד מאסטר") ,ואשר הנכס העיקרי שלה הינו
זכויות למגדל שעתיד להיבנות במתחם שד"ל-יבנה בתל אביב  -לפרטים נוספים ,לרבות תיאור כלל נכסי הד
מאסטר ,ראה סעיף  6.8לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.
כמו כן מחזיקה החברה בזכויות בקרקע בטבריה עליה ניתן להקים פרויקט מגורים (לפרטים נוספים ראה סעיף
 6.16לדוח תיאור עסקי התאגיד).
 1.3הנפקת אגרות חוב
ביום  30בדצמבר  ,2013השלימה החברה הנפקה ,על פי דו"ח הצעת מדף מיום  26בדצמבר  ,2013מכוח תשקיף
המדף של החברה שפורסם ביום  26בנובמבר  ,2013של  84,064,000אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,שאינן
המירות וזאת בתמורה כוללת ברוטו של  84,064אלפי ש"ח (המשקפת תמורה בסך  1ש"ח עבור כל  1ש"ח ע.נ.
אגרת חוב) .אגרות החוב (סדרה א') נושאות ריבית שנתית בשיעור  , 6.55%לא צמוד.
ביום  28בינואר  ,2014הרחיבה החברה את סדרת אגרות החוב (סדרה א') בדרך של ביצוע הקצאה פרטית ,ל4-
משקיעים מסווגים ,של  15,936,000אגרות חוב (סדרה א') ,כך שלאחר ההרחבה האמורה מנתה הסדרה
 100,000,000אגרות חוב (סדרה א') .ההקצאה הפרטית בוצעה בתמורה לסך כולל ברוטו של  15,888אלפי ש"ח
(המשקף סך של  0.997ש"ח עבור כל  1ש"ח ע.נ .אגרת חוב) .אגרות החוב (סדרה א') שהוקצו בהקצאה הפרטית
הינן חסומות בהתאם להוראות סעיף  15ג לחוק ניירות ערך .יצוין כי אגרות החוב (סדרה א') מובטחות בערבות
של קבוצת חג'ג' ומדורגות על ידי חברת הדירוג  Standard & Poor's Maalotבדירוג  .BBB+כן יצוין כי שיעור
הניכיון המשוקלל של אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור ,לאחר הרחבת הסדרה כאמור ,עומד על .0.122%
לתנאי אגרות החוב (סדרה א') ראה סעיף  5לדו"ח זה וכן ראה סעיף  6.1.2.7לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.
 1.4נתונים כספיים
1.4.1

מצב כספי
ליום  31בדצמבר

ליום  31בדצמבר

הסעיף

2014

2013

הסברי החברה

נכסים שוטפים

133,792

163,198

עיקר השינוי בתקופת הדוח נובע מ:
א .ירידה במזומנים ושווי מזומנים בסך של
כ 26-מיליון ש"ח הנובעת בעיקר מירידה
בגין פירעון הלוואות בעלים ובקיזוז עלייה
בגין קבלת דמי סיחור.
ב .עלייה של כ 13-מיליון ש"ח במזומנים
מוגבלים בגין פיקדון משועבד עבור חלק
המסחר בפרויקט איינשטיין  33ובגין דמי
סיחור בפיקדונות מוגבלים בחשבונות של
קבוצת הרכישה בגין פרויקט קרניצי.
ג .ירידה בסך של כ 4-מיליון ש"ח במלאי
בניינים בהקמה בעקבות מכירות בתקופה
ובקיזוז עלייה בגין תשלומים עבור קרקע
ובגין הוצאות שהוונו לפרויקטים.
ד .ירידה של כ 7-מיליון ש"ח בלקוחות
והכנסות לקבל בעיקר בגין פרויקט קרניצי.
ה .ירידה של כ 4-מיליון ש"ח בחייבים
ויתרות חובה בעיקר בגין ירידה במוסדות
מע"מ.

אלפי ש"ח

2

1.4.2

הסעיף מורכב בעיקר מהשקעה בחברת הד
מאסטר .השינוי בתקופה נובע ממיון מלאי
מקרקעין מנכסים בלתי שוטפים לנכסים
שוטפים.

נכסים בלתי שוטפים

30,398

28,149

סך הכל נכסים

164,190

191,347

התחייבויות שוטפות

74,204

90,859

עיקר השינוי בתקופת הדוח נובע מ:
א .ירידה בהלוואות מחברה בעלת שליטה
בסך של כ 37-מיליון ש"ח בגין פירעונות
בתקופה.
ב .עלייה בעלויות השוטפות של אג"ח של
החברה בסך של כ 19-מיליון ש"ח בעיקר
בגין כך שהחלות השוטפת של אגרות החוב
מוצגת לשנתיים בהתאם למחזור התפעולי
של החברה לעומת הצגה לשנה אחת בהתאם
למחזור התפעולי בתקופה קודמת .השינוי
נובע מכך שבתקופת הדוח התגבשה פעילות
החברה ולפיה תקופת הפעילות שלה הינה
שנתיים.
ג .ירידה בזכאים בגין רכישת מלאי בניינים
בהקמה בסך של כ 9-מיליון ש"ח בגין
תשלום לבעל הקרקע בפרויקט רסיטל.
ד .עלייה בזכרים ויתרות זכות של כ4 -
מיליון ש"ח.
ה .עלייה באשראי לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים של כ 6.6-מיליון ש"ח (בגין פרויקט
איינשטיין) שנלקח בתקופת הדוח.
בתקופה המקבילה אשתקד לא היה אשראי
מתאגידים בנקאיים.

התחייבויות בלתי שוטפות

49,236

68,492

אגרות החוב של החברה לזמן ארוך .הירידה
בתקופת הדוח נובעת מהגדלת החלות
השוטפת כמפורט לעיל.

הון מיוחס לבעלי המניות של
החברה

40,750

31,996

השינוי בתקופה נובע מהרווח לתקופה.

סך הכל התחייבויות והון

164,190

191,347

תוצאות הפעילות
הסעיף
הכנסות מדמי סיחור

לשנה שנסתיימה
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
ביום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
36,273
32,281

עלות ההכנסות

()3,881

()4,204

הוצאות מכירה ושיווק

()2,543

()4,762

הוצאות הנהלה
וכלליות

()5,632

()6,798

רווח מפעולות רגילות
הוצאות מימון ,נטו

20,225
()6,745

20,509
()2,903

הוצאות מס
חלק בהפסדי חברה
בשליטה משותפת
רווח נקי ורווח כולל
לתקופה

()3,568
()1,158

()4,407
()200

8,754

12,999

רווח (הפסד) בסיסי
למניה

ההכנסות בתקופה נובעות מהכנסות מדמי סיחור
בפרויקטים בהתאם להתקדמות מתן השירותים
(בעיקר בגין פרויקטים נתניה ,קרניצי ,רמת אביב ג',
רסיטל וכוכב צפון).
השינוי בתקופה נובע מהוצאות תיווך שהוכרו באופן
יחסי להכרה בהכנסה מדמי סיחור.
הוצאות מכירה ושיווק הינן בעיקר בגין הפרויקטים
של החברה.
עיקר השינוי בתקופה נובע מהשתתפות החברה
בהוצאות חג'ג' נדל"ן בהתאם למערך ההתקשרויות
שאושר על ידי האסיפה הכללית ביום  29בינואר 2013
רטרואקטיבית מיום  1באוגוסט  ,2012במסגרתו
מעמידה חג'ג' נדל"ן לחברה שירותי ניהול במגוון
תחומים.
עיקר העלייה בהוצאות המימון בתקופה לעומת
התקופה המקבילה נובע מהוצאות בגין ריבית אג"ח א'
עיקר השינוי נובע מירידת ערך נדל"ן להשקעה בהד
מאסטר

שקלים חדשים
0.023

הסברי החברה

0.034
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1.4.3

נזילות ומקורות מימון
הסעיף
תזרים מזומנים
מפעילות
(לפעילות) שוטפת

לשנה שנסתיימה
לשנה שנסתיימה
ביום  31בדצמבר
ביום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי ש"ח
()72,739
21,065

תזרים מזומנים
לפעילות
(מפעילות) השקעה

()14,340

()864

תזרים מזומנים
מפעילות
(לפעילות) מימון

()32,359

106,244

הסברי החברה
לחברה תזרים מזומנים חיובי מפעילות שוטפת לעומת
תזרים שלילי שוטף בתקופה לעומת שנת  .2013עיקר
השינוי בתקופת הדוח נובע מעלייה במלאי בניינים
בהקמה ומעלייה בלקוחות והכנסות לקבל.
עיקר השינוי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה
אשתקד נובע מהשקעה בפקדונות בנאמנות
(ראה הסבר בסעיף נכסים שוטפים בדוח על המצב
הכספי לעיל).
עיקר השינוי בתקופת הדוח לעומת התקופה המקבילה
אשתקד נובע מהנפקת אגרות חוב בסוף שנת  ,2013קבלת
הלוואה מתאגידים בנקאיים בסך של כ 6.6 -מיליון ש"ח
ומנגד פירעון הלוואות שהועמדו לחברה על ידי החברה
האם (חג'ג' נדל"ן).

לעניין תנאי קו האשראי שהעמידה חג'ג' נדל"ן לחברה החל מיום  29בינואר  2013ראה סעיף  6.17.1לדוח תיאור
עסקי התאגיד.
היקף האשראי הממוצע בתקופת הדוח של הלוואות לזמן ארוך הסתכם לסך של כ 97,684 -אלפי ש"ח.
היקף האשראי הממוצע בתקופת הדוח של הלוואות לזמן קצר הסתכם לסך של כ 33,164 -אלפי ש"ח.
לעניין הנפקת אגרות חוב (סדרה א') על ידי החברה בתקופת הדו"ח ראה סעיף  1.3לעיל וסעיף  5להלן.
התייחסות לסימני אזהרה
בתקנה 10ב( )14לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים ,הוגדרו סימני אזהרה אשר מחייבים התייחסות התאגיד
להם .סימן האזהרה הרלבנטי לעניין החברה הינו היות החברה בעלת תזרים מזומנים שלילי מתמשך מפעילות
שוטפת ,שכן בבחינה שערכה החברה עולה כי תזרים המזומנים מפעילות שוטפת לשנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  2014הינו חיובי ,אולם התזרים מפעילות שוטפת לחלק מהרבעונים לשנת  ,2014לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר של שנת  2013וברבעונים לשנת  2013היה שלילי .יחד עם זאת ,לדעת דירקטוריון החברה אין
בכך כדי להצביע על קיומן של בעיות נזילות בקבוצה ,בין היתר ,לאור הנימוקים הבאים:
א .הכללים החשבונאים לפיהם מוצג תזרים מפעילות שוטפת כוללים סעיפים אשר התקבול שמימן פעילות
זאת מוצג בתזרים מפעילות מימון (כדוגמת גידול במלאי בנינים בהקמה ,כאשר התקבול שמימן גידול זה
הינו גם מאשראי בנקאי שהינו חלק מתזרים מפעילות מימון) .בבדיקה שנערכה עולה כי בנטרול סעיף
מלאי בנינים בהקמה ,התזרים מפעילות שוטפת ברבעון אחד מתוך ארבעה לשנת  2013וכן בדוח הרבעוני
לרבעון הראשון לשנת  ,2014היה הופך חיובי ואילו תזרים המזומנים השלילי מפעילות שוטפת של שנת
 2013היה קטן מכ 73 -מיליון ש"ח לכ 5.5 -מיליון ש"ח.
ב .להערכת דירקטוריון החברה ,אין בתזרים השלילי בחלק מהרבעונים של שנת  2014בכדי להצביע על בעיות
תזרים ו/או נזילות בחברה ,שכן להערכת דירקטוריון החברה ,היתרות הכספיות של החברה ודמי הסיחור
הצפויים להתקבל מקבוצות הרכישה המאורגנות על ידי החברה בכפוף להתקשרות חברי הקבוצות
הרלוונטיים עם בנקים הממנים ובהתאם לאבני הדרך שיקבעו ע"י בנקים אלו וכן מתמורת הזכויות
המוחזקות נכון למועד זה ע"י החברה (בכפוף למכירתם במועדים ובמחירים המוערכים כיום) ,יספקו
לחברה את האמצעים הנזילים לצורך עמידה בהתחייבויות החברה.
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1.4.4

שורת סיכום של טבלאות מבחני הרגישות
לעניין חשיפות החברה לשינויים בריבית הפריים ובמדד המחירים לצרכן ראה סעיף  2.2להלן .לעניין ניתוח
הרגישות של החברה לסיכוני שוק שונים ראה סעיף  2.6להלן.
להלן תפורט רגישות החברה לשינויים בריבית הפריים ובמדד המחירים לצרכן ,בהתייחס להתחייבויותיה נכון
למועד הדוח:
רגישות לשערי ריבית הפריים ולמדד המחירים לצרכן (באלפי ש"ח)

מכשירים רגישים

לשינויים
המחירים

רגישות
במדד
לצרכן

לשינויים
רגישות
בריבית פריים

רווח (הפסד) מהשינויים
עלייה של  10%במדד

עלייה של 5%
במדד

40

20

עלייה של 10%
בריבית הפריים

עלייה של 5%
בריבית הפריים

42

21

שווי הוגן
ליום
הדוחות
398

23,966

רווח (הפסד) מהשינויים
ירידה של 5%
במדד

ירידה של 10%
במדד

()20

()40

ירידה של 5%
בריבית
הפריים

ירידה של 10%
בריבית הפריים

()21

()42

 1.5שינויים שחלו בתגמולים שניתנו לפי תקנה  21והקשר בין התגמולים לבין תרומת מקבליהם לחברה
1.5.1

ביום  29בינואר  2013אישרה האסיפה הכללית של החברה מערך התקשרויות (שאושרו בימים  21בנובמבר 2012
על ידי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה וביום  20בינואר  ,2013על ידי ועדת התגמול ,ועדת הביקורת
ודירקטוריון החברה) ,בהן לקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ו/או לבעלי השליטה בה ,האחים חג'ג' ,עניין
אישי ,שבבסיסן בין היתר התקשרות במסגרתה רטרואקטיבית ליום  1באוגוסט  ,2012תחל החברה לשלם
לקבוצת חג'ג' והפועלים מטעמה (שחלקם מכהנים כנושאי משרה בחברה) תמורה בגין כלל השירותים
המועמדים לחברה (ואשר עד לאותו מועד הועמדו לחברה ללא תמורה) ,ואשר כוללים בין היתר שירותי מנכ"ל
וסמנכ"ל כספים .לפירוט ההתקשרויות ראה ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2014המצורפים לדו"ח זה.

1.5.2

נכון למועד זה ,מכהנים בחברה  2נושאי משרה בשכר [מלבד דירקטורים הזכאים לגמול דירקטורים על פי
תקנות החברות (כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,תש"ס:]2000-
א .מר עידו חג'ג' ,דירקטור ומנכ"ל החברה (המכהן גם כדירקטור ומנכ"ל קבוצת חג'ג' ואשר נמנה על בעלי
השליטה בקבוצת חג'ג') ,המעניק שירותיו לחברה בהיקף המשרה הנדרש לתפקיד.
ב.

מר נתן פריד ,סמנכ"ל הכספים של החברה (המכהן גם כסמנכ"ל הכספים של קבוצת חג'ג') ,אשר התחייב
להעמיד משירותיו לקבוצה (החברה וקבוצת חג'ג') בהיקף משרה שלא יפחת מ 75%-וכפי שמתחייב
בהתאם לצורכי העבודה בקבוצה.
יצוין כי ביום  18בדצמבר  ,2014נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' ,כי מר נתן פריד ,המעניק לקבוצת חג'ג'
שירותי ניהול בתפקיד סמנכ"ל כספים (להלן" :התפקיד") ,הודיע לה כי בשל רצונו להפחית מזמנו בקבוצה
ולהתפנות לענייניו האישיים ,בכוונתו לסיים את התפקיד ביום  28בפברואר  ,2015וכי לאור האמור לעיל,
תחדל קבוצת חג'ג' מלהעניק לחברה שירותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר פריד (וזאת מבלי לגרוע מזכותה
של קבוצת חג'ג' להעניק לחברה את השירותים האמורים באמצעות גורם אחר ,והכל בהתאם להתקשרות
המתוארת בביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה) .
ביום  1במרץ  2015נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' כי היא הגיעה לסיכום מחודש עם מר פריד ,לפיו היא
תכנס את מוסדותיה הרלבנטיים בתקופה הקרובה על מנת לדון באישור מינויו של מר פריד לתפקיד
5

סמנכ"ל בכיר בקבוצת חג'ג' ומשנה למנכ"ל קבוצת חג'ג' .לעת עתה ,תוסיף קבוצת חג'ג' להעניק לחברה
שרותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר פריד והחברה תדווח על כל שינוי בנושא.
יצוין כי שירותי המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים מועמדים לחברה ,באמצעות ה"ה עידו חג'ג' ונתן פריד,
בהתאמה ,על ידי קבוצת חג'ג' .במסגרת השירותים שהוזכרו בסעיף  1.5.1לעיל .לפרטים אודות התמורות
המשולמות על ידי החברה לקבוצת חג'ג' בגין שירותי המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים ראה ביאור  14ג' 10
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה.
1.5.3

ביום  15במרץ  2015נערך על ידי דירקטוריון החברה 2דיון בתנאי הכהונה והתגמול של נושאי המשרה שצוינו
לעיל.
הדירקטוריון בחן את תנאי הכהונה והתגמול האמורים ,בהתאם בין היתר ,לתנאים הקבועים במדיניות התגמול
של החברה ,והקשר בינם לבין תרומתו של כל אחד מנושאי המשרה המכהנים לחברה ,וכן הובאו בחשבון על ידי
הדירקטוריון הקריטריונים המפורטים להלן:
א .הידע ,ההשכלה ,הניסיון המקצועי והכישורים שיש לנושאי המשרה בתחום פעילותה של החברה.
ב.

עמידתו של נושא המשרה בדרישות התפקיד בו הוא מכהן ובהוראות ההסכמים שנחתמו עמו או
ההתקשרויות שבוצעו ביחס להעמדת השירותים על ידו.

ג.

מחויבותו של נושא המשרה במילוי תפקידו ,ניסיונו והשתלבותו בעסקיה ופעילותה.

ד.

תרומתו של נושא המשרה לקידום עסקי החברה ,לפעילותה השוטפת ולתוצאותיה העסקיות.

ה .היקף פעילותם של ה"ה עידו חג'ג' ונתן פריד עבור החברה ,למול היקף הפעילות הנדרש על ידם בכובעם
כנושאי משרה (בתפקידים זהים) בקבוצת חג'ג' (וזאת בהתייחס לפרויקטים בהם מעורבות שתי החברות
נכון למועד זה ומאפייניהם) ,שכן נכון למועד זה ,בעלות ההתקשרות הקבועה עימם 3נושאות קבוצת חג'ג'
והחברה בחלקים שווים ( 50%כל אחת) ובין השתיים נקבע מנגנון לפיו אחת ל 6-חודשים ייבחן שיעור
ההשתתפות האמור מחדש (לפרטים אודות הבחינה שבוצעה בנושא זה ראה להלן).

ו.

תשלום הניתן לנושאי משרה בתפקידים מקבילים בחברות בעלות מאפיינים דומים ככל הניתן למאפייני
החברה וזאת בהסתמך על עבודת השוואה שנעשתה עבור החברה ,אשר לקחה בחשבון חברות בהתאם
לתחום פעילותה העיקרי של החברה בענף הנדל"ן והבינוי (הן חברות אשר פעילותן הינה בתחום ארגון
קבוצות רכישה ,בדומה לתחום פעילותה של החברה ,והן חברות הפועלות בתחום ייזום הנדל"ן ,וזאת לאור
העובדה שאין חברות רבות העוסקות הנסחרות בבורסה בישראל העוסקות בתחום ארגון קבוצות הרכישה
והחברה ביקשה להגיע למדגם רחב ככל האפשר בעבודת ההשוואה האמורה).

ז.

היחס בין תנאי הכהונה וההעסקה של נושאי המשרה שצוינו לעיל ,לתנאי העסקה של שאר עובדי החברה
(לרבות עובדי קבלן) ובפרט היחס לשכר הממוצע והחציוני של העובדים כאמור .נכון למועד זה ,היחס בין
עלות שכרם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים לעלות הממוצעת בחברה הינו  7.1ו ,3.6 -בהתאמה והיחס
בין עלות שכרם של מנכ"ל החברה וסמנכ"ל הכספים לעלות שכר החציונית בחברה הינו  10.4ו,5.3 -
בהתאמה.4

2
3
4

ובנוסף נערך ביום  19בפברואר  2015דיון בועדת הביקור ת של החברה ,המכהנת גם כועדת הגמול של החברה ,שדנה ובחנה ,בין היתר,
את אופן חלוקת עלות שירותי הניהול המועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' בין החברה וקבוצת חג'ג'.
שאינה לוקחת בחשבון את המענקים המשולמים על ידן בגין קבלת שירותי מנכ"ל ,כל חברה בהתאם לתוצאותיה הכספיות ,על פי
דוחותיה הכספיים השנתיים ,המאוחדים והמבוקרים.
מבוסס על עלות השכר לשנת  ,2014להיקף משרה מלאה ,לרבות חלקיות תשלומים המשולמים על בסיס שנתי .כן יצוין כי לצורך
החישוב האמור נלקחה בחשבון גם עלות העסקתם הממוצעת והחציונית של עובדים מטעם בעלת השליטה ,המעניקים לחברה
שירותים במגוון תחומים.
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1.5.4

בסיום הדיון האמור ,נקבע על ידי הדירקטוריון כי התגמול אותו משלמת החברה בגין כהונת  2נושאי המשרה
שצוינו לעיל הינו סביר והוגן .להלן הנימוקים לקביעה זו:
עידו חג'ג' (מנכ"ל החברה -עלות העסקה חודשית קבועה נוכחית  -כ 51 -אלף ש"ח ,צמוד למדד ובתוספת
מע"מ .כן זכאי למענק שנתי ,כמפורט בביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר ,2014
המצורפים לדו"ח זה ,ולהחזר הוצאות):
לצורך בחינת והערכת תנאי התגמול המשולמים על ידי החברה לקבוצת חג'ג' בגין קבלת שירותי מנכ"ל ,ערך
דירקטוריון החברה דיון ביכולותיו ותרומתו לחברה של מר עידו חג'ג' וכן בחן הדירקטוריון את תפקודו של מר
עידו חג'ג' כמנכ"ל החברה.
במסגרת כך ציין דירקטוריון החברה ,בין היתר ,את רמת המקצועיות הגבוהה בה מבצע מר עידו חג'ג' את
תפקידו ,את רמת מחויבותו לחברה ואת תרומתו לחברה בפעילותה עד כה וכפי שצפויה לבוא לידי ביטוי
בהמשך פעילותה של החברה .בהקשר זה ,ציין דירקטוריון החברה כדלקמן:
א .למר עידו חג'ג' ,אשר נמנה גם על בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) ,תרומה מהותית
מאוד לאיתור עסקאות עבור החברה וחשיבות מכרעת לפיתוח פעילותה של החברה בתחום הנדל"ן
בישראל .בהקשר זה יודגש כי החברה נשענת על יכולותיו וניסיונו העשיר של מר עידו חג'ג' בתחום הנדל"ן
בישראל (כמו גם של אחיו ,מר יצחק חג'ג' ,המכהן כדירקטור בחברה ,כשהשניים הינם בעלי השליטה
בקבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ונחשבים אנשי מפתח בחברה) ,המוניטין שלו בתחומי העיסוק של
החברה ועל מאגר הלקוחות של האחים חג'ג' (הפועלים מזה כ 11-שנים בתחום הנדל"ן בישראל) המונה
אלפי לקוחות.
ב.

מר עידו חג'ג' מעורב באופן שוטף ופעיל בכלל האספקטים הנוגעים לפעילות החברה ,ובכלל זה באיתור

הזדמנויות עסקיות נוספות לחברה; בניהולה השוטף של החברה; בפעילות השיווק והפרסום של יתרת
הזכויות שטרם שווקו ע"י החברה ; בעבודה הרבה המתבצעת מול גורמי תכנון למיניהם בפרויקטים בהם
מעורבות קבוצות הרכישה שאורגנו ע"י החברה; בטיפול וליווי הליכי קבלת ההיתרים השונים הנדרשים
לצורך בנית הפרויקטים בהם מעורבות קבוצות הרכישה אותם ארגנה החברה; ובניהול העבודה מול חברי
הקבוצות אותן מארגנת החברה;
בנוסף ,ביקשו חברי הדירקטוריון לציין כי קביעתם שהתגמול המשולם על ידי החברה בגין קבלת שירותי מנכ"ל
הינו הוגן וסביר מסתמכת גם על הנימוקים הבאים:
א .התגמול המשולם על ידי החברה לקבוצת חג'ג' בגין מתן שירותי מנכ"ל כולל גם את התמורה בעד זכות
השימוש בסימן המסחרי " "Hהנמצא בבעלות חברה שהינה בבעלות עידו חג'ג'.
ב.

באשר לנושא המענק השנתי המשולם לקבוצת חג'ג' בגין קבלת שירותי מנכ"ל ,הרי שראשית הדגישו חברי
הדירקטוריון כי למענק האמור נקבע תקרה בסך של כ 5-מיליון ש"ח בשנה ,בתוספת מע"מ.
בנוסף ,הצורך לשלם מענק לקבוצת חג'ג' ,אם וככל שמר עידו חג'ג' יסיים תפקידו בחברה ,בגין "פרויקטים
מתקדמים" (כהגדרתם בביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים
לדו"ח זה) ,נועד למנוע מצב לפיו בש ל מדיניותה החשבונאית של החברה ,לא תיהנה קבוצת חג'ג' ממענק
בגין רווחי החברה מפרויקטים להם יתרום מר עידו חג'ג' תרומה ניהולית ממשית בתקופת כהונתו ,שכן
בשל מדיניותה החשבונאית של החברה ,ייתכן כי הרווחים מפרויקטים אלו יוכרו בדוחותיה הכספיים של
החברה רק לאחר השנה בה תסתיים כהונתו של מר עידו חג'ג' בתפקיד מנכ"ל החברה.
כמו כן ,לדעת חברי הדירקטוריון ,חלופה זו ,עדיפה על חלופה בה תבצע החברה במועד סיום כהונתו של מר
עידו חג'ג' מעין דוח פרופורמה בו ייעשה ניסיון לחזות את רווחיה העתידיים של החברה על מנת להעניק
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לקבוצת חג'ג' מענק בגינם כבר במועד עזיבתו של מר עידו חג'ג' את תפקידו ,לאור אלמנט אי הוודאות
הכרוך בחלופה האחרונה.
יצוין כי בקביעת נוסחת הבונוס באה לידי ביטוי כוונת החברה לתגמל את קבוצת חג'ג' רק בגין הסכמים
מחייבים שנחתמו עד לתום תקופת כהונתו של מר עידו חג'ג' בחברה (ולא בגין רווחים שנבעו מהסכמים
שנחתמו רק לאחר שסיים כהונתו בחברה) ולא זו אף זו – הנוסחה גם מבקשת להבטיח כי קבוצת חג'ג'
תהיה זכאית לבונוס בגין פרויקטים אלו רק כאשר אלו יוכרו בדוחותיה הכספיים של החברה ורק כאשר
מדובר בפרויקטים שיהיו בעת סיום כהונתו של מר עידו חג'ג' כמנכ"ל בסטטוס מתקדם ביותר (בפרויקטים
של קבוצות רכישה -רק אם ארגונה של הקבוצה הושלם לפני תום כהונתו ,ובפרויקטים יזמיים -רק אם
התקבלו כלל היתרי הבניה הנדרשים לפרויקט ,נחתמו הסכמים אשר התמורה הכוללת בגינם מהווה כ-
 60%מסך ההכנסות הצפויות בפרויקט ובלבד שלפחות  15%מתמורתם כבר שולמה לחברה והושלם ביצוע
 25%מהפרויקט ,ללא מרכיב קרקע) .בנוסף ,מבטיחה הנוסחה שנקבעה כי בקביעת גובה המענק ילקחו
בחשבון גם הפסדים שינבעו לחברה ,ככל שינבעו ,מהפרויקטים המתקדמים.
כמו כן הדגישו חברי הדירקטוריון כי התקופה בה ישולם לקבוצת חג'ג' מענק בגין הפרויקטים המתקדמים
תוגבל לשוטף  3 +שנים .בנוסף ,במסגרת נוסחת הבונוס שנקבעה ,הופחתו הוצאות הפרויקט וכן הוצאות
הנהלה וכלליות בשנה בה קבוצת חג'ג' זכאית לבונוס בגין הפרויקטים המתקדמים ,וזאת על מנת שבחינת
המענק לו תהיה זכאית קבוצת חג'ג' בגין הפרויקטים המתקדמים ,לאחר שמר עידו חג'ג' יסיים כהונתו
בחברה ,תיעשה ,ככל הניתן ,ביחס לפרמטרים שלאורם נבחן המענק השנתי אשר ישולם לקבוצת חג'ג' על
ידי החברה בזמן כהונתו של מר עידו חג'ג' בחברה.
כן ביקשו חברי הדירקטוריון לציין בקביעתם זו כי העובדה שהחלק הארי במרכיב התשלום לקבוצת חג'ג'
בגין שירותי מנכ"ל צפוי להיות מבוסס על רכיב משתנה (ולא תשלום קבוע) -הנגזר מרווחי החברה ,יוצר
עבור מר עידו חג'ג' תמריץ עודף בביצוע תפקידו בחברה וזאת לצורך השאת רווחי והכנסות החברה ,באופן
שיסייע בקידום מטרות החברה ויפעל לטובת כלל בעלי המניות של החברה.
בשים לב לאמור לעיל ובהתחשב ,בין היתר ,בהיקף פעילותה של החברה בתקופת הדוח ,מורכבותה
והשינויים שחלו בהיקף הפעילות; באחריות הנובעת מתפקידו; בהתחשב בהשכלתו ,כישוריו ובניסיונו
ובתרומתו הרבה של מר חג'ג' כפי שתוארה לעיל לפעילות החברה וכפי שצפויה לבוא לידי ביטוי בהמשך
פעילותה של החברה ,ובהינתן נתוני הגמול ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון ,סבור דירקטוריון
החברה כי התגמול המשולם לקבוצת חג'ג' בגין שירותי מנכ"ל הינו הוגן וסביר ,הולם את תרומתו של מר
עידו חג'ג' לחברה ועולה בקנה אחד עם טובת החברה.
יצוין כי קביעתם זו של חברי הדירקטוריון נעשתה תוך שחברי הדירקטוריון ערים לכך שחלק מתנאי התקשרות
החברה עם קבוצת חג'ג' ביחס לשירותי מנכ"ל ,אינם עולים בקנה אחד עם מדיניות התגמול של החברה , 5תוך
שנלקחה בחשבון העובדה שההתקשרות עם קבוצת חג'ג' עתידה להסתיים בחודש יולי  ,2015כאשר תנאי
חידושה (ככל שתחודש) ייקחו בחשבון את הפערים המצויים וכן נלקחה בחשבון העובדה שמרבית הפערים
המצויים אינם רלבנטיים בנקודת זמן זו ו/או לאור תוצאות הפעילות של החברה ו/או מתייחסים לתקופה
שלאחר סיום כהונת מר עידו חג'ג' כמנכ"ל החברה .נתן פריד (סמנכ"ל כספים -עלות העסקה חודשית נוכחית-
 32.5אלף ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין ,כמפורט בביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2014המצורפים לדו"ח זה):

5

הפערים המהותיים הקיימים בין תנאי ההתקשרות למדיניות הת גמול של החברה תוארו בדו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  26ביוני
 ,2014מס' אסמכתא ( 2014-01-100581להלן" :הפערים המצויים").
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ביום  15במרץ  2015בחן דירקטוריון החברה את פועלו ותרומתו של מר פריד לחברה במהלך תקופת הדוח
ובמסגרת זו ,נסקרה בעיקר  ,פעולתו בכל הקשור לניהול מערך הכספים של החברה; טיפול בכל מערך תזרים
המזומנים והמימון של החברה; טיפול בלקוחות החברה; טיפול בדוחות הניהוליים המלווים את הפרויקטים
בהם מעורבת החברה; טיפול בחשבות החברה; אחריות על הכנת הדוחות הכספיים ועל פרסום הדיווחים
הפומביים של החברה; אחריות על נושא סיכוני השוק בחברה; אחריות על נושא אפקטיביות הבקרה הפנימית
בחברה ויישומה; וטיפול וסיוע לחברי קבוצת הרכישה בהשלמת הנדרש להעמדת המימון לפרויקטים של
קבוצות הרכישה אותם ארגנה החברה .דירקטוריון החברה קבע כי מר פריד עמד בתנאים הנדרשים ממנו
ובדרישות התפקיד במקצועיות ,בנאמנות ובאחריות ,תוך השקעת מאמצים רבים ואינטנסיביים בקידום
פעילותה של החברה.
לדעת דירקטוריון החברה ,בשים לב לתרומתו של מר פריד כאמור לעיל (וכפי שצפויה לבוא לידי ביטוי בהמשך
פעילותה של החברה) ובהתחשב ,בין היתר ,בהיקף פעילותה של החברה בתקופת הדוח ,במורכבותה והשינויים
שחלו בהיקף הפעילות; בהיקף משרתו בפועל של מר פריד ,העולה בפועל באופן מהותי על היקף המשרה
המינימאלי לו התחייב ( 75%בחברה ובקבוצת חג'ג'); באחריות הנלווית לתפקידו; בהשכלתו ,בכישוריו
ובניסיונו של מר פריד; וברמת המקצועיות הגבוהה בה מבצע מר פריד את תפקידו בחברה ,ובהינתן נתוני הגמול
ההשוואתיים שהוצגו בפני הדירקטוריון (תוך לקיחה בחשבון שמר פריד מעניק שירותיו לחברה ולקבוצת חג'ג'
בהיקף משרה העולה על משרה מלאה ,על אף שהתחייב להיקף משרה מינימאלי של  75%בלבד) ,התגמול
המשולם לקבוצת חג'ג' בגין שירותי סמנכ"ל כספים הינו הוגן וסביר ,הולם את תרומתו של מר פריד לחברה
ועולה בקנה אחד עם טובת החברה.
בחינת שיעור השתתפות החברה בעלות שירותי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים
בנוסף ,ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה ביצעו בימים  19בפברואר ( 2015ועדת
הביקורת בכובעה כועדת התגמול) ו 15-במרץ ( 2015דירקטוריון) בחינה של שיעור ההשתתפות של החברה ()50%
בעלות ההתקשרות הקבועה הכוללת של קבלת שירותי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים בה נושאת קבוצת חג'ג' (וכן ביתר
העלויות בהן נושאת החברה מכוח השירותים המועמדים לה על ידי קבוצת חג'ג') וזאת בין היתר על סמך מספר
הפרויקטים בהם מעורבת כל חברה ומידת מורכבותם (כפי שנמסרו להם על ידי הנהלת החברה) ,וקבע כי שיעור
השתתפות של  50%בעלות בה נושאת קבוצת חג'ג' הינו הוגן וסביר (לפרטים אודות מנגנון הבחינה אותו
התחייבה החברה לבצע מדי  6חודשים ,שמטרתו הינה להתאים את היקף השירותים הניתנים לחברה לתמורה
המשולמת על ידה לקבוצת חג'ג' בגינם וזאת על מנת למנוע מצב בו החברה תידרש לשאת בעלויות שאינן
משקפות הלכה למעשה את השירותים שניתנים לה והיקפם ,ראה ביאור  14ג'  10לדוחות הכספיים של החברה
ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה) .בעניין זה ציינו חברי ועדת התגמול וחברי הדירקטוריון גם את
הנימוקים הבאים:
א .לדעת ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה ,מנגנון ההשתתפות שנקבע הינו אך
הוגן (ואף למעלה מכך) מבחינת החברה ,שכן בהתאם למנגנון האמור ,קבוצת חג'ג' נושאת בלפחות 50%
מהעלויות הקבועות הכרוכות בקבלת שירותי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים מה"ה חג'ג' ופריד ,בהתאמה (וכן
ביתר השירותים המועמדים מכוח ההתקשרות) וזאת גם אם השימוש בו תעשה בעצמה קבוצת חג'ג' בה"ה
חג'ג' ופריד ,ישקף שיעור הסתייעות נמוך יותר.
ב.

להערכת ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה ,לו היתה מבקשת החברה
להעסיק בצורה ישירה מנכ"ל וסמנכ"ל כספים באיכות ורמה דומה לאילו של ה"ה חג'ג' ופריד ,בהתאמה
(אשר היו מועסקים בחברה בלבד) ,לא היה עולה בידה להעסיק כוח אדם זה במשרה חלקית ולפיכך
במקרה זה עלות העסקת מנכ"ל וסמנכ"ל כספים היתה גבוהה משמעותית עבור החברה ביחס לעלות בה
נושאת החברה בהתאם להסכם הניהול הקיים עם קבוצת חג'ג'.
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ג.

היות והעלות הכוללת של ההתקשרות עם החברה שבשליטת מר פריד נקבעת על ידי קבוצת חג'ג' (והחברה
רק משתתפת בחלק יחסי מעלות זו ,כיום  ,)50%ועל מנת שלא להיחשף לעלות בלתי מוגבלת ובלתי ידועה
במסגרת ההתקשרות ,הקפידה החברה לקבוע בהתקשרות לקבלת שירותי ניהול מקבוצת חג'ג' תקרת
השתתפות מקסימאלית מבחינתה ( 50,000ש"ח ,בתוספת מע"מ) ,כך שהעלות אותה תשלם החברה בגין
קבלת שירותי כספים לא תעלה על תקרה זו .האמור חל ,בשינויים המחויבים גם ביחס לתשלום עבור
שירותי מנכ"ל (אם כי במקרה כאמור תנאי ההתקשרות שאושרו הינם תשלום חודשי שוטף בסך  50אלפי
ש"ח בחודש ,צמוד למדד  ,לקבוצת חג'ג' עבור קבלת שירותי המנכ"ל ,ללא אפשרות להגדילו וכל עוד שיעור
ההשתתפות בעלות השירותים הכוללת עומד על לכל היותר .)50%
נכון למועד הבדיקה החברה מעורבת ב 7-קבוצות רכישה ששיווקם הושלם וכן פועלת לקידום פרויקט
שד"ל ולייזום קבוצות רכישה נוספות (בניגוד למועד אישור ההתקשרות בין החברה לקבוצת חג'ג' ,בו היתה
החברה מעורבת ב 5-קבוצות בלבד) .מנגד ,קבוצת חג'ג' ,מאז מועד אישור ההתקשרות בין החברה לבינה,
רכשה ,באמצעות חברת בת ,זכויות במקרקעי מתחם סומייל ומשווקת את יחידות הדיור בפרויקט  .בנוסף,
רכשה קבוצת חג'ג' זכויות במקרקעין בשני מתחמים ביעוד למסחר ופועלת לאיתור פרויקטים נוספים.
יצוין כי קבוצת חג'ג' פועלת בתחום ההתחדשות העירונית -תמ"א  , 38אולם פעילות זו מבוצעת בעיקרה על
ידי חברת בת ייעודית שהקימה קבוצת חג'ג' ועל ידי עובדיה של החברה היעודית .כך ,שמאז המועד בו
אישרו ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה את ההתקשרות בהסכם ניהול
לקבלת שירותים מקבוצת חג'ג' כאמור ,חלקה של החברה בפעילות המשותפת אף גדל ,במידה מסויימת,
לעומת חלקה עת אושרה ההתקשרות על ידי ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) והדירקטוריון.
לאור כך ,סבורים חברי ועדת הביקורת (בכובעה גם כועדת התגמול) ודירקטוריון החברה כי נשיאה ב50%-
מכלל העלויות בהן נושאת קבוצת חג'ג' בגין הגורמים (והמתקנים) המעמידים לקבוצת חג'ג' ולחברה
משירותיהם הינה סבירה.
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חלק ב'  -חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 .2דוח בדבר חשיפה לסיכוני שוק ודרכי ניהולם
 2.1האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה
ביום  30בדצמבר  2010מונה מר נתן פריד ,המכהן כסמנכ"ל כספים ,כאחראי על סיכוני השוק של החברה והוא פועל
תחת פיקוח דירקטוריון החברה .לפרטים נוספים אודות מר נתן פריד ראה תקנה 26א לדוח פרטים נוספים על החברה
המצורף לדו"ח זה.
 2.2תיאור סיכוני השוק
ריבית הפריים
לחברה חשיפה לשינויים בריבית הפריים בגין המימון הבנקאי אותו נטלה החברה מתאגיד פיננסי בגין פרויקט
איינשטיין ופיקדונות שקליים הצמודים לריבית.
כמו כן ,להד מאסטר הלוואה בסך של כ 8 -מיליון ש"ח הצמודה לריבית הפריים (לה ערבה החברה) .שינויים בריבית
הפריים ישפיעו על עלויות המימון של הד מאסטר.
הצמדה למדד תשומות הבניה
קבוצת הרכישה ברסיטל ונתניה התקשרו בהסכם עם קבלן .הסכמים אלו צמודים למדד תשומות הבניה .לפיכך ,שינויים
במדד תשומות הבניה ישפיעו על עלויות הבניה של החברה ועל התקבולים של החברה וכפועל יוצא מכך על תוצאותיה
העסקיות של החברה.
סיכונים בתחום היזמי (החזקת נכסים ע"י רג'נסי כחברי קבוצה בקבוצות הרכישה)
כל עוד החברה נמנית על חברי הקבוצה בפרויקט רסיטל ,איינשטיין ,נתניה וכוכב הצפון ,הקבוצה חשופה לסיכוני
התחום היזמי.
היקף האשראי הבנקאי  -ענף הבניה חשוף להשפעות הנובעות מהגבלת היקף האשראי הבנקאי לענף הבניה ולהחמרת
דרישות המערכת הבנקאית בדבר היקף הביטחונות ושיעור ההון העצמי הנדרשים לצורך קבלת אשראי לפרויקטים בענף
זה .בגין חלקה בקבוצות הרכישה (למעט פרויקט איינשטיין שלגביו התקבל מימון) נדרשת החברה לקבלת אשראי בנקאי
(כשנכון למועד זה החברה צפויה לקבל אשראי חדש רק לגבי חלקה בפרויקט רסיטל) כמו כן ,בדרך כלל דמי הסיחור של
החברה המגיעים לה מקבוצות הרכישה מתקבלים מהמימון הבנקאי של חברי הקבוצה ותלויים בהם .כמו כן ,הקטנה
של היקף האשראי הבנקאי יכולים להשפיע על יכולות חברי קבוצות הרכישה לקבל ליווי בנקאי לפרויקטים שלהם
ובהתאם על קבלת דמי הסיחור ע"י החברה.
שינוי במחירי הנדל"ן בישראל  -תוצאותיה של החברה תלויות ,בין היתר ,בשוק ובמחירי הנדל"ן בישראל.
 2.3מדיניות התאגיד בניהול סיכוני שוק
החברה מנהלת הגנות חל קיות בגין סיכוני שוק אלו ובכלל זה באמצעות הצמדת פקדונות החברה לריבית הפריים (בסיס
ההצמדה של ההלוואות הבנקאיות של החברה).
לחברה אין החזקה בנגזרים.
 2.4הפיקוח על מדיניות הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק ואופן מימושה
אחת לרבעון דן דירקטוריון החברה בחשיפות של החברה ,המפורטות לעיל.
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 2.5דוח בסיסי הצמדה
מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח)

נושא
ריבית
ללא
הצמדה

לא כספי

סה"כ

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים

-

-

7,293

-

7,293

פיקדונות מוגבלים ומיועדים

-

-

13,243

-

13,243

פיקדונות בנאמנות

-

-

1,443

-

1,443

25,618

-

-

-

25,618

936

398

-

5,133

6,467

מלאי מקרקעין נטו

-

-

-

2,485

2,485

מלאי בנינים בהקמה

-

-

-

79,728

79,728

רכוש קבוע ,נטו

-

-

-

42

42

תשלומים על חשבון השקעה
בזכויות במקרקעין

-

-

-

1,420

1,420

השקעה בחברה בשליטה משותפת

-

-

8,622

17,829

26,451

26,554

398

30,601

106,637

164,190

לקוחות הכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה

סה"כ נכסים

ללא הצמדה
וללא ריבית

צמוד למדד
המחירים
לצרכן וללא
ריבית

התחייבויות
הלוואה מחברה בעלת שליטה

-

-

12,228

-

12,228

ספקים ונותני שירות

30

-

-

-

30

זכאים ויתרות זכות

8,205

-

-

14,269

22,474

אגרות חוב

-

-

82,073

-

82,073

אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים

-

-

6,635

-

6,635

8,235

-

100,936

14,269

123,440

18,319

398

()70,335

92,368

40,750

סה"כ התחייבויות
יתרה מאזנית ,נטו
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מאזן הצמדה ליום  31בדצמבר ( 2013באלפי ש"ח)

ללא הצמדה
וללא ריבית

צמוד למדד
המחירים
לצרכן וללא
ריבית

צמוד למדד
המחירים
לצרכן
ונושא
ריבית

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים

-

-

-

פיקדונות מוגבלים ומיועדים

-

-

-

פיקדונות בנאמנות

נושא
ריבית
ללא
הצמדה
32,926

לא כספי
-

סה"כ
32,926

-

-

-

-

950

-

950

32,517

-

-

-

-

32,517

218

3,074

-

-

6,853

10,145

מלאי מקרקעין נטו

-

-

-

-

2,485

2,485

מלאי בנינים בהקמה

-

-

-

-

84,175

84,175

רכוש קבוע ,נטו

-

-

-

-

68

68

תשלומים על חשבון השקעה
בזכויות במקרקעין

-

-

-

-

1,420

1,420

השקעה בבחרה בשליטה משותפת

-

-

-

7,675

18,986

26,661

32,735

3,074

41,551

113,987

191,347

לקוחות הכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה

סה"כ נכסים
התחייבויות
הלוואה מחברה בעלת שליטה

-

20,438

28,582

-

-

49,020

ספקים ונותני שירות

395

-

-

-

-

395

זכאים ויתרות זכות

8,058

-

-

-

10,479

18,537

אגרות חוב

-

-

-

82,505

-

82,505

אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים

-

-

-

-

-

-

-

-

8,894

-

8,894

8,453

20,438

28,582

91,399

10,479

159,351

24,282

()17,364

)(28,582

()49,848

103,508

31,996

זכאים בגין רכישת מלאי בניינים
בהקמה
סה"כ התחייבויות
יתרה מאזנית ,נטו
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 2.6מבחני רגישות (אין שינוי ביחס למאפייני שנה קודמת)

רגישות לשינויים בריבית הפריים ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח):

2.6.1

רגישות לשינויים בשיעור ריבית הפריים:
מכשירים רגישים

רווח מעליית הפריים

הפסד מירידת הפריים

שווי הוגן
31/12/2014
פריים – 1.75%

5%

10%

()6

()12
()2

10%

5%

מזומנים ושווי מזומנים
פיקדונות בנאמנות

12

6

7,293

2

1

1,443

()1

מזומנים מוגבלים ומיועדים

24

12

13,243

()12

()24

הלוואה לחברה כלולה

16

8

8,622

()8

()16

אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים

()12

()6

()6,635

6

12

סה"כ

42

21

23,966

()21

()42

2.6.1

רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן ליום  31בדצמבר ( 2014באלפי ש"ח):
רגישות לשינויים במדד המחירים לצרכן:

מכשירים רגישים

שווי הוגן
31/12/2014

הפסד מעליית המדד

רווח מירידת המדד
5%

10%

()20

()40
-

10%

5%

חייבים ויתרות חובה
הלוואה מחברת בעלת
שליטה
אשראי לזמן קצר
מתאגידים בנקאיים
זכאים ויתרות זכות

40

20

398

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

סה"כ

40

20

398

()20

()40
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חלק ג'  -היבטי ממשל תאגידי
.3
 3.1מדיניות תרומות
לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות .החברה לא תרמה בתקופת הדוח.
 3.2דירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית
בהתאם לסעיף (92א)( )12לחוק החברות ,קבע דירקטוריון החברה ביום  30בנובמבר  2011כי המספר המזערי של
הדירקטורים בחברה ,לא כולל הדירקטורים החיצוניים ,בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית ,יהיה אחד .לדעת
דירקטוריון החברה ,בהתחשב באופן הסוגיות החשבונאיות והפיננסיות המתעוררות בהכנת הדוחות הכספיים
היקף פעילות החברה ,גודלה ,אופי פעילותה ומורכבותה ,המספר המזערי האמור לעיל יאפשר לדירקטוריון
החברה לעמוד בחובות ובמטלות המוטלות עליו ע"פ דין.
חברי הדירקטוריון ,אותם רואה דירקטוריון החברה כדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית הינם
ה"ה צבי גרינולד (יו"ר דירקטוריון החברה) ,גליה מלכה (דח"צ) וחיים גולדנר (דירקטור) .לפרטים אודות
ניסיונם ,כישוריהם ,השכלתם ,והידע של הדירקטורים האמורים ,שבשלם רואה בהם החברה כבעלי מומחיות
חשבונאית ופיננסית ,ראה תקנה  26לדו"ח פרטים נוספים אודות התאגיד המצורף לדו"ח זה.
 3.3פרטים בדבר דירקטורים בלתי תלויים
החברה טרם אימצה בתקנונה הוראה בדבר שיעור הדירקטורים הבלתי תלויים ,כהגדרת המונח בסעיף  1לחוק
החברות .על אף האמור ,בישיבת ועדת הביקורת של החברה מיום  19בספטמבר [ 2011ובהסתמך על הצהרתו
של מר חיים גולדנר כי מתקיימים לגביו תנאי הכשירות למינוי דירקטור חיצוני הקבועים בסעיף (240ב) עד (ו)
לחוק החברות ,ולאור זאת שהוא אינו מכהן כדירקטור בחברה מעל  9שנים רצופות) ,נקבע כי מר חיים גולדנר
הינו דירקטור בלתי תלוי.
 3.4גילוי בדבר המבקר הפנימי
שם המבקר הפנימי :רו"ח דנה גוטסמן-ארליך.
תאריך תחילת הכהונה.06/10/2014 :
למיטב ידיעת החברה ,המבקרת הפנימית עומדת בכל התנאים הקבועים בסעיף (3א) לחוק הביקורת הפנימית,
התשנ"ב( 1999-להלן" :חוק הביקורת הפנימית") .למיטב ידיעת החברה ,המבקרת הפנימית עומדת בהוראות
סעיף (146ב) לחוק החברות ובהוראות סעיף  8לחוק הביקורת הפנימית .למיטב ידיעת החברה ,המבקר הפנימי
אינה מחזיקה בניירות ערך של החברה או של גוף קשור אליה .למיטב ידיעת החברה ,למבקרת הפנימית אין
קשרים עסקיים מהותיים או קשרים מהותיים אחרים מכל סוג שהוא עם החברה או עם גוף קשור אליה והיא
לא ממלאת כל תפקיד נוסף בחברה.
דרך המינוי
מינויה של הגב' דנה גוטסמן-ארליך כמבקרת הפנימית של החברה אושר על ידי דירקטוריון החברה בתאריך 6
באוקטובר  ,2014לאחר שניתנה לכך המלצת ועדת הביקורת ולאחר פגישה שנערכה עמה והתרשמות בלתי
אמצעית ממנה על ידי הנהלת החברה וועדת הביקורת של החברה.
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מינויה אושר לאחר בחינת השכלתה וניסיונה (תואר בוגרת במינהל עסקים ובעלת ניסיון רב בביצוע ביקורת
פנימית בתאגידים שונים ,לרבות בחברות ציבוריות) .המבקרת הפנימי הינה שותפה ומנהלת בפירמת רו"ח BDO
בקבוצת ביקורת פנימית וניהול סיכונים (.)RAS
יצוין כי רו"ח גוטסמן-ארליך החליפה בתפקיד מבקר הפנים את רו"ח עופר סוסובר  ,וזאת נוכח התרשמותה של
ועדת הביקורת מהניסיון והרקע של רו"ח גוטסמן-ארליך ומהתאמתם לפעילות החברה.
זהות הממונה על המבקר
בהתאם לתקנון החברה ,הממונה הארגוני על המבקר הפנימי הינו יו"ר דירקטוריון החברה ,מר צבי גרינולד.
תכנית עבודה
תכנית העבודה של מבקר הפנים היא שנתית.
ביום  17במרץ  ,2014אישר דירקטוריון החברה את דוח הביקורת הפנימית שהוגש לו בדבר יישום ההתקשרויות
עם חג'ג' נדל"ן .כמו כן אישר דירקטוריון החברה את תוכנית הביקורת לשנת  2014שתכלול את בדיקת אופן
חלוקת עלויות הפרסום בין החברה לבין חג'ג' נדל"ן ,כאשר היקף העבודה יהיה כ 50-שעות ובשכר של  220ש"ח
לשעה .6לדעת הדירקטוריון ,היקף העסקה משקף את רמת ההשקעה הנדרשת ממבקר הפנים לצורך ביצוע
הביקורת הנדרשת עד לתום שנה זו.
השיקולים בקביעת ת כנית הביקורת השוטפת השנתית הינם בעיקר הצעות מבקר הפנים לתכנית עבודה שנתית;
הצעות חברי ועדת הביקורת והדירקטוריון בהתבסס ,בין היתר ,על הצעות מבקר הפנים ,ונושאים שנידונו
בישיבות שוטפות של ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה; גודל החברה ,המבנה הארגוני שלה ,מהות פעולותיה
העסקיות והיקפם; התחשבות בעסקאות ואירועים מיוחדים ,מורכבים ומהותיים בהיקפם אשר אירעו בחברה.
יצוין כי תוכנית העבודה מותירה בידי המבקר הפנימי שיקול דעת לסטות ממנה.
ביום  1בינואר  2015הועבר דין וחשבון מבקר הפנים בכתב ליו"ר הדירקטוריון ,למנכ"ל החברה וליו"ר ועדת
הביקורת .ביום  4בינואר  2015אישר דירקטוריון החברה את הדוח.
ביום  19בפברואר  2015המליצה ועדת הביקורת על ביצוע סקר סיכונים על ידי מבקר הפנים כנושא לביקורת
פנים .ביום  15במרץ  2015אישר דירקטוריון החברה את נושא הבדיקה האמור.
גישה למידע
למבקר הפנים ניתן חופש פעולה בביצוע הביקורת ובהפעלת שיקול דעתו וכן ניתנה לו ולמי מטעמו גישה
מתמדת ובלתי אמצעית לכל מערכות המידע של החברה ,לרבות גישה לנתוניה הכספיים של החברה ,בהתאם
לסעיף  9לחוק הביקורת הפנימית.
כפי שנמסר לחברה על ידי מבקר הפנים ,עבודת הביקורת הפנימית נערכת על פי תקנים מקצועיים מקובלים
לביקורת פנימית ,כאמור בסעיף (4ב) לחוק הביקורת הפנימית ,הנחיות מקצועיות ותדריכים כפי שאושרו
ופורסמו ע"י לשכת המבקרים הפנימיים .להערכת דירקטוריון החברה ,בהתבסס על דברי מבקר הפנים ,כאמור
לעיל ,עבודת הביקורת הפנימית נערכת בהתאם לתקנים מקצועיים מקובלים לביקורת פנימית.

6

יצוין ,כי דירקטוריון החברה קבע באותו המועד כי יתר הנושאים במסגרת תכנית העבודה השנתית של המבקר הפנימי ,ייקבעו במהלך שנת .2014
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תגמול
שעות שהושקעו בביקורת
פנימית בחברה בתקופת
הדוחות הכספיים

שעות שהושקעו בביקורת
פנימית בתאגידים מוחזקים

סה"כ שעות

60

--

60

המבקר הפנימי מקבל שכר של  200ש"ח לשעה בתוספת מע"מ .להערכת הדירקטוריון תגמול המבקר הפנימי
הינו סביר ואין בו כדי להשפיע על הפעלת שיקול דעתו המקצועי של המבקר הפנימי בעריכת הביקורת.
הערכת דירקטוריון החברה את פעילות המבקר הפנימי
לדעת דירקטוריון החברה ,היקף ,אופי ורציפות הפעילות ותכנית העבודה של המבקר הפנימי הינם סבירים
בנסיבות העניין ויש בהם כדי להגשים את מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
 3.5פרטים בדבר רואה החשבון המבקר
3.5.1

רואי החשבון המבקרים של התאגיד הינם משרד עמית ,חלפון  -רואי חשבון ומשרד קדרון ושות' רואי חשבון
אשר מונו החל מהרבעון השני בשנת ( 2012ברבעון הראשון לשנת  2012רואה החשבון המבקר היה משרד ברזילי
ושות' רואי חשבון).

3.5.2

להלן נתונים לגבי שכר טרחת רואה החשבון המבקר ,והיקף השעות שבוצעו:

שנת 2014
שם המשרד המבקר
עמית ,חלפון  -רואי
חשבון וקדרון ושות'
רואי חשבון
עמית ,חלפון  -רואי
חשבון וקדרון ושות'
רואי חשבון
3.5.3

סוג השרות

בשעות

באלפי
ש"ח

שנת 2013
באלפי
בשעות
ש"ח

שירותי ביקורת,
שירותים קשורים
לביקורת ושירותי מס

1,414

170

1,188

120

תשקיף

-

-

171

75

גובה שכר הטרחה נקבע ראשית במשא ומתן בין הנהלת החברה לרואי החשבון המבקרים ,בהתבסס בין היתר,
על תנאי השוק ולדעת הנהלת החברה הינו סביר ומקובל בהתאם לאופי החברה ולהיקף הפעילות שלה .לאחר
מכן מובא שכר הטרחה לדיון בועדת הביקורת וככל שזו ממליצה לאשרו ,מובא הנושא לאישור הדירקטוריון.

 3.6הועדה לבחינת הדוחות הכספיים
בהתאם להחלטת דירקטוריון החברה ,ועדת הביקורת של החברה מכהנת גם כוועדה לבחינת הדוחות הכספיים
של החברה כמשמעות המונח על פי תקנות החברות (הוראות ותנאים לעניין הליך אישור הדוחות הכספיים),
התש"ע( 2010 -להלן" :הוועדה") .לפרטים אודות חברי הועדה ראה תקנה  26לדוח פרטים נוספים אודות
התאגיד המצורף לדו"ח זה.
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 3.7הליך אישור הדוחות הכספיים
3.7.1

דירקטוריון החברה הוא האורגן המופקד על בקרת העל בחברה והוא המאשר את הדוחות הכספיים של החברה.
לפרטים אודות חברי דירקטוריון ראה תקנה  26לדוח פרטים נוספים אודות התאגיד המצורף לדו"ח זה.

3.7.2

קודם לאישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון ,מתכנסת הוועדה במטרה לדון בדוחות
הכספיים האמורים ולגבש המלצותיה בעניין בפני דירקטוריון החברה .בישיבות הועדה נוכח סמנכ"ל הכספים
של החברה .כן מוזמנים לישיבות הוועדה רואה החשבון המבקר והמבקר הפנימי .לצורך גיבוש המלצותיה של
הוועדה לדירקטוריון מתבצעים במסגרת דיוני הוועדה התהליכים הבאים :ניתוח התוצאות הכספיות של
החברה ודיון בסוגיות מהותיות; עסקאות חריגות ,אם ישנן; הערכות ואומדנים מהותיים; בקרות פנימיות
הקשורות בדיווח הכספי; דיון בשלמות ונאותות הגילוי בדוחות הכספיים; המדיניות החשבונאית שאומצה
והטיפול החשבונאי שיושם בעניינים המהותיים של החברה .בעקבות הדיונים האמורים הוועדה מגבשת
המלצותיה בקשר לדוחות הכספיים ומעבירה אותן לדירקטוריון ,זמן סביר לפני המועד שנקבע לישיבת
הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים.
במסגרת הליך אישור הדוחות הכספיים של החברה על ידי הדירקטוריון ,מועברות טיוטות הדוחות הכספיים,
דוח הדירקטוריון ויתר חלקי הדוח (ככל שקיימים) לעיונם ולהערותיהם של חברי הדירקטוריון וחברי הוועדה,
מספר ימים לפני המועד שנקבע לישיבות לדיון ולאישור הדוחות הכספיים .במהלך ישיבת הדירקטוריון ,בה
משתתפים גם המנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של החברה ,נסקרות המלצות הוועדה ,וכן נסקרות התוצאות
הכספיות ,המצב הכספי ותזרים המזומנים של החברה ומוצגות הסוגיות המהותיות בדיווח הכספי .בישיבת
הדירקטוריון מתקיים דיון בו משיבה הנהלת החברה לשאלות הדירקטורים לרבות ,התייחסות לסוגיות
חשבונאיות שעלו.
בדיונים בוועדה ובדירקטוריון ,אשר דן באישור הדוחות הכספיים ,נוכח גם רואה החשבון המבקר של החברה
אשר נוהג להוסיף את הערותיו באשר לסוגיות הקשורות לדוחות הכספיים או לנושאים אחרים שברצונו להעלות
בפני הוועדה ו/או דירקטוריון החברה והוא עומד לרשות חברי הוועדה והדירקטוריון בכל שאלה והבהרה באשר
להליך ביקורת הדוחות הכספיים טרם אישורם .לאחר הדיון בדירקטוריון החברה ,מתקיימת הצבעה בקרב
חברי הדירקטוריון לאישור הדוחות הכספיים והדירקטוריון מסמיך את החותמים לחתום על הדוחות הכספיים.
יצוין כי בישיבת הדירקטוריון מיום  15במרץ  ,2015בה אושר הדוח השנתי של החברה ליום  31בדצמבר ,2014
ובכלל זה הדוחות הכספיים ודוח הדירקטוריון של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014השתתפו ה"ה צבי גרינולד
(יו"ר הדירקטוריון) ,עידו חג'ג' (המכהן גם כמנכ"ל החברה) ,צחי חג'ג' ,גליה מלכה (דח"צ) ,משה בן דת (דח"צ)
וחיים גולדנר .כן נכחו בישיבה מר נתן פריד ,סמנכ"ל הכספים ,עוזר סמנכ"ל הכספים ,היועץ המשפטי של
החברה ורואי החשבון המבקרים של החברה .בדיוני הוועדה לבחינת הדוחות הכספיים מיום  24בפברואר ,2015
אשר המליצה על אישור הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014השתתפו ה"ה משה בן דת (דח"צ),
חיים גולדנר וגליה מלכה (דח"צ) .כן נכחו בישיבות הוועדה מר נתן פריד ,סמנכ"ל הכספים ,עוזר סמנכ"ל
הכספים ,היועץ המשפטי של החברה ו רואי החשבון המבקרים של החברה .להנחת דעתו של הדירקטוריון,
הועברו אליו המלצות הוועדה זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון .פרק הזמן אותו קבע הדירקטוריון כזמן סביר
להעברת המלצות הוועדה הינו  48שעות ,ובהם יום עסקים אחד לפחות.
כן הסמיך דירקטוריון החברה בישיבתו מיום  15במרץ  ,2015את ה"ה צבי גרינולד ,עידו חג'ג' ונתן פריד לחתום
על הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2014וכן הסמיך את ה"ה צבי גרינולד ועידו חג'ג' ,לחתום על
דוח הדירקטוריון המצורף לדוחות הכספיים האמורים .בנוסף ,הסמיך דירקטוריון החברה את מר נתן פריד
לדווח את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.

18

חלק ד'  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
.4
 4.1אומדנים חשבונאיים קריטיים
הכנת הדוחות הכספיים ,בהתאם לכללי החשבונאות המקובלים ,דורשת עריכת אומדנים המשפיעים על
הסכומים המוצגים בדוחות הכספיים .האומדנים החשבונאים הקריטיים בהכנת הדוחות הכספיים הינם ייחוס
הפרש מקורי לחשבון השקעה של חברה כלולה ,הכרה בהכנסות מדמי סיחור והערכת שווי בחברה כלולה.
לפרטים ראה ביאור 2ב' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדוח זה.
 4.2אירועים מהותיים בתקופת הדוח
ראה באור  25לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדוח זה וכן כמפורט להלן:
4.2.1

ביום  28בינואר  ,2014הרחיבה החברה את סדרת אגרות החוב (סדרה א') בדרך של ביצוע הקצאה פרטית ,ל4-
משקיעים מסווגים ,של  15,936,000אגרות חוב (סדרה א') ,כך שלאחר ההרחבה האמורה מנתה הסדרה
 100,000,000אגרות חוב (סדרה א') .לפרטים נוספים ראה סעיף  1.3לדו"ח זה.

4.2.2

ביום  6בפברואר  2014הושלמה הצעת רכש מלאה למניות החברה שהיו בידי הציבור ,אשר הוצעה על ידי
קבוצת חג'ג' .בעקבות הצעת הרכש ,החברה הפכה מחברה ציבורית לחברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב
(כהגדרת המונח בחוק החברות) בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג' .ערב הצעת הרכש נסחרו מניות החברה ברשימת
השימור של הבורסה .לפרטים נוספים אודות הצעת הרכש ראה סעיף  6.1.2.8לדו"ח תיאור עסקי התאגיד.

4.2.3

ביום  17בפברואר  ,2014פרסמה החברה כי נמסר לה על ידי קבוצת חג'ג' ,כי הומצאה לה בקשה לסעד הערכה,
בהתאם לסעיף  338לחוק החברות (הנתמכת בחוות דעת כלכלית מטעם המבקש) וכן בקשה לאישורה כתובענה
ייצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות ,התשס"ו( 2006-להלן" :חוק תובענות ייצוגיות") אשר הוגשו כנגדה
למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל אביב .התביעה הוגשה על ידי מבקש (להלן" :המבקש") הטוען
להיותו ניצע במסגרת הצעת הרכש המלאה שתוארה לעיל .בסמוך לפרסום הדו"ח נחתם בין הצדדים הסכם
פשרה ,שטרם קיבל את כלל האישורים הנדרשים על פי דין.
ביום  4בפברואר  2015נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' ,כי המבקש וקבוצת חג'ג' הגישו לבית המשפט בקשה
לאישור הסכם פשרה אשר נחתם ביניהם (להלן" :הסכם הפשרה") ,כאשר חברי הקבוצה המיוצגת על ידי
המבקש הינם כל מי שמניותיו בחברה נרכשו בכפייה ,בהתאם להצעת הרכש ,דהיינו ,מי שהיו הבעלים של
 16,505,738מניות של החברה ,המהוות כ 4.34%-מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה (להלן" :חברי הקבוצה
המיוצגת") .בהתאם להסכם הפשרה ,מבלי שהדבר יהווה הכרה בטענות העומדות ביסוד התובענה ובקשת
האישור ,ולצרכי פשרה בלבד ,התביעה תוכר כתביעה ייצוגית ועם אישורה כייצוגית יוגדרו חברי הקבוצה כך
שיכללו את כל חברי הקבוצה המיוצגת (כהגדרתם לעיל) .במסגרת הסכם הפשרה ,תשלם קבוצת חג'ג' סכום
כולל של כ 1,900,000-ש"ח (להלן" :סכום התשלום") ,וזאת בתוך  7ימי עסקים לאחר המועד בו החלטת בית
המשפט לאשר את הסכם הפשרה ,תהפוך לפסק דין חלוט .המלצת הצדדים המוסכמת בקשר לשכ"ט התובע
ובא כוחו ,אשר ישולמו מתוך סכום התשלום ,היא כי שכה"ט לב"כ התובע יעמוד על סך של  300,000ש"ח,
בתוספת מע"מ ואילו הגמול לתובע יעמוד על סך של  100,000ש"ח (וכן סכום נוסף של  10,000ש"ח בתוספת
מע"מ כהחזר הוצאות שהוציא בעבור חו"ד מומחה שהוגשה מטעמו לבית המשפט) .יצוין כי אדם אשר נמנה עם
חברי הקבוצה המיוצגת או גוף שצוין בסעיף (18ד) לחוק תובענות ייצוגיות ,רשאי להגיש לבית המשפט התנגדות
מנומקת להסכם הפשרה או להמלצה המוסכמת בעניין גמול התובע ושכר טרחה ,בתוך  45יום (או בתוך מועד
מאוחר י ותר אם ייקצב על ידי בית המשפט) .בפרק הזמן האמור לעיל ,רשאי כל אדם אשר נמנה עם חברי
הקבוצה המיוצגת להגיש לבית המשפט בקשה להתיר לו לצאת מהקבוצה עליה יחול הסכם הפשרה (להלן:
"הודעת פרישה") .מגיש הודעת הפרישה ישלח העתק ממנה לב"כ התובע ,לפי הכתובת הרשומה שנרשמה
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בדו"ח המיידי שפרסמה החברה ביום  4בפברואר  ,2015מס' אסמכתא .2015-01-025237 :בכפוף להוראות
הסכם הפשרה ,יחייב הסכם הפשרה את כל הנמנים עם חברי הקבוצה המיוצגת ,אשר לא מסרו הודעות פרישה
כדין .יובהר כי ככל ותוגשנה הודעות פרישה ,אז סכום התשלום הכולל יקטן בהתאם (שכן חברי הקבוצה
הפורשים לא יהיו זכאים לתשלום מקבוצת חג'ג') ואולם ככל שבית המשפט יאשר את הסכם הפשרה ,כמות
שהוא (לרבות התשלום לתובע ובא כוחו ,בסכומים שצוינו לעיל) ,אזי הסכום שיחולק לחברי הקבוצה יעמוד על
כ 9-אגורות לכל מניה (ברוטו) .7יובהר כי למעט כמפורט לעיל ,קבוצת חג'ג' לא תידרש להוסיף על סכום
התשלום כל חיוב או כל מס המתחייב על פי דין בגין התשלום (ואלו ייגרעו מסכום התשלום באמצעות חבר
הבורסה או על-ידי גורמים אחרים באמצעותם יחולק סכום התשלום לבעלי המניות המשתתפים מתוך חברי
הקבוצה) והעברת סכום התשלום על ידי קבוצת חג'ג' ,כאמור לעיל ,תהווה מילוי של כלל התחייבויותיה
הכספיות כלפי כל חברי הקבוצה מכוח הסכם הפשרה .בכפוף לאישורו של הסכם הפשרה על ידי בית המשפט
ובכפוף למילוי כל הוראות הסכם הפשרה ,חברי הקבוצה שלא ימסרו הודעות פרישה יוותרו על טענותיהם כנגד
קבוצת חג'ג' ו/או מי מטעמה ואישור הסכם הפשרה יהווה מעשה בית דין כלפי כל חברי הקבוצה (למעט כלפי מי
שמסרו הודעת פרישה) בקשר עם כל ענייני התביעה.
4.2.4

ביום  23בפברואר  ,2014דיווחה החברה אודות השלמת רכישת כ 52%-מהזכויות במקרקעי פרויקט הגוש הגדול
בתל אביב על ידי חברי קבוצת רכישה (עליה נמנית החברה עצמה) שאורגנה על ידי החברה ,רכישה אשר
השלימה את רכישת מלוא הזכויות במקרקעין .על המקרקעין צפויים להבנות ,בהתאם לתכניות החלות ובכפוף
לקבלת ההקלות הנדרשות על פי דין 2 ,בנייני מגורים בני  74דירות ומרכז מסחרי בשטח של כ 950-מ"ר בקומת
הקרקע ,מעל  3קומות מרתף .החברה מחזיקה בפרויקט בכ 68%-מהזכויות לשטחי המסחר ,בזכויות לכ33-
חניות בפרויקט ובכ 30%-מהזכויות ביחידת דיור אחת.
באותו המועד נכנסו לתוקף התקשרויות החברה ,יחד עם יתר חברי הקבוצה ,בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי,
אשר העמיד ויעמיד לחברי קבוצת הרכישה ,ובכללם החברה ,מימון לצורך השלמת רכישת הזכויות במקרקעין,
פיתוחו ובנייתו של הפרויקט .המימון שנלקח על ידי החברה הינו בסך כולל של כ 15.3-מיליון ש"ח ,והוא מובטח
בין היתר בערבות אותה העמידו לתאגיד הבנקאי ה"ה יצחק חג'ג' ועידו חג'ג' ,בעלי השליטה בקבוצת חג'ג',
המכהנים כדירקטור וכדירקטור ומנכ"ל החברה ,בהתאמה .לפרטים נוספים ראה סעיף (6.17.1ג) לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד המצורף לדוח זה.

4.2.5

ביום  17במרץ  ,2014אישרה האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ,בין היתר ,את מינויו של מר משה בן
דת לכהונה נוספת כדירקטור חיצוני בחברה ,אשר החלה ביום  3ביולי  .2014כן אישרה האסיפה את החלפת
תקנון החברה ,כך שיותאם להיות החברה חברה פרטית שהינה חברת אגרות חוב .לנוסח התקנון ראה דו"ח
מיידי שפרסמה החברה ביום  18במרץ  ,2014מס' אסמכתא .2014-01-016407

4.2.6

ביום  7באפריל  , 2014דיווחה החברה כי מר צבי גרינולד ,שכיהן כיו"ר דירקטוריון פעיל בחברה ,יחדל מלשמש
כיו"ר פעיל החל מיום  30ביוני  .2014ביום  26ביוני  2014אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה כי החל
מהמועד האמור ,מר צבי גרינולד יהיה זכאי ,לגמול שנתי ולגמול השתתפות בגין כהונתו כדירקטור בחברה,
בגובה הסכומים הקבועים המפורטים בתוספת השנייה ובתוספת השלישית ,בהתאמה ,לתקנות החברות (כללים
בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני) ,התש"ס( 2000-יובהר כי גמול זה זהה לגמול המשולם ליתר
הדירקטורים שאינם נמנים על בעלי השליטה בחברה ,לרבות הדירקטורים החיצוניים בחברה).

4.2.7

ביום  26ביוני  2014אישורו ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,ובהמשך לכך ביום  18באוגוסט  2014אישרה
האסיפה הכללית של החברה ,בהתאם להוראות סעיף 267א לחוק החברות ,את מדיניות התגמול המתוקנת

7

קרי ,בניכוי כל חיוב או מס שיחולו בגין התשלום על פי דין ו/או כמפורט להלן.
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לנושאי המשרה בחברה ,בנוסח שצורף כנספח א' לדוח המיידי שפרסמה החברה ביום  26ביוני ( 2014מס'
אסמכתא.)2014-01-100581 :
4.2.8

ביום  15בספטמבר  2014קיבלה החברה בקשה לאישור תובענה אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט
המחוזי בתל-אביב ,כנגד החברה וחברי הדירקטוריון של החברה (להלן ביחד "הנתבעים") .הבקשה הוגשה על
ידי מבקש ("המבקש") הטוען להיותו בעל מניות בחברה .בבקשה נטען ,בין היתר ,כי מחובתם של הנתבעים היה
(וכי הם נמנעו או לא עשו די בכדי) ,לשמור את רכיב הסחירות הגלום במניות החברה ולפעול בכדי למנוע את
כניסת מניות החברה לרשימת השימור ,ולאחר שהמניות נסחרו ברשימת השימור לנקוט בכל הפעולות הנדרשות
כדי להוציא את מניותיה של החברה מרשימת השימור.
בנוסף ,טוען המבקש כי חברי הדירקטוריון התרשלו לכאורה והפרו את חובת האמון והזהירות בהן הם חבים
כלפי החברה ובעלי המניות מקרב הציבור ,בכך שלא שקלו וכן לא הביאו לידיעתם של בעלי מניות המיעוט
בחברה הצעות שונות שהועלו על ידי משקיעים בחברה ,שעניינן הגדלת החזקות הציבור במניות החברה.
בעשותם כן ,אפשרו הנתבעים לקבוצת חג'ג' לרכוש את מניות החברה (במסגרת הצעת הרכש המלאה) במחיר
נמוך ביותר ומנעו מהחברה את האפשרות לגייס הון בתנאים עדיפים והכל תוך פגיעה באינטרסים של בעלי
מניות המיעוט בחברה.
יצוין כי נכון למועד זה ,לאור הסכם הפשרה שתואר בסעיף  4.2.3לעיל ,הגישו הנתבעים ביום  5בפברואר 2015
בקשה לסילוק התובענה על הסף ולחילופין לעיכוב הליכים בה ,כאשר הטענה העיקרית שפורטה בבקשה הינה
שהפיצוי שהוסכם עליו במסגרת הסכם הפשרה (אשר טרם אושר על ידי בית המשפט) ממילא יאיין את
האפשרות של המבקש ושל חברי הקבוצה הנטענת על פי התובענה שתוארה בסעיף  4.2.3לעיל (אשר מהווים כ-
 85%מכלל חברי הקבוצה הנטענת בתובענה) להמשיך בבירור תביעתם ולקבל את הסעד הכספי הנתבע
במסגרתה ,שכן פסק הדין שיינתן במסגרת התובענה שתוארה בסעיף  4.2.3לעיל יהווה מעשה בית דין עבור
המבקש וחברי הקבוצה בתובענה שתוארה בסעיף  4.2.3לעיל ,העוסקת אף היא בשווי ההוגן של המניות במועד
הצעת הרכש (ולא בכל סעד אופרטיבי אחר) .נכון למועד פרסום דו"ח זה ,ביהמ"ש טרם קיבל החלטה בבקשה
לסילוק על הסף.

4.2.9

4.2.10

ביום  6באוקטובר  2014חדל לכהן בתפקידו מבקר הפנים של החברה עופר ססובר והוא הוחלף על ידי הגב' דנה
גוטסמן – ארליך  ,שמונתה באותו מועד על ידי דירקטוריון החברה כמבקרת הפנים של החברה ,לאחר המלצת
ועדת הביקורת.
ביום  18בדצמבר  , 2014נמסר לחברה על ידי קבוצת חג'ג' ,כי מר נתן פריד ,המעניק לקבוצת חג'ג' שירותי ניהול
בתפקיד סמנכ"ל כספים (להלן" :התפקיד") ,הודיע לה כי בשל רצונו להפחית מזמנו בקבוצה ולהתפנות לענייניו
האישיים ,בכוונתו לסיים את התפקיד ביום  28בפברואר  ,2015וכי לאור האמור לעיל ,תחדל קבוצת חג'ג'
מלהעניק לחברה שירותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר פריד (וזאת מבלי לגרוע מזכותה של קבוצת חג'ג' להעניק
לחברה את השירותים האמורים באמצעות גורם אחר ,והכל בהתאם להתקשרות המתוארת בביאור  14ג' 10
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים לדו"ח זה)  .ביום  1במרץ  2015נמסר לחברה
על ידי קבוצת חג'ג' כי היא הגיעה לסיכום מחודש עם מר פריד ,לפיו היא תכנס את מוסדותיה הרלבנטיים
בתקופה הקרובה על מנת לדון באישור מינויו של מר פריד לתפקיד סמנכ"ל בכיר בקבוצת חג'ג' ומשנה למנכ"ל
קבוצת חג'ג' .לעת עתה ,תוסיף קבוצת חג'ג' להעניק לחברה שרותי סמנכ"ל כספים באמצעות מר פריד והחברה
תדווח על כל שינוי בנושא.

 4.2.11ביום  15במרץ  2015אישר דירקטוריון החברה את התקשרות קבוצת חג'ג' מגדלי מגורים בע"מ ,חברת בת
בבעלות מלאה של החברה ("חברת הבת") בהסכם ,עם צדדים שלישיים ,בכפוף לחתימת הצדדים על ההסכם,
שעיקריו כדלקמן:
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בתמורה לתשלום לא מהותי ,לחברת הבת תינתן אופציה (להלן" :האופציה") לרכוש בעצמה ו/או באמצעות
צדדים שלישיים אליהם תסוחר ותוסב האופציה (לרבות כל חלק הימנה) ,את כלל זכויותיהם 8של המוכרים
במקרקעין הידועים כחלקות מס'  19ו 20-בגוש  6516במרינה בהרצליה 9אשר שטחם הכולל הוא כ 10,191-מ"ר
(להלן" :המקרקעין" או "הממכר") ,ויעודם הוא למלונאות לסוגיה וכן זכויות לשטחי חניה בנויים.
האופציה תהיה ניתנת למימוש על ידי חברת הבת החל ממועד חתימת הסכם האופציה ועד ליום  31בדצמבר
( 2015להלן" :תקופת האופציה") .ככול שתמומש האופציה ,מימושה יעשה ,על בסיס נוסח הסכם המכר שצורף
כנספח להסכם האופציה ,בתמורה לסך של כ 75-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ.
עפ"י התב"ע החלה ביחס למקרקעין (שייעודה תיירות ו/או מלונאות) נכון למועד זה ,סה"כ שטחי הבניה
במקרקעין הינם בסך של כ 7,525 -מ"ר שטח עיקרי בתוספת שטחי שירות עיליים ותחתונים וניתן להקים על
המקרקעין מבנה מלונאי בן  3קומות.
יצוין כי נכון למועד זה ,החברה בוחנת את המתווים האפשריים לביצוע העסקה ,בין בעצמה ובין בדרך של גיבוש
קבוצת רכישה.
יצוין כי במסגרת הוראות הדין החלות על המקרקעין ,במסגרת הקמה אפשרית של בית מלון על המקרקעין,
ניתן בכפוף להוראות הדין ,לשווק דירות נופש אשר בעליהן יוכלו לעשות בהן שימוש בחלק מוגבל של השנה
ובמרבית ימי השנה ישמשו דירות הנופש כחלק מחדרי המלון ויעמדו לרשות הציבור הרחב .בימים אלו מנהלת
החברה מגעים ראשוניים מול מספר רשתות מלונאות בינ"ל מובילות לעניין אפשרויות של הפעלת מלון על ידן.
 4.2.12נכון למועד פרסום הדו"ח מנהלת החברה משא ומתן לרכישת מגרש ביעוד למסחר בשטח של כ 4,200-מ"ר
בנתניה ,בתמורה לסך של כ 21-מיליון ש"ח .המגרש מצוי בקרבת חוף הים בנתניה והינו פנוי .על פי התב"ע
החלה על המקרקעין ניתן לבנות מבנה מסחרי בן שתי קומות בשטח עילי כולל ברוטו של כ 3,500-מ"ר מעל
קומת מרתף הכוללת כ 100-חניות תת קרקעיות .יודגש כי נכון למועד פרסום דו"ח זה ,החברה טרם התקשרה
בכל מסמך מחייב בקשר עם העסקה שתוארה לעיל.

8

9

זכויות המוכרים בחלקות  ,20 - 19הינן זכויות חכירה לדורות לתקופה שעד לשנת  .2086כמו כן כוללות הזכויות האמורות את זכויות המוכרים מכוח חוזה
חכירה מיום  ,31.12.1995שנחתם בין אחד המוכרים לבין המינהל וחוזה חכירה מיום  16.7.1996שנחתם בין המוכר הנוסף לבין המינהל ,ביחס למקרקעין
וביחס לחלקה .56
הידועות בעבר כמגרשים  5ו 6-לפי תוכניות בנין עיר החלות על המקרקעין.
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חלק ה' – גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
 .5מידע נדרש ביחס לאגרות החוב (סדרה א') של החברה
5.1

ריכוז נתונים

אגרות חוב (סדרה א') (*)
האם הסדרה מהותית (כהגדרת המונח בתקנה (10ב)(()13א) כן
לתקנות דוחות תקופתיים ומיידיים
30.12.2014
מועד הנפקה
28.01.2014
מועד הגדלת סדרה
84,064,000
שווי נקוב במועד ההנפקה (בש"ח)
100,000,000
שווי נקוב במועד הגדלת הסדרה (בש"ח)
83,330
שווי נקוב ליום 31.12.2014
 83,330ש"ח (אגרות החוב אינן צמודות)
שווי נקוב צמוד ליום ( 31.12.2014בש"ח)
סכום הריבית שנצברה בתוספת הפרשי הצמדה נכון ליום -
31.12.2014
 82,073אלפי ש"ח
שווי הוגן בדוחות הכספיים ליום 31.12.2014
 83,330אלפי ש"ח
שווי בבורסה ליום 31.12.2014
ריבית שנתית קבועה בשיעור של .6.55%
סוג ושיעור הריבית
שיעור הריבית אותו נושאות אגרות החוב (סדרה א') יותאם
הפחתה בדירוג אגרות החוב (סדרה א') והכל בהתאם
לאמור בסעיף  6לתנאים שמעבר לדף בתוספת הראשונה
לשטר הנאמנות מיום  26בנובמבר  2013והתיקון לו מיום
 26בדצמבר  2013שנחתם בין החברה לבין הנאמן,
כהגדרתו להלן ואשר פורסם על ידי החברה ביום 26
בדצמבר ( 2013להלן "שטר הנאמנות").
קרן אגרות החוב (סדרה א') עומדת לפרעון ב 6-תשלומים,
מועדי תשלום הקרן
באופן ש 5-התשלומים הראשונים יהיו בשיעור של 16.67%
והתשלום האחרון יהיה בשיעור של  ,16.65%ביום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2014עד ( 2019כולל).
הריבית תשולם ביום  31בדצמבר וביום  30ביוני של כל
מועדי תשלום הריבית
אחת מהשנים  2014עד ( 2019כולל) החל מחודש יוני 2014
ועד חודש דצמבר .2019
לא צמוד.
בסיס הצמדה (קרן וריבית)
לא
האם ניתנות להמרה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לבצע
זכות החברה לבצע פדיון מוקדם או המרה כפויה
פדיון מוקדם בכל עת של אגרות החוב (סדרה א') והכל
בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות הבורסה
וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי ובהתאם
לתנאים הבאים:
א .תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד
לרבעון.
ב .הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מסך
של  1מיליון ש"ח .למרות האמור לעיל ,תהיה החברה
רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום
האמור ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון
אחד לשנה .לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת
אגרות החוב (סדרה א') אם סכום הפדיון האחרון
יפחת מ 3.2-מיליון ש"ח.
ג .הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
במקרה של פדיון מוקדם ,יהיה הסכום הגבוה מבין
הבאים )1( :שווי שוק של יתרת אגרות החוב (סדרה
א') שבמחזור ,אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה
הממוצע של אגרות החוב (סדרה א') בשלושים ()30
ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת
הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ( )2הערך
ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה א') העומדות
לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו קרן בתוספת ריבית,
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עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ( )3יתרת תזרים
המזומנים של אגרות החוב (סדרה א') העומדות
לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת
לפי תשואת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן)
בתוספת ריבית בשיעור  .1.5%היוון אגרות החוב
(סדרה א') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל
ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון
שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה א') העומדות
לפדיון מוקדם ,כפי שיקבע בדוח ההצעה הראשונה.
לעניין זה" :תשואת האג״ח הממשלתי" משמעה,
ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון ,בתקופה של שבעה
( )7ימי עסקים ,המסתיימת שני ( )2ימי עסקים לפני
מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש ()3
סדרות אגרות חוב ממשלתי ושמשך חייהן הממוצע
הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות
החוב (סדרה א') במועד הרלוונטי.
האם ניתנה ערבות לתשלום התחייבויות החברה על פי שטר כן .קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ,חתמה על כתב
ערבות להבטחת מלוא התחייבויות החברה למחזיקי אגרות
הנאמנות
החוב (סדרה א') של החברה.
5.2

פרטים אודות הנאמנים
אגרות חוב (סדרה א')
שם הנאמן:
שם האחראי על הסדרה:
דרכי התקשרות:
טלפון:
פקס:
דוא"ל:
כתובת למשלוח דואר:

5.3

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
יוסי רזניק ,רו"ח
03-6389200
03-6393316
trust@rpn.co.il
רחוב יד חרוצים  14תל אביב

דירוג
אג"ח א'
שם החברה המדרגת

Standard & Poor's
( Maalotלהלן" :מעלות")

הדירוג שנקבע לאגרות החוב במועד הנפקת הסדרה

ilBBB+

דירוג אגרות החוב ליום  31בדצמבר 2014

ilBBB+

הדירוג הקבוע לאגרות החוב במועד פרסום הדו"ח

ilBBB+

היסטורית דירוג

ל.ר.

לפרטים אודות דוח הדירוג שפורסם על ידי מעלות לאגרות חוב (סדרה א') של החברה ,ראה דיווחים מיידיים
שפרסמה החברה ביום  17בדצמבר  ,2013בו נכלל העתק דו"ח הדירוג ,וביום  26בינואר  ,2014בו צוין ,בין היתר,
כי חברת הדירוג הותירה את הדירוג  ilBBB+בתוקף ,גם בעת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה א') (מס'
אסמכתאות 2013-01-099655 :ו ,2014-01-024115 -בהתאמה) ,ואשר מובאים בדו"ח זה בדרך של הפניה.
5.4

עמידה בתנאים והתחייבויות לפי שטר הנאמנות
למיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  2014ונכון למועד פרסום דוח זה ,החברה עומדת בכל התנאים
וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות ,לא התקיימו התנאים המקימים עילות להעמדת אגרות החוב (סדרה א')
לפירעון מיידי או למימוש בטוחות שניתנו להבטחת התשלום למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') והחברה לא
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קיבלה הודעות כלשהן מהנאמן בדבר אי עמידתה בתנאי שטר הנאמנות בקשר עם העמדת אגרות החוב (סדרה
א') לפירעון מיידי.
5.5

שעבודים וביטחונות; אמות מידה פיננסיות; שינוי מרות
א .להבטחת פירעון מלוא התחייבויות החברה בקשר עם אגרות החוב (סדרה א') לפי שטר הנאמנות ,העמידה
קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ,לטובת הנאמן ,ערבות מלאה (להלן" :ערבות קבוצת חג'ג'") ,מוגבלת
בסכום שלא יעלה על סך של מאה מיליון ש"ח ( 100,000,000ש"ח) והריבית בגינו ,לרבות ריבית פיגורים
בשיעור הקבוע בשטר הנאמנות ,ככל שתחול ,עד למועד פירעונן בפועל של אגרות החוב (סדרה א') על-פי
תנאיהן .יצוין כי התחייבויות החברה כאמור כוללות גם התחייבות החברה לתשלום סכומים נוספים
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במסגרת פדיון מוקדם (מלא או חלקי) ,ככל שיבוצע וכן הוצאות ושכר
טרחת הנאמן ובאי כוחו כמפורט בשטר הנאמנות ,לרבות שיפוי הנאמן על ידי החברה (ביחד להלן:
"ההתחייבויות המגובות") והכל בכפוף לאמור בכתב הערבות שצורף כנספח  5.2לשטר הנאמנות (להלן:
"כתב הערבות") .כתב הערבות תקף נכון למועד פרסום דו"ח זה.
הערבות לא תהיה ניתנת להחלפה או לשינוי לרבות שינוי בתנאיה ,למעט כמפורט בס"ק ד' להלן ,אלא
בהתקיים האמור בפסקאות ( )1או ( )2של סעיף 35ז לחוק ניירות ערך.
על אף האמור לעיל ובהתאם לסעיף  2.3לכתב הערבות ,ערבות קבוצת חג'ג' לא תחול ביחס לאגרות חוב
שתוחזקנה על ידי תאגיד בשליטת החברה וכל עוד הן מוחזקות על ידי תאגיד בשליטתה כאמור .למען הסר
ספק ,אגרות חוב שתירכשנה על ידי החברה תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר בבורסה ,ובהתאם ,ערבות קבוצת
חג'ג' לא תחול ביחס אליהן.
כמו כן ,ערבות קבוצת חג'ג' ניתנת לחילוט חלקי או לחילוט מלא ,רק בהתאם לתנאים הקבועים בסעיף 2.4
לכתב הערבות המצורף לשטר הנאמנות.
מובהר כי סכום הערבות יפחת בגובה סכום התשלומים שישולמו על ידי החברה ,בגין תשלום על חשבון איזה
מההתחייבויות המגובות .כמו כן ,אם הערבות חולטה חילוט ערבות חלקי ,תופחת הערבות בהתאם בסך
הסכום שחולט ושולם על ידי קבוצת חג'ג' על חשבון ההתחייבויות המגובות ,וההתחייבויות המגובות
תפחתנה בהתאמה.
ב .שעבוד שוטף שלילי -עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב (סדרה א'),
ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ,החברה התחייבה כי לא תיצור
שעבוד שוטף שיחול כמקשה אחת על כלל נכסיה (להלן" :השעבוד השלילי") לטובת צד שלישי כלשהו
להבטחת כל חוב או התחייבות כלשהי .יצוין ,כי נכון למועד פרסום דו"ח זה ,לחברה אין שעבוד שוטף החל
כמקשה אחת על כלל נכסיה .יובהר למען הסר ספק כי אין באמור בכדי לגרוע מתאגידים בשליטת החברה
לרשום שעבוד שוטף כאמור על כלל נכסיהם.
למען הסר ספק יובהר ,כי החברה תהא רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם ,בשעבודים קבועים
לרבות יצירת שעבודים שוטפים על נכס ספציפי ,אחד או יותר ,של החברה בקשר עם יצירת אותם שעבודים
קבועים ולא יהיה במקרה כאמור הפרה של הוראת סעיף ב' זה לעיל .פרט לאמור לעיל ,לא יחולו על החברה
מגבלות כלשהן על יצירה ורישום שעבודים כאמור והחברה תוכל לרשמם ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או
המחזיקים באגרות החוב (סדרה א') .כמו-כן ,החברה תהיה רשאית למכור ,להחכיר ,למסור או להעביר בכל
דרך אחרת את רכושה ,כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת מי שתמצא לנכון ,ללא צורך בהסכמה כלשהי
של הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
ג .עמידה באמות מידה פיננסיות
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במסגרת שטר הנאמנות התחייבה החברה בהתניות שונות (הנוגעות בין היתר לביצוע חלוקה ,כהגדרת המונח
בחוק החברות ,על ידי החברה ,כמפורט בסעיף  6.4לדו"ח תיאור עסקי התאגיד ותנאים לפירעון הלוואות
הבעלים שהעמידה קבוצת חג'ג' לחברה ,כמפורט בדו"ח זה להלן) ובין היתר ,התחייבה החברה כי כל עוד
תהיינה אגרות החוב (סדרה א') קיימות במחזור ,היא תעמוד באמות המידה הפיננסיות שלהלן:
( )1ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או
הסקורים ,לפי העניין ,בתוספת הלוואות הבעלים 10לא יפחת מסך של  45,000אלפי ש"ח.
יצוין כי ההון העצמי של החברה ליום  31.12.2014הינו בסך של  40,750אלפי ש"ח והלוואת הבעלים
לאותו מועד מסתכמות לסך של  12,228אלפי ש"ח ובסה"כ  52,978אלפי ש"ח.
( )2עד למועד פירעון  30%מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,יחס ההון העצמי המתוקנן של
החברה( 11הכולל את זכויות המיעוט) לסך מאזן (סך כל הנכסים של החברה בהתאם לדוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה המבוקרים/הסקורים ,לפי העניין) (להלן" :יחס הון למאזן") ,לא
יפחת מ ;40%-לאחר פירעון  30%מקרן אגרות החוב (סדרה א') של החברה ,יחס הון למאזן לא יפחת
מ.30%-
כאמור לעיל ,ההון העצמי של החברה ליום  31.12.2014הינו בסך של  40,750אלפי ש"ח והלוואת הבעלים
הינן בסך של  12,228אלפי ש"ח ובסה"כ  52,978אלפי ש"ח .דמי הסיחור מסתכמים לסך של כ68,240 -
אלפי ש"ח .סך המאזן של החברה ליום  31.12.2014הינו בסך של  164,190אלפי ש"ח .לפיכך ,יחס הון
למאזן הינו בשיעור של כ.74%-
יצוין ,כי היה והחברה תמצא בהפרה של איזה מההתניות הפיננסיות המפורטות לעיל ,בתקופה של שני
רבעונים עוקבים (בקשר עם כל התניה בנפרד) ,תהווה הפרה כאמור עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל
היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א').
( )3שיעור הרווח הגולמי של החברה ,על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים או הסקורים ,לפי
העניין ,לא יפחת בתקופת הדו"ח המצטברת (קרי ,מתחילת אותה שנה קלנדרית בה מבוצעת הבדיקה)
או בתקופת  12החודשים שקדמו למועד הדו"ח ,לפי הענין ,מ( 25%-להלן" :שיעור הרווח הגולמי
המינימאלי").
הרווח הגולמי של החברה בדוחותיה הכספיים ליום  31.12.2014היה בשיעור של כ.88%-
עוד יצוין ,כי היה והחברה תמצא בהפרה בדבר עמידתה בשיעור הרווח הגולמי המינימאלי ,בתקופה של
שלושה רבעונים עוקבים ,תהווה הפרה כאמור עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב (סדרה א').
לאור האמור ,עומדת החברה בכל  3אמות המידה הפיננסיות שצוינו.
הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתניות הפיננסיות שפורטו לעיל תתבצע על ידי החברה בכל רבעון ביחס
לדוחות הכספיים ,הסקורים או המבוקרים ,לפי העניין שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד מיד בסמוך
לפרסום הדוחות הרלבנטיים ,כל עוד אגרות חוב (סדרה א') קיימות במחזור.
ד .שינוי מרות כעילה לפירעון מיידי
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הלוואות הבעלים הינן הלוואות הבעלים הקיימות (הלוואות בעלים שהעמידה קבוצת חג'ג' לחברה ,שיתרתן נכון ליום  31בדצמבר
 2014מסתכמת לסך של כ 12.2 -מיליוני ש"ח ויתרתן נכון למועד פרסום דו"ח זה מסתכמת לסך של כ 8 -מיליוני ש"ח ,אשר שיעור
הריבית השנתית אותן הן נושאת הינו  )4.55%והלוואות הבעלים העתידיות (הלוואות בעלים שתועמדנה מעת לעת על ידי קבוצת חג'ג'
לחברה .שיעור הריבית השנתית שתשאנה הלוואות הבעלים האמורות ,ככל שתועמדנה ,לא יעלה על .)4.55%
'ההון העצמי המתוקנן' -ההון העצמי המאוחד של החברה (לא כולל זכויות מיעוט) על פי דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים,
לפי העניין בתוספת הלוואות הבעלים ובתוספת דמי סיחור ו/או דמי ניהול ו/או דמי ארגון (להלן ביחד" :דמי סיחור") אותם זכאית
ותהא זכאית החברה לקבל מחברי קבוצות הרכישה ,אותן מארגנת החברה ,על פי הסכמי הצטרפות חתומים ביחס לפרויקטים ,בהם
הושלמה קבוצת הרכישה (לרבות על ידי החברה עצמה) ונרכשו מקרקעי הפרויקט ,וזאת למעט דמי סיחור אשר כבר הוכרו בדוחותיה
הכספיים של החברה.
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יצוין כי אחת העילות שבהתקיימות איזו מהן יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') להעמיד אותן
לפירעון מיידי (אשר כוללות תניות המתייחסות גם לקבוצת חג'ג' ,ולא רק לחברה ,לאור היותה של קבוצת
חג'ג' ערבה להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב וכן כוללות תניות הנוגעות להפסקת או
שינוי דירוג אגרות החוב) ,היא אם ה"ה יצחק ועידו חג'ג' (במישרין או בעקיפין) יחדלו מלהימנות על בעלי
השליטה בחברה (בשרשור סופי) מכל סיבה שהיא וזאת למעט במקרה בו אישרה אסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה א') בהחלטה מיוחדת את העברת השליטה בחברה( .בסעיף זה "שליטה" – החזקה של לפחות 45%
מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ובלבד שאין בעל מניות גדול יותר היכול למנות דירקטורים
לדירקטוריון החברה" .החזקה" לעניין זה הינה לרבות החזקה "ביחד עם אחרים" ,כהגדרת המונח בחוק
ניירות ערך).
יובהר כי (א) עסקה שנעשתה על ידי בעלי השליטה (כולם או חלקם) שכתוצאה ממנה אחד מבין ה"ה יצחק
חג'ג' ויהודה עידו חג'ג' נותר בעל שליטה בחברה לא תחשב "כהעברת שליטה"; (ב) ירושה על פי דין ,אינה
מהווה עסקה.
כן יצוין כי היה וקבוצת חג'ג' תמכור את מניות השליטה בחברה לבעלי השליטה (כהגדרתם לעיל) ואילו בעלי
השליטה ימכרו את מניות השליטה בקבוצת חג'ג' לצד שלישי ,אזי אמנם לא תתקיים העילה המפורטת
בסעיף זה לעיל אולם במקרה זה ,כתנאי למכירת מניות השליטה בקבוצת חג'ג' על ידי בעלי השליטה ,יידרשו
בעלי השליטה ,על פי שיקול דעתם הבלעדי של בעלי השליטה ,לנקוט באחת הפעולות הבאות (שעם ביצוע איזו
מהן תפקע ערבות קבוצת חג'ג' ותושב על ידי הנאמן לידיה):
(א) חתימת בעלי השליטה על כתב ערבות כלפי הנאמן ,שנוסחה יהיה זהה לנוסח שצורף כנספח  5.2לשטר
הנאמנות ,בשינויים המחויבים ויהיה לשביעות רצונו המלאה של הנאמן (להלן" :ערבות בעלי
השליטה");
(ב) הפקדה על ידי בעלי השליטה ,בחשבון בנק ,שיפתח על ידי החברה בבנק מסחרי בישראל ושישועבד על
כל תכולתו לטובת הנאמן ולשביעות רצונו ,של פיקדון כספי (כל עלויות פתיחת וניהול החשבון האמור
וסגירתו יחולו על החברה וזאת בכפוף לאמור בשטר הנאמנות;
(ג) הפקדה של בעלי השליטה ,אצל הנאמן ,של ערבות בנקאית (כהגדרתה בשטר הנאמנות) לתשלום קרן
אגרות החוב (סדרה א') ,בצירוף הריבית בגינה ,בסכום שיהיה שווה ליתרת התחייבותה של החברה
למחזיקי אגרות החוב (סדרה א') במועד ביצוע ההחלפה הנ"ל.
לפרטים נוספים ראה סעיף  7.1.11לשטר הנאמנות.
ה .פירעון הלוואות בעלים
הלוואות הבעלים הקיימות
מעבר לפירעון הלוואות הבעלים בסך כולל של  50מיליון ש"ח ,שבוצע ביום  31בדצמבר  2013מכוח תמורת
הנפקת אגרות החוב (סדרה א') ,החברה גם תהיה רשאית לפרוע מעת לעת את יתרת הלוואות הבעלים
הקיימות ,עד לתקופה המסתיימת ביום  31בדצמבר ( 2014להלן" :תקופת הביניים") וזאת ככל שיתקבלו
בחברה דמי סיחור וכספים ממכירת זכויות של החברה בפרויקטים שלה ,לרבות כתוצאה ממכירות זכויות
שבוצעו עובר לתקופת הביניים ומתוך כספים אלו בלבד ,ובלבד שלאחר פירעון כאמור ההון העצמי המתוקנן
של החברה יהיה מעל  100מיליון ש"ח.
יתרת הלוואות הבעלים הקיימות שלא תפרע בפירעון כאמור (להלן" :יתרת הלוואות הבעלים הקיימות"),
כאמור לעיל ,תישא שיעור ריבית שנתית שלא יעלה על .4.55%
בכפוף לאמור להלן (אשר גובר על האמור בפסקה זו) ,מועד פירעונן של יתרת הלוואות הבעלים הקיימות
יהיה נחות לפירעון אגרות החוב (סדרה א') והוא יבוצע לאחר סילוק מלא סופי ומוחלט של מלוא התחייבויות
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
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הלוואות הבעלים העתידיות
קבוצת חג'ג' תהיה רשאית להעמיד לחברה הלוואות בעלים עתידיות ושיעור הריבית השנתית שתשאנה
הלוואות הבעלים העתידיות ,ככל שתועמדנה ,לא יעלה על .4.55%
בכפוף לאמור להלן (אשר גובר על האמור בפסקה זו) ,מועד פירעונן של הלוואות הבעלים העתידיות יהיה
נחות לפירעון אגרות החוב (סדרה א') והוא יבוצע לאחר סילוק מלא סופי ומוחלט של מלוא התחייבויות
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
פירעון יתרת הלוואות הבעלים הקיימות והלוואות הבעלים העתידיות
על אף האמור לעיל ,החברה תהיה רשאית לפרוע מעת לעת את יתרת הלוואות הבעלים [הקיימות (לאחר
תקופת הביניים) והעתידיות] בהתאם לתנאיהן ,ובלבד שלאחר פירעון הלוואות הבעלים ההון העצמי
המתוקנן של החברה יהיה לפחות  100מיליון ש"ח.
ו .התאמת שיעור הריבית בגין ירידה בדירוג של אגרות החוב (סדרה א')
( )1ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה א') על-ידי מעלות או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה (להלן:
״חברת הדירוג״) (במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג
של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך תקופת ריבית
כלשהי ,כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה א') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר (להלן :״הדירוג

המופחת״) מדירוג ( ilBBB+יציב) (או דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג
אחרת ,ככל שתבוא במקום מעלות (להלן:״דירוג הבסיס״)) ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') ,בשיעור של  0.25%לשנה (להלן :״שיעור הריבית
הנוסף״) ,בגין דרגה אחת מתחת לדירוג הבסיס ובשיעור  0.25%לשנה ,בגין כל דרגה נוספת מתחת לדירוג
הבסיס (עד לדירוג של  ilBBBמינוס) עד לתוספת ריבית מקסימלית של  1%לשנה מעל שיעור הריבית
שנקבע במכרז ( ,)6.55%וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת הדירוג
ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה א') או עד להעלאת דירוג
אגרות החוב (סדרה א') בדרגה ( )Notchאחת או יותר ,שאז בגין כל העלאת דרגה של דירוג אגרות החוב
(סדרה א') ,יופחת שיעור הריבית הנוסף בשיעור  0.25%לשנה (אך בכפוף לאמור להלן) ,כך שבכל מקרה
שיעור הריבית הנוסף ,לא יפחת מאפס ,היינו ,שיעור הריבית לא יפחת משיעור שנתי של .6.55%
( )2במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה א')
כאמור לעיל ,תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב (סדרה א') כלפי מעלה ,לדירוג השווה או
גבוה מדירוג הבסיס (להלן :״הדירוג הגבוה״) ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי
אגרות החוב (סדרה א ') ,במועד התשלום הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב
(סדרה א ') דורגו בדירוג הגבוה בלבד ,כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות
החוב (סדרה א') יהיה שיעור הריבית שנקבע במכרז ( ,)6.55%כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר
תוצאות ההנפקה ,ללא כל תוספת (ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב
מ.)6.55%-
( )3ככל שאגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה (כך לדוגמה ,אך לא רק,
בשל אי קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג ,לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או דיווחים להם
התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת) לתקופה העולה על  21ימים ,לפני פירעונן הסופי ,תיחשב
הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב (סדרה א') כאמור בס״ק ( )1לעיל בדרגה אחת מתחת
לדירוג הבסיס ,באופן שבנסיבות כאמור שיעור הריבית שיחול ממועד הפסקת הדירוג (מסיבות התלויות
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בחברה) יהיה שיעור הריבית שייקבע במכרז בתוספת  0.25%וההוראות שתוארו לעיל יחולו בהתאם.
במועד בו אגרות החוב (סדרה א') תשבנה להיות מדורגות כי אז שיעור הריבית שיחול יהיה  6.55%בכפוף
לאמור לעיל.
( )4במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב (סדרה א') תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת
דירוג ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בתוך שלושה ימי עסקים ממועד השינוי ובו תודיע החברה על נסיבות
החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג ,בהתאמה.
למען הסר ספק ,מובהר כי שינוי אופק הדירוג של אגרות חוב (סדרה א') לא יגרור שינוי בשיעור הריבית
שתישאנה אגרות החוב (סדרה א') כאמור בסעיף זה לעיל.
כמו כן ,על אף האמור בסעיף זה לעיל ,הורדת דירוג לאגרות החוב (סדרה א') ,המבוצעת במסגרת עדכון
דירוג כתוצאה משינוי המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד ,לא תגרור כל שינוי בשיעור הריבית
שתישאנה אגרות החוב (סדרה א').

______________

____________

עידו יהודה חג'ג'
מנכ"ל ודירקטור

צבי גרינולד
יו"ר הדירקטוריון

 15במרץ2015 ,
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דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של מלון רג'נסי ירושלים בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של מלון רג'נסי ירושלים בע"מ (להלן " -החברה") לימים  31בדצמבר  2014ו2013 -
ואת הדוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2014דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך פעולתו של רואה
חשבון) ,התשל"ג  .1973 -על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון
שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מידגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות
הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון
וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות
דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה לימים  31בדצמבר
 2014ו 2013 -ואת תוצאות הפעילות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלה לכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן הסתיימה
ביום  31בדצמבר  ,2014בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע .2010 -
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2014

2013

אלפי שקלים חדשים
באור

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
פקדונות בנאמנות
מזומנים מוגבלים ומיועדים
לקוחות והכנסות לקבל
חייבים ויתרות חובה
מלאי ותשלומים על חשבון מלאי בניינים בהקמה
מלאי מקרקעין ,נטו

3
4
5
6
7ב'

נכסים בלתי שוטפים
מלאי מקרקעין ,נטו
רכוש קבוע
השקעה בזכויות עתידיות במקרקעין
השקעה בחברה בשליטה משותפת

צבי גרינוולד
יו"ר הדירקטוריון

עידו חג'ג'
מנכ"ל

7א'
8
9

7,293
1,443
13,243
25,618
6,467
79,728
133,792

32,926
950
32,517
10,145
84,175
2,485
163,198

2,485
42
1,420
26,451
30,398

68
1,420
26,661
28,149

164,190

191,347

נתי פריד
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים 15 :במרץ2015 ,
הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על המצב הכספי
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים
באור
התחייבויות שוטפות
הלוואות מחברה בעלת שליטה
חלויות שוטפות של אגרות חוב
אאשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
זכאים בגין רכישת מלאי בניינים בהקמה

10
13
11

12,228
32,837
6,635
30
22,474
74,204

49,020
14,013
395
18,537
8,894
90,859

התחייבויות בלתי שוטפות
אגרות חוב

13

49,236

68,492

התחייבויות תלויות ,שיעבודים ,ערבויות והתקשרויות

14

12

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה
יתרת הפסדים
סה"כ הון

15

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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242,225
244
()201,719
40,750

242,225
244
()210,473
31,996

164,190

191,347

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על הרווח או הפסד ורווח כולל אחר

2014

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

2012

אלפי שקלים חדשים

באור
32,281

36,273

-

הכנסות מדמי סיחור

()3,881

()4,204

-

28,400

32,069

-

הוצאות מכירה ושיווק

17

()2,543

()4,762

()2,902

הוצאות הנהלה וכלליות

18

()5,632

()6,798

()1,191

20,225

20,509

()4,093

הוצאות מימון

19ב'

()7,254

()3,315

()283

הכנסות מימון

19א'

509

412

311

13,480

17,606

()4,065

()1,158

()200

()406

12,322

17,406

()4,471

()3,568

()4,407

1,016

רווח (הפסד) נקי לשנה

8,754

12,999

()3,455

רווח (הפסד) כולל אחר:

-

-

-

רווח (הפסד) נקי וכולל לשנה

8,754

12,999

()3,455

0.023

0.034

()0.009

עלות ההכנסות

16

רווח גולמי

רווח (הפסד) מפעולות רגילות

רווח לאחר הכנסות (הוצאות) מימון
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת

9

רווח (הפסד) לפני הטבת מס (מיסים על הכנסה)
הטבת מס (מיסים על הכנסה)

רווח (הפסד) בסיסי למניה המיוחס לבעלי המניות
הרגילות של החברה (בש"ח):

20

21

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על השינויים בהון

פרמיה
על מניות

הון
מניות

קרן הון
מעסקאות
עם בעל
שליטה

יתרת
הפסדים

סה"כ

אלפי שקלים חדשים
יתרה ליום  1בינואר 2012

136,469

105,756

-

()220,017

22,208

קרן הון מעסקאות עם בעל שליטה

-

-

244

-

244

הפסד נקי וכולל לשנה

-

-

-

()3,455

()3,455

יתרה ליום  31בדצמבר 2012

136,469

105,756

244

()223,472

18,997

הפחתת ערך נקוב מניות

()136,469

136,469

-

-

-

רווח נקי וכולל לשנה

-

-

-

12,999

12,999

יתרה ליום  31בדצמבר 2013

-

242,225

244

()210,473

31,996

רווח נקי וכולל לשנה

-

-

-

8,754

8,754

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

-

242,225

244

()201,719

40,750

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

2014

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

2012

אלפי שקלים חדשים
תזרימי מזומנים  -פעילות שוטפת:
8,754

רווח (הפסד) לשנה
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים

12,999

()3,455

מהפעילות השוטפת
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בזרימת מזומנים:
פחת והפחתות
שינוי במיסים נדחים
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת
ריבית והפרשי הצמדה על הלוואה לחברה בשליטה משותפת
ריבית והפרשי הצמדה על הלוואה מחברה בעלת שליטה
שערוך אגרות חוב

29
1,158
()347
1,297
473

28
1,016
200
()354
3,682
-

()1,016
406
()259
280
-

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
ירידה באופציה לרכישת זכויות במקרקעין
ירידה (עליה) בלקוחות והכנסות לקבל
ירידה (עליה) בחייבים ויתרות חובה
עליה (ירידה) בספקים ונותני שירותים
עליה בזכאים ויתרות זכות
תזרימי מזומנים  -פעילות שוטפת לפני עליה במלאי
בניינים בהקמה

6,899
3,678
()365
3,937

320
()32,517
()8,852
()217
18,181

()1,257
609
182

25,513

()5,514

()4,510

ירידה (עליה) במלאי בניינים בהקמה

4,447

()69,734

()14,441

עליה (ירידה) בזכאים בגין רכישת מלאי בניינים בהקמה

()8,894

2,509

6,385

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) שוטפת

21,066

()72,739

()12,566

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

2014

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

2012

אלפי שקלים חדשים
תזרימי מזומנים  -פעילות השקעה:
()493
()13,243
( )3
( )1
()600
()14,340

השקעה בפקדנות בנאמנות
השקעה בפקדונות מוגבלים ומיועדים
השקעה ברכוש קבוע
השקעה בחברה בשליטה משותפת
מתן הלוואה לחברה בשליטה משותפת
תשלומים על חשבון השקעה בזכויות במקרקעין
החזר (רכישת) אופציות לרכישת זכויות במקרקעין
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()950
()96
()74
()850
1,106
()864

()16,518
()6,212
()1,420
()1,426
()25,576

תזרימי מזומנים  -פעילות מימון:
פרעון אגרות חוב ,נטו
הנפקת אגרות חוב ,נטו
קבלת הלוואות מתאגידים בנקאיים
קבלת (פרעון) הלוואה מחברה בעלת שליטה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

()16,670
15,765
6,635
()38,089
()32,359

82,505
23,739
106,244

21,563
21,563

שינוי במזומנים ושווי מזומנים לשנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

()25,633
32,926
7,293

32,641
285
32,926

()16,579
16,864
285

נספח א'  -מידע נוסף על תזרימי המזומנים  -פעילות שוטפת
מזומנים ששולמו במשך השנה עבור:
ריבית

6,474

1,694

-

מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור:
ריבית

142

28

33

הבאורים לדוחות הכספיים מהווים חלק בלתי נפרד מהם.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 1כללי
א.

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ (להלן" :החברה") הינה חברה תושבת ישראל.
בשנת  2011נרכשה השליטה בחברה על ידי קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ (להלן" :קבוצת חג'ג'") .ביום  22בינואר 2014
פרסמה קבוצת חג'ג' מפרט הצעת רכש מלאה ,אשר הושלמה ביום  6בפברואר  2014והחל מיום  17בפברואר  ,2014אז
נמחקו מניות החברה ממסחר בבורסה לניירות ערך ,החברה הפכה מחברה ציבורית לחברה פרטית מדווחת שהינה חברת
אגרות חוב.

ב.

תחומי הפעילות של החברה הינם:
עיקר פעילותה של החברה הינו בתחום ארגון קבוצות רכישה.
פעילות החברה בתחום קבוצות הרכישה כוללת את הפרויקטים הבאים :פרויקט "רסיטל" (מגדל משרדים) ,פרויקטים
בת"א :רמת אביב ג'" ,הגוש הגדול" ,איינשטיין  33וכוכב צפון ,וכן פרויקטים בקריית קריניצי ברמת-גן ובנתניה .לפרטים
נוספים לגבי הפרויקטים של החברה ראה באור  14ג' להלן.
בנוסף לפרויקטים המנויים לעיל ,החלה החברה בתקופת הדוח בפעולות ארגון חברי קבוצות רכישה ביחס למספר
פרויקטים הסמוכים לפרויקט איינשטיין בתל אביב .בפרויקטים אלו ,פועלת החברה לצרף חלק מבעלי הקרקע הרלוונטית
לקבוצות רכישה אותן מארגנת החברה ביחס לכל פרויקט וכן לשיווק זכויות לדירות לצדדים שלישיים בכל פרויקט ,אשר
תירכשנה מבעלי קרקע קיימים ,כאשר החברה עצמה מתעתדת לרכוש את הזכויות לשטחי המסחר (כולן או חלקן ,לפי
הענין) בפרויקטים האמורים ולהימנות על חברי הקבוצה .יצוין כי השלמת הפרויקטים על ידי החברה מותנת בגיבוש
קבוצות בפרויקטים וברכישת הקרקעות על ידי הקבוצות שתאורגנה על ידי החברה ,שצפויה להתבצע (ככל שתתבצע) בהליך
של פירוק שיתוף ,כך שמטבע הדברים אין כל וודאות כי חברי הקבוצות המאורגנות על ידי החברה אכן ירכשו את
המקרקעין עליהם עתידים להיבנות הפרויקטים ואין כל וודאות כי פעולות אלו יבשילו לכדי גיבוש קבוצות רכישה על ידי
החברה.
כמו כן ,החברה מחזיקה ב 50%-ממניות חברת הד מאסטר בע"מ (להלן" :הד מאסטר") המחזיקה בעיקר בזכויות למגדל
שד"ל בתל אביב וכן במספר נכסים במתחם שד"ל .כמו כן ,מחזיקה החברה ב 5%-מהזכויות למגדל שד"ל .הד מאסטר
קיבלה היתר לחפירה ,דיפון ותליית המבנים לשימור ועתידה להתחיל בעבודות בחודשים הקרובים .כמו כן ,פועלת הד
מאסטר להגדלה משמעותית של הזכויות במגדל שד"ל ולשינוי ייעודו למגורים ומלון .הגדלה זאת ושינוי היעוד כאמור
מותנה באישור התב"ע החדשה ע"י הועדה המחוזית.
כמו כן מחזיקה החברה נכס מקרקעין בטבריה.

ג.

הגדרות:
מלון רג'נסי ירושלים בע"מ.
החברה -
בעלי עניין ובעלי שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע .2010 -
צדדים קשורים -
כהגדרתם ב.IAS24 -
מדד המחירים לצרכן כפי שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה.
מדד -
דולר של ארה"ב.
דולר -

ד.

להלן נתוני מדד המחירים לצרכן ושערי החליפין של הדולר של ארה"ב:

ליום  31בדצמבר 2014
ליום  31בדצמבר 2013
ליום  31בדצמבר 2012
שיעור השינוי במשך התקופה:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2013
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2012

מדד
המחירים
לצרכן
נקודות (*)

שער החליפין
של  $1ארה"ב
ש"ח

223.36
223.80
219.80

3.889
3.471
3.733

%

%

()0.19
1.82
1.63

12.04
()7.02
()2.30

(*) על פי המדד בגין החודש המסתיים בתאריך המאזן לפי ממוצע  100 = 1993נקודות.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית
א.

בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט מכשירים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
(ראה ח' להלן).
מתכונת העריכה של הדוחות הכספיים
דוחות כספיים אלו נערכו בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים (להלן  -תקני  .)IFRSתקנים אלו כוללים:
.1
.2
.3

תקני דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS
תקני חשבונאות בינלאומיים (.)IAS
הבהרות לתקני דיווח כספי בינלאומיים ( )IFRICולתקני חשבונאות בינלאומיים (.)SIC

כמו כן ,הדוחות הכספיים נערכו בהתאם לדרישות הגילוי בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
מדיניות חשבונאית עקבית
המדיניות החשבונאית שיושמה בדוחות הכספיים יושמה באופן עקבי בכל התקופות המוצגות ,למעט אם נאמר אחרת.
ב.

הנחות ואומדנים
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על
יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבויות ,הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות
שבבסיסם נסקרים באופן שוטף .השינויים באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
האומדנים חשבונאים הקריטיים בהכנת הדוחות הכספיים הינם ייחוס הפרש מקורי לחשבון השקעה של חברה בשליטה
משותפת והכרה בהכנסות מדמי סיחור (ראה באור 2י"ג ( )2להלן).

ג.

מטבע הפעילות ומטבע חוץ
.1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
הדוחות הכספיים מוצגים בשקלים חדשים ,מטבע הפעילות של החברה ,שהוא המטבע המשקף באופן הטוב ביותר
את הסביבה הכלכלית שבה פועלת החברה ואת עסקאותיה.
מטב ע הפעילות נקבע בנפרד עבור כל חברה מוחזקת ולפי מטבע זה נמדדים מצבה הכספי ותוצאות פעולותיה של
החברה המוחזקת.

.2

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים
והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים לשקלים לפי שער החליפין ביום המאזן .הפרשי שער נזקפים
לדוח רווח והפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים מתורגמים לשקלים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ ומוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים לשקלים בהתאם לשער החליפין
במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית (המשך)
ד.

מזומנים ושווי מזומנים
שווי מזומנים כוללים השקעות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ,הניתנות להמרה לסכום קבוע של מזומנים ואשר החשיפה
לשינוי בשיווין אינה מהותית .השקעות כאמור יחשבו למזומנים כאשר תקופת פדיונן המקורית אינה עולה על שלושה
חודשים ממועד ההשקעה בהן ואשר אינם מוגבלים בשעבוד.

ה.

תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי הרגיל של החברה בפעילות ארגון קבוצות רכישה הינה בין שנה לשנתיים.
תקופת המחזור התפעולי של החברה במלאי מסחרי כדוגמת המסחר בפרוייקט איינשטיין הוא בין שלוש לארבע שנים.
נכסים והתחייבויות החברה מסווגים בדוח על המצב הכספי של החברה בהתאם למחזור התפעולי כאמור לעיל.

ו.

מלאי בניינים בהקמה
מלאי בניי נים בהקמה נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת עלויות בנייה ישירות מזוהות,
עלויות עקיפות ועלויות אשראי שהוונו .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן
עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה.

ז.

עלויות אשראי
עלויות אשראי הניתנות לייחוס באופן ישיר לרכישה ,הקמה או יצור של נכסים כשירים אשר הכנתם לשימוש המיועד
להם או למכירתם מצריכה פרק זמן משמעותי ,מהוונות לעלות אותם נכסים עד למועד בו נכסים אלו מוכנים בעיקרם
לשימושם המיועד או למכירתם .הפרשי שער בגין הלוואות הנקובות במטבע השונה מש"ח ,מהוונים לעלות אותם נכסים
עד למידה שהם נחשבים כתיאום לעלויות הריבית.
הכנסות הנובעות מהשקעה זמנית של אשראי ספציפי שהתקבל לצורך השקעה בנכסים כשירים ,מנוכות מעלויות
האשראי הכשירות להיוון.
כל יתר עלויות האשראי מוכרות ברווח והפסד במועד היווצרותן.

ח.

מכשירים פיננסיים
.1

נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה ישירות,
למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,אשר לגביהם עלויות עסקה נזקפות לרווח או
הפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
א.

נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח והפסד
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם ההכרה הראשונית
בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשונה צד
להתקשרות .הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע
באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו מהחוזה המארח ,מסווגים כמוחזקים למסחר ,למעט אם הם
מיועדים לשמש כמכשירים להגנה אפקטיבית.
במקרה של מכשיר פיננסי המכיל נגזר משובץ אחד או יותר ,המכשיר המשולב בשלמותו מיועד במועד
ההכרה הראשונית בלבד כנכס פיננסי הנמדד בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית (המשך)
ח.

מכשירים פיננסיים (המשך)
.1

נכסים פיננסיים (המשך)
ב.

השקעות המוחזקות לפדיון
השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים במועדי פדיון קבועים שאותם
מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון .לאחר ההכרה הראשונית ,השקעות המוחזקות לפדיון
נמדדות לפי העלות בניכוי עלויות עיסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי הפרשה
לירידת ערך.

ג.

הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק
פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות ,תוך
שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,ובניכוי הפרשה לירידת ערך .חייבים לזמן קצר מוצגים לפי תנאיהם,
בדרך כלל בערכם הנומינלי.

ד.

נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים (שאינם נגזרים) שיועדו כזמינים למכירה או שאינם
מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים פיננסיים זמינים למכירה נמדדים
לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,למעט בגין ריבית ,הפרשי שער
המתייחסים למכשירי חוב ודיבידנד ממכשיר הוני ,מוכרים ברווח כולל אחר .במועד גריעת ההשקעה או
במקרה של ירידת ערך ,הרווח (הפסד) כולל אחר מועבר לרווח או הפסד.

.2

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת מוצגות בניכוי
עלויות עיסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
א.

התחייבויות פיננסיות המוצגות לפי עלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות
עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

ב.

התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח והפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות
למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח או
הפסד.
התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה הקרובה .רווחים או
הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח או הפסד.
נגזרים ,לרבות נגזרים משובצים שהופרדו ,מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש
כמכשירים להגנה אפקטיבית.
הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות לראשונה צד
להתקשרות .הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי בהתקשרות המשפיע
באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות.
ניתן לייעד התחייבות במועד ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,בכפוף לתנאים שנקבעו ב39-
.IAS
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית (המשך)
ח.

מכשירים פיננסיים (המשך)
.2

התחייבויות פיננסיות (המשך)
ג.

התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות
ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם בעלויות עסקה
ישירות המיוחסות למתן הערבות .לאחר ההכרה הראשונית ,ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין
הסכום שהוכר לראשונה (בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות) ,והאומדן לסכום שנדרש (אם
נדרש) להכיר בו לתאריך הדיווח על פי  IAS 37בהתייחס להסכם הערבות.

.3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על
בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה אלא גם
במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי,
אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו
לפקיעתה

.4

גריעת מכשירים פיננסיים
א.

נכסים פיננסיים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או כאשר החברה
העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה מחויבות
לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף העבירה באופן
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס ,או לא העבירה ואף לא הותירה באופן ממשי את כל
הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.

ב.

התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה .התחייבות
פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים
אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית ,או
כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של ההתחייבות
המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל בדוחות הכספיים
נזקף לרווח או הפסד .במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם מטופלים כשינוי תנאי ההתחייבות
המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה .בעת הבחינה האם מדובר בשינוי מהותי בתנאי
התחייבות קיימת ,מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.

.5

ירידת ערך נכסים פיננסיים
החברה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או קבוצה של הנכסים
הפיננסיים הבאים:
נכסים פיננסיים המוצגים בעלות המופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים
העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות
הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים (שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם
התהוו) ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית המקורית של הנכס הפיננסי .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית
משתנה ,ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית הנוכחית .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל
כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור
נזקף לרווח או הפסד עד לגובה ההפסד שהוכר.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית (המשך)
ט.

הפרשה לחובות מסופקים
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות שלהערכת הנהלת החברה גבייתם מוטלת בספק .חובות
לקוחות שחלה ירידה בערכם ,ייגרעו במועד בו ייקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.

י.

מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין
משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או בהיעדר שוק
עיקרי ,בשוק הכדאי ( )advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או
ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות הנכס
בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה כדי
למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים
לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך מידרג
השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה  :1מחירים מצוטטים (ללא התאמות) בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה (טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים לצפייה).

יא.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בבחינה של ירידת ערך בשווי הפנקסני של כל הנכסים הלא פיננסיים במאזן ,למעט מלאי ונכסי
מסים נדחים כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהשווי הפנקסני אינו בר-
השבה .במקרים בהם השווי הפנקסני של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים הנכסים
לשווי בר-ההשבה שלהם .השווי בר-ההשבה הוא הגבוה מבין מחיר המכירה ,נטו ושווי השימוש .בהערכת שווי השימוש
מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס
שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע הסכום בר-ההשבה עבור היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס.
השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך של ההשקעה בחברות
כלולות או בעסקאות משותפות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של
ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה ,כולל המוניטין
המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.
הפסדים מירידת ערך נזקפים לדוח רווח והפסד.

יב.

הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית או מחויבות משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,בגינן
צפוי שימוש במשאבים כלכליים הניתנים לאומדן באופן מהימן על מנת לסלק את המחויבות.
הסכום המוכר כהפרשה משקף את האומדן הטוב ביותר של ההנהלה לגבי הסכום שיידרש ליישוב המחויבות בהווה
במועד הדוח על המצב הכספי תוך הבאה בחשבון של הסיכונים ואי הוודאויות הכרוכים במחויבות .כאשר ההפרשה
נמדדת תוך שימוש בתזרימי מזומנים חזויים לצורך יישוב המחויבות ,הערך הפנקסני של ההפרשה הוא הערך הנוכחי של
תזרימי המזומנים החזויים .שינויים בערך הזמן ייזקפו לרווח והפסד.
כאשר כל הסכום או חלקו הדרוש ליישוב המחויבות בהווה צפוי להיות מושב על ידי צד שלישי ,מכירה הקבוצה בנכס,
בגין ההשבה ,עד לגובה ההפרשה שהוכרה ,רק כאשר וודאי למעשה ) (virtually certainשהשיפוי יתקבל וכן ניתן לאומדו
באופן מהימן.
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יג.

הכרה בהכנסה
ההכנסות מוכרות בדוח רווח והפסד כאשר ההכנסות ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות
לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שתתהוונה בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על
פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות צפויות.
להלן הוראות ספציפיות בדבר הכרה בהכנסות של החברה הנדרשות להתקיים על מנת להכיר בהכנסה:
.1

הכנסות ממכירת מלאי בניינים בהקמה מוכרות כאשר הסיכונים וההטבות העיקריים הכרוכים בבעלותה עברו
לרוכש .הכנסות מוכרות רק במועד שבו לא קיימות אי וודאויות משמעותיות ביחס לגביית התמורה מהעסקה,
כאשר העלויות הקשורות ידועות וכאשר לא קיימת מעורבות ניהולית נמשכת ביחס למלאי שנמסר .בדרך כלל,
האמור מתקיים עם סיום החלק המשמעותי של הבנייה ומסירת החזקה לרוכש.

.2

המועד להכרה לראשונה בהכנסות ממתן שירותים בתחום זה הינו במועד השלמת רכישת מלוא המקרקעין על ידי
חברי הקבוצה (קרי ,מועד החתימה על הסכם מכר מחייב) ועד למועד השלמת המימון הבנקאי לחברי קבוצת
הרכישה בהתאם לשיעור השירותים שהועמדו על ידי החברה ,כמפורט להלן.
א .במועד השלמת רכישת מלוא המקרקעין על ידי חברי הקבוצה ,החברה תכיר ב 50%-מהיקף דמי
הסיחור/הארגון ש"ישוחררו" לה להערכתה על ידי הבנק במועד העמדת המימון הבנקאי לחברי קבוצת
הרכישה .ב–  25%נוספים מדמי הסיחור/הארגון האמורים תכיר החברה במועד קבלת אישור עקרוני על ידי
הבנק להעמדת המימון הבנקאי; וביתרה ( 25%הנותרים מדמי הסיחור/הארגון האמורים) תכיר החברה
במועד השלמת קבלת הליווי הבנקאי על ידי חברי הקבוצה וזאת בכפוף לכך שאלו ישוחררו לחברה באותו
מועד .ביחס לדמי סיחור/ארגון שלא ישוחררו לחברה במועד העמדת המימון הבנקאי לחברי הקבוצה ,החברה
תכיר בהם בדוחותיה הכספיים רק עם שחרורם לחברה.
על אף האמור ,בפרויקטים בהם החברה תימנה בעצמה על חברי הקבוצה שירכשו את המקרקעין ,החברה לא
תכיר בהכנסות בהתאם למדיניות שתוארה לעיל וזאת כל היא תחזיק ביותר מ 15%-מהזכויות במקרקעין
(מעבר לזכויות שביחס אליהן תהא כוונה של החברה להחזיקן לשימוש עצמי או לטווח ארוך שהינם בד"כ
שטחי מסחר ,משרדים וחניות).
יודגש כי בכל מקרה יתקיים דיון בדירקטוריון החברה ,טרם שתתקבל ההחלטה להכיר בהכנסות החברה
מתחום הפעילות של ארגון קבוצות רכישה ,על מנת לוודא ,צפי לקבלת ההטבות הכלכליות (דמי הסיחור
המתקבלים מתוך המימון הבנקאי) וההכרה תבוצע רק במידה וההערכה של הדירקטוריון תהיה כי על בסיס
מצב הפרויקט לתאריך הדוח על המצב הכספי ,אכן המימון הבנקאי צפוי להתקבל במועד השלמת רכישת
הקרקע.
ב .במקרים בהם החברה קיבלה דמי סיחור וארגון (מתוך ההון העצמי שהועמד ע"י חברי הקבוצה ,קרי ,שלא
מתוך המימון הבנקאי) ושולמה מלוא התמורה לבעל הקרקע ,תכיר החברה גם בדמי סיחור וארגון אלו (שבכל
מקרה לא מוחזרים לחברי הקבוצה) בהתאם להיקף השירותים שנתנו על ידה בכל מועד דוח ובהתאם לאבני
הדרך שתוארו בסעיף קודם א' לעיל .מאידך ,ביחס ליתרת דמי הסיחור/הארגון ,שלא התקבלו בחברה במועד
השלמת רכישת המקרקעין ,יחולו כלל תנאי המדיניות שפורטו בסעיף קודם א' לעיל.
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יד.

מסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מסים שוטפים או נדחים נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים הנזקפים לרווח
כולל אחר או להון.
.1

מסים שוטפים
חבות בגין מסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד לתאריך המאזן ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.

.2

מסים נדחים
מסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים לבין הסכומים המובאים
בחשבון לצורכי מס.
יתרות המסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק,
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים ,הפרשים זמניים בגינם לא
הוכרו נכסי מסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי מוכר נכס מס נדחה מתאים.
המסים הנדחים בגין נדל"ן להשקעה המוחזק במטרה להשיב את מרבית ( )substantially allההטבות הכלכליות
הגלומות בו בדרך של מימוש ולא בדרך של שימוש ,נמדדים לפי אופן היישוב הצפוי של נכס הבסיס ,על בסיס
מימוש ולא שימוש.
במקרים בהם החברה מחזיקה בחברת נכס ,והאופן שבו החברה צופה לממש את ההשקעה הוא על ידי מכירת
מניות חברת הנכס ולא על ידי מימוש הנכס עצמו ,החברה יוצרת מיסים נדחים בגין הפרשים זמניים שנוצרו
בהתאם להשלכות המס ושיעורי המס הרלוונטיים למכירת המניות בחברת הנכס.
בחישוב המסים הנדחים לא מובאים בחשבון המסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות מוחזקות,
כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין .כמו כן ,לא הובאו בחשבון מסים
נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס
נוספת ,או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.
מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של עסקה הונית מטופלים לפי 12
.IAS
מסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמסים הנדחים
מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.

טו.

השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
ההשקעה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת מטופלות על בסיס השווי המאזני .לפי שיטת השווי המאזני
ההשקעה בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת מוצגות במאזן לפי העלות בתוספת שינויים לאחר הרכישה בחלק
הקבוצה בנכסים נטו של החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת.
מוניטין בגין רכישת חברות כלולות וחברות בשליטה משותפת נכלל לפי הערך בספרים של ההשקעה ואינו מופחת .מוניטין
נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה בחברות הכלולות ובחברות בשליטה משותפת בכללותן.
דוח רווח והפסד משקף את החלק בתוצאות הפעילות של החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת .רווחים והפסדים
הנובעים מעסקאות בין הקבוצה והחברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת בוטלו לפי שיעור ההחזקה בחברות
הכלולות והחברות בשליטה משותפת.
בחברות כלולות ובחברות בשליטה משותפת בהן נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון העצמי שלהן ,זוקפת החברה
את חלקה בהפסדי החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת עד גובה השקעתה בחברות הכלולות ובחברות בשליטה
משותפת ,בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה פיננסית אחרת שניתנה בעבור החברות הכלולות
והחברות בשליטה משותפת אלה.
מועדי הדיווח של החברות הכלולות ,החברות בשליטה משותפת והחברה זהים והמדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים
של החברות הכלולות והחברות בשליטה משותפת יושמה באופן עקבי וזהה למדיניות שיושמה בדוחות הכספיים של
החברה.
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טז.

רווח (הפסד) למניה
הרווח (הפסד) למניה מחושב לפי מספר המניות הרגילות .ברווח הבסיסי למניה נכללות רק מניות אשר קיימות בפועל
במהלך התקופה ומניות רגילות פוטנציאליות (ניירות ערך המירים כגון אגרות חוב להמרה וכתבי אופציות) נכללות רק
בחישוב הרווח המדולל למניה במידה שהשפעתן מדללת את הרווח למניה על ידי כך שהמרתן מקטינה את הרווח למניה
או מגדילה את ההפסד למניה .בנוסף ,מניות רגילות פוטנציאליות שהומרו במהלך התקופה נכללות ברווח המדולל למניה
רק עד למועד ההמרה ומאותו מועד נכללות המניות שהונפקו בעקבות ההמרה ברווח הבסיסי למניה .חלקה של החברה
ברווחי חברות מוחזקות מחושב לפי חלקה ברווח למניה של אותן חברות מוחזקות מוכפל במספר המניות שבידי החברה.

יח.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
.1

מכשירים פיננסים IFRS 9 -
חודש יולי  2014ה IASB -פרסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים ,המחליף את IAS
 - 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן  -התקן) מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים
פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד
מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
 הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומניםהחוזיים הנובעים מהם.
 על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסויימים ,לקבל תזרימי מזומניםהמהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן .התקן קובע
הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח
כולל אחר.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד
או לרווח (הפסד) כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר .אם מדובר במכשירים הוניים
המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות  IAS 39לגבי
גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
לפי התקן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל
אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור.
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו ,אם בכלל ,על
הדוחות הכספיים.

- 17 -

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 2מדיניות חשבונאית (המשך)
יח.

גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם (המשך)
 - IFRS 15 .2הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן  -התקן) פורסם על ידי ה IASB-במאי.2014 ,
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחותIFRIC 15 ,
הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות
שירותי פרסום.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב  - 1זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ( )modificationsבחוזים.
שלב  - 2זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ( )distinctבחוזה.
שלב  - 3קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות שאינן
במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
שלב  - 4הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש
במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים והערכות.
שלב  - 5הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום
מחויבות לאורך זמן.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר 2017 ,או לאחריו .אימוץ
מוקדם אפשרי .התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו התקן ייושם על חוזים
קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה כל עוד נכללים
גילויים השוואתיים שנקבעו בתקן.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו ,אם בכלל ,על
הדוחות הכספיים.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים

באור  - 3מזומנים ושווי מזומנים

2,807
4,486
7,293

במטבע ישראלי
פקדונות במטבע ישראלי

32,926
32,926

באור  - 4מזומנים מוגבלים ומיועדים
3,028
10,215
13,243

פקדונות משועבדים
דמי סיחור בפקדונות מוגבלים(*)

-

(*)דמי סיחור בגין מכירת זכויות בקרקע ,להם זכאית החברה על פי ההסכמים בינה לבין חברי הקבוצה (בפרוייקט קרניצי),
ואשר בהתאם להסכם בין החברה לבין הבנק מיום  9.9.14מופקדים בבנק ,בחשבון על שם נציגות הפרויקט והינם שייכים
לחברה ,ויתרתם תועבר לידיה עם התמלאות התנאים בהסכם הבנק  -ללא צורך בחתימת נציגות הפרויקט.

באור  - 5לקוחות והכנסות לקבל
3,994
21,624
25,618

לקוחות
הכנסות לקבל

2,098
30,419
32,517

באור  - 6חייבים ויתרות חובה
398
224
5,134
711
6,467

מוסדות
המחאות לגבייה
הוצאות מראש
אחרים -הלוואות שניתנו

3,074
6,216
855
10,145

באור  - 7מלאי מקרקעין נטו ומלאי ותשלומים על חשבון מלאי בניינים בהקמה
א .מלאי מקרקעין ,נטו
החברה הינה הבעלים של קרקע בטבריה המיועדת לבניית  29יחידות דיור .כמו כן ,קיימת לחברה אפשרות לקבל יחידות
נוספות (תוספת של עד  16יחידות דיור) וזאת בהתאם להקלה בהתאם לחוק שבס אם כי אין ודאות כי הועדה המקומית
תאשר זאת ותהיה בכך כדאיות כלכלית.
בתקפות הדוח סיווגה החברה את הקרקע מזמן קצר לזמן ארוך כתוצאה משינוי הערכת ההנהלה בדבר מכירת קרקע.
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים

הרכב:

7,269
()1,282
()3,502
2,485

עלות קרקע מיועדת לבנייה
החלק שנזקף לדוח על הרווח הכולל
בניכוי:
הפרשה לירידת ערך
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 7מלאי מקרקעין נטו ומלאי ותשלומים על חשבון מלאי בניינים בהקמה (המשך)
ב .מלאי ותשלומים על חשבון מלאי בניינים בהקמה
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים

הרכב:

22,539
3,106
25,931
17,949
5,729
4,474
79,728

רסיטל ()1
קרניצי
נתניה ()2
איינשטיין 33
כוכב צפון
מגדל שד"ל

17,661
17,726
19,979
1,819
22,790
4,200
84,175

( )1כולל סך של כ  7 -מיליון ש"ח עבור עלויות בניה של הפרוייקט.
( )2כולל סך של כ  12 -מיליון ש"ח עבור עלויות בניה של הפרוייקט.
באור  - 8השקעה בזכויות עתידיות במקרקעין
החברה התקשרה בהסכם לרכישת זכויות בנייה עתידיות לניוד תמורת סך של כ 1.4-מיליון ש"ח .זכויות אלה ניתנות לניוד
לבניינים אחרים בתל אביב בכפוף לאישור הועדה לתכנון ובנייה.
רכישת הזכויות נעשה באמצעות צד ג' ("הנאמן") אשר רכש את הזכויות בנאמנות עבור החברה.
באור  - 9השקעה בחברה בשליטה משותפת
א .כללי:
ביום  29בדצמבר  ,2011התקשרה החברה במערך הסכמים לפיהם רכשה החברה  50%מהונה המונפק והנפרע של חברת הד
מאסטר בע"מ (להלן" :הד מאסטר") בתמורה לסך של  18מיליון ש"ח בתוספת מע"מ ומס רכישה והתקשרה בהסכם בעלי
מניות עם צמרת צהלה בע"מ המחזיקה ביתרת ( )50%המניות של הד מאסטר (להלן" :השותף").
הד מאסטר הינה חברה פרטית בערבון מוגבל שהתאגדה ביום  17ביולי  .1995נכון למועד הדוחות היא מחזיקה בעיקר
זכויות לבניית מגדל ברחוב שד"ל בת"א (להלן" :מגדל שד"ל") ועוסקת בקידום פרויקט בניית מגדל שד"ל.
ב .הסכם בעלי המניות
החברה והשותף (להלן ביחד בסעיף זה" :הצדדים") התקשרו בהסכם המסדיר את מערכת היחסים ביניהם כבעלי מניות
בהד מאסטר (להלן" :הסכם בעלי המניות") .בהתאם להסכם ניהולה השוטף של הד מאסטר יבוצע על ידי החברה,
באמצעות האחים חג'ג' ,ללא תמורה.
מימון פעילות הד מאסטר יבוצע באמצעות העמדת הלוואות בעלים על ידי הצדדים (פרו-רטה להחזקותיהם) ,שתהיינה
נחותות להלוואות בנקאיות שנטלה ו/או תיטול הד מאסטר .ככל שמי מהצדדים לא יעמיד את חלקו בהלוואות הבעלים
הנדרשות על פי החלטות דירקטוריון הד מאסטר (להלן" :הצד המפר") והצד האחר (להלן" :הצד המקיים") יעמיד חלק זה
במקומו ,כי אז ידוללו החזקותיו של הצד המפר במניות הד מאסטר ,כשכמות המניות שתוקצה לצד המקיים תחושב על פי
 90%משווי הד מאסטר לפני תשלום החלק החסר והכל בהתאם למנגנון שנקבע לעניין זה בהסכם בעלי המניות (להלן:
"הוראות הדילול").
בנוסף נקבע ,כי כל אחד מהצדדים יעמיד לטובת הבנק שיממן את פעילות הד מאסטר ערבות ככל שיידרש על ידי הבנק
המממן ,כאשר הצדדים יפעלו שהערבויות תועמדנה בנפרד.
כמו כן בהסכם בעלי המניות הוסכם כי ,אם וככל שיתקבל מימון בנקאי לעסקת ישורון (עסקה שהושלמה בשנת 2012
לרכישת זכויות נוספות בפרוייקט) העודף על תשלום יתרת התמורה הנדרשת לעסקת ישורון תשמש התמורה העודפת
לפרעון הלוואת הבעלים ישורון של השותף ולאחר מכן לפרעון הלוואת בעלים ישורון של החברה בסדר הזה .בנוסף ,החברה
התחייבה לגרום לכך כי לכל המאוחר מיד לאחר רישום מקרקעי ישורון על שם הד מאסטר ברשם המקרקעין ,הד מאסטר
תפרע לשותף את יתרת הלוואת ישורון שיעמיד כאמור השותף להד מאסטר ,כפי שתהא באותה עת.
החברה התחייבה לשפות את השותף בגין כל סכום שהשותף ישלם בקשר עם חילוט ערבותו להלוואה הבנקאית לעסקת
ישורון .למועד הדוח הכספי הועמד על ידי החברה סכום עודף בגין עסקת ישורון בסך של כ 2.5 -מיליון ש"ח.
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באור  - 9השקעה בחברה בשליטה משותפת (המשך)
ב .הסכם בעלי המניות (המשך)
עוד נקבעו במסגרת הסכם בעלי המניות הוראות הנוגעות לדירקטוריון הד מאסטר; הצבעה באסיפות כלליות של הד
מאסטר; תשלום בסך כולל של  6מיליון ש"ח בצירוף מע"מ אשר ישולם לשותף על ידי הד מאסטר בגין שירותי ייזום וניהול
שניתנו ויינתנו על ידו להד מאסטר ב 60 -תשלומים חודשיים בסך של  100אלפי ש"ח בצירוף מע"מ כדין וזאת למשך 5
שנים (יצוין כי הד מאסטר לא תהא רשאית לבטל את ההסכם שייחתם בעניין זה עם השותף וככל שתרצה לסיימו היא
תידרש לשלם את מלוא התשלום האמור לשותף); העברת מניות הד מאסטר ,כשלעניין זה נקבע בין היתר כי כל צד להסכם
בעלי המניות יהיה רשאי למכור עד  49%מהחזקותיו בהד מאסטר ובלבד שהצד המעביר ימשיך להחזיק בזכויות ההצבעה
מכוח ההחזקות הנ"ל וכי הנעבר לא יהיה זכאי למנות נציגים לדירקטוריון הד מאסטר ו/או להשפיע על פעילותה ולא יהיה
זכאי להגביל את שיקול דעתו של הצד המעביר בקבלת החלטות בהד מאסטר .הצד השני לא יהיה רשאי להתנגד לזהות
הנעבר ,אלא מהטעמים שפורטו בהסכם בעלי המניות ובנוסף הוסכם כי תנאי להפעלת זכות החברה למכור עד 49%
מהחזקותיה לנעבר הינו כי במועד ההעברה האחים חג'ג יהיו בעלי שליטה בחברה; זכות סירוב ראשונה; זכות הצטרפות
חד צדדית לשותף לפיה ככל שהחברה תבקש למכור את מלוא החזקותיה בהד מאסטר וזכות הסירוב לא מומשה על ידי
השותף ,כי אז השותף יהיה רשאי להצטרף למכירה ,כאשר זכות ההצטרפות של השותף מותנית בכך שכל החזקות החברה
והשותף בהד מאסטר ימכרו לצד שלישי; מנגנון ( BMBYשיחול החל מתום שנה ממועד ההשלמה) וכדומה.
ליום  31בדצמבר
2014

2013

אלפי שקלים חדשים
ג .הרכב ההשקעה
עלות
הלוואות (*)
חלק בהפסדים שנצברו

19,593
8,622
()1,764
26,451

19,592
7,675
()606
26,661

(*) ההלוואות אינן צמודות ונושאות ריבית פריים בתוספת  .2.25%לא נקבע מועד פרעון להלוואות.
ד .תנועה בהשקעה
26,661
1
947
()1,158
26,451

יתרה לתחילת שנה
השקעה
העמדת הלוואות וריביות שנצברו בגינן ,נטו
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת

25,583
75
1,203
()200
26,661

ה .מידע כספי תמציתי של החברה בשליטה משותפת
נכסים שוטפים
נכסים בלתי שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות בלתי שוטפות
זכויות שאינן מקנות שליטה

23,055
55,813
()44,429
()14,519
1,268
21,188

21,968
53,914
()39,549
()14,047
1,215
23,501

הכנסות
רווח (הפסד) מפעולות רגילות
הפסד כולל לשנה
הפסד מיוחס לבעלי המניות של החברה האם
הפסד מיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

1,071
()2,335
()2,367
()2,314
()53

1,656
684
()459
()400
()59
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באור  - 9השקעה בחברה בשליטה משותפת (המשך)
ו .ערבויות
החברה ערבה להלוואות מבנק של החברה בשליטה משותפת .בשנת הדוח הוגבלה הערבות בסכום לסך של  30מיליון ש"ח.

ז .חלק החברה:
ליום  31בדצמבר
2013

2014

אלפי שקלים חדשים
נכסים נטו
חלק החברה בנכסים נטו ()50%
התאמות:
עודפי עלות
הלוואות שניתנו
יתרת חשבון השקעה

21,188
10,594

23,501
11,751

7,235
8,622
26,451

7,235
7,675
26,661

באור  - 10הלוואות מחברה בעלת שליטה
ליום  31בדצמבר
2014

2013

אלפי שקלים חדשים
הרכב
12,228
12,228

לא צמודות וללא ריבית
צמודות למדד המחירים לצרכן
צמודות למדד המחירים לצרכן בתוספת ריבית שנתית (*)

20,438
28,582
49,020

(*) לעניין שינוי תנאי קו האשראי ראה להלן.
ביום  29בינואר  2013הועמד על ידי קבוצת חג'ג' קו אשראי בהיקף של  50מיליון ש"ח ,אשר נוצל במלואו על ידי החברה .קו
האשראי נשא ריבית שנתית קבועה בשיעור  7.3%והיה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן ,ואולם החל ממועד הנפקת אגרות
החוב (סדרה א') ( 29בדצמבר  )2013נשא קו האשראי האמור ריבית שנתית בשיעור  ,4.55%לא צמוד.
קו האשראי החליף את ההלוואות שהועמדו לחברה על ידי קבוצת חג'ג' במהלך שנת  2012ואשר נשאו הפרשי הצמדה למדד
בלבד.
לעניין תנאי פרעון קו האשראי ראה באור  14ג' ( )10ו' להלן.
בנוסף בימים  12ביוני  2013ו 6-באוקטובר  2013הוחלט כי קבוצת חג'ג' תעמיד הלוואות נוספות לחברה בסך כולל של עד 50
מיליון ש"ח ,אשר תהיינה צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן בלבד.
תנאי פרעון ההלוואות הינם כדלקמן:
במהלך ששת החודשים הראשונים ממועד העמדת ההלוואה בפועל ,לבעלת השליטה תהיה זכות לדרוש את פירעון ההלוואה,
כולה או חלקה ,בהודעה מראש של  30ימי עסקים.
בתקופה שלאחר תום ששת החודשים לבעלת השליטה תהיה זכות לדרוש את פירעון ההלוואה שהעמידה לחברה ,כולה או
חלקה ,בהודעה מראש של  14ימים ,מבלי שידרש לכך אישור נוסף של אורגני החברה.
הוסכם כי כספי ההלוואות הנוספות ,לרבות הפרשי ההצמדה בגינן ,יוחזרו לקבוצת חג'ג' קודם להחזר ההלוואות שנובעות מקו
האשראי שהעמידה קבוצת חג'ג' לחברה.
ביום  31בדצמבר  2013פרעה החברה מתוך כספי תמורת הנפקת אגרות חוב (סדרה א') סך של  50מיליון ש"ח מתוך הלוואות
הבעלים (קו האשראי והלוואות הבעלים) .נכון ליום  31בדצמבר  2014יתרת הלוואות הבעלים מסתכמות לסך של כ12,228 -
אלפי ש"ח ,מתוכן יתרת קו האשראי וההלוואות הנוספות נפרעו במלואן.
לעניין הסכמת קבוצת חג'ג' להעמדת אמצעי מימון לחברה בגין  7הפרויקטים בתחום קבוצת הרכישה ולפרויקט שד"ל ראה
באור  14ג' להלן.
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באור  - 11אשראי מתאגידים בנקאיים

ביום  23בפברואר  2014נכנסו לתוקף התקשרויות החברה ,יחד עם יתר חברי קבוצת הרכישה בפרוייקט איינשטיין שבגוש הגדול,
בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל ,אשר ,העמיד ויעמיד לחברי קבוצת הרכישה (ובכלל זה החברה) מימון לצורך השלמת
רכישת הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט.
א .המימון שהועמד לחברה בגין חלק המסחר נושא ריבית שנתית בשיעור של פריים בתוספת  ,1.7%אשר תשולם מדי
חודש בחודשו לתקופה של עד  36חודשים .מימון זה יועמד לחברה על ידי הבנק על פני תקופת הפרויקט ובהתאם
לצורכי בנייתו.
נכון ליום  31בדצמבר הסכום עומד על כ 5.6-מיליון ש"ח.
ב .המימון שהועמד לחברה בגין יחידת הדיור נושא ריבית שנתית בשיעור פריים בתוספת  2%וההלוואה הינה לתקופה של
 36חודשים ,כאשר במהלך תקופה זו ,תשולם הריבית מדי חודש בחודשו.
נכון ליום  31בדצמבר הסכום עומד על כ 1-מיליון ש"ח.
לפרטים נוספים ראה באור  14ג'  6להלן.
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ליום  31בדצמבר
2014

2013
אלפי שקלים חדשים

באור  - 12זכאים ויתרות זכות
14,269
1,091
6,957
157
22,474

הכנסות מראש ומקדמות מרוכשים
הוצאות לשלם
פקיד שומה
עובדים ומוסדות בגין שכר
זכאים בגין רכישת זכויות בפרוייקט קרניצי

10,480
2,533
3,369
155
2,000
18,537

באור  - 13אגרות חוב
הרכב
אגרות חוב סדרה א'
בניכוי ניכיון והוצאות הנפקה ,נטו
בניכוי אגרות חוב המוצגות במסגרת ההתחייבויות השוטפות (ראה ג'
להלן)

83,330
()1,257
82,073

84,064
()1,559
82,505

()32,837
49,236

()14,013
68,492

פרטים נוספים
א .בחודש דצמבר  ,2013הנפיקה החברה  84,064,000אגרות חוב (סדרה א') בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת .אגרות החוב אינן
צמודות ונושאות ריבית בשיעור שנתי של  .6.55%אגרות החוב עומדות לפרעון (קרן) באופן כדלקמן :חמישה תשלומים
שנתיים שווים שגובהו של כל אחד מהם יהיה בסך השווה ל 16.67%-מקרן אגרות החוב ישולמו למחזיקי אגרות החוב
על ידי החברה החל מיום  31בדצמבר  2014ועד ליום  31בדצמבר  ;2018והיתרה ,בסך השווה ל 16.65%-מקרן אגרות
החוב תשולם למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה ביום  31בדצמבר  .2019הריבית תשולם בשני תשלומים חצי שנתיים
ביום  30ביוני וביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2014עד וכולל .2019
ביום  31בדצמבר  2014פרעה החברה  16,670,000אגרות חוב (סדרה א') בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת המהוות חמישית
מאגרות החוב ,כך שיתרת הסדרה עומדת על  83,330,000אגרות חוב (סדרה א').
ב .בחודש ינואר  2014הרחיבה החברה את סדרת אגרות החוב (סדרה א') בדרך של ביצוע הקצאה פרטית ,ל 4-משקיעים
מסווגים ,של  15,936,000אגרות חוב (סדרה א') בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת ,כך שנכון למועד הדוח מונה הסדרה
 100,000,000אגרות חוב (סדרה א') .תנאי אגרות החוב (סדרה א') הנוספות שהונפקו זהים למפורט לעיל.
ג .אגרות החוב מסווגות בדוח על המצב הכספי בהתאם למחזור התפעולי של החברה ובהתאם לנכסים אותם מממנות
אגרות החוב.
ד .אגרות החוב (סדרה א') מובטחות בערבות של קבוצת חג'ג' (הערבות הינה מוגבלת בסכום כולל שלא יעלה על  100מיליון
ש"ח והריבית בגינו) ומדורגות על ידי חברת הדירוג  Standard & Poor's Maalotבדירוג .ilBBB+
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14התחייבויות תלויות ,שיעבודים ,ערבויות והתקשרויות
א.

התחייבויות תלויות
כנגד החברה הוגשו תביעות ו/או דרישות תשלום מצד ספקים ועובדים לשעבר של המלון שהיה בבעלות החברה
ואחרים ,המתייחסות לתקופה שקדמה להסדר הנושים שאושר על ידי בית המשפט ביום  23בדצמבר ( 2010להלן:
"המועד הקובע").
למיטב ידיעת החברה ויועציה המשפטיים ,לאור ביצוע הסדר הנושים כאמור ופוליסות הביטוח של החברה ,לחברה
אין כל חשיפה מהותית בגין פעילותה טרם המועד הקובע ,ובכלל זאת בגין אירועים שאירעו לפני המועד הקובע
ושמכוחם הוגשו תביעות ודרישות שונות כנגד החברה ,בסכומים לא מהותיים .יצוין כי החברה הפנתה את תשומת
לב הפונים אליה לעובדת קיום ההסדר האמור והשלכותיו ובמקרים הרלבנטיים פנתה לחברה הביטוח ו/או הגישה
בקשות לסילוק על הסף בגין התביעות האמורות.
 .2ביום  15בספטמבר  2014קיבלה החברה בקשה לאישור תובענה יצוגית בהתאם לחוק תובענות ייצוגיות  ,התשס"ו-
 2006אשר הוגשה למחלקה הכלכלית בבית המשפט המחוזי בתל-אביב ,כנגד החברה וחברי הדירקטוריון של
החברה (להלן ביחד "הנתבעים") .הבקשה הוגשה על ידי מבקש (להלן" :המבקש") הטוען להיותו בעל מניות בחברה.
בבקשה נטען ,בין היתר ,כי מחובתם של הנתבעים היה (וכי הם נמנעו או לא עשו די בכדי) ,לשמור את רכיב
הסחירות הגלום במניות החברה ולפעול בכדי למנוע את כניסת מניות החברה לרשימת השימור של הבורסה לניירות
ערך בתל אביב (להלן" :רשימת השימור") ,ולאחר שהמניות נסחרו ברשימת השימור ,לנקוט בכל הפעולות הנדרשות
כדי להוציא את מניותיה של החברה מרשימת השימור.
בנוסף ,טוען המבקש כי חברי הדירקטוריון התרשלו לכאורה והפרו את חובת האמון והזהירות בהן הם חבים כלפי
החברה ובעלי המניות מקרב הציבור ,בכך שלא שקלו וכן לא הביאו לידיעתם של בעלי מניות המיעוט בחברה הצעות
שונות שהועלו על ידי משקיעים בחברה ,שעניינן הגדלת החזקות הציבור במניות החברה .בעשותם כן ,אפשרו
הנתבעים לקבוצת חג'ג' לרכוש את מניות החברה (במסגרת הצעת הרכש המלאה) במחיר נמוך ביותר ומנעו מהחברה
את האפשרות לגייס הון בתנאים עדיפים והכל תוך פגיעה באינטרסים של בעלי מניות המיעוט בחברה.
על פי טענת המבקש ,יש לפצות את בעלי מניות המיעוט בגין הנזק המתמשך שנגרם להם עקב מעשיהם ומחדליהם
של הנתבעים בשל היסחרות מנית החברה ברשימת השימור חלף היסחרותה במסחר הרציף .על פי המבקש ,אשר
הסתמך על חוות דעת כלכלית שצירף לבקשה ,ההפסד המוערך על ידי המבקש ,שנגרם לקבוצת בעלי מניות המיעוט
של החברה הינו בסך של כ 3.5-מיליון ש"ח
לענין זה יצוין כי ביום  4בפברואר  ,2015הוגשה לבית המשפט בקשה לאישור הסכם פשרה (להלן" :הסכם
הפשרה") ,במסגרת תובענה לסעד הערכה (בהתאם להוראות סעיף  338לחוק החברות) ,שהוגשה כנגד קבוצת חג'ג'
בגין מחיר הצעת הרכש ששולם על ידה לניצעי הצעת הרכש ,כאשר במסגרת הסכם הפשרה האמור צפויים לקבל כל
בעלי המניות שהצעת הרכש נכפתה עליהם ,מקבוצת חג'ג' ,תשלום נוסף בסך של  9.08אגורות ברוטו למניה מעבר
לסכום ששולם להם במסגרת הצעת הרכש.
לאור הסכם הפשרה האמור ,הגישו הנתבעים ביום  5בפברואר  2015בקשה לסילוק התובענה (כהגדרתה לעיל) על
הסף ולחילופין לעיכוב הליכים בה ,כאשר הטענה העיקרית שפורטה בבקשה הינה שהפיצוי שהוסכם עליו במסגרת
הסכם הפשרה בתובענה המוקדמת (אשר טרם אושר על ידי בית המשפט) ממילא יאיין את האפשרות של המבקש
ושל חברי הקבוצה הנטענת על פי התובענה המוקדמת (אשר מהווים כ 85%-מכלל חברי הקבוצה הנטענת בתובענה)
להמשיך בבירור תביעתם ולקבל את הסעד הכספי הנתבע במסגרתה ,שכן פסק הדין שיינתן במסגרת התובענה
המוקדמת יהווה מעשה בית דין עבור המבקש וחברי הקבוצה האמורים הנטענת המוקדמת בתובענה ,העוסקת אף
היא בשווי ההוגן של המניות במועד הצעת הרכש (ולא בכל סעד אופרטיבי אחר) .נכון למועד אישור הדוחות
הכספיים ,בית המשפט טרם קיבל החלטה בבקשה לסילוק על הסף.
החברה הפעילה את פוליסת הביטוח של נושאי המשרה אשר כוללת גם כיסוי לתאגיד .מבדיקה ראשונית של הנושא
לאור האמור לעיל ,אנחנו מעריכים בשלב זה כי החשיפה של החברה בגין הבקשה הינה נמוכה.

ב.

שיעבודים וערבויות
 .1במועד השלמת הסכם ההשקעה בחברה בשליטה משותפת (ראה באור  9לעיל) ,נכנסה החברה בנעלי דיגל לעניין
ערבות ,ביחד ולחוד עם השותף ,שהעמידה דיגל להבטחת מלוא התחייבותיה של הד מאסטר כלפי תאגיד בנקאי,
אשר העמיד הלוואה וערבות להד מאסטר ,שיתרתן למועד אישור הדוחות הכספיים הינה כ 25 -מיליון ש"ח.
הערבות מוגבלת לסכום של  30מיליון ש"ח.
 .2שעבוד ומשכון קבוע בדרגה ראשונה על כל זכויות החב' בקשר עם כספים המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון על שם
מלון רג'נסי ירושלים בע"מ בבנק מזרחי טפחות בע"מ.
 .3שעבוד ומשכון קבוע מדרגה ראשונה על זכויות החברה על פי הסכם מיום  5במרץ  2013ועל פי הסכם מיום 22
בינואר  2014בקשר למקרקעין הידועים כגוש  6885חלקות  33ו 29-יחידה מסחרית הנמצאים ברח' איינשטיין בגוש
הגדול בתל אביב המהווים קרקע וכל הבנוי ושיבנה עליה .כל זכויות החברה בקשר עם כספים המופקדים ו/או
שיופקדו בח-ן על שם נציגות פרוייקט בניין  33בגוש הגדול בסניף המגדל בנק מזרחי טפחות בע"מ .שעבוד כספים
דמי שכירות וביטוח.
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ב.

שיעבודים וערבויות (המשך)
 .4כל זכויות החב' בקשר עם כספים המופקדים ו/או שיופקדו בחשבון על שם נציגות פרויקט קרניצי רמת גן בבנק
מזרחי טפחות בע"מ .שעבוד כספים דמי שכירות וביטוח.
 .5כחלק מעסקאות המכר של יחידות החברה בפרויקט קרניצי לרוכשים ,ומאחר ובעת אישור הליווי הבנקאי החברה
טרם הייתה רשומה כבעלים של היחידות בטאבו ,הבנק דרש שעבוד על הזכויות החוזיות של החברה מכוח הסכם
המכר של היחידות לרוכשים.

ג.

התקשרויות
 .1פרויקט מתחם רסיטל ,בתל אביב
ביום  22בפברואר  2012חתמה החברה (וביום  26בפברואר 2012 ,אישר דירקטוריון החברה הסכם זה) על הסכם
אופציה (להלן" :הסכם האופציה") עם צד שלישי (להלן" :מוכר האופציה") לרכישת זכויות בפרויקט בתל אביב,
המכונה פרויקט רסיטל .תמורת מתן האופציה שילמה החברה למוכר סך של  2מיליון ש"ח בתוספת מע"מ.
בהמשך להסכם האמור חתמו ביום  23באוגוסט ( 2012להלן" :מועד המימוש הראשון") חברי קבוצת הרכישה
אותה גיבשה החברה עם מוכר האופציה על הסכם מכר (אשר פרטיו העיקריים יפורטו להלן ,להלן" :הסכם
המכר") ביחס לרכישת  80%מהזכויות בממכר (להלן" :הזכויות הנרכשות") תמורת סך כולל של כ 53-מיליון ש"ח,
בתוספת מע"מ .ביחס ליתרת הזכויות בממכר אשר טרם מומשו עד למועד המימוש הראשון ,ניתנה לחברה תקופה
נוספת בת  3חודשים ממועד המימוש הראשון ,לסיחור יתרת הזכויות.
מכוח הסכם השיתוף שנחתם ע"י כלל חברי קבוצת הרכישה וכן על ידי המוכר ,אשר נועד להסדיר את בנייתו
המשותפת של הפרוייקט ואת חלוקת יחידות המשרדים הניתנות להקמה במסגרת הפרוייקט בין בעלי הזכויות
במקרקעין (להלן" :הסכם השיתוף") ,יפעלו חברי קבוצת הרכישה והמוכר יחדיו ,לבניית בניין משרדים בן 21
קומות ,בשטח כולל של כ 25-אלף מ"ר ברוטו משרדים (בתוספת ל 16-אלף מ"ר מרתפים) ,כשקומת הקרקע תכלול
גם שטחים למסחר (לעיל ולהלן" :הפרוייקט").
ביום  21באוגוסט  ,2012אישר דירקטוריון החברה את הצטרפותה של החברה כחברת קבוצת הרכישה ואת
התקשרותה בהסכם המכר והסכם השיתוף ,מכוחם תרכוש החברה חלק מהזכויות הנרכשות ,המשקף את הזכות
לדופלקס המצוי בקומות  20+21וכן רבע מקומת משרדים בשטח כולל של כ 2,500-מ"ר ,כ 250-מ"ר שטחי מסחר
וכ 150-חניות .חלק החברה ברכישת המקרקעין הינו כ 13-מיליון ש"ח .בדוחות הכספיים ההשקעה האמורה
מוצגת בסעיף מלאי בניינים בהקמה בסך של כ 22,539 -אלפי ש"ח (כולל תשלום מס רכישה והיוון עלויות) ,ראה
באור 7ב'.
החברה חתמה על הסכם המכר והסכם השיתוף בכובעה כחברת קבוצת הרכישה.
במסגרת הסכם המכר נקבעו הוראות הנוגעות לאופן השלמת העסקה ,לרבות בכל הקשור לרישום משכנתא מדרגה
ראשונה לטובת בנק שיעמיד מימון לחברי קבוצת הרכישה לצורך תשלום יתרת תמורת הזכויות הנרכשות ועלויות
בניית הפרויקט; מנגנוני תשלום ואחריות ביחס לתשלומי המס ,אגרות והיטלים אחרים שידרשו בקשר עם
העסקה נשוא הסכם המכר; ביצוע כל הפעולות והרישומים הנדרשים לביצוע פרצלציה של המקרקעין ולצורך
רישום זכויות המוכר במינהל מקרקעי ישראל ובעירייה והעברת הזכויות הנרכשות לחברי קבוצת הרכישה.
בהסכם השיתוף נקבע כי ממועד מימוש האופציה יהיו חברי קבוצת הרכישה חייבים כלפי המוכר בכל
ההתחייבויות שבהסכם המכר ,יחד ולחוד .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,כל אחד מבין חברי קבוצת הרכישה התחייב
לבצע את העברת התשלומים בגין תמורת הזכויות הנרכשות כפי שנקבע בהסכם המכר במועד בו יורה הנאמן
להסכם השיתוף.
הצדדים להסכם השיתוף יישאו בכל עלויות הקמת הפרוייקט ,באופן יחסי ,בהתאם לחלקו של כל משתתף
בעלויות הבנייה ועלויות נלוות נוספות להקמת הפרוייקט (לרבות עלויות הקמת השטחים התת קרקעיים
בפרוייקט) .כל משתתף יעמיד את הסכומים הדרושים לתשלום חלקו כאמור עם התקדמות התכנון ו/או הבנייה
ולפי צורכי הפרוייקט ,כפי שייקבע ע"י חברת הניהול והפיקוח ההנדסי של הפרוייקט והנציגות אשר תבחר מקרב
הצדדים להסכם השיתוף.
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ג.

התקשרויות (המשך)
 .1פרויקט מתחם רסיטל ,בתל אביב (המשך)
במסגרת הסכם השיתוף נקבעו ,בין היתר ,סמכויותיה של הנציגות אשר תרכז את סמכויות הניהול והפיקוח של
הפרוייקט עבור המשתתפים; מנגנוני קבלת החלטות משותפות בנציגות ובאסיפה הכללית של המשתתפים; אופן
התקשרויות עם קבלן הביצוע של הפרוייקט ויועצים נוספים אשר יעמידו שירותים לצורך הקמת הפרוייקט ואופן
ההתקשרות עימם; אופן ניהול ואחזקת בניין המשרדים אשר ייבנה במסגרת הפרוייקט; והוראות בדבר העברת
זכויות ביחידות.
יצוין כי על החברה חלות כלל הזכויות וההתחייבויות מכוח הסכם השיתוף ,בהן ישאו יתר חברי קבוצת הרכישה,
באופן יחסי ,בהתאם לאחוז ההשתתפות .עוד יצוין כי בהתאם להסכם השיתוף ,זכויות הבנייה העתידיות ו/או
הנוספות בגין הממכר ,ככל שיהיו ,יוצמדו לחלקים השייכים לחברה .יצוין לעניין זה כי החברה פועלת לשינוי
תב"ע להוספת  10קומות משרדים למגדל רסיטל (אולם אין וודאות כי הדבר יעלה בידה ,כאשר נכון למועד זה
הוועדה המחוזית אישרה להפקיד את התוכנית להתנגדויות).
הסכומים להם זכאית החברה מחברי הקבוצה בגין סיחור הזכויות הנרכשות כמפורט לעיל ליתר חברי קבוצת
הרכישה (שאינם החברה) יועברו לחברה להערכתה בכפוף ללוחות הזמנים שיקבעו לעניין זה עם הבנק שיעניק
ליווי לפרויקט (יובהר כי נכון למועד זה טרם בוצעה התקשרות עם בנק מלווה כאמור).
ביום  24באפריל  2013השלימה החברה את גיבוש קבוצת הרכישה לרכישת  75%מכלל זכויותיו של צד ג' (להלן:
"המוכר") במקרקעין הידועים כמגרש רסיטל בתל אביב (להלן" :הממכר") ,לצורך בניית פרויקט רסיטל.
בין חברי הקבוצה נמנית החברה עצמה שחלקה בקבוצה למועד הדוח על המצב הכספי הינם זכויות לשטחי
משרדים בהיקף כולל של כ 2,250 -מ"ר הכוללים בעיקר את קומת הדופלקס המצוי בקומות  20ו ,21-כ 250-מ"ר
שטחי מסחר וכ 119 -חניות (להלן" :זכויות החברה") ,כנגד תשלום תמורה למוכר בסך של כ 15.4-מיליון ש"ח
(בנוסף תישא החברה בתשלום מס רכישה החל על החברה ובעלויות הבניה של המשרדים של החברה) כשנכון
למועד אישור הדוחות הכספיים כל התמורה שולמה ע"י החברה.
נכון למועד פרסום הדו"ח ,התקבל מהוועדה לתכנון ובניה היתר חפירה ובניית המרתפים והחלו עבודות החפירה
באתר .טרם התקבל היתר בניה לשטחי המגדל בפרויקט אך התקבלה החלטת ועדה ליתן היתר למגדל ל21-
קומות ,כאשר נכון למועד זה קבוצת הרכישה פועלת למלא אחר התנאים הנדרשים על מנת לקבל את היתר הבניה
למגדל.
בנוסף ,החברה פעלה להגבהת המגדל ב 10-קומות (כך שסך שטחי המשרדים בפרויקט יוגדל לכ 37,000-מ"ר) בדרך
של שינוי תב"ע אשר אושרה ופורסמה למתן תוקף ,כאשר הזכויות בקומות האמורות מוקנות לחברה .נכון למועד
זה ,פועלים לקבלת היתר בנייה לקומות הנוספות.
 .2פרוייקט מתחם רמת אביב ג' ,בתל אביב
ביום  29באפריל  ,2012נבחרה הצעה שהוגשה על ידי חברי קבוצת רכישה אותה אירגנה החברה כזוכה במסגרת
מכרז אשר פורסם על ידי מינהל מקרקעי ישראל לרכישת מלוא זכויותיו של המינהל (כ )61.3%-במקרקעין
הידועים כגוש  6631חלקה  ,246מגרש 3ב' על פי תוכנית מס'  ,2553ברמת אביב ג' בתל-אביב (להלן:
"המקרקעין").
למיטב ידיעת החברה ,על פי התב"ע ויתר התוכניות החלות על המקרקעין ,ניתן יהיה להקים במקרקעין ,בכפוף
לקבלת ההקלות הדרושות על פי דין ,בניין מגורים בן  9קומות (על עמודים) ,הכולל כ 29-יחידות דיור ,כאשר
רכישת מלוא הזכויות במקרקעין על ידי חברי הקבוצה (לרבות חברי קבוצה נוספים שיצטרפו אליה בעתיד) ,אם
וככל שתבוצע ,תיעשה ביחד ולחוד ובמקשה אחת ,לשם תכנון ובנייה עצמית של חברי הקבוצה וזאת בהתאם
להסכם שיתוף אשר נחתם בין חברי הקבוצה.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים שווקו כל היחידות בפרויקט וחברי הקבוצה רכשו את מלוא הזכויות
במקרקעין .בחודש דצמבר  2013התקבל אישור עקרוני לליווי הפרוייקט מהבנק המלווה .חברי קבוצת הרכישה
התקשרו בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל ,אשר העמיד ויעמיד לחברי קבוצת הרכישה מימון לצורך
השלמת רכישת הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט.
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ג.

התקשרויות (המשך)
 .2פרוייקט מתחם רמת אביב ג' ,בתל אביב (המשך)
יודגש כי החברה אינה נמנית על חברי קבוצת הרכישה וזכאותה הינה בגין ארגון פעילות קבוצת הרכישה (והיא
אינה אחראית לבניה על המקרקעין ו/או ניהולה של קבוצת הרכישה ו/או לכל עניין אחר) שבגינה הינה זכאית
לדמי ארגון אשר ישולמו לה על ידי חברי קבוצת הרכישה.
ביום  19באפריל  ,2012בסמוך לפני המועד בו ניגשה קבוצת הרכישה למכרז ,אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון
החברה את התקשרות החברה ,כמארגנת קבוצת הרכישה ,עם מר נתי פריד סמנכ"ל הכספים של החברה ,המכהן
גם כסמנכ"ל הכספים של קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ (שהינה בעלת השליטה בחברה ואשר נמצאת בשליטת
האחים יצחק ועידו חג'ג') ואשר נמנה על חברי קבוצת הרכישה.
בנוסף ,ביום  31בדצמבר  2014וביום  19בפברואר  2015אישרו חברי ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה ,כעסקה
לא חריגה עם נושא משרה ,התקשרות ,במסגרתה תידחה משיכת כספים בסך של  1.8מיליון ש"ח ממסגרת
האשראי העומדת למר פריד בחשבון הליווי של הפרויקט ואשר נדרשת להתבצע על ידי מר פריד בגין זכאות
החברה לדמי סיחור ,ובמקביל ישמשו דמי סיחור בגובה הסך האמור ,להם זכאית החברה ואשר מופקדים נכון
למועד זה בחשבון בבנק המלווה את הפרויקט ,כבטוחה עבור דמי הסיחור שטרם הועמדו כאמור על ידי מר פריד
ואשר צפויים להיות מועמדים על ידו עד ליום  31במרץ ( 2015וזאת בנוסף לשיקים שהופקדו על ידי מר פריד ,אשר
משמשים אף הם כבטוחה עבור התשלום האמור) ,כאשר בכל מקרה עומדת לנציגות הקבוצה האפשרות למשוך את
הסכומים להם התחייב מר פריד ממסגרת האשראי שנפתחה עבורו על ידי הבנק .יצוין כי התקשרויות דומות
במהותן נעשו גם עם מספר חברי קבוצה אחרים בקבוצה.
 .3פרוייקט מתחם קריית קריניצי ,ברמת גן
ביום  14במאי  2012חתמה החברה ביחד עם שתי שותפות ,על הסכם אופציה עם צדדים שלישיים לרכישת מלוא
זכויות הבעלות והחזקה בחלקים ממקרקעין המצויים במתחם הידוע כ"משולש הגדול" ,שהינם חלקים מחלקה
 91ומחלקה  5שבגוש  ,6236ומחלקה  50שבגוש  6235אשר בשכונת קריית קריניצי ברמת גן .תמורת מתן האופציה
העבירו החברה והשותפות סך כולל של  4מיליון ש"ח אשר שימש בחלקו להוצאות פרסום הפרוייקט (כ  1.9מיליון
ש"ח) .יתרת הסכום שימשה במועד המימוש כחלק מהתמורה בגין הרכישה.
במהלך שנת  2013מימשו חברי קבוצת רכישה ,אותה גיבשה החברה ושעליהם נמנתה החברה עצמה (לה היה חלק
מהותי בקבוצה במועד המימוש) ,את האופציה לפרויקט "קריניצי" וחתמו על הסכם מכר עם המוכרות של
מקרקעי הפרויקט ביחס לרכישת הזכויות הנרכשות ,תמורת סך כולל של כ 107.5-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ
והפרש י הצמדה ,כמפורט להלן (להלן" :תמורת הזכויות הנרכשות") .כן חתמו חברי הקבוצה האמורים על הסכם
שיתוף ,אשר נועד להסדיר את בנייתו המשותפת של הפרויקט.
במסגרת החתימה על הסכם הרכישה נכללה גם החברה כצד להסכם ,ביחד ולחוד עם חברי הקבוצה (וכן הצטרפה
להסכם השיתוף) ,במסגרתו רכשה החברה זכויות המשקפות כ 42%-בזכויות הנרכשות ,אותן שיווקה החברה
במהלך שנת  2013ושנת ( 2014למעט דירה אחת ששווקה לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי) .חלקה של החברה
בזכויות שנרכשו ,היה בסך של כ 47-מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ והפרשי הצמדה) ,כאשר הסך האמור קטן עם
שיווק הזכויות שנרכשו על ידי החברה.
באותו מועד חתמה החברה על הסכמים עם שותפיה לשיווק הפרויקט ,במסגרתם הוסכם על הפסקת פעילותם
המשותפת בפרויקט ,כך שהחל ממועד חתימת ההסכם ,ימחו השותפים לרג'ינסי את מלוא זכויותיהם וחובותיהם
בפרויקט ולא ייוותר להם כל חלק ו/או זכות ו/או חובה בפרויקט .בתמורה לכך ,תגרום החברה שיושב לשותפים
חלקם בתשלומים ששולמו מכוח הסכם האופציה לב"כ המוכרות (וששימשו בחלקם כהוצאות שיווק הפרויקט)
וכן עמלה בגין מאמצי השיווק שהושקעו על ידם בפרויקט ,המסתכמים לסך כולל שאינו מהותי במונחי היקף
הפרויקט.
חברי קבוצת הרכישה (שעליהם נמנתה החברה עצמה ,מאחר והחזיקה יחידה אחרת בפרויקט שנמכרה אחרי
תאריך הדוחות הכספיים) התקשרו בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל ,אשר העמיד ויעמיד לחברי קבוצת
הרכישה מימון לצורך השלמת רכישת הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט.
נכון למועד זה התקבלו כל ההיתרים לבניית הפרוייקט ובניית המגדל החלה.
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 .4פרוייקט מתחם תכנית נת ,600/בנתניה
ביום  17ביוני  2013הצטרפה החברה (לה חלק מהותי בקבוצה) לקבוצת רכישה אשר אורגנה על ידה ואשר עתידה
לבנות פרויקט מגורים במגרש המצוי בקו ראשון לים בנתניה ,בשטח של כ 3,100 -מ"ר .על המקרקעין האמורים,
שהינם מקרקעין פנויים ביעוד למגורים ,ניתן יהיה לבנות בניין מגורים בן  68יחידת דיור (על פני  19קומות מעל
קומת עמודים כפולה) .חברי הקבוצה (לרבות החברה) חתמו יחדיו על הסכם מכר עם בעלי המקרקעין וכן חתמו
חברי הקבוצה (לרבות החברה) על הסכם שיתוף ,אשר נועד להסדיר את בנייתו המשותפת של הפרויקט.
על חברי הקבוצה נמנית החברה עצמה ,אשר רכשה זכויות בפרויקט ,ביחס ל 16-יחידות דיור .עלות הזכויות
שנרכשו על ידי החברה הסתכמה בכ 19-מיליון ש"ח ,ששולמו במלואם עד למועד זה על ידי החברה (כשלסכום
האמור נוסף מע"מ ומס רכישה)  .נכון למועד אישור הדוחות הכספים ,מכרה החברה זכויות ל 9 -יחידות ,נותרה
מחזיקה בזכויות ל 7 -יחידות דיור בפרויקט .יצוין כי הזכויות ל 7-הדירות שצוינו יישארו בשלב זה בבעלות
החברה והחברה פועלת לשינוי תב"ע מקומית לצורך השבחת הדירות ולמכירתן נכון למועד זה ,התקבל אישור
עקרוני של הבנק להעמדת מימון לפרויקט וחברי הקבוצה (החתומים ביניהם על הסכם שיתוף) פועלים להשלמת
הנדרש לצורך קבלת מימון כאמור.
נכון למועד זה התקבל היתר בניה לפרויקט והחלו העבודות בפרויקט ,אשר כוללות בשלב זה את בנית המרתפים
וקומת הכניסה.
 .5פרוייקט מתחם הגוש הגדול ,בתל אביב
ביום  23במאי  2012חתמה החברה יחד עם שותף שהינו צד שלישי (להלן" :השותף") ,על הסכם אופציה (להלן
בסעיף זה" :הסכם האופציה") עם צד שלישי אחר .על פי הסכם האופציה ,לחברה ולשותף ניתנה אופציה סחירה
ובלתי חוזרת ,לרכישת זכויות הבעלות והחזקה בחלקים ממקרקעין (המהווים כ 55%-מהזכויות במקרקעין)
שהינם חלקים מחלקה  46שבגוש  ,6885אשר ב"גוש הגדול" בתל אביב (להלן" :המקרקעין") .למיטב ידיעת
החברה ,על פי התב"ע הקיימת ותוכנית האיחוד והחלוקה שביחס למקרקעין הקיימת ניתן להקים במקרקעין 48
יחידות דיור (זאת מבלי להתחשב ב"הקלת שבס" שהינה הוראה בתקנות התכנון הבניה התשס"ב( 2002-תקנה
 ))9(2המאפשרת לוועדה המקומית ,בתנאים מסיימים ,הוספת דירות מגורים בכמות של עד  20%מהמותר בהליך
של הקלה ,ובהתאם ,אם תתקבל ההקלה האמורה ,כמות יחידות הדיור בפרויקט תגדל ל 58-יחידות דיור).
ביום  23באוגוסט  2012מימשו חברי קבוצת הרכישה אותה גיבשה החברה ,את האופציה וחתמו עם המוכר על
הסכם לרכישת הממכר (להלן" :הסכם המכר") כנגד תשלום תמורה בסך של  26.6מיליון ש"ח (בתוספת מע"מ
וצמוד למדד המחירים לצרכן ,להלן" :תמורת הרכישה") ,אשר תשולם למוכר האופציה ,בכפוף לאמור בהסכם
המכר.
לחברי קבוצת הרכישה הצטרפו כל האנשים המחזיקים ביתרת הזכויות במקרקעין ושווקו כל יחידות הדיור.
בחודש אוקטובר  2013רכשה החברה את חלקו של השותף ( )50%בפרוייקט הגוש הגדול בתמורה לסך של כ4.1 -
מיליון ש"ח.
יודגש כי החברה אינה נמנית על חברי קבוצת הרכישה וזכאותה היחידה בגין פעילות קבוצת הרכישה הינה לדמי
השיווק אשר יתקבלו בגין הפרוייקט.
נכון למועד זה ,התקבל אישור עקרוני של הבנק להעמדת מימון לפרויקט וחברי הקבוצה פועלים להשלמת הנדרש
לצורך קבלת מימון כאמור.
ביום  21באוגוסט  ,2012עובר למועד מימוש האופציה על ידי חברי קבוצת הרכישה כאמור ,אישר דירקטוריון
החברה (לאחר קבלת אישור ועדת הביקורת) את התקשרות החברה ,כמארגנת קבוצת הרכישה ,עם ביתה של
רעייתו של מר צבי גרינולד ,יו"ר דירקטוריון החברה המכהן גם כדירקטור בקבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ,בעלת
השליטה בחברה.
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 .6פרוייקט איינשטיין 33
ביום  6בפברואר  2013הכריז בית המשפט על קבוצת רכישה שאורגנה על ידי החברה ושעל חבריה נמנית החברה
עצמה כזוכה במכרז שפורסם לרכישת מקרקעין (פנויים) הידועים כגוש  6885חלקה  33ברחוב איינשטיין (בניין
מס' 33ב') בגוש הגדול בתל אביב ,בשטח כולל של כ 2,570-מ"ר ,שייעודם הנוכחי הינו בניית מרכז מסחרי ומגדל
מגורים .מלבד החברה ,קבוצת הרכישה שאורגנה עד כה מורכבת מצדדים שלישיים שאורגנו על ידי החברה ואשר
רכשו זכויות במסגרת המכרז ,וכן מבעלי זכויות קיימים בקרקע אשר הצטרפו לקבוצת הרכישה לצורך בנייה
משותפת של הפרויקט .זכויות החברה בפרויקט במסגרת הקבוצה הינם זכויות ביחס לכ 675-מ"ר (עיקרי) במרכז
המסחרי בפרויקט ,והזכויות הצמודות אליו הכוללות את הזכויות בשטח המרתף בהיקף דומה ושטחי השירות
שיוחסו להן (להלן" :זכויות השטחים המסחריים הנרכשות על ידי החברה") וכן זכויות לכ 30%-מיחידת דיור.
עלות רכישת הזכויות לשטחים המסחריים הנרכשות על ידי החברה בלבד מסתכמת בסך של כ 13.5-מיליון ש"ח.
יובהר כי הסכום האמור אינו כולל מס רכישה בו תישא החברה ואת עלות הבניה הצפויה .התמורה שולמה
במלואה .בין החברה ויתר חברי הקבוצה שהצטרפו עד כה לקבוצת הרכישה נחתם הסכם שיתוף המסדיר את
הרכישה המשותפת של הזכויות במקרקעין ובנייתו המשותפת של הפרויקט .החברה התקשרה ,יחד עם יתר חברי
קבוצת הרכישה ,בהסכמי מימון עם תאגיד בנקאי בישראל ,אשר ,העמיד ויעמיד לחברי קבוצת הרכישה מימון
לצורך השלמת רכישת הזכויות במקרקעין ,פיתוחו ובנייתו של הפרויקט.
חלק החברה בפרויקט הינו כ 2/3-מהשטח המסחרי של הפרויקט (ששטחו הכולל הינו כ 950-מ"ר עיקרי והזכויות
הצמודות אליו ,לרבות זכויות לכ 33-חניות) וכן כ 30%-מהזכויות ביחידת דיור אחת (להלן" :יחידת הדיור").
המימון הכולל שיועמד לחברה בגין חלקה בעלויות (לא כולל מע"מ) השלמת רכישת המקרקעין ובניית השטח
המסחרי בפרוייקט הינו בסך של עד כ 14.4-מיליון ש"ח.
כערובה למילוי כל התחייבויותיהם כלפי הבנק ,שעבדו ומשכנו חברי הקבוצה (ובכללם החברה) את כלל
זכויותיהם הנובעות מהפרויקט ומההסכמים הנלווים לו.
 .7פרוייקט כוכב הצפון
ביום  13במאי  2013התקבלה החלטת בית המשפט השלום בהרצליה ,לפיה אישר בית המשפט את מכר המקרקעין
בפרויקט "כוכב הצפון" .בהתאם לתכנית החלה על המקרקעין ,ניתן לבנות על המקרקעין מגדל מגורים בן 25
קומות הכולל  83יחידות דיור ,לקבוצת רכישה שארגנה החברה (ושעל חבריה נמנית החברה בעצמה) ,תמורת סך
של  1,250,000ש"ח עבור זכויות בקרקע לכל יחידת דיור ,בתוספת מע"מ.
בבעלות החברה היו כ 17-יחידות תב"ע מכוח הזכויות שרכשה מכונס הנכסים ,כאשר בהגרלה המקורית יוחדו
לחברה כ 20-יחידות דיור מכוח יחידות תב"ע אלו .במהלך השנה נעשה שינוי בייחוד הזכויות ליחידות המשויכות
לחברה ,כך שיחידות התב"ע של החברה הקנו לה כ 15-יחידות דיור .התמורה ששולמה על ידי החברה בגין רכישת
חלקה במקרקעין (כמחצית מהזכויות שנרכשו) הסתכמה בסך של כ 21.575-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ
עד למועד זה ,שיווקה החברה זכויות ל 13-יחידות דיור שעלותן הסתכמה לסך של כ 21-מיליון ש"ח ,בתמורה
לסך של כ 34-מיליון ש"ח.
נכון למועד פרסום דוח זה ,פועלת החברה לשיווק יתרת יחידות הדיור וכן פועלת לשיווק יחידות הדיור נשוא
האופציה ,לצדדים שלישיים ,אשר יצטרפו כחברים לקבוצת הרכישה
בין החברה ויתר חברי הקבוצה שהצטרפו עד כה לקבוצת הרכישה נחתם הסכם שיתוף המסדיר את הרכישה
המשותפת של הזכויות במקרקעין ובנייתו המשותפת של הפרוייקט.
נכון למועד אישור הדוחות הכספיים נותרו לחברה זכויות לכ 2 -יחידות דיור בלבד מכח הזכויות שנרכשו על ידה.
קבוצת הרכישה פועלת לקבלת ההיתרים הנדרשים לפרויקט.
נכון למועד זה ,טרם התקשרו חברי הקבוצה עם בנק מלווה.
 .8יצוין כי לצורך קבלת שירותים משפטיים בקשר עם הפרוייקטים המתוארים לעיל התקשר כל משתתף עם משרד
עו"ד חג'ג' ,בוכניק ויינשטיין ושות' (להלן" :משרד עו"ד" וגם "הנאמן להסכם השיתוף") ,הנמצא בראשות מר
יצחק חג'ג' ,מבעלי השליטה בחברה בשרשור סופי ,בהסכם שכר טרחה ,על פיו יעמיד משרד עוה"ד משירותיו
למשתתפים בקשר עם הפרוייקט ,כשבמסגרת הסכם השיתוף נקבע כי בתמורה למתן השירותים האמורים ישלם
כל אחד מהמשתתפים למשרד עוה"ד שכ"ט בשיעור של עד  2%יחידה גמורה (ברמת מעטפת) ,כפי שיקבע על פי
דוח האפס שיוצא לפרויקט ,בתוספת מע"מ כדין .זאת בהתאם לאישור שניתן ע"י האספה הכללית של החברה.
 .9ביום  17באוקטובר  , 2013התחייבה קבוצת חג'ג' כלפי החברה כי ככל שהדבר יידרש ,אזי בתקופה שתחילתה
במועד מתן ההתחייבות וסיומה ביום  31במרץ  ,2015היא תעמיד לחברה את אמצעי המימון הדרושים לה לצורך
כיסוי הוצאותיה השוטפות וכן לצורך עמידתה בהתחייבויותיה הנוגעות ל 7-הפרויקטים של ארגון קבוצות
הרכישה ופרוייקט שד"ל בהם מעורבת החברה נכון למועד ההתחייבות האמורה.
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 .10ביום  21בנובמבר  2012אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרויות הבאות .ביום  29בינואר
 2013אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרויות המפורטות להלן:

א.

ההתקשרות הראשונה :התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קבוצת חג'ג' (להלן" :חג'ג' נדל"ן) ,בעלת השליטה
בחברה
.1

על פי ההתקשרות הראשונה ,החברה תתקשר עם חג'ג' נדל"ן ,בהסכם לקבלת שירותי ניהול מחג'ג' נדל"ן
(להלן" :הסכם הניהול" או "ההסכם") ,אשר יחול רטרואקטיבית מיום  1באוגוסט  2012ואשר יכלול את
השירותים הבאים:
א.

שירותי מנכ"ל ,המועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' (מכוח הסכם הניהול בו התקשרה עם יעיל
שבשליטת מר עידו חג'ג' (להלן" :עידו")) באמצעות עידו ,וזאת בהיקף המשרה הנדרש לתפקיד .תמורת
שירותי המנכ"ל משלמת החברה גמול כדלקמן:
( )1בגין קבלת שירותי מנכ"ל וכן בעבור דמי שימוש בסימן המסחרי " "Hהנמצא בבעלות חברה שהינה
בבעלות עידו אשר העניקה זכות שימוש בסימן המסחרי לקבוצת חג'ג' ,נושאת החברה ,החל מיום 1
באוגוסט  ,2012ב 50%-מהעלות הקבועה השוטפת הנובעת לקבוצת חג'ג' מהתקשרותה בהסכם
הניהול עם יעיל ,מכוחה מכהן עידו גם כמנכ"ל קבוצת חג'ג' .היות והעלות הקבועה השוטפת
האמורה מסתכמת לסך חודשי של  100,000ש"ח ,בתוספת מע"מ ,הרי שבכפוף לאמור להלן ,נושאת
החברה בתשלום חודשי בסך של  50,000ש"ח (להלן" :סכום שירותי המנכ"ל") ,בתוספת מע"מ כדין
בגין רכיב זה .סכום שירותי המנכ"ל הינו צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן בגין חודש יולי 2012
ומסתכם נכון למועד פרסום דו"ח זה ב 51-אלפי ש"ח.
( )2בנוסף ,כל עוד מכהן עידו בתפקיד מנכ"ל החברה ,תשלם החברה לקבוצת חג'ג' ,בנוסף לסכום
שירותי המנכ"ל ,מענק שנתי (להלן" :המענק השנתי") בסך השווה ל 5%-מ"הרווח השנתי של
החברה לצורך המענק" ,בכל שנה קלנדרית החל משנת  ,2012כשהוא מוכפל בשיעור האחזקה של
קבוצת חג'ג' במניות החברה בתום תקופת הדוח הכספי הרלוונטי (להלן" :שיעור האחזקה")
ובתוספת מע"מ כדין ,בהתאם לתנאים הבאים" :הרווח השנתי של החברה לצורך המענק"  -רווחי
החברה בשנה הרלוונטית לפני מיסים על ההכנסה בניכוי חלק המיעוט ברווחי חברות מאוחדות
באותה שנה (ובתוספת המס המיוחס למיעוט) או בתוספת חלק המיעוט בהפסדי חברות מאוחדות
באותה שנה (בניכוי המס המיוחס למיעוט) והכל על פי דוחותיה הכספיים השנתיים המבוקרים
המאוחדים של החברה .המענק השנתי ישולם לקבוצת חג'ג' לא יאוחר משבעה ימי עסקים ממועד
פרסום הדו"חות הכספיים השנתיים המבוקרים המאוחדים הרלבנטיים של החברה שלפיהם חושב
המענק השנתי ,בכפוף לכך שחישובו של המענק נבדק ואושר על ידי מבקר הפנים וועדת הביקורת או
ועדת התגמול של החברה ,לפי הענין (להלן" :מנגון עיתוי ובקרת המענק").
( )3בנוסף למענק השנתי ,במידה ומועד סיום כהונתו של עידו כמנכ"ל החברה (להלן" :נקודת החתך")
לא יחול בתקופה שבין תום שנה קלנדרית ליום  31במרץ של השנה העוקבת ,אזי תהיה זכאית
קבוצת חג'ג' ,בגין אותה שנה שבמהלכה הסתיימה כהונתו ,למענק (להלן" :המענק לתקופת
הביניים") בסך השווה למכפלת ( )1שיעור האחזקה ב 5% )2(-מרווחי החברה על פי דוחותיה
הכספיים הסקורים המאוחדים האחרונים של החברה לתקופה בת  3/6/9חודשים (לפי הענין)
שהסתיימה לפני נקודת החתך ,לפני מיסים על ההכנסה בניכוי חלק המיעוט ברווחי חברות
מאוחדות בתקופת הדוח הכספי האמור (ובתוספת המס המיוחס למיעוט) או בתוספת חלק המיעוט
בהפסדי חברות מאוחדות בתקופת הדוח הכספי האמור (בניכוי המס המיוחס למיעוט) .במקרה זה,
המענק לתקופת הביניים ישולם לקבוצת חג'ג' בהתאם למנגנון עיתוי ובקרת המענק (בשינויים
המחויבים) .יובהר ,כי הרווח (השנתי או לתקופת הביניים) של החברה לצורך המענק יכלול גם
ביצועים ותוצאות חד פעמיים וכן ביצועים שמקורם בחברות ו/או פעילויות שירכשו בעתיד אולם
לא יכלול רווחים משערוך נכסי נדל"ן להשקעה שטרם מומשו לתאריך המאזן.
( )4בנוסף ,בגין רווחי "פרויקטים מתקדמים" שטרם הוכרו בדוחותיה הכספיים (המבוקרים או
הסקורים ,לפי העניין) המאוחדים של החברה לתקופות שתסתיימנה עד לנקודת החתך ,תהיה
זכאית קבוצת חג'ג' למענק השווה למכפלת ( )1שיעור האחזקה ב )2(-שיעור של  5%מ"הרווח" לפני
מיסים שינבע לחברה ויוכר בעתיד בדוחותיה הכספיים ,בגין חלק החברה בלבד ,מהפרויקטים
המתקדמים האמורים ,כפי שיעלה מדוחותיה הכספיים המבוקרים השנתיים (המאוחדים) של
החברה שיפורסמו בגין השנה בה תסתיים כהונתו של עידו כמנכ"ל החברה ובגין  3השנים שלאחר
מכן (להלן" :תקופת ההשתתפות") .המענק האמור ישולם לקבוצת חג'ג' בהתאם למנגנון עיתוי
ובקרת המענק של המענק השנתי.
לענין זה" -פרויקטים מתקדמים" -בכל הנוגע לפרויקטים יזמיים אותם תיזום החברה ו/או תאגיד
בו תחזיק החברה ,לרבות בשרשור  -פרויקטים אשר בנקודת החתך יתקיימו ביחס אליהם שלושת
התנאים הבאים במצטבר:
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ביום  21בנובמבר  2012אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה את ההתקשרויות הבאות .ביום  29בינואר
 2013אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרויות המפורטות להלן( :המשך)
א.

ההתקשרות הראשונה :התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה (המשך)
( .1המשך)
א .שירותי מנכ"ל (המשך)
(( )4המשך)
( )1נחתמו הסכמי מכירה/החכרה אשר התמורה הכוללת העתידה להתקבל מכוחם מהווה ,על פי
מחירון הפרויקט הרלבנטי ,לפחות  60%מסך ההכנסות הצפויות לחברה או לתאגיד בו תחזיק
החברה בגין הפרויקט ,כאשר יובאו בחשבון לצורך החישוב האמור רק הסכמים שלפחות 15%
מתמורתם כבר הועברה לחברה או לתאגיד בו תחזיק החברה בנקודת החתך (שיעור ההכנסות מכוח
ההסכמים שצוינו מתוך כלל ההכנסות בגין הפרויקט ,על פי מחירון הפרויקט ,אשר כאמור יהיה
לפחות  ,60%יקרא להלן" :השיעור הקובע"); ( )2היקף ביצוע הפרויקט הינו לפחות ( 25%ללא
מרכיב קרקע) וזאת בהתאם לדוח הליווי המוגש לבנק המלווה על ידי גוף חיצוני או בהיעדר דוח
כאמור -בהתאם לדוח שיוגש בנושא על ידי גוף מקצועי ,בלתי תלוי ,שימונה על ידי ועדת הביקורת
או ועדת התגמול של החברה ,לפי הענין; ( )3התקבלו כלל היתרי הבניה הנדרשים לבנית הפרויקט.
בכל הנוגע לפרויקטים בהם תפעל החברה ו/או תאגיד בו תחזיק החברה לרבות בשרשור
כמארגנת/משווקת קבוצת רכישה -פרויקטים אשר בנקודת החתך הסתיים שלב גיבוש קבוצת
הרכישה (עליה עשויים להימנות גם החברה ו/או תאגידים בשליטתה לרבות בשליטה משותפת
ולרבות בשרשור) לרבות רכישת הקרקע נשוא הפרויקט הרלבנטי (במלואה או בחלקה ,שכן לעיתים
רכישת הקרקע נעשית בשלבים) על ידי חברי הקבוצה ונוצרה לחברה זכאות לדמי ארגון/שיווק
מחברי הקבוצה אותם אירגנה עד לאותו מועד.
בסעיף זה "רווח"  -לעניין פרויקטים יזמיים  -השיעור הקובע (כהגדרתו לעיל) כשהוא מוכפל ברווח
הפרויקט .רווח הפרויקט יחושב בהתאם לכלל ההכנסות מהפרויקט בניכוי )1( :ההוצאות בפועל של
הפרויקט ובכלל אלה הוצאות שיווק ופרסום ,הוצאות פיתוח ,היטלי השבחה ,בניה ,אגרות ,תכנון
וכן הוצאות מימון (לרבות עמלות ששולמו בגין ערבויות בנקאיות ועמלות בנקאיות) כפי שמפורטות
בדוחות הכספיים של חברת הפרויקט או ,אם הפרויקט אינו מבוצע על ידי חברה ייעודית -בדוח
ההתקדמות של המפקח מטעם הבנק המלווה את הפרויקט עם סיום הפרויקט (וכן ינוכו ,אם וככל
שההון העצמי שהועמד לטובת הפרויקט הועמד באמצעות מימון חיצוני ,גם הוצאות המימון בגין
מימון חיצוני כאמור); וכן  )2( -הוצאות הנהלה וכלליות ,כאשר גובה הסכום שיופחת בגינן יחושב
כדלקמן :סך הוצאות הנהלה וכלליות של החברה באותה שנה בה מוכרות ההכנסות מהפרויקט
היזמי המתקדם ,כשהן מוכפלות בשיעור אותו מהוות ההכנסות באותה שנה מהפרויקט היזמי
המתקדם מסך הכנסות החברה באותה שנה.
לחלופין ,במידה ובתקופת ההשתתפות תמכור החברה (או תאגיד בו תחזיק החברה) את חברת
הפרויקט או אף את הפרויקט עצמו ,תחושב הנוסחה שצוינה בפסקה שלעיל ביחס לרווח שיווצר
לחברה כתוצאה ממכירה כאמור ,בשינויים המחויבים וכפי שיאושר על ידי ועדת הביקורת של
החברה.
לענין פרויקטים של קבוצות רכישה -דמי הסיחור/השיווק שהתקבלו מחברי קבוצות רכישה
חיצוניים (שאינם החברה ו/או תאגידים בשליטתה לרבות בשליטה משותפת ולרבות בשרשור,
להבדיל מתאגידים בהם תחזיק החברה מבלי שהיא נחשבת כשולטת בהם ,אשר ייחשבו כחברי
קבוצה חיצוניים) אשר הצטרפו לקבוצות עד לנקודת החתך ,בניכוי )1( :עמלות משווקים (פנימיים
וחיצוניים) המיוחסות לחברי קבוצה אלו; ( )2הוצאות פרסום בגין הפרויקט שיחושבו על פי
דוחותיה הכספיים של החברה או של התאגיד בו תחזיק החברה (לרבות תאגיד בשליטה משותפת
ולרבות בשרשור) שאירגן את הקבוצה; ( )3הוצאות הנהלה וכלליות ,כאשר גובה הסכום שיופחת
בגינן יחושב כדלקמן :סך הוצאות הנהלה וכלליות של החברה באותה שנה בה מוכרות הכנסות
כלשהן מפרויקט ארגון קבוצות רכישה מתקדם ,כשהן מוכפלות בשיעור אותו מהוות ההכנסות
באותה שנה מפרויקט ארגון הקבוצה המתקדם מסך הכנסות החברה באותה שנה.
כן יצוין ,כי בחינת הרווח שינבע לחברה מהפרויקטים המתקדמים בתקופת ההשתתפות תיעשה
ביחס לתוצאות כלל הפרויקטים המתקדמים במצטבר (בהתאם לנוסחאות שתוארו לעיל) ,כשלעניין
זה יילקחו בחשבון גם הפסדים שינבעו לחברה בתקופת ההשתתפות מפרויקטים מתקדמים
(כשהפסדים שייגרמו לחברה מפרויקטים מתקדמים בתחום היזמות יוכפלו בשיעור הקובע,
כהגדרתו לעיל) .הבחינה האמורה תיעשה מדי שנה (ובהתאם לה ישולם לקבוצת חג'ג' מדי שנה
ובהתאם למנגנון עיתוי ובקרת המענק ,המענק בגין הפרויקטים המתקדמים שנבע לקבוצת חג'ג'
בגין השנה החולפת) וכן תבוצע התחשבנות סופית בנושא בין החברה לקבוצת חג'ג' בתום תקופת
ההשתתפות ,בסמוך לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים הרלבנטיים ,שתביא בחשבון את כלל
הרווחים וההפסדים ינבעו לחברה מפרויקטים מתקדמים בתקופת ההשתתפות.
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א.

(המשך)
שירותי מנכ"ל (המשך)

( )5

בכל שנה (הן בתקופה בה עידו יכהן כמנכ"ל החברה והן בתקופת ההשתתפות) ,המענק שישולם
לקבוצת חג'ג' לא יעלה בכל מקרה על סך של  5מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ.
קבוצת חג'ג' מסרה לחברה כי עידו הודיע לה כי בכוונתו להעביר מחצית מהמענקים שישולמו לו על
ידי קבוצת חג'ג' (ככל שישולמו) לאחיו ,מר יצחק חג'ג' (וזאת בין במישרין ובין בעקיפין) ,הנמנה אף
הוא על בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' (יחד עם עידו) ומכהן כיו"ר דירקטוריון פעיל של קבוצת חג'ג'
וכדירקטור בחברה ,מבלי שמשולמת לו כל תמורה בגין כך (עם זאת יובהר ,למען הסר ספק ,כי
תשלום המענק לקבוצת חג'ג' הינו בגין כהונתו של עידו כמנכ"ל החברה בלבד ,ללא קשר לשאלת
כהונתו של מר יצחק חג'ג' כדירקטור בחברה).
החברה תשיב לקבוצת חג'ג' את מלוא ההוצאות (ללא תקרת הוצאות) אשר יוצאו על ידי עידו או
יעיל מתוקף תפקידו כמנכ"ל החברה (לרבות בגין פעילות תאגידים בהם מחזיקה החברה במישרין
או בעקיפין) ובכלל אלה הוצאות אירוח ,נסיעות ,כנסים ,טלפון ,עיתונות וכיו"ב ולרבות הוצאות
נסיעה לחו"ל בקשר עם מתן השירותים במחלקת עסקים וכן הוצאות שהייה (אש"ל) אשר תאושרנה
על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה (לרבות רטרואקטיבית) כנגד המצאת חשבוניות כדין.
הוסכם כי קבוצת חג'ג' לא תהיה חייבת להעמיד את שרותי המנכ"ל במועדים בהם ייעדר עידו כדין
מעבודתו ביעיל ,לרבות עקב חופשה שנתית בהיקף של  25ימי עבודה בשנה וחופשת מחלה.
כן יצוין ,כי תנאי ההתקשרות עם קבוצת חג'ג' ביחס לקבלת שירותי מנכ"ל כוללים תניה לפיה
קבוצת חג'ג' תשיב לחברה מענקים ששולמו לה בגין שירותי מנכ"ל אם שולמו לה על בסיס נתונים
שהתבררו כמוטעים והוצגו מחדש בדוחות הכספיים של החברה וזאת בתוך  30ימי עסקים מהיום
בו הוצגו מחדש כאמור.

ב.

שירותי סמנכ"ל כספים וחשבות ,אשר מועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' באמצעות עובדים
ו/או נותני שירותים מטעמה של קבוצת חג'ג' וזאת בהיקף משרה התואם לצורכי החברה.
בגין קבלת שירותי סמנכ"ל כספים ,החברה נושאת ב 50%-מהעלות בה נושאת קבוצת חג'ג' בגין
התקשרותה עם סמנכ"ל כספים ,כפי שתהא מעת לעת ובלבד שהעלות הכוללת עבור החברה לא
תעלה על סך של  50אלפי ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ.
יצוין ,כי בתקופת הדו"ח וכן עד ליום  28בפברואר  2015כיהן בתפקיד סמנכ"ל הכספים של קבוצת
חג'ג' ושל החברה (בהיקף משרה שלא היה נמוך מ ,75% -לשתי החברות יחד) מר נתן פריד ,אשר
עלות התקשרות קבוצת חג'ג' עם חברה בשליטתו ,הסתכמה לסך חודשי של כ 65-אלפי ש"ח,
בתוספת מע"מ כדין (כך שחלק החברה היה כ 32.5-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ כדין).
יודגש ,כי לקבוצת חג'ג' שמורה הזכות להעניק לחברה את שירותי סמנכ"ל הכספים באמצעות כל
עובד ו/או נותן שירותים אחר מטעמה ,אשר יהיה בעל ניסיון וכישורים מקצועיים מתאימים ,חלף
מר פריד ,וזאת בכפוף לאישור מינויו כסמנכ"ל הכספים של החברה .נכון למועד זה ,פועלות שתי
החברות למציאת מחליף למר פריד.
בנוסף ,נושאת החברה ,החל מיום  1באוגוסט  ,2012בסך השווה ל 50%-מהעלות בה נשאה ותישא
קבוצת חג'ג' מעת לעת בגין העסקת (לרבות כנגד חשבונית) כלל עובדי מחלקת הכספים והחשבות
של קבוצת חג'ג' (שאינם כוללים את סמנכ"ל הכספים) ,כפי שיהיו מעת לעת ,ובלבד שהעלות
הכוללת עבור החברה לא תעלה על סך של  30אלפי ש"ח לחודש בתוספת מע"מ .יצוין כי נכון למועד
דו"ח זה ,חלק החברה בעלות העסקת העובדים האמורים מסתכם לסך של כ 29-אלפי ש"ח לחודש,
בתוספת מע"מ.

( )6

( )7

( )8
( )9
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(המשך)
ג.

שירותי הנדסה וניהול פרויקטים ,אשר מועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' באמצעות עובדים
ו/או נותני שירותים מטעמה של קבוצת חג'ג' וזאת בהיקף משרה התואם לצורכי החברה.
במסגרת רכיב שירות ניהול זה ,מעמידה קבוצת חג'ג' לחברה ,החל מיום  1באוגוסט  ,2012את
שירותיהם של כלל מנהלי הפרויקטים והמהנדסים המועסקים על ידי קבוצת חג'ג' מעת לעת
(לרבות כנגד חשבונית) ,בהיקף משרה התואם לצורכי החברה ,וזאת כנגד תשלום תמורה בסך
השווה ל( 50%-בכפוף לאמור להלן) מהעלות בה נשאה ותישא קבוצת חג'ג' מעת לעת בגין
העסקת (לרבות כנגד חשבונית) כלל מנהלי הפרויקטים והמהנדסים של קבוצת חג'ג' ,כפי שיהיו
מעת לעת ,ובלבד שהעלות הכוללת עבור החברה לא תעלה על סך של  80אלפי ש"ח לחודש
בתוספת מע"מ .יצוין כי נכון למועד דו"ח זה ,חלק החברה בעלות העסקת העובדים האמורים
מסתכם לסך של כ 54-אלפי ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ.
לעניין זה יצוין ,כי בנוסף למנהלי הפרויקטים של קבוצת חג'ג' ,מעניקה לחברה שירותים
בתחום זה גם הגב' כנרת סמיט ,שהינה אחותם של האחים חג'ג' (בעלי השליטה בקבוצת חג'ג'),
אשר מספקת לחברה ,כקבלן עצמאי ,שירותי ניהול ,ארגון ושיווק של פרויקטי נדל"ן של
החברה ,בתמורה לתשלום חודשי בסך של  17,000ש"ח ,בתוספת מע"מ (כאשר בנוסף לכך
זכאית הגב' סמיט לכלל ההטבות הניתנות על ידי החברה לנותני שירותים המועסקים על ידה
דרך קבע .יצוין כי בהתאם לתנאי ההתקשרות ,והיות וקבוצת חג'ג' מסתייעת אף היא
בשירותיה של הגב' סמיט ,קבוצת חג'ג' נושאת ב 50%-מהעלות הכוללת של התקשרות החברה
עם הגב' סמיט.

ד.

משרדים ושירותי משרד ומנהלה החברה פועלת מהמשרדים אותם שוכרת קבוצת חג'ג'
ובתמורה לכך החברה נושאת ,החל מיום  1באוגוסט  ,2012בעלויות המפורטות להלן:
( )1בסך השווה ל 50%-מהעלות בה נושאת קבוצת חג'ג' מעת לעת בגין העסקת (לרבות כנגד
חשבונית) עובדי מנהלה הכוללים :מנהלת קשרי לקוחות; עוזרת מנכ"ל; עובדי מנהלה
העוסקים בהיבט מימון הפרויקטים; צוות מזכירות ועובדי ניקיון ,שיעניקו משירותיהם
גם לחברה ,ובלבד שהעלות הכוללת עבור החברה לא תעלה על סך של  75אלפי ש"ח
לחודש ,בתוספת מע"מ .יצוין כי נכון למועד הדו"ח ,חלקה של קבוצת חג'ג' בעלות העסקת
העובדים האמורים (בנטרול השתתפות יעיל ,שמסתייעת אף היא בחלק מהעובדים
האמורים ,בעלות האמורה) מסתכם לסך של כ 116-אלפי ש"ח (כך שחלק החברה הינו כ-
 58אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ).
( )2בסך השווה ל 50% -מהעלויות השוטפות הנובעות לקבוצת חג'ג' בגין שירותי המשרד
הניתנים על ידה ובכלל זה כתוצאה מכניסתה בנעלי יעיל ,החל מיום  1באוגוסט ,2012
לענין התקשרויות והסכמים שונים ,שכניסת קבוצת חג'ג' כצד להם התחייבה לאור ביטול
הסכם הניהול שהיה קיים עד ליום  1באוגוסט  2012בין קבוצת חג'ג' ליעיל והעברת עובדיה
של יעיל לקבוצת חג'ג' ולחברה ובלבד שהעלות הכוללת עבור החברה לא תעלה על סך של
 120אלפי ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ .יצוין כי נכון למועד הדו"ח ,העלויות השוטפות
האמורות מסתכמות לסך חודשי של כ 172-אלפי ש"ח ,כך שחלק החברה הינו כ 86-אלפי
ש"ח לחודש ,בתוספת מע"מ.
ההתקשרויות וההסכמים האמורים כוללים בין היתר סכם שכירות (כשלצורך ההתקשרות
בהסכם האמור הועמדה על ידי קבוצת חג'ג' ערבות בנקאית שגובהה הינו כ 350-אלפי
ש"ח) .בנוסף ,כוללים ההתקשרויות וההסכמים האמורים הסכם לקבלת שירותי ניהול
ביחס למושכר וכן הסכם להשכרת מקומות חניה בחניוני מגדל עזריאלי .כן כוללות
ההתקשרויות את כלל הביטוחים שנעשו בקשר עם המושכר ,הסכמים הנוגעים להעמדת
שירותי תקשורת ורכבי ליסינג לחלק מהעובדים ושכירת ציוד משרדי .כן יצוין כי נכון
למועד זה עידו הינו ערב לחלק מההתחייבויות על פי ההסכמים שתוארו לעיל .קבוצת חג'ג'
עתידה לפעול להחלפת/ביטול ערבויות אישיות אלו של עידו אולם אין ודאות שתתקבל
הסכמת הצדדים האחרים להסכמים להחלפת ערבויות כאמור ובמקרה כאמור יוסיף עידו
להיות ערב להתחייבויות האמורות.
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בהתאם להתקשרויות בהן התקשרה קבוצת חג'ג' עם יעיל ,הוסכם כי יעיל תשלם לקבוצת חג'ג' מדי
חודש סך של  18,000ש"ח כדמי השתתפות בעלות התקשרויות של קבוצת חג'ג' בהתייחס לעלות
העובדים ושירותי המשרד בהם נושאת קבוצת חג'ג' ,כאשר הסכום האמור הוערך בהתאם להיקף
הפעילות הפרטית הנוכחית של האחים חג'ג' (שהיקפיה ,למיטב ידיעת החברה ,נמוכים) שאינה חלק
מפעיל ות קבוצת חג'ג' ובהתאם להערכה לגבי המשך היקף הסתייעותם של פעילות זאת של האחים
חג'ג' בעובדים (ובכללם אנשי השיווק) ובתקורות השונות (אשר בעלותם נדרשת החברה להשתתף,
כמפורט לעיל) .גובה סכום ההשתתפות האמור ייבחן מחדש מדי שנה ,בסמוך לפני אישור דוחותיה
הכספיים השנתיים של קבוצת חג'ג' (או קודם לכן ,אם אירע אירוע מיוחד אשר להערכת קבוצת חג'ג'
יכול וישפיע באופן מהותי על שיעור ההשתתפות כאמור) על ידי ועדת הביקורת של קבוצת חג'ג' ,אשר
תהא רשאית להגדילו עד לסך של  30,000ש"ח או לחלופין להפחיתו עד לסך חודשי של  6,000ש"ח,
כאשר לענין זה יבחנו חברי ועדת הביקורת של קבוצת חג'ג' האם חלו שינויים מהותיים בהיקף
הסתייעותה של יעיל ,בעובדים המועברים ובתקורות השונות .יובהר כי כל שינוי מעבר לסכומים
שצוינו יובא לאישור מוסדות קבוצת חג'ג' הנדרשים על פי דין.
בהקשר ,זה יצוין כי בין החברה וקבוצת חג'ג' נדל"ן סוכם כי השתיים תתחלקנה בדמי ההשתתפות
האמורים שישולמו על ידי יעיל ולפיכך בחישוב סך התשלומים החודשיים להם תהא זכאית קבוצת
חג'ג' מהחברה ,תובא בחשבון מחצית מדמי ההשתתפות שישולמו על ידי יעיל לקבוצת חג'ג' בהתאם
לאמור בפסקה שלעיל (להלן" :הסכום שיקוזז בגין השתתפות יעיל") .עם זאת ,הסכום שיקוזז בגין
השתתפות יעיל יהא כפוף להתאמות המפורטות בס"ק ( )4להלן כך שחלקה של החברה בסכום זה
יהיה שווה בפועל לשיעור השתתפותה בעלויות הקבועות הכרוכות בהתקשרות שתוארה לעיל.

.3

בהינתן שיעורי ההשתתפות שתוארו לעיל ,אזי נכון למועד הדו"ח ,העלות החודשית בה נושאת
החברה בגין ההתקשרויות שתוארו לעיל ,אשר אינה כוללת מענק שישולם בגין שירותי המנכ"ל ,אך
בהינתן הסכום המקוזז בגין השתתפות יעיל ,מסתכמת לסך של כ 293-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ.
יודגש ,כי בעלות האמורה יחולו שינויים מעת לעת ,בהתאם לתנאים שפורטו לעיל ,אשר יהיו כפופים
לתקרה הכספית שנקבעה בכל אחד מרכיבי ההתקשרות ,ככל שנקבעה ,כך שהעלות החודשית
המקסימאלית הצפויה בגין ההתקשרויות שתוארו לעיל הינה כ 405-אלפי ש"ח וזאת מבלי לקחת
בחשבון מענקים שישולמו בגין שירותי המנכ"ל ,אך בהינתן הסכום שיקוזז בגין השתתפות יעיל.
יובהר ,כי העלויות שפורטו לעיל אינן כוללות את עלות ההתקשרות עם גב' כנרת סמיט ,אחותם של
האחים חג'ג' ,שתוארה לעיל.
כמו כן ,מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תשיב לקבוצת חג'ג' או לכל בעלי התפקידים שיעניקו לה
משירותיהם כאמור לעיל (לפי הענין) את מלוא ההוצאות הישירות ,בהתאם למקובל בחברה ,אשר
יוצאו על ידם בתוקף תפקידם בחברה וזאת בכפוף לכך שהחזר הוצאות כאמור לבעלי השליטה
בחברה ו/או לנושאי המשרה בחברה ייעשה לאחר שיינתן לכך אישור ועדת התגמול ודירקטוריון
החברה.
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א.

ב.

ההתקשרות הראשונה :התקשרות החברה בהסכם ניהול עם קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה (המשך)
.4

אחת ל 6-חודשים ,במסגרת ישיבת ועדת הביקורת או ועדת התגמול ,לפי הענין ,של החברה ,שתיערך
בסמוך לפני אישור הדוחות הכספיים של החברה לחודשים יוני ודצמבר של כל שנה (להלן" :הישיבה
החציונית") או במועד קרות אירוע מיוחד אשר להערכת הנהלת החברה יכול וישפיע באופן מהותי על
היחס בין היקף ואופי השירותים המוענקים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' לבין העלות בה החברה
נושאת בגין שירותים אלו (וזאת עוד בטרם הגיע מועד הישיבה החציונית) (להלן" :מועד הישיבה
לבחינת התמורה") ,תבחן ועדת הביקורת או ועדת התגמול ,לפי הענין ,של החברה האם חל שינוי
מהותי בהיקף ואו פי השירותים הניתנים לה בפועל על ידי קבוצת חג'ג' מכוח הסכם הניהול לעומת
התמורה אותה משלמת החברה לקבוצת חג'ג' בגין כל אחד מבין רכיבי ההתקשרות המפורטים לעיל
וזאת בהינתן ,בין היתר ,מספר הפרויקטים הפעילים בהם תהא מעורבת כל חברה במועד הישיבה
לבחינת התמורה ומידת מורכבותם .לאחר שתבוצע הבחינה האמורה ,לועדת הביקורת או לועדת
התגמול ,לפי הענין ,של החברה תהא הסמכות להוריד את שיעורי ההשתתפות של החברה בעלויות
הקבועות (קרי ,שאינן כוללות מענקים ו/או עמלות) של רכיבי ההתקשרות שפורטו לעיל ,כולם או
חלקם ,לפי הענין עד ל 20%-מהעלות שנובעת לקבוצת חג'ג' בגין רכיבי ההתקשרות הרלבנטיים ,כולם
או חלקם .עם זאת יודגש ,כי כניסתה לתוקף של כל החלטה של ועדת הביקורת או ועדת התגמול ,לפי
הענין ,של החברה בדבר שינוי בשיעורי השתתפות כאמור תהא כפופה גם לקבלת אישור מוסדות
קבוצת חג'ג'.
בנוסף ,במקרה בו תידרש החברה ,במהלך תקופת ההסכם ,לתשלום גבוה יותר ביחס לאיזה מבין
התשלומים המפורטים לעיל אותם עליה לשלם לקבוצת חג'ג' בגין רכיבי ההתקשרות בסעיפים ()4(-)2
לעיל (וזאת כתוצאה מכך שעלות איזה מרכיבי ההתקשרות שצוינו הפכה לגבוהה יותר מבחינת
קבוצת חג'ג') ,אשר לא יעלה על  5%מגובה התשלום המקסימאלי שהוגדר במסגרת ההתקשרות בגין
אותו רכיב רלבנטי מרכיבי ההתקשרות שצוינו ואשר ישולם על ידי קבוצת חג'ג' לנושאי משרה ו/או
עובדים ו/או צדדים שלישיים שאינם בעלי השליטה בחברה (לרבות בשרשור) ו/או לקרוביהם ,די
יהיה באישור ועדת הביקורת (או ועדת התגמול ,לפי הענין) ודירקטוריון החברה מבלי שהחברה
תידרש לכנס אסיפה כללית לאישורם ,כנדרש על פי סעיף  275לחוק החברות.
לא יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה (או מי מהתאגידים המוחזקים על ידי החברה) לבין קבוצת
חג'ג' ו/או לבין עידו ו/או מי מעובדיה האחרים של קבוצת חג'ג' ו/או מי מטעמה שיעניק שירותים
לחברה על פי הסכם הניהול (לרבות בגין התקופה שקדמה להסכם הניהול) והם לא ייחשבו כעובדי
החברה (או מי מהתאגידים המוחזקים על ידי החברה) לכל עניין ומטרה שהם

.5

ההסכם ניכנס לתוקפו כאמור רטרואקטיבית מיום  1באוגוסט  2012והוא יבוא לידי סיום ביום 31
ביולי  2015וזאת בכפוף לקבלת האישורים הנדרשים בחג'ג' נדל"ן ,כפי שידרשו מעת לעת .לצדדים
קיימת אפשרות להביא את ההסכם כולו ,או איזה מרכיביו ,לידי סיום עוד קודם למועד שצוין לעיל.

ההתקשרות השנייה :העסקת אנשי השיווק על ידי החברה
.1

במסגרת ההתקשרות השניה ,שכניסתה לתוקף היתה כפופה לכניסתה לתוקף של ההתקשרות
הראשונה ,רטרואקטיבית ליום  1באוגוסט  2012הועברו אנשי השיווק להיות מועסקים ישירות על
ידי החברה וכן יעניקו משירותיהם לחג'ג' נדל"ן ,תאגידים המוחזקים על ידה וליעיל .יצוין כי על
המשווקים נמנה מר יהודה עובד ,שהינו בן דודם של האחים חג'ג'.

.2

העלות בה תידרש החברה לשאת בגין ההתקשרות השניה ושיעור השתתפות חג'ג' נדל"ן (ו/או
תאגידים שיוחזקו על ידה) ויעיל בעלויות בהן תישא החברה כאמור יהיו כדלקמן:
א.

חג'ג' נדל"ן (ו/או תאגידים שיוחזקו על ידה) יישאו ב 50%-מעלות העסקתם הקבועה של אנשי
השיווק ,שאינה ניתנת לקיזוז נגד תשלומים (כהגדרת המונח לעיל) ,ללא תקרה כספית .יצוין כי
העלות של רכיב זה (ככל שקיים)  ,מסתכמת בסך שאינו מהותי .יצוין כי שיעור ההשתתפות
האמור כפוף למנגנון המתואר בסעיף קטן א' 4לעיל ,אשר יחול גם לענין זה ,בשינויים
המחויבים.
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ההתקשרות השנייה :העסקת אנשי השיווק על ידי החברה (המשך)
.2

א.

(המשך)
כן יצוין כי לחברה נובעת עלות נוספת כתוצאה מההתקשרות השניה ,שהינם רכיבי
השכר/תשלום הקבועים המשולמים למשווקים ,אשר ניתנים לקיזוז כנגד עמלות שיווק
שמפורט להלן ,ואשר מסתכמים בממוצע לסך של כ 20-אלפי ש"ח בחודש (סך המורכב משכר
חודשי ומקדמות) .עם זאת ,רכיבי שכר/תשלום אלה צפויים להתקזז (אם כי אין וודאות כי מלא
השכר החודשי המשולם יקוזז כנגד עמלות אלו שבמקרים שבהם העמלות לא יכסו שכר זה)
כנגד עמלות שתשולמנה למשווקים בגין שיווק שיעשו עבור החברה ו/או חג'ג' נדל"ן ו/או יעיל
(כך שאין הכרח כי החברה היא שתישא באופן בלעדי בעלות נוספת זו).

ב.

במקרים בהם השיווק נעשה עבור קבוצת חג'ג' ו/או תאגידים המוחזקים על ידה ו/או עבור יעיל
עצמה ,משלמות קבוצת חג'ג' ו/או התאגידים המוחזקים על ידיה ו/או יעיל לחברה את עמלות
השיווק בהתאם לאחוז העמלה לו זכאים המשווקים ששיווקו את היחידות (עד  0.3%מעלות
היחידה כאמור) ואלו מועברות למשווקים בניכוי התשלומים ששולמו להם על ידי החברה ,ככל
ששולמו.
כן יצוין כי הרציפות בהעסקתם של אנשי השיווק (אלה אשר התקיימו יחסי עובד מעביד בינם
לבין יעיל בלבד) נשמרה ,כך שמעברם של אלה לחברה לא פגע ברציפות הזכויות והוותק אותם
צברו עובדים אלה בעת עבודתם ביעיל וזאת בהתאם ובכפוף לזכאותם על פי דין.
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ההתקשרות השלישית :התקשרות החברה בהסכמי שכר טרחה עם משרד חג'ג' ,בוכניק ,ויינשטיין ושות' -
עורכי דין
על פי ההתקשרות השלישית ,רשאית החברה (או תאגיד בו תחזיק) ו/או חברי קבוצות רכישה שיאורגנו על
ידי החברה ו/או תאגיד בו תחזיק ו/או לקוחותיה האחרים של החברה ותאגידים המוחזקים על ידה
להתקשר ,מעת לעת ,ללא צורך בקבלת אישורים נוספים ,בהסכמי שכר טרחה בגין מתן שירותים
משפטיים עם משרד עו"ד חג'ג' ,בוכניק ,ויינשטיין ושות' ,שבראשו עומד מר יצחק חג'ג' ,הנמנה על בעלי
השליטה בחג'ג' נדל"ן ,בעלת השליטה בחברה (להלן" :משרד עוה"ד") ,אשר מעניק משירותיו גם לחג'ג'
נדל"ן ולקוחותיה .יצוין כי התקשרות זו תחול גם ביחס לכלל הפרויקטים בהם מעורבת החברה נכון
למועד ההתקשרות.
בישיבתם מיום  21בנובמבר  ,2012קבעו חברי ועדת הביקורת של החברה כי לאור משך הזמן הלוקח
למשרד עו"ד המלווה לטפל בהשלמת פרויקטים בתחום הנדל"ן ,עד להשלמת הליך רישום הזכויות בהם
ולאור מורכבות ההליכים השונים הכרוכים בכך ,ההתקשרות האמורה עם משרד עו"ד תבוא לידי סיום
ביום  31בדצמבר .2020
הסכמי שכר הטרחה ישאו תנאים כאשר בכלל זה:
 .1בגין ליווי פרויקטים יזמיים ,יהיה זכאי משרד עו"ד לקבל מרוכשי היחידות ,או מהחברה עצמה (אם
זו תימנה ,בעצמה ו/או באמצעות תאגיד בו תחזיק ,על רוכשי היחידות או בגין יחידות ששווקו
שבגינן לא נחתם הסכם שכ"ט) בגין כל יחידה שתימכר בפרוייקט ,סך של עד  1.5%מהתמורה החוזית
הכוללת (כולל מע"מ) ,כקבוע בהסכמים שיחתמו בין החברה לבין רוכשי יחידות בפרוייקט בתוספת
מע"מ ו/או במידה והחברה השכירה יחידות שאז ישולם למשרד עו"ד על ידי שוכרי היחידות שכ"ט
בשיעור של חודש שכירות (כולל דמי ניהול ותשלומים נלווים אחרים) בתוספת מע"מ.
 .2בגין ליווי קבוצות רכישה ,ישלם כל אחד מיחידי הקבוצה או החברה עצמה (אם זו תימנה ,בעצמה
ו/או באמצעות תאגיד בו תחזיק ,על חברי הקבוצה או בגין יחידות ששווקו לחברי קבוצה שבגינן לא
נחתם הסכם שכ"ט) למשרד עו"ד שכ"ט בגובה של עד  2%מהעלות המשוערת ליחידה (בהתאם לדו"ח
אפס שיוצא לפרויקט) ,בתוספת מע"מ כדין ,באופן ובתשלומים כפי שיוסכם בין הצדדים .שכר
הטרחה יהיה צמוד לעליית מדד המחירים לצרכן.

ד.

ההתקשרות הרביעית :התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית ובפוליסות
עתידיות וכן הכללת הדירקטורים המכהנים בפוליסות האמורות
.1

אושר כי החברה תיכלל בפוליסה קבוצתית לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה (להלן:
"פוליסת הביטוח החדשה") ,בה התקשרה חג'ג' נדל"ן (בעלת השליטה בחברה) ביום  2בינואר ,2014
אשר הינה בתוקף מיום  30בדצמבר ,2013 ,ועד ליום  29בדצמבר  2014ואשר הינה בגבולות אחריות
של  15מיליון דולר ארה"ב למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח (בתוספת הוצאות משפט סבירות
מעבר לגבול האחריות) ,לכל הדירקטורים ונושאי המשרה בחג'ג' נדל"ן ,בחברות בנות שלה (לרבות
החברה) ,ובחברות קשורות עבור נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של חג'ג' נדל"ן ו/או מטעם
החברות הבנות ,לרבות החברה .ההשתתפות העצמית בתביעות שעניינן ניירות ערך נקבעה לסך של 35
אלף דולר .ההשתתפות העצמית לחברת הקבוצה הנתבעת בגין תביעות כנגד נושאי משרה
ודירקטורים שלה הינה  10אלף דולר לתביעות בישראל ו 35 -אלף דולר לתביעות בארה"ב או קנדה
(אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה והדירקטורים במקרה בו החברה הנתבעת אינה משפה את
נושאי המשרה בשל היותה חדלת כושר פירעון) .הפרמיה השנתית הכוללת בגין פוליסת הביטוח
החדשה הינה בסך של כ 18 -אלפי דולר ,כאשר חלקה של החברה בפרמיה האמורה יסתכם לסך של
כ 8-אלפי דולר.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14התחייבויות תלויות ,שיעבודים ,ערבויות והתקשרויות (המשך)
ג.

התקשרויות (המשך)
( .10המשך)
ד.

ה.

ההתקשרות הרביעית :התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית ובפוליסות
עתידיות וכן הכללת הדירקטורים המכהנים בפוליסות האמורות (המשך)
.2

אושר לחברה מראש להתקשר ,במהלך העסקים הרגיל ,בפוליסות עתידיות (לרבות במסגרת פוליסות
קבוצתיות בהן תתקשר חג'ג' נדל"ן) לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה עבור כלל
הדירקטורים ונושאי המשרה שיהיו בחברה ,בכפוף לקבלת אישור מוסדות החברה להכללתו
בפוליסות של כל אחד מהדירקטורים ונושאי המשרה האמורים (להלן" :הפוליסות העתידיות").
רכישת הפוליסות כאמור (בין אם על ידי חג'ג' נדל"ן ובין אם על ידי החברה) ,תעשה למספר תקופות
ביטוח אשר לא יעלו במצטבר על שלוש שנים ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית להתקשרות
הרביעית המוצעת (ככל שיתקבל).
ההתקשרות האמורה יכול ותיעשה בין בדרך של הארכות נוספות של פוליסת הביטוח החדשה
(הקבוצתית) שפרטיה הובאו בס"ק  1לעיל ,בתנאים דומים או מטיבים ובין בדרך של התקשרות
בפוליסה עצמאית ,ובלבד שגבולות האחריות של פוליסות עתידיות כאמור לא יעלו על  30מיליון דולר
 באם מדובר על פוליסה קבוצתית ולא יעלו על  20מיליון דולר  -באם מדובר בפוליסה עצמאית,ושהפרמיה אותה תתבקש החברה לשלם בגין כל אחת מהפוליסות העתידיות לא תעלה על סך של 25
אלפי דולר ארה"ב .עוד יובהר כי היה וההתקשרות בפוליסה עתידית כאמור תיעשה במסגרת פוליסה
קבוצתית בה תתקשר חג'ג' נדל"ן ,גובה הפרמיה אותה תהא רשאית החברה לשלם מעת לעת בהתאם
להתקשרות זו יהיה כפוף למגבלות הבאות:
( )1חלקה של החברה בפרמיה לא יעלה על  50%מהפרמיה שתשולם על ידי חג'ג' נדל"ן בגין הפוליסה
הקבוצתית.
( )2גובה הפרמיה בה תידרש החברה לשאת לא יעלה על גובה הפרמיה אותה היתה החברה נדרשת
לשלם (כפי שיקבע על ידי סוכן הביטוח של החברה) במועד חידוש הפוליסה אילו ביקשה להתקשר
בפוליסה עצמאית ,שגבולות האחריות נמוכים בלפחות  66%מגבולות האחריות של הפוליסה
הקבוצתית.
( )3בכל מקרה גובה הפרמיה שתהא רשאית החברה לשלם לא יעלה על סך של  25אלפי דולר ארה"ב
כאמור.
חידוש הפוליסה יאושר על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ובלבד שיקבע כי היא עומדת
בתנאים שצוינו בס"ק  2זה לעיל וכן כי גבול האחריות ופרמיית הפוליסה הינם בסכומים סבירים
בהתחשב בחשיפת החברה ,בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק וכן כי ההתקשרות בפוליסה אינה עשויה
להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.

.3

אושרה הכללתם של כלל הדירקטורים המכהנים וכן את הכללתם של ה"ה נתן פריד (סמנכ"ל
הכספים של החברה)  ,בפוליסות שצוינו בס"ק  1ו 2-לעיל.

ההתקשרות החמישית :החזר הוצאות למר יצחק חג'ג' ,המכהן כדירקטור בחברה
במסגרת ההתקשרות החמישית החברה תשיב למר יצחק חג'ג' ,הנמנה כאמור על בעלי השליטה בחברה
(בשרשור סופי) ומכהן כדירקטור בחברה ,את מלוא ההוצאות (ללא תקרת הוצאות) ,מכל מין וסוג שהוא,
אשר יוצאו על ידו בגין תרומתו לתחום הפיתוח העסקי של החברה ו/או תאגידים בהם מחזיקה החברה
ובכלל אלה הוצאות אירוח ,נסיעות ,כנסים ,טלפון ,עיתונות ,ולרבות הוצאות נסיעה לחו"ל בקשר עם מתן
השירותים ,במחלקת עסקים וכן הוצאות שהייה (אש"ל) ואשר תאושרנה על ידי ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה (לרבות רטרואקטיבית) כנגד המצאת חשבוניות כדין .על אף האמור ,החזר ההוצאות
האמור יוגבל בכל מקרה בסכום שלא יעלה על  100אלף ש"ח לשנה קלנדרית.

- 39 -

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14התחייבויות תלויות ,שיעבודים ,ערבויות והתקשרויות (המשך)
ג.

התקשרויות (המשך)
( .10המשך)
ו.

ההתקשרות השמינית :העמדת קו אשראי לחברה על ידי חג'ג' נדל"ן
על פי ההתקשרות השמינית ,תעמיד חג'ג' נדל"ן לחברה מעת לעת ,על פי בקשתה של החברה ובהתאם
לצרכיה של החברה ,קו אשראי בגובה של עד  50מיליון ש"ח (תקרת אשראי במועד נתון) (להלן" :קו
האשראי") .ההלוואות שתועמדנה מעת לעת לחברה על ידי חג'ג' נדל"ן מכוח קו האשראי (ואשר כל אחת
מהן תקראנה להלן" :האשראי") ,תישאנה את התנאים שיפורטו להלן:
א.

ההתקשרות להעמדת קו האשראי הינה בתוקף למשך תקופה בת  3שנים ממועד אישורה על ידי
האסיפה הכללית (להלן" :תום תקופת ההתקשרות") .העמדת כל אשראי מעת לעת מכוח קו האשראי
תהא כפופה ,בנוסף לאישור ועדת הביקורת של החברה כאמור להלן ,גם לאישור חג'ג' נדל"ן.

ב.

האשראי שיועמד מכוח קו האשראי (להלן" :האשראי שהועמד") יישא ריבית שנתית בשיעור של
 , 7.3%אשר שיעורה בפועל יחושב לפי מספר הימים בהם הועמד האשראי שהועמד על בסיס 365
ימים בשנה .האשראי (קרן וריבית) שהועמד יהיה צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע בעת מועד
העמדת האשראי שהועמד ועד למועד פירעונו .הריבית (והפרשי ההצמדה בגינה) בגין האשראי
שהועמד תשולם עם פירעון קרן האשראי שהועמד או בתום כל חצי שנה מאז הועמד האשראי ,לפי
המוקדם מבניהם .על אף האמור ,חג'ג' נדל"ן תהא רשאית לדחות את מועד הפירעון האמור על פי
שיקול דעתה הבלעדי.

ג.

החברה לא תידרש להעמיד בטחונות ו/או ערבויות כלשהן לחג'ג' נדל"ן להבטחת פירעון האשראי.
עם זאת ,היה והאשראי שיועמד לחברה על ידי חג'ג' נדל"ן מקורו יהיה באשראי אותו תיטול חג'ג'
נדל"ן מצד שלישי (להלן" :אשראי מצד ג'") ,והלה ידרוש כתנאי להעמדת האשראי (לחג'ג' נדל"ן
והימנה לחברה) רישום בטוחות מכל מין וסוג שהוא לטובתו ,תידרש החברה להעמיד לטובת אותו צד
שלישי מממן בטוחות כאמור .כמו כן יובהר כי על אף האמור בס"ק ב' לעיל ,היה ומקור האשראי
אותו תעמיד חג'ג' נדל"ן לחברה יהיה באשראי מצד ג' ,יישא האשראי שתעמיד חג'ג' נדל"ן לחברה
את תנאי הריבית וההצמדה של האשראי מצד ג' ובלבד שאלו יהיו אטרקטיביים יותר עבור החברה
מהתנאים שפורטו בס"ק ב' לעיל.

ד.

בסמוך לכל אחד מהמועדים בהם תבקש החברה ליטול אשראי מחג'ג' נדל"ן ,תבחן החברה
אפשרויות מימון אחרות והאשראי שיילקח בסופו של דבר על ידה יהיה בתנאים הטובים ביותר ,כפי
שתעריך החברה ,כאשר לענין זה יילקחו בחשבון כלל הדרישות והמגבלות בהן תידרש החברה לעמוד
לצורך נטילת האשראי ,לרבות צורך בהעמדת ביטחונות וכיו"ב .ככל שיוחלט בסופו של דבר ליטול
אשראי מחג'ג' נדל"ן מכוח קו האשראי ,ההחלטה בנושא תתקבל על ידי ועדת הביקורת של החברה
(ולא יתבקש לכך כל אישור נוסף של אורגני החברה) ותהא כפופה כאמור לאישור חג'ג' נדל"ן.

ה.

בכפוף לאמור בס"ק ו' להלן ,כל אשראי שיימשך מכוח קו האשראי ייפרע (קרן ,וריבית שטרם
שולמה) לכל המאוחר בתום תקופת ההתקשרות ו/או במועד בו תוחלף השליטה בחברה ,לפי המוקדם
מבין המועדים האמורים.

ו.

על אף האמור בס"ק ה' לעיל ,החברה ,בכפוף לאישור ועדת הביקורת של החברה ,תהא רשאית לפרוע
את האשר אי (כולו או חלקו) בכל עת ,על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא מתן התראה מראש לחג'ג'
נדל"ן .בנוסף ,חג'ג' נדל"ן תהא רשאית אף היא לדרוש את פירעון האשראי (כולו או חלקו) בכל עת
וזאת בהודעה בכתב שתימסר תוך  14ימי עסקים מראש ומבלי שיידרש לכך כל אישור של אורגני
החברה.

לעניין הלוואות נוספות שהועמדו על ידי חג'ג' נדל"ן ולעניין שינוי תנאי קו האשראי ראה גם באור  10לעיל.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 14התחייבויות תלויות ,שיעבודים ,ערבויות והתקשרויות (המשך)
ג.

התקשרויות (המשך)
( .10המשך)
ז.

ההתקשרות התשיעית :תיחום פעילות בין החברה לבין חג'ג' נדל"ן
לאור כך שהחברה וחג'ג' נדל"ן פועלות בתחום הנדל"ן בישראל ,הוחלט על תיחום פעילות בין השתיים
בתחום הנדל"ן ,אשר יהא בתוקף כל עוד חג'ג' נדל"ן תהיה בעלת השליטה בחברה וכל עוד החברה תהא
תאגיד מדווח .בהתאם להסכמות שהושגו בין שתי החברות:
.1

ביחס לכל התקשרות שעניינה ארגון קבוצת רכישה ,אשר חבריה עתידים לרכוש יחדיו ובאופן ישיר
מהמוכר (שאינו המארגן) את זכויותיו בנכס נדל"ן כלשהו (לרבות מקרקעין) ומבלי שלמארגן תהיינה
(או תהיינה צפויות להיות) ,במועד ההתקשרות ,התחייבויות נוספות כלפי מוכר הקרקע (כגון
התחייבות לרכישת נכסי נדל"ן/זכויות בקרקע ,פינויים וכיו"ב) ,תינתן לחברה זכות סירוב ראשונה
לביצוע ההתקשרות ,שההחלטה לממשה על ידי החברה תתקבל על ידי הנהלת החברה או דירקטוריון
החברה (בכפוף למהותיות העסקה) וההחלטה שלא לממשה תתקבל על ידי ועדת הביקורת של
החברה וזאת בתוך  7ימי עסקים מהיום בו נדרשה החברה לקבל החלטה בנדון .יודגש כי היה
והחברה תבחר שלא לממש את זכות הסירוב המוקנית לה ביחס להתקשרויות מסוג זו שתוארה
לעיל ,תהא רשאית חג'ג' נדל"ן לבצע את ההתקשרויות האמורות בעצמה.

.2

ביחס ליתר ההתקשרויות בתחום הנדל"ן ,מכל מין וסוג שהוא ,הזכות לבצען תהיה של חג'ג' נדל"ן.
מבלי לפגוע בזכותה זו ,תוכל חג'ג' נדל"ן ,על פי שיקול דעתה הבלעדי ומעת לעת ,לוותר על זכותה
ביחס להתקשרות הנמנית של ההתקשרויות המפורטות בס"ק ב' זה ולהקנות לחברה את הזכות
לבצעם .למען הסר ספק ,לא יהיה בהקניית זכות כאמור בכדי לגרוע מהאמור בפסקה זו לעיל ביחס
ליתר ההתקשרויות בהן יתקשרו שתי החברות.
הסדר תיחום הפעילות שצוין לעיל יהיה בתוקף ביחס להתקשרויות בהן תתקשרנה מי מהחברות,
עד ליום  31ביולי .2015

יצויין כי ההתקשרויות האמורות נכנסו לתוקף בחודש ינואר  2013לאחר שהאסיפה הכללית של החברה אישרה
אותן .כתוצאה מאישור ההתקשרויות נרשמה בינואר  2013הוצאה חד פעמית בגין שנת  2012בסך של כ2 -
מיליון ש"ח (לפני מס).
 .11לעניין התקשרות עם יו"ר הדירקטוריון ראה באור  22ג'.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 15הון המניות
הרכב
מונפק ונפרע

רשום

מספר המניות (אלפים)

ליום  31בדצמבר :2014
מניות רגילות ללא ערך נקוב

500,000

380,288

ליום  31בדצמבר :2013
מניות רגילות ללא ערך נקוב

500,000

380,288

2014

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

2012

אלפי שקלים חדשים
באור  - 16עלות ההכנסות
3,881

דמי תיווך

4,204

-

באור  - 17הוצאות מכירה ושיווק
1,357
1,186
2,543

משכורות ,נלוות ועמלות משווקים
פרסום וקידום מכירות

2,623
2,139
4,762

2,902
2,902

באור  - 18הוצאות הנהלה וכלליות
2,184
1,056
1,063
450
729
150
5,632

משכורות ונלוות
משרדיות ואחזקה
דמי ניהול
שכר וביטוח דירקטורים
יעוץ מקצועי ומשפטי
אחרות

- 42 -

2,677
1,424
1,210
711
603
173
6,798

26
664
309
192
1,191

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

2014

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

2012

אלפי שקלים חדשים
באור  - 19הכנסות (הוצאות) מימון
א .הכנסות מימון
הכנסות ריבית מפקדונות
הכנסות ריבית בגין הלוואה לחברה בשליטה משותפת
אחרות

145
347
17
509

46
354
12
412

41
259
11
311

ב .הוצאות מימון
7,017
1,297
91
8,405
()1,151
7,254

הוצאות ריבית ונכיון אגרות חוב א'
הוצאות ריבית בגין הלוואות מחברה אם
עמלות ואחרות
היוון עלויות מימון למלאי

3,671
12
3,683
()368
3,315

280
3
283
283

באור  - 20הטבת מס (מיסים על ההכנסה)
א .חוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה) ,התשמ"ה 1985-המגביל את
תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים נומינליים למעט
תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר  .2007התיקון לחוק כולל בין
היתר את ביטול התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת יינתן בגין נכסים שנרכשו עד ליום  31בדצמבר
.2007
ב .שיעורי המס החלים על החברה
שיעור המס שחל על החברה בשנת  2014הינו .26.5%
שיעור המס שחל על החברה בשנים  2013 - 2012היה .25%
ג .שומות מס
לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס .2010
ד .הפסדים מועברים
לתום שנת המס  2014נצבר לחברה הפסד לצרכי מס בסך של כ 191 -מיליון ש"ח (לתום שנת המס  2013הפסד לצרכי מס
בסך של כ 204 -מיליון ש"ח).
יתרת ההפסדים לצרכי מס ליום  31בדצמבר  2014שבגינם לא נוצרו מיסים נדחים מסתכמת בסך של כ 191 -מיליון ש"ח.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 20הטבות מס (מיסים על ההכנסה) (המשך)

2014

2012

אלפי שקלים חדשים

ה .הטבת מס (מיסים על הכנסה) שהוכרו בדוח רווח או הפסד:
הוצאות מיסים שוטפים
מיסים נדחים
סה"כ מיסים שהוכרו בדוח רווח או הפסד

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2013

()3,568
()3,568

()3,391
()1,016
()4,407

1,016
1,016

ו .המס התיאורטי:
רווח (הפסד) לפני מיסים על ההכנסה
שיעור המס
המס התיאורטי

13,480
26.5%
3,572

17,606
25%
4,402

()4,065
25%
()1,016

הכנסות פטורות ממס
הפסדים שלא נוצרו בגינם מיסים נדחים שנוצלו והפרשים אחרים
סה"כ מיסים שהוכרו בדוח רווח או הפסד

( )4
3,568

( )2
7
4,407

()1,016

באור  - 21רווח (הפסד) בסיסי למניה
רווח (הפסד) נקי לפי דוח רווח והפסד

8,754

מספר המניות ששימשו בחישוב הרווח (הפסד) למניה

380,288

12,999

()3,455

מספר המניות (אלפים)
380,288

380,288

באור  - 22בעלי עניין וצדדים קשורים
א .עסקאות עם בעלי עניין וצדדים קשורים
דמי ניהול ובונוס לחברה האם

1,063

1,210

-

השתתפות בהוצאות שכר ,שכר דירה ומשרדיות (**)

2,861

5,001

-

שכר וביטוח דירקטורים ודמי ניהול ליו"ר הדירקטוריון (*)

450

711

664

הוצאות מימון לחברה האם

1,297

3,671

280

הכנסות מימון מחברה בשליטה משותפת

347

353

179

מספר מקבלים (*)

4

4

4

(*) ראה סעיף ג'
(**) בשנת  2013כולל סך של כ 2 -מיליון ש"ח בגין שנת .2012
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באורים לדוחות הכספיים

באור  - 22בעלי עניין וצדדים קשורים (המשך)
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים
ב .יתרות בעלי עניין וצדדים קשורים
הלוואה מהחברה האם

12,228

49,020

הלוואה לחברה בשליטה משותפת

8,622

7,675

ג .ביום  26בינואר  2012מונה צבי גרינוולד כיו"ר דירקטוריון החברה ,כמו כן ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה אישרו
התקשרויות כדלקמן:
 .1מתן התחייבות לשיפוי למר צבי גרינוולד ,בנוסח זהה להתחייבות שניתנה בעבר ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה.
 .2מתן התחייבות לפטור למר צבי גרינוולד ,בנוסח זהה להתחייבות שניתנה בעבר ליתר הדירקטורים ונושאי המשרה
בחברה.
 .3הכללתו של מר צבי גרינוולד בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה הנוכחית של החברה וכן בפוליסות
ביטוח עתידיות בהן תתקשר החברה מעת לעת וזאת בהתאם לאישור שניתן לכך על ידי האסיפה הכללית של
החברה ביום  26באוקטובר .2011
בנוסף ביום  4באפריל  2012אישרו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה תשלום דמי ניהול לחברה בשליטתו של מר
גרינוולד ,המעניקה לחברה שירותי ניהול בתפקיד יו"ר דירקטוריון פעיל ,באמצעות מר גרינוולד ,בעלות חודשית בסך 40
אש"ח ומלוא ההוצאות הישירות ,בהתאם למקובל בחברה ,החל מיום מינויו וזאת בגין  50%משרה.
ביום  23באפריל  2012אישרה האסיפה הכללית את ההתקשרויות המצוינות לעיל .ההתקשרות חלה רטרואקטיבית מיום
 26בינואר .2012
ביום  7באפריל  2014הודיעה החברה כי מר צבי גרינוולד יסיים את תפקידו ביום  30ביוני  2014כיו"ר דירקטוריון פעיל
בהיקף של חצי משרה .עם זאת יוסיף מר גרינוולד להימנות על חברי הדירקטוריון ולכהן כיו"ר דירקטוריון החברה .ביום
 26ביוני  ,2014אישרו חברי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה כי מר צבי גרינוולד יהיה זכאי לגמול שנתי ולגמול
השתתפות ,בגין כהונתו כדירקטור בחברה.
ד .לעניין מערך התקשרויות בין החברה לבעלת השליטה בה  -ראה באור  14ג' ( )10לעיל.
באור  - 23מגזרי פעילות
הקבוצה הגדירה את יו"ר הדירקטוריון ואת המנכ"ל כמקבלי ההחלטות התפעוליות הראשיים של הקבוצה .יו"ר
הדירקטוריון והמנכ"ל סוקרים את הדיווחים הפנימיים של הקבוצה לשם הערכת ביצועים והקצאת משאבים וקובעים את
מגזרי הפעילות בהתבסס על דיווחים אלו.
יו"ר הדירקטוריון והמנכ"ל בוחנים את ביצועי מגזרי הפעילות על בסיס מדידת הרווח התפעולי ,בסיס מדידה זה אינו
מושפע מהוצאות ו/או הכנסות חד-פעמיות אשר נובעים מאירוע בודד וחד-פעמי .הכנסות והוצאות ריבית אינן נכללות
בתוצאות כל אחד ממגזרי הפעילות ,הנבחנים על ידי ההנהלה הבכירה.
.1

החברה פועלות בשני מגזרים עיקריים אשר הינם בעלי אופי פעילות שונה:
 ארגון קבוצות רכישה -תחום הד מאסטר

.2

הכנסות והוצאות המגזרים כוללות הכנסות והוצאות הנובעות מהפעילויות התפעוליות של המגזרים (לרבות שיערוך
נדל"ן להשקעה) והמיוחסות ישירות למגזרים העסקיים וכן חלק יחסי מהוצאות החברה בגין כל המגזרים שניתן
להקצותן למגזרים על בסיס סביר.
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באור  - 23מגזרי פעילות (המשך)
א.

הכנסות ותוצאות המגזרים:
ארגון
קבוצות
רכישה

הד
מאסטר(*)

התאמה

סה"כ

אלפי שקלים חדשים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2014
הכנסות
תוצאות המגזר
הוצאות מימון ,נטו
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת (*)
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי לשנה

32,281
20,225

536
()1,168

()536
1,168

32,281
20,225
()6,745
()1,158
12,322
()3,568
8,754

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2013
הכנסות
תוצאות המגזר
הכנסות מימון ,נטו
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת (*)
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח לשנה

36,273
20,509

828
342

()828
()342

36,273
20,509
()2,903
()200
17,406
()4,407
12,999

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2012
הכנסות
תוצאות המגזר
הכנסות מימון ,נטו
חלק החברה בהפסדי חברה בשליטה משותפת (*)
הפסד לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
הפסד לשנה

()4,093

688
1,499

()688
()1,499

()4,093
28
()406
()4,471
1,016
()3,455

(*) החברה מציגה את ההשקעה בהד מאסטר בהתאם ל IAS28 -כהשקעה המטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
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באור  - 23מגזרי פעילות (המשך)
ב.

נכסים והתחייבויות המגזרים:
ארגון
קבוצות
רכישה

התאמה

הד מאסטר

סה"כ

אלפי שקלים חדשים
ליום  31בדצמבר :2014
נכסי המגזר

133,539

43,634

()12,983

164,190

התחייבויות המגזר

123,440

29,476

()29,476

123,440

ליום  31בדצמבר :2013
נכסי המגזר

160,486

42,142

()11,281

191,347

התחייבויות המגזר

159,351

26,798

()26,798

159,351

באור  - 24מכשירים פיננסיים
א .סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות
להלן סיווג הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות במאזן לקבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים
נכסים פיננסיים
7,293
13,243
1,443

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים מוגבלים ומיועדים
פקדונות בנאמנות

32,926
950
-

הלוואות ויתרות חובה:
1,334
25,618
8,622

חייבים ויתרות חובה
לקוחות והכנסות לקבל
הלוואה לחברה בשליטה משותפת

3,291
32,517
7,675

התחייבויות פיננסיות
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בעלות מופחתת

109,172

148,871

ב .גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון שוק (לרבות סיכון מטבע ,סיכון שווי הוגן בגין
שיעור ריבית וסיכון מחיר) ,סיכון אשראי ,סיכון נזילות וסיכון תזרים מזומנים בגין שיעור ריבית .תוכנית ניהול
הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום של השפעות שליליות אפשריות על הביצועים
הפיננסיים של החברה.
ניהול הסיכונים מבוצע על ידי הנהלת החברה בפיקוח הדירקטוריון.
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באור  - 24מכשירים פיננסיים (המשך)
ב .גורמי סיכון פיננסיים (המשך)
 .1סיכוני אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שייגרם לקבוצה באם צד שכנגד למכשיר פיננסי לא יעמוד בהתחייבויותיו
החוזיות .סיכון האשראי של החברה נובע בעיקר מיתרות לקוחות והכנסות לקבל ,חייבים שונים והלוואה לחברה
בשליטה משותפת .החברה אינה צופה סיכוני אשראי מהותיים בגין יתרות אלו.
 .2סיכוני ריבית ומדד
לחברה הלוואות מבעלת השליטה בה .ההלוואות צמודות למדד .בחלקן נושאות ריבית ובחלקן אינן נושאות ריבית.
החברה חשופה בגין הלוואות אלו לשינויים במדד המחירים לצרכן.
 .3סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לעמוד במחויבויותיה הפיננסיות בהגיע מועד תשלומן .גישת החברה
לניהול סיכוני הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,את מידת הנזילות המספקת לעמידה בהתחייבויותיה במועד.
החברה פועלת על מנת לאפשר קיומן של רמות מספקות של אמצעים נזילים לתשלום הוצאות התפעול הצפויות ושל
הסכומים הדרושים לעמידה בהתחייבויות הפיננסיות .האמור אינו מביא בחשבון את ההשפעה הפוטנציאלית של
תרחישים קיצוניים שאין אפשרות סבירה לצפותם.
הטבלה של הלן מציגה את זמני הפרעון של ההתחייבויות הפיננסיות של החברה על פי תנאיהן בסכומים לא מהוונים
(כולל בגין תשלומי ריבית):
ליום  31בדצמבר :2014
ערך
בספרים

עד שנה

שנים
3-4

שנה
שנייה

סה"כ
תזרים
מזומנים
צפוי

שנה
חמישית
ואילך

אלפי שקלים חדשים
הלוואה מחברה בעלת שליטה
ספקים ונותני שירותים
אגרות חוב
זכאים ויתרות זכות
אשראי מתאגידים בנקאיים

12,228
30
82,073
8,206
6,635
109,172

12,784
30
22,128
8,206
230
43,378

21,036
230
21,266

38,796
6,733
45,529

17,741
17,741

12,784
30
99,701
8,206
7,193
127,914

ג .מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים
.1

פירוט ההשקעות המהותיות בקבוצות הנכסים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -

מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים מוגבלים ומיועדים
פקדונות בנאמנות
חייבים ויתרות חובה
לקוחות והכנסות לקבל
הלוואה לחברה בשליטה משותפת

ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים

7,293
13,243
1,443
1,334
25,618
8,622
57,553
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32,926
950
3,291
32,517
7,675
77,359

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים

באור  - 24מכשירים פיננסיים (המשך)
ג .מידע נוסף לגבי השקעות מהותיות בנכסים פיננסיים (המשך)
 .2מועדי המימוש החזויים של ההשקעות המהותיות לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל IAS 39 -הינם עד
שנה.
 .3תנאי הצמדה של הנכסים הפיננסיים לפי קבוצות המכשירים הפיננסיים בהתאם ל:IAS 39 -
ללא הצמדה
ללא ריבית
נושא
ריבית

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן ללא
ריבית

סה"כ

אלפי שקלים חדשים
ליום  31בדצמבר 2014
מזומנים ושווי מזומנים
מוזמנים מוגבלים ומיועדים
פקדונות בנאמנות
נכסים פיננסיים בעלות
מופחתת:
חייבים ויתרות חובה
לקוחות והכנסות לקבל
הלוואה לחברה בשליטה משותפת

-

7,293
13,243
1,443

7,293
13,243
1,443

-

-

1,334
25,618
8,622
57,553

8,622
30,601

936
25,618
26,554

398
398

אלפי שקלים חדשים
ליום  31בדצמבר 2013
מזומנים ושווי מזומנים
מוזמנים מוגבלים ומיועדים
נכסים פיננסיים בעלות מופחתת:
חייבים ויתרות חובה
לקוחות והכנסות לקבל
הלוואה לחברה בשליטה משותפת

32,926
950

-

-

32,926
950

7,675
41,551

217
32,517
32,734

3,074
3,074

3,291
32,517
7,675
77,359
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 24מכשירים פיננסיים (המשך)
ד .תנאי הצמדה של ההתחייבויות הפיננסיות:
ללא הצמדה
ללא
נושא ריבית
ריבית

)*(12,228
82,073
-

30
8,206

-

-

12,228
82,073
30
8,206

6,635
100,936

8,236

-

-

6,635
109,172

ליום  31בדצמבר 2013
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת:
הלוואה מחברה בעלת שליטה
אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
זכאים בגין רכישת מלאי בניינים
בהקמה

סה"כ

אלפי שקלים חדשים

ליום  31בדצמבר 2014
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת:
הלוואה מחברה בעלת שליטה
אגרות חוב
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
אשראי לזמן ארוך מתאגיד בנקאי

בהצמדה למדד המחירים
לצרכן
נושא ריבית
ללא ריבית

אלפי שקלים חדשים
82,505
-

395
8,057

28,582
-

20,438
-

49,020
82,505
395
8,057

8,894
91,399

8,452

28,582

20,438

8,894
148,871

(*) לפרטים נוספים ראה באור 10
ה .ניהול ההון בחברה
מטרת החברה בניהול ההון העצמי שלה הינה לשמר את יכולת החברה להבטיח את המשכיות העסק ובכך ליצור תשואה
לבעלי המניות ,משקיעים ובעלי עניין אחרים.
החברה פועלת להשגת תשואה על ההון ברמה המקובלת בענף ובתחום הפעילות בשווקים בהם פועלת החברה .תשואה זו
נתונה לשינויים בהתאם לגורמי השוק בענף הפעילות ובסביבה העסקית של החברה.
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מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 24מכשירים פיננסיים (המשך)
ו .מבחני רגישות בגין שינוי בגורמי שוק
מבחן רגישות לשינויים
במדד המחירים לצרכן
רווח (הפסד) מהשינוי
ירידה של 5%
עלייה של 5%
אלפי שקלים חדשים
2014

20

()20

2013

()2,297

2,297

ז .שווי הוגן
להלן טבלת השוואה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשירים פיננסיים המוצגים בדוחות הכספיים שלא על פי
שוויים ההוגן:
יתרה בספרים
ליום  31בדצמבר
2014
אגרות חוב

שווי הוגן (*)
ליום  31בדצמבר
2014
2013
אלפי שקלים חדשים

82,505

82,073

2013
84,039

83,330

(*) לפי מחיר הבורסה.
היתרה בדוחות הכספיים של מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות והכנסות לקבל ,חייבים ויתרות חובה ,ספקים ונותני
שירותים וזכאים ויתרות זכות תואמת או קרובה לשווי ההוגן שלהם.
באור  - 25גילוי בהתאם ל IAS 1 -לסכומים שחזוי שיושבו או יסולקו בתקופה של  12חודשים לאחר מועד הדוח על
המצב הכספי
כמפורט בבאור  2ה' ,תקופת המחזור התפעולי של החברה העוסקת בפעילות ארגון קבוצות רכישה הינה בין שנה לשנתיים
תקופת המחזור התפעולי של החברה במלאי מסחרי הינה בין שלוש לארבע שנים.
עקב כך כוללים הרכוש השוטף וההתחייבויות השוטפות פריטים המיועדים והצפויים להתממש בתוך תקופת המחזור
התפעולי של החברה.
להלן גילוי בקשר לנכסים או התחייבויות שחזוי שיושבו או יסולקו לכל היותר לפני  12חודשים לאחר מועד הדוח על המצב
הכספי ולנכסים או התחייבויות שחזוי שיושבו או יסולקו לאחר  12חודשים לאחר מועד הדוח על המצב הכספי.
ליום  31בדצמבר
2013
2014
אלפי שקלים חדשים
נכסים שחזוי שיושבו לכל היותר לפני  12חודשים לאחר
מועד הדוח על המצב הכספי
נכסים שחזוי שיושבו לאחר  12חודשים לאחר מועד
הדוח על המצב הכספי

111,636

139,519

52,554

51,828

סה"כ נכסים

164,190

191,347

התחייבויות שחזוי שיסולקו לכל היותר לפני  12חודשים
לאחר מועד הדוח על המצב הכספי
התחייבויות שחזוי שיסולקו לאחר  12חודשים לאחר
מועד הדוח על המצב הכספי

51,151

90,859

72,289

68,492

סה"כ התחייבויות

123,440

159,351

- 51 -

מלון רג'נסי ירושלים בע"מ
באורים לדוחות הכספיים
באור  - 26אירועים מהותיים לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי
א .ביום  15במרץ  2015אישר דירקטוריון החברה את התקשרות קבוצת חג'ג' מגדלי מגורים בע"מ ,חברת בת בבעלות מלאה
של החברה ("חברת הבת") בהסכם ,עם צדדים שלישיים ,בכפוף לחתימת הצדדים על ההסכם ,שעיקריו כדלקמן:
בתמורה לתשלום לא מהותי ,לחברת הבת תינתן אופציה (להלן" :האופציה") לרכוש בעצמה ו/או באמצעות צדדים
שלישיים אליהם תסוחר ותוסב האופ ציה (לרבות כל חלק הימנה) ,את כלל זכויותיהם של המוכרים במקרקעין הידועים
כחלקות מס'  19ו 20-בגוש  6516במרינה בהרצליה אשר שטחם הכולל הוא כ 10,191-מ"ר (להלן" :המקרקעין" או
"הממכר") ,ויעודם הוא למלונאות לסוגיה וכן זכויות לשטחי חניה בנויים.
האופציה תהיה ניתנת למימוש על ידי חברת הבת החל ממועד חתימת הסכם האופציה ועד ליום  31בדצמבר ( 2015להלן:
"תקופת האופציה") .ככול שתמומש האופציה ,מימושה יעשה ,על בסיס נוסח הסכם המכר שצורף כנספח להסכם
האופציה ,בתמורה לסך של כ 75-מיליון ש"ח ,בתוספת מע"מ.
עפ"י התב"ע החלה ביחס למקרק עין (שייעודה תיירות ו/או מלונאות) נכון למועד זה ,סה"כ שטחי הבניה במקרקעין הינם
בסך של כ 7,525 -מ"ר שטח עיקרי בתוספת שטחי שירות עיליים ותחתונים וניתן להקים על המקרקעין מבנה מלונאי בן 3
קומות.
יצוין כי נכון למועד זה ,החברה בוחנת את המתווים האפשריים לביצוע העסקה ,בין בעצמה ובין בדרך של גיבוש קבוצת
רכישה.
יצוין כי במסגרת הוראות הדין החלות על המקרקעין ,במסגרת הקמה אפשרית של בית מלון על המקרקעין ,ניתן בכפוף
להוראות הדין ,לשווק דירות נופש אשר בעליהן יוכלו לעשות בהן שימוש בחלק מוגבל של השנה ובמרבית ימי השנה
ישמשו דירות הנופש כחלק מחדרי המלון ויעמדו לרשות הציבור הרחב .בימים אלו מנהלת החברה מגעים ראשוניים מול
מספר רשתות מלונאות בינ"ל מובילות לעניין אפשרויות של הפעלת מלון על ידן.
ב .נכון למועד פרסום הדו"ח מנהלת החברה משא ומתן לרכישת מגרש ביעוד למסחר בשטח של כ 4,200-מ"ר בנתניה,
בתמורה לסך של כ 21-מיליון ש"ח .המגרש מצוי בקרבת חוף הים בנתניה והינו פנוי .על פי התב"ע החלה על המקרקעין
ניתן לבנות מבנה מסחרי בן שתי קומות בשטח עילי כולל ברוטו של כ 3,500-מ"ר מעל קומת מרתף הכוללת כ 100-חניות
תת קרקעיות .יודגש כי נכון למועד אישור הדוח הכספי ,החברה טרם התקשרה בכל מסמך מחייב בקשר עם העסקה
שתוארה לעיל.
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פרטים נוספים על התאגיד
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 31בדצמבר 2014

תאריך הדוח:

 15במרץ 2015

1

תקנה 8ב:

הערכות שווי
החברה ביצעה ליום  31בדצמבר  2014הערכת שווי של חלק מזכויות הד מאסטר בע"מ
(ש 50%-מהונה מוחזקים על ידי החברה) (להלן" :הד מאסטר") במתחם שד"ל-יבנה בתל
אביב [הערכת השווי שבוצעה כאמור לזכויותיה במתחם של הד מאסטר ,שהינה חברה כלולה
של החברה ,אינה מצורפת לדו"ח התקופתי וזאת בהתאם להוראות תקנה 8ב(ז) לתקנות
ניירות ערך (דו"חות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל .]1970-לפרטים אודותיה ראה סעיף
 6.8.8.2לדו"ח בדבר תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.

תקנה 10א':

תמצית דו"חות על הרווח הכולל לפי רבעונים
להלן תמצית דו"ח על הרווח הכולל של החברה לכל אחד מהרבעונים בשנת ( 2014באלפי
ש"ח):
רבעון I

רבעון II

רבעון III

רבעון IV

סה"כ

הכנסות מדמי סיחור

9,480

4,641

11,329

6,831

32,281

עלות ההכנסות

)(1,454

)(566

)(1,760

)(101

)(3,881

רווח גולמי

8,026

4,075

9,569

6,730

28,400

הוצאות מכירה ושיווק

)(683

)(606

)(600

)(784

)(2,673

הוצאות הנהלה וכלליות
רווח (הפסד) מפעולות
רגילות
הוצאות (הכנסות)
מימון
רווח (הפסד) לפני
הטבת מס (מיסים על
ההכנסה)
הטבת מס (מיסים על
ההכנסה)
רווח (הפסד) אחרי
הטבת מס (מיסים על
ההכנסה)
חלק החברה ברווחי
(הפסדי) חברה
בשליטה משותפת
רווח (הפסד) לתקופה

)(1,548

)(1,279

)(1,597

)(1,220

)(5,644

5,795

2,190

7,372

4,726

20,083

)(1,623

)(1,676

)(1,776

)(1,670

)(6,745

4,172

514

5,596

3,056

13,338

)(1,104

)(134

)(1,483

)(810

)(3,531

3,068

380

4,113

2,246

9,807

)(209

)(275

66

142

)(276

2,859

105

4,179

2,388

9,531

-

-

-

-

-

2,859

105

4,179

2,388

9,531

רווח (הפסד) כולל אחר
רווח (הפסד) נקי כולל
לתקופה

2

שימוש בתמורת הנפקה

תקנה 10ג':

ביום  30בדצמבר  ,2013השלימה החברה הנפקה ,על פי דו"ח הצעת מדף מיום  26בדצמבר
 ,2013מס' אסמכתא ( 2013-01-110389להלן" :דו"ח ההצעה") ,מכוח תשקיף המדף של
החברה שפורסם בחודש נובמבר ( 2013להלן" :תשקיף המדף") ,של  84,064,000אגרות חוב
(סדרה א') של החברה ,שאינן המירות וזאת בתמורה כוללת ברוטו של  84,064אלפי ש"ח.
ביום  28בינואר  , 2014הרחיבה החברה את סדרת אגרות החוב (סדרה א') בדרך של ביצוע
הקצאה פרטית ל 4-משקיעים מסווגים ,של  15,936,000אגרות חוב (סדרה א') ,בתמורה לסך
כולל ברוטו של  15,888אלפי ש"ח.
סך של  50מיליון ש"ח מתוך תמורת ההנפקות שימש את החברה על מנת לפרוע באופן חלקי
הלוואות בעלים שהועמדו לה על ידי קבוצת חג'ג' ייזום נדל"ן בע"מ ,בעלת השליטה בחברה
(להלן" :קבוצת חג'ג'") וזאת בהתאם לנאמר בענין זה בסעיף "( 10.2ייעוד התמורה") לדו"ח
ההצעה וכמפורט בדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
כמו כן סך של כ 40 -מיליון ש"ח נוספים שילמה החברה בגין נכסיה בקבוצות הרכישה
רסיטל ,קריניצי ואיינשטיין ובגין תשלומים שוטפים לרבות תשלום ריבית למחזיקי אגרות
החוב (סדרה א') .יתרת תמורת ההנפקה שימשה לצרכיה השוטפים של החברה.
נכון למועד זה ,נוצלה מלוא יתרת תמורת ההנפקות.
רשימת השקעות בחברות בנות ובחברות קשורות לתאריך הדוח על המצב הכספי

תקנה :11

שם
החברה

סוג
המניה

מספר
המניות

שווי
נקוב
של
מניה

ערכה בדוח
הכספי הנפרד של
התאגיד לתאריך
הדוח (באלפי
ש"ח)

שיעור החזקה
בהון ,בהצבעה
ובסמכות למנות
דירקטורים

יתרת הלוואות
בדוח הכספי
לתאריך הדוח
(באלפי ש"ח)

תנאי ההלוואות

הד
מאסטר

מניה
רגילה
 0.01ע.נ

280

 1ש"ח

18,711

50%

8,622

לפרטים ראה סעיף
 6.8לדו"ח תיאור
החברה
עסקי
המצורף לדו"ח זה

תקנה :12

שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות
לא חלו בשנת הדיווח שינויים בהשקעות בחברות בנות ובחברות קשורות.

תקנה :13

הכנסות של חברות בנות וחברות קשורות והכנסות מהן לתאריך הדו"ח (באלפי ש"ח)

שם החברה

רווח לפני
מס

(הפסד)
אחרי מס

דיבידנד
בשנת הדוח

דיבידנד
לאחר
תאריך
הדוח

דמי ניהול
בשנת הדוח

דמי ניהול
לאחר
תאריך
הדוח

הכנסות
ריבית
מחברה
קשורה
בשנת הדוח

הד מאסטר

()372

()604

-

-

-

-

347
(הריבית
טרם
שולמה
לחברה)

יצוין כי חלק החברה בהפסדי הד מאסטר הינו בסך של כ 276-אלפי ש"ח.
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הכנסות
ריבית
מחברה
קשורה
לאחר
תאריך
הדוח
32
(הריבית
טרם
שולמה
לחברה)

תקנה :20

מסחר בבורסה
א .ביום  30בדצמבר  2013הנפיקה החברה  84,064,000אגרות חוב (סדרה א') בנות  1ש"ח
ע.נ .כל אחת של החברה ,וזאת על פי דו"ח ההצעה (כהגדרתו לעיל) מכח תשקיף המדף.
לפרטים ראה סעיף  6.1.2.7לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
ב .ביום  28בינואר  2014ביצעה החברה הקצאה פרטית של  15,936,000אגרות חוב (סדרה
א') נוספות ,בנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת של החברה ,ל 4-ניצעים ,וזאת בדרך של הגדלת
סדרת אגרות החוב (סדרה א') הקיימת של החברה ,הרשומה למסחר .לפרטים ראה סעיף
 6.1.2.7לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
ג .ביום  17בפברואר  ,2014נמחקו מניות החברה ממסחר בבורסה וזאת לאור השלמת הצעת
רכש מלאה למניות החברה ,אשר פורסמה (על פי מפרט) ביום  22בינואר  2014על ידי
קבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) ,שהחזיקה באותו מועד במניות המהוות  90%מהון
החברה ומזכויות ההצבעה בה .במסגרת הצעת הרכש ,רכשה קבוצת חג'ג' מציבור בעלי
המניות של החברה (הן אלו שנענו בחיוב להצעת הרכש והן אלו שביחס למניותיהם בוצעה
רכישה כפויה ,בהתאם להוראות סעיף  337לחוק החברות ,התשנ"ט( 1999-להלן" :חוק
החברות")) 38,028,849 ,מניות המהוות  10%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה.
לפרטים נוספים ראה סעיף  6.2.1.8לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
היות ונכון למועד זה מחזיקה קבוצת חג'ג' במלוא הונה המונפק והנפרע של החברה
ולאור הנפקת אגרות החוב (סדרה א') שבוצעה על ידי החברה ,כמפורט לעיל ,החברה נכון
למועד הדו"ח הינה חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב (כהגדרת המונח בחוק
החברות) ,בבעלות מלאה של קבוצת חג'ג' .לפיכך ,חלות על החברה כלל ההוראות מכוח
הוראות חוק החברות והתקנות מכוחו וחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות מכוחו,
החלות על חברת אגרות חוב ותאגיד מדווח ,בהתאמה.

תקנה :21

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
להלן פירוט התגמולים ששילמה החברה בשנת הדיווח ,כפי שהוכרו בדוחותיה הכספיים של
החברה לשנת הדיווח ,לבעלי עניין בה ולנושאי המשרה בה או בתאגידים בשליטתה (הנתונים
שיובאו להלן אינם כוללים מע"מ ,ככל שרלבנטי):
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תגמולים בעבור שירותים (באלפי ש"ח)

פרטי מקבל התגמולים

שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור
החזקות
בהון
התאגיד

שכר

קבוצת
1
חג'ג'

---

---

100%

---

יו"ר
דירקט'
פעיל

בונוס

686

2

דמי
ניהול/
יעוץ

תשלום
מבוסס
מניות

1,003

---

3

תגמולים אחרים (באלפי ש"ח)

גמול דירק'

עמלה

---

---

השתתפות
בהוצאות

2,511

4

ריבית
והצמדה

1,297

5

דמי
שכירות

אחר

---

---

סה"כ
(באלפי
ש"ח)

5,497

50%
(יובהר כי
מר גרינולד
חדל לכהן
כיו"ר
דירקט'
פעיל החל
מיולי
)2014

---

---

---

---

240

---

---

---

---

---

---

240

דירקטורים
(גמול
דירקטורים)

---

---

---

---

---

---

---

210

---

---

---

---

---

210

דנה
גוטסמן-
ארליך

מבקר
פנים

לפי שעות

---

---

---

---

כ25-

---

---

---

---

---

---

כ25-

צבי
גרינוולד
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יצוין כי בנוסף לגמול ששולם לנושאי המשרה כאמור לעיל ,שולם על ידי החברה בשנת  2014שכר
טרחה בסך של כ 200-אלפי ש"ח ,בתוספת מע"מ למשרד משרד עוה"ד חג'ג' בוכניק ויינשטיין ושות',
הנמצא בראשות מר יצחק חג'ג' ,מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' (בעלת השליטה בחברה) המכהן
כדירקטור בחברה (להלן" :משרד עוה"ד") ,המעניק שירותיים משפטיים לחברה וללקוחותיה וזאת
בהתאם להתקשרות שאושרה על ידי מוסדות החברה ובכללם האסיפה הכללית של החברה (שאישרה
את ההתקשרות ביום  29בינואר .)2013
כן יצוין כי הד מאסטר ,הנמצאת בשליטה משותפת ( 50%כ"א) של החברה וחברה בשליטת בני הזוג
סברינה ורפי קלינה (להלן" :השותף") ,המכהנים גם כדירקטורים בהד מאסטר בע"מ ,שילמה לשותף
סך של  1,200אלפי ש"ח בשנת  2014בגין שירותי ייזום וניהול שמעמיד לה השותף ,כמפורט בסעיף
 6.8.1.2לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
לאחר יום  31בדצמבר  2014ועד למועד פרסום דו"ח זה נושאי המשרה בחברה לא קיבלו תגמול
כלשהו הנוגע לכהונתם בשנת  2014ואשר לא הוכרו בדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר
.2014
תקנה 21א:

1
2
3

4
5
6

השליטה בתאגיד

לפרטים אודות שירותי הניהול המוענקים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' ,בעלת השליטה בחברה ובכלל אלה שירותי מנכ"ל וסמנכ"ל
כספים ,ואודות תנאי המענק המשולם לקבוצת חג'ג' על ידי החברה ,ראה סעיף  6.13.5לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
סך של  686אלפי ש"ח בגין מענק שנתי ,בהתאם לתנאי ההתקשרות עם קבוצת חג'ג'
כולל גמול עבור שירותי מנכ"ל וסמנכ"ל כספים .יצוין כי מתוך הסך האמור ,סך של כ 613-אלפי ש"ח שולם לקבוצת חג'ג' בגין שירותי
מנכ"ל המועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' באמצעות מר עידו ואילו סך של  390אלפי ש"ח שולם לקבוצת חג'ג' בגין שירותי סמנכ"ל
כספים המועמדים לחברה על ידי קבוצת חג'ג' באמצעות מר נתן פריד .יובהר כי סכומי ההשתתפות של החברה בגמול ששולם למר עידו
חג'ג' ולמר נתן פריד (המכהנים ,בהתאמה ,גם כמנכ"ל וסמנכ"ל הכספים של קבוצת חג'ג') ,היוו  50%מהסכומים ששולמו לשניים
(באמצעות חברות בשליטתם) על ידי קבוצת חג'ג' במהלך שנת .2014
כולל תשלום עבור מחלקת הנדסה ,מחלקת כספים ושירותי משרד והנהלה.
לפרטים אודות האשראי שהועמד לחברה על ידי קבוצת חג'ג' ראה סעיף  6.17.1לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
לפרטים אודות תנאי כהונתו של מר צבי גרינוולד בחברה ראה סעיף  6.13.2לדו"ח תיאור עסקי החברה המצורף לדו"ח זה.
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נכון למועד פרסום הדו"ח ,בעלת השליטה בחברה הינה קבוצת חג'ג' ,שהינה חברה ציבורית
שניירות הערך שלה נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,המחזיקה ב380,288,490-
מניות המהוות  100%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה .בעלת
השליטה נמצאת בשליטת האחים יצחק ועידו חג'ג' ,המכהנים כדירקטור וכדירקטור ומנכ"ל
החברה ,בהתאמה.
תקנה :22

עסקאות עם בעלי שליטה
להלן פרטים בדבר עסקאות בהן התקשרה החברה עם בעלת השליטה או שלבעלת השליטה
עניין אישי באישורן ,אשר החברה התקשרה בהן במהלך שנת  2014או במועד מאוחר לסוף
שנת  2014ועד למועד פרסום דו"ח זה או שהן עדיין בתוקף במועד פרסום דו"ח זה:

האורגנים שאישרו את
ההתקשרות

תיאור העסקה

העניין האישי של בעלת השליטה
ו/או בעלי השליטה בה
בהתקשרות

סעיף/תקנה
בדו"ח תיאור
עסקי החברה
ו/או בדו"ח
זה

עסקאות לפי סעיף  )4(270ו4(270-א) (לפי הענין) לחוק החברות:
1

2

3

4

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  19בספטמבר 2011
ואסיפה כללית ביום 26
באוקטובר 2011

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  19בספטמבר 2011
ואסיפה כללית ביום 26
באוקטובר 2011

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  26בינואר 2012

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  10ביולי 2012

התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות
מסוג " "Run Offלמי שכיהנו כדירקטורים
ונושאי משרה בחברה טרם רכישת השליטה
בחברה על ידי קבוצת חג'ג'.

ההתקשרות היוותה תנאי מתלה
להתקשרות במסגרת רכשה קבוצת
חג'ג' את השליטה בחברה.

תקנה 29א
לדו"ח זה

מתן התחייבות לשיפוי ופטור לחברי
דירקטוריון החברה ובכללם לאחים חג'ג'

ההתקשרות היוותה חלק מהעסקה
במסגרת רכשה קבוצת חג'ג' את
השליטה בחברה .כמו כן במסגרת
ההתקשרות ניתנה התחייבות
לשיפוי ופטור בין היתר לאחים
חג'ג' ,בעלי השליטה בקבוצת חג'ג',
המכהנים כדירקטורים ונושאי
משרה בחברה.

תקנה 29א
לדוח זה

אישור העמדת ערבויות ו/או בטוחות מכל מין
וסוג שהוא ,מעת לעת ,על ידי קבוצת חג'ג'
ו/או בעלי השליטה בה ,האחים חג'ג' ,לצורך
הבטחת התחייבויות אותן ייטול מי מתאגידי
הקבוצה במסגרת התקשרויות עם צדדים
שלישיים והכל בהתאם לשיקול דעתם של
בעלי השליטה.
העסקה אושרה בהתאם לתקנות החברות
(הקלות בעסקאות עם בעלי עניין) ,תש"ס-
( 2000להלן" :תקנות ההקלות")
אישור צירופם של האחים ליאור ואחיקם
כהן ,לקבוצת הרכישה בפרויקט רסיטל.
העסקה אושרה בהתאם לתקנות ההקלות.
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קבוצת חג'ג' ובעלי השליטה בה
הינם צד להתקשרות

סעיף 6.17.4.1
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

לאחים כהן קשרים עסקיים
מהותיים עם האחים חג'ג' ,בעלי
השליטה בקבוצת חג'ג'

סעיף
6.7.8.4.1.1
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

.1

.2

5

ועדת תגמול ביום 20
ועדת
,2013
בינואר
ודירקטוריון
ביקורת
בימים  21בנובמבר ו20-
בינואר  ,2013אסיפה
כללית ביום  29בינואר
2013

.3

.4

.5
.6

.7
.8

מערך התקשרויות הכולל:
העמדת שירותי ניהול לחברה על ידי
קבוצת חג'ג' ,רטרואקטיבית ליום 1
באוגוסט  ,2012לרבות באמצעות
מר עידו חג'ג' ,מבעלי השליטה
בקבוצת חג'ג' (בתפקיד מנכ"ל),
חודשית
לעלות
בתמורה
מקסימאלית של  405אלף ש"ח ,לא
כולל מענקים (כשמר עידו חג'ג',
מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,וכן
קבוצת חג'ג' ,ערבים ,לרבות בדרך
של העמדת ערבות בנקאית ,לחלק
מההתחייבויות הנוגעות לשכירת
המשרדים מהם פועלות קבוצת
חג'ג' והחברה)  +העסקת אחותם
של האחים חג'ג' בניהול ,ארגון
ושיווק של פרוייקטים בתחום
הנדל"ן בתמורה לעלות חודשית
בסך של כ 17-אלפי ש"ח ,בתוספת
מע"מ.
העברת אנשי שיווק שהיו מועסקים
(לרבות כנגד חשבונית) אצל חברה
בשליטת עידו חג'ג' ,להיות
מועסקים (לרבות כנגד חשבונית) על
ידי החברה ,רטרואקטיבית ליום 1
באוגוסט  ,2012כשעל העובדים
האמורים נמנה גם מר יהודה עובד,
בן דודם של האחים חג'ג' .במקביל
האמורים
העובדים
יעניקו
משירותיהם גם לקבוצת חג'ג'
וליעיל (שבשליטת עידו חג'ג') אשר
תשלם לחברה עמלת שיווק בהתאם
למכירות שיבוצעו על ידם לקבוצת
חג'ג' או יעיל בהתאמה.
התקשרות בהסכמי שכר טרחה עם
משרד עו"ד חג'ג' ,בוכניק ויינשטיין
ושות' (להלן "משרד עוה"ד")
שבראשות מר (עו"ד) יצחק חג'ג',
מבעלי השליטה בקבוצת חג'ג'.
ההתקשרות תהא בתוקף עד ליום
 31בדצמבר .2020
התקשרות בפוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית
עם קבוצת חג'ג' (בה נכללים גם
האחים חג'ג') ,התקשרות בפוליסות
עתידיות והכללת הדירקטורים
המכהנים בפוליסות האמורות.
החזר הוצאות למר יצחק חג'ג' ,בגין
תרומתו לפיתוח העסקי של החברה,
עד לסך של  100אלפי ש"ח בשנה.
התחייבות לפטור ושיפוי למר גיא
סחלי ,גיסו של עידו חג'ג' ,שמונה
כסמנכ"ל שיווק בחברה (ומכהן גם
כסמנכ"ל שיווק של קבוצת חג'ג').
עם זאת יצוין כי מר סחלי חדל
מלכהן כסמנכ"ל שיווק בחברה
וקבוצת חג'ג' ביום  15בפברואר
.2013
תיחום פעילות בין החברה לקבוצת
חג'ג'.
פירעון כל ההלוואות שהועמדו
לחברה על ידי קבוצת חג'ג' וחלף כך
העמדת קו אשראי לחברה בסך 50
מיליון ש"ח על ידי קבוצת חג'ג'.
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קבוצת חג'ג' ו/או בעלי השליטה בה
(האחים חג'ג') ו/או תאגידים
בשליטתם ו/או קרוביהם הינם צד
להתקשרויות שתוארו.

סעיפים ,6.2.2
 6.13.5ו-
( 6.17.1ב)
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד
וכן תקנה 29א
לדו"ח זה

6

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  6באוקטובר 2013

7

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  26בדצמבר 2013

8

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  20בפברואר 2014

1
ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  19באפריל 2012
2

ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  12ביוני 2013
(ההחלטה נכנסה לתוקף
ביום  17ביוני )2013

3
ועדת ביקורת ודירקטוריון
ביום  9בינואר 2014

אישור העמדת ערבות על ידי מר עידו חג'ג'
לצורך הבטחת התחייבות החברה כלפי
שותפה לשעבר בפרויקט הגוש הגדול.
אישור העמדת הערבות כאמור ,ניתן בהמשך
לאישור מסגרת להעמדת ערבויות על ידי
האחים חג'ג' לחברה ,שניתן לכך על ידי ועדת
ביקורת ודירקטוריון החברה ביום  26בינואר
 ,2012כמפורט לעיל.
אישור העמדת ערבות מוגבלת בסכום על ידי
קבוצת חג'ג' ,לצורך הבטחת התחייבות
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
אישור העמדת הערבות כאמור ,ניתן בהמשך
לאישור מסגרת להעמדת ערבויות על ידי
קבוצת חג'ג' לחברה ,שניתן לכך על ידי ועדת
ביקורת ודירקטוריון החברה ביום  26בינואר
 ,2012כמפורט לעיל ואולם תנאי הערבות
הינם כמפורט בכתב הערבות שפורסם על ידי
החברה ביום  26בדצמבר .2013
אישור העמדת ערבות על ידי ה"ה יצחק חג'ג'
ועידו יהודה חג'ג' ,ביחד ולחוד ,לטובת
הבטחת התחייבויות החברה כלפי בנק לצורך
העמדת מימון בנקאי לחלקה של החברה
בקבוצת הרכישה בפרויקט איינשטיין .33
אישור העמדת הערבות כאמור ,ניתן בהמשך
לאישור מסגרת להעמדת ערבויות על ידי
האחים חג'ג' לחברה ,שניתן לכך על ידי ועדת
ביקורת ודירקטוריון החברה ביום  26בינואר
 ,2012כמפורט לעיל.
עסקאות אחרות
אישור צירופו של מר נתן פריד ,סמנכ"ל
הכספים של החברה ,לקבוצת רכישה
בפרויקט רמת אביב ג' ,כעסקה לא חריגה עם
נושא משרה בה לקבוצת חג'ג' ,בעלת
השליטה ,ענין אישי
אישור צירופם של מר דולב עובד ושל הגב'
לירון שנהר ,לקבוצת רכישה בפרויקט בנתניה,
כעסקאות לא חריגות בהן לאחים חג'ג' ,בעלי
השליטה בקבוצת חג'ג' ,ענין אישי
אישור מכירת זכויות בפרויקט כוכב הצפון
שבתל-אביב לגב' ברוניה ויינשטיין ,וכן את
צירופה לקבוצת הרכישה הבונה את
הפרויקט ,כעסקה לא חריגה בהן לקבוצת
חג'ג' ולאחים חג'ג' ענין אישי

מר עידו חג'ג' ,מבעלי השליטה
בקבוצת חג'ג' ,הינו צד להתקשרות.

סעיף
6.7.8.4.2.2
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

קבוצת חג'ג' הינה צד להתקשרות
המזכה

סעיף 6.1.2.7
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

ה"ה יצחק חג'ג' ועידו יהודה חג'ג',
בעלי השליטה בקבוצת חג'ג' ,הינם
צד להתקשרות.

סעיף
(6.17.1ג)
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

מר פריד מועסק כסמנכ"ל כספים
גם בקבוצת חג'ג'.

סעיף
6.7.8.4.2.1
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

מר דולב עובד הינו בן דודם של
האחים חג'ג' ,והגב' לירון שנהר
הינה אחותו של חן בוכניק ,שותפו
של מר יצחק חג'ג' במשרד עוה"ד.

סעיף
6.7.8.4.1.3
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

הגב' ויינשטיין הינה סבתו של מר
יגאל ויינשטיין ,שותפו של מר
יצחק חג'ג' במשרד עוה"ד.

סעיף
6.7.8.4.1.5
לדו"ח תיאור
עסקי התאגיד

תקנה :24

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בתאריך הדו"ח
בעלת העניין היחידה בחברה במועד פרסום הדו"ח הינה קבוצת חג'ג' .לפרטים אודות
החזקותיה במניות החברה ראה תקנה 21א' לעיל.

תקנה 24א:

הון רשום ,הון מונפק וניירות ערך המירים
לפרטים ראה ביאור  15לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2014המצורפים
לדו"ח זה.
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תקנה 24ב:

מרשם בעלי המניות של החברה
שם בעל
המניות

סוג מס'
זיהוי

מס' זיהוי

אזרחות/ארץ
התאגדות או
רישום

קבוצת חג'ג'
ייזום נדל"ן
בע"מ
סה"כ

מס'
חברה

520033309

ישראלית

סוג
המניות
רגילות
ללא ע"נ

כמות המניות

380,288,490

האם
מחזיק את
המניות
כנאמן
לא

380,288,490

תקנה  :26חברי דירקטוריון החברה
שם:

צבי גרינולד,
יו"ר
הדירקטוריון

יצחק חג'ג'

מספר זיהוי:

000792036

024464372

יהודה עידו
חג'ג' (מכהן גם
כמנכ"ל
החברה)
032004301

053516225

תאריך לידה:
מען להמצאת
כתבי בי-דין:

18/10/1942
אליהו ברלין 9
דירה  16תל
אביב
ישראלית
26/1/2012

09/12/1969
ישה חפץ  ,5תל
אביב.

10/10/1974
מאיר יערי ,23
תל אביב

13/4/1955
ישה חפץ  ,5תל-
אביב

07/07/1966
ביאליק ,155
רמת גן

ישראלית
30/11/2011

ישראלית
30/11/2011

ישראלית
30/11/2011

ישראלית
03/07/2011

חברות בועדת
דירקטוריון:

לא

לא

לא

ועדת הביקורת,
ועדה לבחינת
הדוחות הכספיים,
ועדת תגמול

האם הינו
דירקטור
בלתי תלוי,
דירקטור
חיצוני או
דירקטור
חיצוני
מומחה:
האם החברה
רואה בו כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית
(מחו"פ) או
בעל כשירות
מקצועית:
הדירקטור
הינו עובד של
התאגיד ,של
חברה בת או
חברה קשורה
שלו או של
בעל עניין בו:

לא

לא

לא

דירקטור בלתי תלוי

נתינות:
תחילת
כהונה:

השכלה:

חיים גולדנר

משה בן דת
(דח"צ)

גליה מלכה (דח"צ)

022455752

016560138
03/06/1972
רח' זריצקי  ,5תל
אביב
ישראלית
09/07/2013

(בתקופת הדוח
כהונתו חודשה
לתקופה נוספת
בת  3שנים ,החל
מיום  3ביולי
)2014

ועדת
הביקורת,
ועדה לבחינת
הדוחות
הכספיים,
ועדת תגמול
דירקטור
חיצוני

ועדת הביקורת,
ועדה לבחינת
הדוחות הכספיים,
ועדת תגמול
דירקטור חיצוני

בעל מחו"פ

בעל כשירות
מקצועית

בעל כשירות
מקצועית

בעל מחו"פ

בעל כשירות
מקצועית

בעל מחו"פ

משמש
כדירקטור
בקבוצת חג'ג',
בעלת השליטה
בחברה

מכהן כיו"ר
דירקטוריון
בקבוצת חג'ג'.
כמו כן משרד
עוה"ד
שבראשותו
מעניק לחברה
ולקבוצת חג'ג'
שירותים
משפטיים.

בוגר כלכלה
וסטטיסטיקה
באוניברסיטה

בוגר מנהל
עסקים במרכז
הבינתחומי

מכהן כמנכ"ל
החברה במסגרת
שירותי ניהול
שמעמידה
קבוצת חג'ג'
לחברה .מכהן
גם כמנכ"ל
קבוצת חג'ג',
וזאת במסגרת
שירותי ניהול
שמעניקה חברה
בשליטתו
לקבוצת חג'ג'.
בוגר מדעי
החברה בדגש על
ניהול של

לא

לא

לא

בוגר כלכלה
וסטטיסטיקה
באוניברסיטת תל

מוסמך מנהל
עסקים
באוניב'

מוסמכת מנהל
עסקים
באוניברסיטת בן
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שם:

עיסוק ב5-
השנים
האחרונות:

תאגידים בהם
משמש
כדירקטור:

קרבה

צבי גרינולד,
יו"ר
הדירקטוריון

יצחק חג'ג'

העברית
בירושלים

הרצליה ,בוגר
משפטים במרכז
הבינתחומי
בהרצליה
ומוסמך
במשפטים
באוניברסיטת
תל אביב.

מנהל סקטור
בניה ונדל"ן
בבנק מזרחי
טפחות בע"מ,
יו"ר דירקטוריון
החברה ,חבר
ועדת השקעות
וועדת אשראי
עמיתים במנורה
מבטחים ביטוח
בע"מ.
קבוצת חג'ג',
צבי גרינולד,
ניהול ייעוץ
וייזום בע"מ

עורך דין שותף
במשרד חג'ג',
בוכניק,
ויינשטיין ושות'
ועוסק בייזום
קבוצות רכישה
ופרויקטים
בנדל"ן ,יו"ר
דירקטוריון
קבוצת חג'ג'.

מנכ"ל החברה
וקבוצת חג'ג'
ועוסק בייזום
קבוצות רכישה
ופרויקטים
בנדל"ן.

יו"ר דירקטוריון
חג'ג',
קבוצת
יו"ר דירקטוריון
מאסטר,
הד
יהלרומה
אחזקות בע"מ,
עדן גאיה יזמות
בע"מ ,קבוצת
מגדלי
חג'ג'
הארבעה בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
סומייל בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
התחדשות
עירונית בע"מ,
84
רוטשילד
יצחק
בע"מ,
חברת
חג'ג'
עורכי דין ,יצחק
חג'ג' אחזקות
בע"מ ,קבוצת
חג'ג' אחזקות
הארבעה בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
וניהול
ייעוץ
פרויקטים בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
122
סומייל
בע"מ ,קבוצת
סומייל
חג'ג'
בע"מ,
ייעוץ
חג'ג'
קבוצת
בע"מ,
סלמה
י.ע .חג'ג' בע"מ.

חג'ג',
קבוצת
חג'ג'
קבוצת
מגדלי הארבעה
בע"מ ,דירקטור
בהד
ומנכ"ל
עדן
מאסטר,
יזמות
גאיה
בע"מ ,י.ע.י.ל
ניהול
פיקוח
וייזום
פרויקטים
יעיל
בע"מ,
שיווק יחידות
בע"מ,
קרקע
חג'ג'
קבוצת
וניהול
ייעוץ
נכסים בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
סומייל בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
התחדשות
עירונית בע"מ,
ברגרואין
רזידנטאל
בע"מ ,ברגוריאן
בנימין בע"מ,
ארסוף
צוקי
בע"מ ,עידו'ס
גרופ בע"מ ,חג'ג'
כהן השקעות
בע"מ ,קבוצת
חג'ג' אחזקות
הארבעה בע"מ,
חג'ג'
קבוצת
הסיטונאי ייעוץ
וניהול
פרויקטים
בע"מ ,קבוצת
סומייל
חג'ג'
בע"מ,
122
חג'ג'
קבוצת
ייעוץ
סומייל
בע"מ ,קבוצת
סלמה
חג'ג'
בע"מ.
כן ,אחיו ,מר

לא

כן ,אחיו ,מר

יהודה עידו
חג'ג' (מכהן גם
כמנכ"ל
החברה)
האוניברסיטה
הפתוחה.
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חיים גולדנר

משה בן דת
(דח"צ)

גליה מלכה (דח"צ)

אביב

הפתוחה ,בוגר
משפטים
במכללה
למנהל

יועץ עצמאי,
דירקטור חיצוני
בחברת אנגל
אירופה בע"מ,
משנה למנכ"ל
ניאוסיטי רומניה,
מנכ"ל "ביג" מרכז
קניות בע"מ,
דירקטור בחברת
אלעד אירופה בע"מ.

עו"ד ובעלים
של משרד
עו"ד עצמאי,
מעניק ייעוץ
משפטי שוטף
בחברות
וגופים
עסקיים
בתחומים
שונים.

גוריון ,בוגרת
סטטיסטיקה
באוניברסיטת חיפה,
לימודי אקטואריה
באוניברסיטת חיפה,
בוגרת קורס הכשרת
דירקטורים ונושאי
משרה בכירים
בתאגידים
באוניברסיטת תל
אביב.
דירקטורית בחברות
ציבוריות.

--

--

מדיקל
אלביט
תכלית
בע"מ,
בע"מ,
מורכבות
תכלית גלובל בע"מ,
תכלית תעודות סל
בע"מ ,תכלית דולר
עולמי בע"מ ,תכלית
בע"מ,
מטבעות
פקדונות
תכלית
תכלית
בע"מ,
אינדקס סל בע"מ,
אינדקס
תכלית
מט"ח בע"מ ,אפלי
טכנולוגיות מובייל
מתקדמות בע"מ.

לא

לא

לא

שם:

צבי גרינולד,
יו"ר
הדירקטוריון

משפחתית
לבעל עניין
אחר בחברה:

האם הינו
דירקטור
שהחברה
רואה כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית,
לצורך עמידה
במספר
המזערי
שקבע
הדירקטוריון
לפי סעיף
(92א)()12
לחוק
החברות:

יצחק חג'ג'

עידו
מכהן

כן

יהודה
חג'ג',
כדירקטור
וכמנכ"ל החברה
(השניים הינם
בעלי השליטה
בחברה בשרשור
סופי).
לא

חיים גולדנר

יהודה עידו
חג'ג' (מכהן גם
כמנכ"ל
החברה)
חג'ג',
יצחק
מכהן כדירקטור
בחברה (השניים
בעלי
הינם
השליטה בחברה
בשרשור סופי).

כן

לא

משה בן דת
(דח"צ)

גליה מלכה (דח"צ)

כן

לא

תקנה 26א' :נושאי משרה בכירה של התאגיד
נתי פריד ,סמנכ"ל כספים

שם:
מספר זיהוי:
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שהוא ממלא בתאגיד ,בחברה בת שלו,
בחברה קשורה שלו או בבעל עניין בו:
האם הוא בעל ענין בתאגיד או בן משפחה של
נושא משרה בכירה אחר או של בעל ענין
בתאגיד:
השכלה:

עיסוק ב 5-השנים האחרונות:

תקנה 26ב:

057695025
22/5/1962
30/11/2011
סמנכ"ל כספים ואחראי סיכוני
שוק בחברה ובקבוצת חג'ג'.
סמנכ"ל כספים בהד מאסטר.

דנה גוטסמן-ארליך ,מבקר
פנימי
037575735
08/08/1975
06/10/2014
מבקר פנים בחברה

לא

לא.

וחשבונאות
כלכלה
בוגר
באוניברסיטת בר אילן ,ובוגר
במשפטים באוניברסיטת בר אילן

עסקים,
מנהל
בוגרת
מהמכללה האקדמית ראשל"צ,
ציבורי,
מנהל
מוסמכת
התמחות בביקורת פנים,
מאוניברסיטת בר-אילן.
שותפה ומנהלת בפירמת רו"ח
 BDOבקבוצת ביקורת פנימית
וניהול סיכונים (.)RAS

סמנכ"ל כספים בחברה ,בקבוצת
חג'ג' ובגלוב אקספלורשיין (י.ח.ד)
שותפות מוגבלת ,מעניק שירותים
לקבוצת
הכספים
בתחום
הרכישה בפרויקט הארבעה
המאורגן על ידי קבוצת חג'ג',
מנכ"ל בחברת מגדלאור משמורת
שירותים עסקיים בע"מ (חברה
בבעלותו ובשליטתו) ,סמנכ"ל
כספים לשעבר במיינרום ליין
לוגיסטיקה בע"מ ואדומים א.ד.
השקעות בע"מ .מנכ"ל לשעבר של
חברת אורדע (חי) השקעות
והחזקות בע"מ.

מורשי חתימה עצמאיים
11

לחברה אין מורשי חתימה עצמאיים.
תקנה :27

רואי החשבון של החברה
משרד עמית ,חלפון  -רחוב אבא הלל סילבר  ,16רמת גן.
משרד קידרון ושות' -רחוב המסגר  ,9תל אביב-יפו.

תקנה 28
לאור הפיכתה של החברה ,בעקבות השלמת הצעת הרכש המלאה למניותיה ,לחברה פרטית (שהינה חברת
אג"ח) ,אישרה האסיפה הכללית של החברה ביום  17במרץ  2014את החלפת תקנונה כך שיהא מותאם להיותה
חברה פרטית שהינה חברת אג"ח .לנוסח התקנון ראה דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  18במרץ  ,2014מס
אסמכתא .2014-01-016401
תקנה :29

א .המלצות והחלטות הדירקטוריון
העסקאות שבוצעו במהלך שנת  2014עם בעלי ענין בחברה ,שאינן בתנאי השוק ,תוארו כולן בתקנות  21ו22-
לעיל ובתקנה 29א להלן.
ב .החלטות אסיפה כללית
( )1ביום  17במרץ  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה את מינויו של ה"ה משה בן-דת לתקופת
כהונה שנייה כדירקטור חיצוני בחברה אשר החלה ביום  3ביולי ( 2014מר בן-דת החל לכהן כדירקטור
חיצוני בחברה ביום  3ביולי  2011ובהתאם להוראות הדין ,כהונתו השנייה צפויה להסתיים ביום 2
ביולי .)2017
( )2ביום  17במרץ  2014אישרה האסיפה הכללית של החברה את החלפת התקנון של החברה.
( )3ביום  17באוגוסט  2014התקיימה אסיפה כללית שנתית של החברה בה אושר חידוש מינויים של
דירקטורים שאינם דירקטורים חיצוניים לדירקטוריון החברה ,מינוי רואה חשבון מבקר ומדיניות
תגמול של החברה.
תקנה 29א:

החלטות החברה

א .עסקאות חריגות הטעונות אישורים מיוחדים לפי סעיף  )1(270לחוק החברות
לא בוצעו בתקופת הדו"ח עסקאות כאמור למעט כמפורט בתקנות  21ו 22-לעיל.
ב .פטור ,ביטוח או התחייבות לשיפוי שבתוקף בתאריך הדו"ח
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נכון למועד זה ,לכלל חברי דירקטוריון ונושאי המשרה בחברה ניתנו על ידי החברה כתבי פטור ושיפוי וכן
נכללים כלל חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית
בה התקשרה החברה עם קבוצת חג'ג'.
לפרטים אודות מתן התחייבויות לפטור ושיפוי לנושאי משרה בחברה ואודות הכללתם בפוליסות ביטוח
אחריות דירקטורים ונושאי משרה של החברה (לרבות פוליסה משותפת עם בעלת השליטה בחברה ,קבוצת

חג'ג' ולרבות פוליסות off

 runביחס לנושאי משרה לשעבר) ,ראה דו"חות מיידים שפרסמה החברה בימים

 10בינואר ( 2011מס' אסמכתא  10 ,)2011-01-011484בינואר ( 2011מס' אסמכתא 11 ,)2011-01-011532
בינואר ( 2011מס' אסמכתא 1 ,)2011-01-013026 :בפברואר ( 2011מס' אסמכתא 23 ,)2011-01-035631
באוקטובר ( 2011מס' אסמכתא  26 ,)2011-01-304233באוקטובר ( 2011מס' אסמכתא 29 ,)2011-01-308013
בינואר ( 2012מס' אסמכתא  25 ,)2012-01-026781במרץ ( 2012מס' אסמכתא  4 ,)2012-01-078363באפריל
( 2012מס' אסמכתא  24 ,)2012-01-095100באפריל ( 2012מס' אסמכתא  23 ,)2012-01-107763בינואר 2013
(מס' אסמכתא  29 ,)2013-01-020898בינואר ( 2013מס' אסמכתא  27 ,)2013-01-024615במאי ( 2013מס'
אסמכתא  )2013-01-073696ו 9-ביולי ( 2013מס' אסמכתא  )2013-01-088878אשר מובאים בדו"ח מיידי זה
בדרך של הפניה.
כן יצוין כי ביום  15במרץ  2015אישרו חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה את חידוש התקשרות החברה
בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה קבוצתית (בה התקשרה קבוצת חג'ג' עם חברת ביטוח
בישראל) ,וזאת בהתאם לאישור שניתן לכך על ידי האסיפה הכללית של בעלי המניות של החברה ביום 29
בינואר ( 2013לפיו תהיה רשאית החברה לחדש את הפוליסה ,ללא צורך באישור נוסף של האסיפה הכללית,
למספר תקופות ביטוח אשר לא יעלו במצטבר על שלוש שנים ממועד קבלת אישור האסיפה הכללית
להתקשרות).
בהחלטתם אישרו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי הפוליסה וחידושה עומדים בתנאי החידוש שנקבעו
בהחלטת האסיפה הכללית כאמור ,וכן כי גבול האחריות ופרמיית הפוליסה (שיפורטו להלן) הינם בסכומים
סבירים בהתחשב בחשיפת החברה ,בהיקף הכיסוי ובתנאי השוק וכן כי ההתקשרות בפוליסה אינה עשויה
להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.
יצוין כי כלל חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה (כהגדרת המונח בחוק החברות) בחברה נכללים בפוליסה
האמורה ,אשר נושאת תנאים עיקריים כדלקמן:
א .הפוליסה הינה בתוקף החל מיום  30בדצמבר ,2014 ,ועד ליום  29בדצמבר 2015
ב.

פוליסת הביטוח ,שהינה על בסיס הגשת תביעה ,הינה בגבולות אחריות של  15מיליון דולר ארה"ב
למקרה ובסך הכל לתקופת הביטוח (בתוספת הוצאות משפט סבירות מעבר לגבול האחריות) ,לכל
הדירקטורים ונושאי המשרה בקבוצת חג'ג' ,בחברות בנות שלה (לרבות החברה) ,ובחברות קשורות עבור
נושאי משרה המכהנים בהן מטעמה של קבוצת חג'ג' ו/או מטעם החברות הבנות ,לרבות החברה.

ג.

חלקה של החברה בפרמיה המשולמת בגין פוליסת הביטוח הינו כ 8-אלפי דולר (הפרמיה הכוללת של
הפוליסה הקבוצתית מסתכמת לסך של כ 22-אלפי דולר).

ד.

ההשתתפות העצמית בתביעות כנגד החברה וקבוצת חג'ג' (להלן" :החברות") המכוסות בפוליסה ,שעניינן
הפרה של דיני ניירות ערך בנוגע לניירות ערך של החברות ,נקבעה לסך של  50אלף דולר .ההשתתפות
העצמית לחברה בגין תביעות כנגד נושאי משרה ודירקטורים שלה הינה  10אלף דולר לתביעות בישראל
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ו– 35אלף דולר לתביעות בארה"ב או קנדה (אין השתתפות עצמית לנושאי המשרה והדירקטורים במקרה
בו החברה אינה משפה את נושאי המשרה בשל היותה חדלת כושר פירעון).
ה .פוליסת הביטוח מכסה את חבות המבוטח בגין תביעות שיוגשו בישראל וגם מחוץ לגבולות מדינת ישראל,
בכל העולם ,לרבות ארה"ב וקנדה לפי דין ושיפוט בינלאומי (פרשנות הפוליסה לפי דיני מדינת ישראל).
ו.

פוליסת הביטוח מורחבת לכסות תביעות אזרחיות כנגד החברות הציבוריות הנכללות בפוליסה (במובחן
מתביעות כנגד נושאי המשרה בהן) שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך של החברות עצמן (

Entity

 .)Coverageלהרחבה זו נקבעו סדרי תשלום של תגמולי ביטוח ,ככל שיגיעו כאלה ,לפיהם זכותם של
נושאי המשרה לקבלת שיפוי מהמבטחים קודמת לזכותן של החברות המבוטחות במסגרת הרחבה זו.
כמו כן ,מורחבת פוליסת הביטוח לכלול הוצאות הגנה משפטית בהליך חקירה של רשות מוסמכת ,לרבות
הליך אכיפה מנהלית.
ז.

תקופה רטרואקטיבית לכיסוי מעשה שלא כדין שארע בעבר אך תביעה בגינו תוגש במהלך תקופת פוליסת
הביטוח ביחס לכיסוי עבור הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה ובחברות הבנות שלה הינה החל מיום 30
בנובמבר ( 2011מועד רכישת השליטה בחברה על ידי קבוצת חג'ג') ,וביחס לכיסוי עבור הדירקטורים
ונושאי המשרה בקבוצת חג'ג' וביתר חברות הקבוצה הינה מיום  30בדצמבר ( 2010למעט מספר נושאי
משרה ,אשר לגביהם התאריך הרטרואקטיבי הינו  19בדצמבר .)2010

ח .פוליסת הביטוח כוללת גם את המקרים הבאים:
( )1כיסוי הוצאות שהוציא נושא משרה בחברה בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות
התדיינות סבירות ,ובכלל זה שכר טרחת עורך דין .לעניין סעיף זה "הליך" – הליך לפי פרק ח' 3לחוק
ניירות ערך (הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך) ,הליך לפי פרק ח' 4לחוק ניירות ערך (הטלת
אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית) ,הליך לפי פרק ט' 1לחוק ניירות ערך (הסדר
להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים ,המותנית בתנאים) והליך לפי סימן ד' (הטלת עיצום
כספי בידי רשות ניירות ערך) לפרק הרביעי (סעדים ,עיצום כספי ורישום חברה כחברה מפרה) בחלק
התשיעי לחוק החברות.
( )2כיסוי תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד(א)(()1א) לחוק ניירות ערך ,לפי פרק ח' 4לחוק ניירות
ערך (הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית).

שם החותם:

תפקידו:

צבי גרינולד

יו"ר הדירקטוריון

_________

עידו חג'ג'

מנכ"ל החברה

_________

נחתם ביום  15במרץ 2015
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פרק ה'  -הצהרות מנהלים

להלן הצהרת מנכ"ל לפי תקנה 9ב(ד)( )1לתקנות:

אני  ,עידו חג'ג'  ,המכהן כמנהל כללי  ,מצהיר בזה כי:

 . 1בחנתי את הדוח התקופתי של מלון רג'נסי ירושלים בע"מ ( להלן  " :התאגיד " ) ל שנת  ( 2014להלן:
" הדוחות " ) ;

 . 2לפי ידיעתי ,הדוחות אינם כוללים כל מצג ל א נכון של עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה
מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים
בהתייחס לתקופת הדוחות;

 . 3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,א ת המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;

 . 4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון  ,לו ו עדת הביקורת ו לוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של התאגיד  ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב ה מנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי
בבקרה עליהם.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

עידו חג'ג' ,מנכ"ל

תאריך 15 :במרץ 2015

2

להלן הצהרת נשוא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים לפי תקנה 9ב(ד)( )2לתקנות

אני  ,נתי פריד  ,המכהן כסמנכ"ל כספים  ,מצהיר בזה כי:

 . 1בחנתי את הדוח ות הכספיים ו מידע כספי אחר הכלול בדוחות של מלון רג'נסי ירושלים בע"מ (להלן:
" התאגיד " ) לשנת ( 2014להלן  " :הדוחות " ) ;

 . 2לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים והמידע הכספי האחר הכלול בדוחות אינם כוללים כל מצג לא נכון של
עובדה מהותית ולא חסר בהם מצג של עובדה מהותית הנחוץ כדי שהמצגים שנכללו בהם ,לאור
הנסיבות שבהן נכללו אותם מצגים ,לא יהיו מטעים בהתייחס לתקופת הדוחות;

 . 3לפי ידיעתי ,הדוחות הכספיים ומידע כספי אחר הכלול בדוחות משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות
המהותיות ,את המצב הכספי ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים של התאגיד לתאריכים ולתקופות
שאליהם מתייחסים הדוחות;

 . 4גיליתי לרואה החשבון המבקר של התאגיד ,לדירקטוריון  ,ל ו ועדת הביקורת ו לוועדה לבחינת הדוחות
הכספיים של ה תאגיד  ,כל תרמית ,בין מהותית ובין שאינה מהותית ,שבה מעורב המנהל הכללי או מי
שכפוף לו במישרין או מעורבים עובדים אחרים שיש להם תפקיד משמעותי בדיווח הכספי הגילוי
בבקרה עליה.

אין באמור לעיל כדי לגרוע מאחריותי או מאחריות כל אדם אחר ,על פי כל דין.

נתי פריד ,סמנכ"ל כספים
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