
 מפרט הצעת רכש

 לרכישת אגרות חוב  

 (ג' -ו ,2/15, ב' 1/14, ב'1/13, ב'  1/12, ב' ות א', ב'סדר)

 של

 בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל 
 

 )להלן : "החברה"(
 

 ידי-אשר מוצעת על

 1ו ועבור אחריםחברה בשליטת , עבור גיא גיסין

 : "המציע"(להלן )
 

"המחזיקים -ו"אגרות החוב" ) של החברה (ג' -ב' וסדרות א', ) באגרות החובלכל המחזיקים  המציע פונה בזה

 :ידי המציע של-בהצעת הרכש, לרכישה על , בהתאמה("הניצעים" או  באגרות החוב" 

 
 "(אג"ח א')" 1100833 של החברה, מספר ני"ע:( א')סדרה  אגרות החובשל ע.נ.  ש"ח 7,000,000עד   (1)

 
של ( 2/15וב', 1/14ב', 1/13ב', 1/12ב' )כולל סדרות( ב' ש"ח ע.נ. של אגרות החוב )סדרה 13,500,000עד ( 2)

 "('באג"ח " -להלן ביחד ) 1134394 -ו 1131184; 1127679;1125624;   1110378 ני"ע: יהחברה, מספר

 
 "('גאג"ח )" 1120740 ( של החברה, מספר ני"ע:'גש"ח ע.נ. של אגרות החוב )סדרה  6,500,000עד ( 3)

 

גרות החוב "מספר א-ו "אגרות החוב המוצעות לרכישה" ביחד   אג"ח א, אג"ח ב' ואג"ח ג' יכונו להלן

 , בהתאמה(."המפרט" -ו"הצעת הרכש" פי תנאי מפרט זה )-(, והכל על" מרביה

 
(:                 רכש" "מחיר הצעת ה) כדלקמן המחיר בו מציע המציע לרכוש את אגרות החוב המוצעות לרכישה הינו

 23.10( 3); וכן )מכל סוג( 'בח אג"ש"ח ע.נ.  1לכל  אגורות 27.80( 2); א'ח אג"ע.נ.  ש"ח 1לכל  אגורות 32.05 (1)

 .אג"ח ג'ש"ח ע.נ.  1לכל אגורות 

 
אגרות החוב המוצעות לרכישה, אם הצעת הרכש תיענה כלל ידי המציע בגין -התמורה הכוללת שתשולם על

 .ש"ח 7,498,000, הינה בסך של עד במלואה

 
ודה המקובלות בשעות העב (ה' )ובלבד שהינם ימי עסקים-'ניתן להגיש הודעת קיבול לחבר הבורסה בימים א

-ו"תקופת הקיבול" ) :0016בשעה  2021במרץ,  17ד' אצל חבר הבורסה, החל מתאריך המפרט ועד ליום 

 , לפי העניין(."מועד הקיבול האחרון" 

 

, הודעת קיבול 17:00בשעה (, "היום הקבוע" ) 2021, במרץ 17ד'  ימסור לרכז ההצעה, עד ליום בורסה כל חבר

ידי כל הניצעים המחזיקים באמצעותו באגרות החוב, בדרך -שנמסרו לו על מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול

 
כי 1 זו,יובהר  רכש  הצעת  למועד  נכון  גיסיןלמר    ,  כל  גיא  אין  מטעמו  לאחרים  שקיים   ו/או  ככל  ובהווה  בעבר  בה  השליטה  בעלי  החברה,  עם  קשר 

למר   כי  ויודגש  יובהר  עוד  בחברה.  שליטה  גיסיןבעל  אין    גיא  מטעמו  לאחרים  על מהותי  מידע  ו/או  לציבור  פורסם  אשר  המידע  מלבד  נוסף  רלוונטי 
מי מטעמה. החברה ו/או     ידי 
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(, מרחוב אחד הצעה" "רכז ה בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן:של מסירת הודעת קיבול לרכז ההצעה שהינו 

; דואר 077-8080566; פקס: 076-8857292, 076-8853423)מגדל שלום(, תל אביב, טלפונים:  9העם 

 למפרט. 5באמצעות חבר הבורסה, בהתאם לאמור בסעיף   team@bankleumi.co.il-ops-isאלקטרוני: 

 

 מותנית בשיעור היענות מזערי כלשהו. אינהוב מהניצעים לרכישת אגרות החהתחייבות המציע 

 

רכוש המציע את כל יפר אגרות החוב המרבי, היה ושיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך או שווה למס

פי הוראות הצעת הרכש; עלה מספר אגרות החוב, אשר בגינן -אגרות החוב שבגינן ניתנו הודעות קיבול על

רכוש המציע מכל ניצע יפי הוראות הצעת הרכש, על מספר אגרות החוב המרבי, -ודעות קיבול עלניתנו ה

כל אגרות החוב שלגביו נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שמסר הודעת קיבול להצעת הרכש, את סך 

למועד הקיבול לבין סך כל אגרות החוב שניתנו לגביהן הודעות קיבול עד  מרבישבין מספר אגרות החוב ה

 האחרון.

 

מהצעת הרכש ו/או לדחות  והמציע רשאי לתקן את הצעת הרכש ו/או לחזור ב יהיהבמהלך תקופת הקיבול 

 או החזרה מהצעת הרכשו/על תיקון הצעת הרכש  ידווחהקיבול האחרון, והכל כפוף לכך שהמציע  את מועד

 פרסם הודעה בעניין.יניין, וי הע, לפטרם תום תקופת הקיבול ו/או דחיית מועד הקיבול האחרון

 

תנאי מחויב ל יהיהכל תנאי, מבלי שברשאי לפרסם הצעת רכש נוספת בכל מועד, בכל תמורה ו יהיההמציע 

את לעצמו  הצעת הרכש. כמו כן, במקרה שהצעת הרכש לא תיענה במלואה, ובכפוף לכל דין, המציע שומר

 אחרת. בעתיד בכל דרךשל החברה הזכות לרכוש אגרות חוב 

 

 , אינן חלות על הצעת הרכש והמפרט.2000-)הצעת רכש(, תש"ס מובהר, כי תקנות ניירות ערך

, והנאמנים הבדיווחי החבר בתשומת לב ןיבטרם היענות להצעת רכש זו, המציע מפנה את כלל הניצעים לעי

 במערכת באתרהמתפרסמים  ,המפרקו מני אגרות החובאנ ובין היתר בנוגע לעדכונים שניתנים על ידי

ובאתר האינטרנט של הבורסה,  www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו:

 .www.maya.tase.co.il שכתובתו:

בדבר  25.11.2019יום החברה מדיווח ר בדבן להל 1.6-ו 1.5אמור בסעיפים ב מיוחדת יש להפנות לתשומת ל

כספים בר בד, 2021במרץ  4של נאמני אגרות החוב מיום דיווח בדבר כספים שמיועדים לחלוקה לנושים ו

 .בקרוב למחזיקי אגרות החוב השונות פויהצתם החלוקושהתקבלו אצלם 

 

 

 www.magna.isa.gov.ilנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו:ניתן לעיין במפרט באתר האינטר

 , שכתובתו:(" "הבורסהלניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן:  ובאתר האינטרנט של הבורסה

www.maya.tase.co.il. 

 

 2021במרץ,   5 :המפרט תאריך   
 
 

http://#
http://#
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 ( ג'-סדרות א', ב' ו) הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב  –נספח א'  •

 ( ג'-סדרות א', ב' ו) בר בורסה הודעת קיבול של ח –נספח ב'  •
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 מפרט הצעת רכש
 ( ג'-ו 2/15, ב' 1/14, ב'1/13, ב' 1/12, ב' ות א, ב, )סדרלרכישת אגרות חוב  

 של
 אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל 

 
 )להלן: "החברה"( 

 
 ידי-אשר מוצעת על

 

 2ו ועבור אחריםחברה בשליטת , עבור גיא גיסין
 

 : "המציע"(להלן )
 

 2021במרץ,   5מפרט: התאריך  
 

 לרכישה  מוצעותפרטים על אגרות החוב ה .1

של ( ג'-ת א', ב' ורוסד) המציע פונה בזה לכל המחזיקים באגרות החובפי הצעת הרכש, -על 1.1

, בהתאמה( בהצעת הרכש, "הניצעים" או "המחזיקים באגרות החוב" -ו"אגרות החוב" החברה )

 :ידי המציע של-לרכישה על

 
 "(אג"ח א')" 1100833 החברה, מספר ני"ע: ( שלא'ש"ח ע.נ. של אגרות החוב )סדרה  7,000,000עד  (1)     

, 1/13ב', 1/12ב' )כולל סדרות ( של החברהב'ב )סדרה ל אגרות החוש"ח ע.נ. ש 13,500,000עד ( 2)        

לעיל ולהלן ביחד ) 1134394 -ו 1131184 ;1127679 ; 1125624; 1110378 ני"ע: ימספר, (2/15וב', 1/14ב'

 "('באג"ח " -

 
 "('גאג"ח )" 1120740 החברה, מספר ני"ע: ( שלג'ש"ח ע.נ. של אגרות החוב )סדרה  6,500,000עד ( 3)        

 
"מספר אגרות -ו "אגרות החוב המוצעות לרכישה" ביחד   אג"ח א, אג"ח ב' ואג"ח ג' יכונו להלן

 , בהתאמה(."המפרט" -ו"הצעת הרכש" פי תנאי מפרט זה )-והכל על(, החוב המרבי" 

 
 מחברת הגז המצרית 12.5%-כ , בין השאר,חזיקההאשר חברת השקעות זרה  בעבר התהחברה הי 1.2

EMG ("EMG)", בנדל"ן הסקב"גדות מיכליות" וע הלטש . 

'( סדרה א)החברה לא עמדה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב על פי דיווחי החברה,  1.3

של חוק  Chapter 11 -ביקשה החברה הגנה מפני נושיה בהתאם ל 2012באוגוסט,  29יום וב

על  בארה"בניו יורק במדינת ת משפט בי הורה 2013במאי,  1פשיטת הרגל האמריקאי. ביום 

פירוק בפיקוח )לחוק פשיטת הרגל האמריקאי  Chapter 7 להליך פירוק לפי ליךההמרת ה

 & Cohen Spizz Nachamie נבחר עו"ד אלכס ספיץ ממשרד  2013 ,במאי 20. ביום (המ"שבי

Serchuk P.C.   שבעיר ניו יורק כנאמןChapter 7 לפי החברה  לחברה אשר תפקידו לפרק את

 
למר   2 כי  גיסיןיובהר  כל    גיא  אין  מטעמו  לאחרים  עוד ו/או  בחברה.  שליטה  בעל  שקיים  ככל  ובהווה  בעבר  בה  השליטה  בעלי  החברה,  עם  קשר 

כי למר   ויודגש  גיסיןיובהר  מ  גיא  אין  מטעמו  לאחרים  מטעמה.ו/או  ו/או מי  החברה  על ידי  לציבור  פורסם  אשר  המידע  מלבד  נוסף  רלוונטי   ידע 
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ערך שלה וניירות ה מחוקההחברה הינה חברה . "(המפרק)להלן: " פשיטת הרגל האמריקאי חוק

 .אינם רשומים למסחר בבורסה

 , (2019-10-057354 -)אסמכתא  2019ביולי,  4על פי דו"ח המפרק, שנכלל בדיווח החברה מיום  1.4

ת בת מפל בע"מ, חבר א-קבוצת מרחב בית המשפט את התקשרותאישר   2018בנובמבר,  16ביום 

 ."(הסכם המכר)להלן: " .EMED Pipeline B.V  -ל EMG -בלמכירת מניותיה של החברה, בהסכם 

 .2019בנובמבר,  5העסקאות נשוא הסכם המכר הושלמו ביום 

 

 

  .של המציע לאגרות החוב של החברה הראשונהזו היא הצעת רכש   1.7

 

, והנאמנים הבדיווחי החבר בתשומת לב ןיניצעים לעיבטרם היענות להצעת רכש זו, המציע מפנה את כלל ה

המתפרסמים במערכת באתר  ,המפרקו מני אגרות החובאנ ובין היתר בנוגע לעדכונים שניתנים על ידי

ובאתר האינטרנט של הבורסה,  www.magna.isa.gov.ilהאינטרנט של רשות ניירות ערך, שכתובתו:

 .www.maya.tase.co.il שכתובתו:

בדבר  25.11.2019יום החברה מדיווח ר בדבעיל ל 1.6-ו 1.5אמור בסעיפים ב מיוחדת יש להפנות לתשומת ל

כספים בר בד, 2021במרץ  4של נאמני אגרות החוב מיום דיווח בדבר כספים שמיועדים לחלוקה לנושים ו

 .בקרוב למחזיקי אגרות החוב השונות פויהצתם החלוקושהתקבלו אצלם 

 

   מפרקה(, 114358-10-2019 –)מספר אסמכתא  2019בנובמבר,  25ח החברה מיום על פי דיוו      1.5

 בה בהסכם המכר וביקש את אישור בית המשפטבתמורה הנקוהחברה  קיבל את חלקה של 

לחלוקת דיבידנד ביניים לנושים הבלתי מובטחים של החברה בסך של  בארה"ב

$50,000,000. 

 
( התקבלו בידיהם כספים 802707-10-2021)אסמכתא  4.3.2021על פי דיווח הנאמנים מיום        1.6

מים דבר המרת הסכוב, במליון דולר ארה"  89נוספת שביצע המפרק, בסך של בגין חלוקה 

רולינג יקי אגרות החוב, לרבות קבלת זים למחופעולתם לחלוקת הכספ  לש"חאמורים ה

 סים בקשר לחלוקה כאמור.רשות הממ

http://#
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 פרטים אודות התמורה .2

ע.נ. של אגרות החוב אשר יירכשו על ידו על  חש" 1לם, בהתאם להוראות מפרט זה, עבור כל ע ישהמצי

 27.80 (2; )₪ ע.נ. אג"ח א' 1לכל אגורות  32.05 (1: )פי הצעת הרכש את מחיר הצעת הרכש, היינו

 ;ש"ח ע.נ. אג"ח ג' 1לכל אגורות  23.10( 3ח ב'; וכן )ש"ח ע.נ. אג" 1לכל אגורות 

רכישה הינה עד לסכום של ורה הכוללת עבור אגרות החוב המוצעות לכך, התמבהתאם ל 2.1

 ש"ח. 7,498,000

באופן  ,מחיר הצעת הרכש ישולם לניצעים אשר מהם יירכשו אגרות החוב על פי הצעת הרכש 2.2

 להלן. 5.7ובמועד כמפורט בסעיף 

 

 בהצעת הרכש וחזרה מהצעת הרכש המציעתנאים שבהם מותנית התחייבות  .3

 תנית בשיעור היענות מזערי כלשהו.מו אינהלרכישת אגרות החוב מהניצעים  המציעבות התחיי 3.1

הודעות קיבול עד למספר אגרות החוב  נהינן תימסרגשל אגרות חוב שב כל כמותהמציע ירכוש 

ע.נ. של אגרות החוב  13,500,000ע.נ. של אגרות החוב )סדרה א'(; עד  7,000,000 -המרבי, קרי עד 

 ג'(.₪ ע.נ. של אגרות החוב )סדרה  6,500,000(; עד סוגיהם השוניםל ע )סדרה ב'

 המציעכפוף לכך שבוהכל  מהצעת הרכש, ולחזור ב רשאי המציע יהיהמהלך תקופת הקיבול ב 3.2

טרם תום תקופת הקיבול. במקרה בו  פרסם הודעה בענייןימהצעת הרכש ובו דווח על החזרה י

לחברי הבורסה, אשר מסרו הודעות יחזיר רכז ההצעה מהצעת הרכש כאמור,  המציע וחזור בי

, את הודעות הקיבול שהתקבלו מהם לגבי מחזיקים לא רשומים, בצירוף רטמפפי ה-קיבול על

  הודעה על ביטולן.

יהיה עד, בכל תמורה ובכל תנאי, מבלי שלפרסם הצעת רכש נוספת בכל מו רשאייהיה המציע  3.3

ו/או תיענה, בין אם באופן  רה שהצעת הרכש לא תיענהמחויב לתנאי הצעת הרכש. כמו כן, במק

של את הזכות לרכוש אגרות חוב  ושומר לעצמ המציעובכפוף לכל דין, באופן מלא, חלקי ובין אם 

 .בעתיד בכל דרך אחרתהחברה 

 

 המציעפרטים אודות  .4

ב, תל 38הברזל כתובת: רחוב  .מגיש את ההצעה בעבורו ובעבור אחרים – גיא גיסין דעו", המציע 4.1

 .guy@gissinlaw.co.ilכתובת דואר אלקטרוני: . 03-7467777. טלפון: 6971054 אביב

 -ב                אגרות החוב ותהמציעים אשר עבורם נרכשחד מאמחזיק  מפרטנכון לתאריך ה 4.2

 131,572.63 -ו; ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( 222,331.41 ;'(א)סדרה אגרות חוב ע.נ.  1,212,677.6

 .של החברה'( גאגרות חוב )סדרה נ. ע.

 

 פרטים אודות הקיבול .5

 היה באופן הבא:תשל ניצעים להצעת הרכש היענות 

כל ניצע שהינו מחזיק לא רשום, הרוצה להיענות להצעת הרכש, יודיע לרכז ההצעה, באמצעות  5.1

צעת (, על היענותו לה"חבר הבורסה" חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלו )

-ידי הניצע או על-כדין על ל מסירת הודעת קיבול לחבר הבורסה, כשהיא חתומההרכש, בדרך ש

 ידי מיופה כוחו כדין.
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סוג אגרות , בהתאם ל7 א' –' א יםכנספחהודעת הקיבול הנ"ל תהא בנוסח המצורף למפרט 

 .("הודעת קיבול של ניצע לא רשום"  )להלן:החוב הרלבנטיות 

צהרתו, בנוסח הקבוע בהודעה, בדבר היות אגרות צע לא רשום תיכלל הבהודעת קיבול של ני 5.2

ד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד החוב אשר בגינן ניתן הקיבול נקיות מכל שעבו

 שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול, ולאחר מכן עד להעברתן למציע בהתאם למפרט.

בשעות העבודה  (ה' )ובלבד שהינם ימי עסקים-'בימים א ניתן להגיש הודעת קיבול לחבר הבורסה 5.3

 16:00בשעה  2021במרץ,  17 המקובלות אצל חבר הבורסה, החל מתאריך המפרט ועד ליום

 , לפי העניין(."מועד הקיבול האחרון" -ו"תקופת הקיבול" )

, :0017בשעה (, "היום הקבוע" ) 2021במרץ,  17כל חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, עד ליום  5.4

ידי כל הניצעים המחזיקים -הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול שנמסרו לו על

 באמצעותו באגרות החוב.

בהודעת הקיבול שימסור חבר בורסה לרכז ההצעה תיכלל הצעת חבר הבורסה בדבר היות אגרות 

י לטובת צד שההחוב הנזכרות בהודעת הקיבול נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כל

 שלישי כלשהו במועד חתימת הודעתו ולאחר מכן, ועד להעברתן לחשבון פיקדון של המציע.

)"הודעת  כנספח ב'ידי כל חבר בורסה תהא בנוסח המצורף למפרט -הודעת הקיבול שתינתן על

 קיבול של חבר בורסה"(.

זת אחת בגין כל וכ, הודעת קיבול מר18:00לשעה רכז ההצעה ימסור למציע ביום הקבוע, עד  5.5

 הודעות הקיבול שנתקבלו אצלו בגין אגרות החוב.

ניצע לא רשום, אשר מסר הודעת קיבול של ניצע לא רשום, יהיה רשאי לחזור בו מהודעתו עד  5.6

 (."חזרה מקיבול" למועד הקיבול האחרון )

ה, שע חזרה מקיבול תיעשה בדרך של ציון המילים: "הודעת הקיבול מבוטלת", בציון התאריך וה 

ובתוספת חתימתו של הניצע או מיופה כוחו כדין, אצל חבר הבורסה אשר אצלו ניתנה הודעת 

 ידי הניצע.-הקיבול, על גבי אותה הודעת קיבול שניתנה על

לעיל,  3פי סעיף -אם יתמלאו התנאים להתחייבות המציע לרכוש אגרות חוב  בהצעת הרכש על 5.7

פי הצעת הרכש, -אגרות החוב שיירכשו ממנו עלר יועבר התשלום המגיע לניצע מאת המציע עבו

(, באמצעות רכז ההצעה, "מועד התשלום" תוך שני ימי מסחר בבורסה ממועד הקיבול האחרון )

 ידי זיכוי חשבונו של הניצע, באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.-על

מציע שהבמועד התשלום, יזכה רכז ההצעה את המציע, באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון  5.8

 תורה עליו לרכז ההצעה, באגרות שיירכשו בתאם להצעת הרכש.

 ניצע לא יהא רשאי לחזור בו מהודעת קיבול לאחר מועד הקיבול האחרון. 5.9

"יום אם מועד הקיבול האחרון או היום הקובע לא יהיה יום בו מתקיים מסחר בבורסה ) 5.10

 מסחר. ום(, יידחה אותו יום עד ליום הראשון לאחריו אשר יהיה ימסחר" 

פי נתוני הדו"ח הסופי על תוצאות -פי מפרט זה תיעשה על-ידי המציע על-רכישת אגרות החוב על 5.11

 ההצעה.

היה ושיעור ההיענות להצעת הרכש יהיה נמוך או שווה למספר אגרות החוב המרבי, ירכוש 

 פרפי הוראות הצעת הרכש; עלה מס-המציע את כל אגרות החוב שבגינן נתנו הודעות קיבול על

פי הוראות הצעת הרכש, על מספר אגרות החוב -אגרות החוב, אשר בגינן ניתנו הודעות קיבול על

המרבי, ירכוש המציע מכל ניצע שמסר הודעת קיבול להצעת הרכש, את סך כל אגרות החוב 
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שלגביו נתן אותו ניצע הודעה כאמור, מוכפל ביחס שבין מספר אגרות החוב המרבי לבין סך כל 

 שניתנו לגביהן הודעות קיבול עד למועד הקיבול האחרון.ב אגרות החו

למציע שיקול דעת מלא וסופי ביחס לכל שאלה שתתעורר בנוגע לקיבול אגרות החוב, תוקף  5.12

הודעות הניצעים, מועד מסירתן וכיוצא בזה. למציע ו/או לרכז ההצעה אין כל חובה לתת הודעה 

מר על זכותו לדחות הודעות קיבול אשר לא שועל כל טעות במילוי הטפסים הנדרשים, והמציע 

 פי הטופס הנכון ו/או לא ימולאו כנדרש.-יימסרו על

 

 פרטים על אודות הסכמים של המציע ומקורות מימון הצעת הרכש .6

)החלק שנרכש בעבור המציע ממומן  העצמיים ואת הצעת הרכש ממקורותי יממןהמציע  6.1

 .(העצמיים מומן ממקורותיהםמ החלק הנרכש עבור האחריםוממקורותיו העצמיים 

בעלי השליטה בה אחרים מטעמו אין כל קשר עם החברה ו/או עם ו/או ל גיא גיסיןלמר יובהר כי   6.2

ו/או לאחרים  גיא גיסין. עוד יובהר ויודגש כי למר בעבר ובהווה ככל שקיים בעל שליטה בחברה

. תשומת ו/או מי מטעמה רההחבמטעמו אין מידע נוסף מלבד המידע אשר פורסם לציבור על ידי 

 .לעיל 1בסיפא של סעיף במסגרת נפרדת הלב מופנית להערכת המציע המפורטת 

 

 רכז ההצעה .7

)מגדל שלום(, תל אביב, טלפונים:  9(, מרחוב אחד העם "רכז ההצעה"  בנק לאומי לישראל בע"מ )להלן:

 .team@bankleumi.co.il-ops-is; דואר אלקטרוני: 8080566-077; פקס: 8857292-076, 8853423-076

 

 המציעערובה להתחייבות  .8

 לתשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש. המציעצוע התחייבות ירכז ההצעה הבטיח את ב 8.1

לרכז ההצעה ערובה, להנחת  המציעלהבטחת תשלום התמורה הנקובה בהצעת הרכש, המציא  8.2

להעברת מלוא התמורה שתידרש לתשלום  וז ההצעה, המבטיחה את התחייבותדעתו של רכ

 ת להצעת הרכש.בהתאם להיענו

 

 תיקון המפרט ודחיית מועד הקיבול האחרון .9

 דחיית מועד הקיבול האחרון 9.1

, במהלך תקופת הקיבול, לדחות את מועד הקיבול האחרון, ובלבד שההודעה )כפי רשאי המציע

ול האחרון ושמועד הקיבול האחרון הנדחה נקבע ליום מועד הקיב נמסרה לפנישתפורט להלן( 

 וכי התחייבותו להבטיח את ביצוע התחייבויותי מציערכז ההצעה יאשר למסחר, ובכפוף לכך ש

כאמור מחבר בורסה אחר. קבל התחייבות י המציעתקפה גם בתנאים החדשים או ש המציעשל 

 כך הודעה לרשות ניירות ערך ולבורסה. לעמסור יאת מועד הקיבול האחרון,  המציעה דח

  המציעתיקון מפרט ביוזמת  9.2

 מפרטתקן את הרון, לתקן את הצעת הרכש, ובלבד שימועד הקיבול האח רשאי, עד המציע

גיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובכפוף לכך שרכז ההצעה בהתאם לכך וי

תקפה גם בתנאים החדשים  המציע תחייבויותבותו להבטיח את ביצוע הכי התחיי מציעיאשר ל

 רסה אחר.קבל התחייבות כאמור מחבר בוי המציעאו ש

 

http://#
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 מיסוי .10

ביועציהם המקצועיים בדבר הצעת הרכש והשלכותיה, לפי נסיבותיהם  וייוועצמומלץ, כי הניצעים 

 החלותי המס השונים ואת השלכות המס האישיות והספציפיות, ובכלל זה, יבחנו וישקלו את היבט

 בהיענות להצעת הרכש.עליהם 

מי מהניצעים על פי הצעת רכש זו ו/או דיון ממצה להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה להאמור 

 בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.

 

 הבהרות נוספות .11

 .מפרטוה שהצעת הרכ, אינן חלות על 2000-תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, תש"ס  11.1

צד להסכם,  אינו המציע המציע רוכש את אגרות החוב בעבורו ובעבור אחרים. מלבד האמור, 11.2

לשעבד את אגרות  ולא התחייבוהאחרים  המציעם אחר בקשר עם אגרות החוב. עהסדר או הבנה 

 אופציה לאחר בקשר עם אגרות החוב. נוהחוב ולא נת

 

 מפרטול בלעניין הטיפ  המציעפרטים על נציגי  .12

הברזל , רח' ושות' גיסיןן , ממשרד עורכי דישלומי ארבלעו"ד  הוא מפרטנציג המציע לעניין הטיפול ב

 .6971054 ב, תל אביב38

 

 . shlomia@gissinlaw.co.il ; כתובת דואר אלקטרוני:03-7467770פקס:  ;03-7467777טלפון: 

 

 

 

 , עו"דגיא גיסין 
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  1-נספח א'
 (א' הסדר)רשום לאגרות חוב  הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא

 הודעת קיבול
 2000-)הצעת רכש(, תש"ס לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  ישראל קורפוריישןאמריקן  –אמפל ( של א'ה אגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 3הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 4ניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ______________) המתנהל בבנק __________ בס

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( סדרה א') אגרות חוב 

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 5להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

למפרט, והתחייבות  5.4יף בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בסע ניתנת .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

שלישי כלשהו  החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד

במצבן זה במועד העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא במועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו 

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 העביר לפקדוני הנ"ל. את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא ל .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה עלידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב  .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  3
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 4
 החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. יש למלא במקום זה את כמות אגרות 5
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  2נספח א'
 ('ב הסדר)ק לא רשום לאגרות חוב הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזי

 הודעת קיבול
 2000-)הצעת רכש(, תש"ס לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 החברה"()להלן: "בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של 'ב האגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 6הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 7_____, סה"כ ______________) המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש _________

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( 'בסדרה ) אגרות חוב 

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 8להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

למפרט, והתחייבות  5.4יף החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בסעניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות  .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

במצבן זה במועד העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא יבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו במועד מתן הודעת ק

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה עלי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב ידוע לי, כ .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  6
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 7
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. 8
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 3-נספח א'
 (1/12 'ב הסדר)הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב 

 הודעת קיבול
 2000-)הצעת רכש(, תש"ס לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של /121 'ב האגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5למפרט הצעת רכש של המציע מיום הנני מתייחס  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 9הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 10______) המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ________

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( 1/12 'בסדרה ) אגרות חוב 

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 11להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

למפרט, והתחייבות  5.4יף כירה, כמשמעה בסעניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למ .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

במצבן זה במועד העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא ות חוב אלה יהיו במועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגר

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה עלכישת אגרות החוב ידוע לי, כי תנאי מוקדם לר .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.ום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון יש למלא במק 9

 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 10
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. 11



 

13 
 

 4-נספח א'
 (1/13 'ב הסדר)הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב 

 ולהודעת קיב 
 2000-)הצעת רכש(, תש"ס לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של 1/13 'ב האגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5של המציע מיום הנני מתייחס למפרט הצעת רכש  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 12הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 13המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ______________) 

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( 1/13 'בסדרה ) חוב  אגרות

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 14להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

למפרט, והתחייבות  5.4יף עניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בס .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

במצבן זה במועד העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא  במועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה על ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.ן יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדו  12
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 13
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. 14
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 5-נספח א'
 (1/14 'ב הסדר)הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב 

 הודעת קיבול
 2000-)הצעת רכש(, תש"ס ירות ערךלפי תקנות ני

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של 1/14 'ב האגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 15הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 16המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ______________) 

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( 1/14 'בסדרה ) אגרות חוב 

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 17להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

והתחייבות למפרט,  5.4יף ניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בסע .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא  במצבן זה במועדבמועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו 

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-על המוצעות למכירהידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב  .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  15
 ום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל.יש למלא במק 16
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. 17
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 6-נספח א'
 (2/15 'ב הסדר)הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב 

 הודעת קיבול
 2000-צעת רכש(, תש"ס)ה לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של 2/15 'ב האגרות חוב )סדר הנדון:

, לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של 2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 18הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 19המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ______________) 

(, וברצוני להיענות בחיוב "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( 2/15 'בסדרה ) אגרות חוב 

"אגרות החוב המוצעות ( אגרות החוב ) 20להצעת הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

 (. למכירה"

חייבות למפרט, והת 5.4יף ניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בסע .3

להעברת אגרות החוב המוצעות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות 

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

ברתן על שם המציע, ובכלל זה לא במצבן זה במועד העבמועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו 

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

פי המפרט -ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה עלידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב  .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  18
 רך הנ"ל.יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הע 19
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב אשר בגינה ניתנת ההודעה. 20
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 7-נספח א'
 ('ג הסדר)הודעת קיבול של ניצע שהינו מחזיק לא רשום לאגרות חוב 

 הודעת קיבול
 2000-"ס)הצעת רכש(, תש לפי תקנות ניירות ערך

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 בע"מ בנק לאומי לישראלבאמצעות  
 , תל אביב9אחד העם רחוב 

 "רכז ההצעה"() 
 

 
 )להלן: "החברה"(בע"מ  אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של 'ג האגרות חוב )סדר הנדון:

לרכוש אגרות חוב של  , לפיו הציע המציע2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. "המפרט"החברה ) 

( בפיקדון מס' _________ "חבר הבורסה"( ) 21הנני הבעלים והמחזיק באמצעות _________________)  .2

( 22המתנהל בבנק __________ בסניף מס' ________ ע"ש ______________, סה"כ ______________) 

(, וברצוני להיענות בחיוב להצעת "אגרות החוב"החברה ) ₪ ערך נקוב כל אחת של  1בנות ( 'גסדרה ) אגרות חוב 

 (. "אגרות החוב המוצעות למכירה"( אגרות החוב ) 23הרכש של המציע הכלולה במפרט, וזאת בגין _________) 

למפרט, והתחייבות  5.4יף ניתנת בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב המוצעות למכירה, כמשמעה בסע .3

ות למכירה בהתאם לתנאי הצעת הרכש. אני מצהיר ומתחייב בזאת, כי אגרות להעברת אגרות החוב המוצע

החוב המוצעות למכירה הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו 

במצבן זה במועד העברתן על שם המציע, ובכלל זה לא במועד מתן הודעת קיבול זו וכי אגרות חוב אלה יהיו 

אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה ולא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה עד 

 למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לפקדוני הנ"ל.  .4

המפרט  פי-ידי המציע ותשלום תמורתן על-המוצעות למכירה עלידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב  .5

 הינן נכונות הצהרתי זו. 

 

 

 )שם מלא(   )מספר ת.ז/מס' תאגיד( 

 )תאריך(   )כתובת( 

 )חתימה/חותמת התאגיד(   

 

 
 ניירות הערך של נותן ההודעה.יש למלא במקום זה את שם חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון  21
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 22
 חוב אשר בגינה ניתנת ההודעה.יש למלא במקום זה את כמות אגרות ה 23
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 (ג'-סדרות א', ב' ו)הודעת קיבול של חבר בורסה  –' בנספח  

 הודעת קיבול
 2000-תש"סלפי תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, 

 
 ( "המציע")  גיא גיסין אל:

 ק לאומי לישראל בע"מבאמצעות בנ 
 , תל אביב9רחוב אחד העם 

 "רכז ההצעה"()   
 

 
 בע"מ )להלן: "החברה"( אמריקן ישראל קורפוריישן –אמפל ( של ג'-סדרות א', ב' ואגרות חוב ) הנדון:

לפיו הציע המציע לרכוש אגרות חוב של , 2021, במרץ 5הנני מתייחס למפרט הצעת רכש של המציע מיום  .1

 (. ט""המפרהחברה ) 

( 24קיבלנו הודעות קיבול של ניצעים להצעת הרכש על פי המפרט בגין כמות כוללת של ______________)  .2

אגרות  ______ ; ( 1/12גרות חוב )סדרה ב' _____ א; ( סדרה ב')  ; ______ אגרות חוב( סדרה א'אגרות חוב ) 

 -; ו( 2/15סדרה ב' ת חוב ) ______ אגרו; ( 1/14ה ב' (; ________ אגרות חוב )סדר1/13חוב )סדרה ב' 

 ( ממחזיקיהן ובעליהן. "אגרות החוב"₪ ערך נקוב כל אחת של החברה )  1בנות ( סדרה ג'_______ אגרות חוב ) 

למפרט, והתחייבות להעברת אגרות  5.4בזאת הודעת קיבול בקשר לאגרות החוב הנ"ל, כמשמעה בסעיף ניתנת  .3

 החוב בהתאם לתנאי הצעת הרכש. 

רים ומתחייבים בזאת, כי אגרות החוב הינן נקיות מכל שעבוד, עיקול, חוב, עכבון או זכות כלשהי הננו מצהי .4

זו וכי אגרות חוב אלה יהיו במצבן זה במועד העברתן על לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול 

ולא אעשה בהן כל שם המציע, ובכלל זה לא אקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוצעות למכירה 

 דיספוזיציה או עסקה עד למועד האמור. 

 את התמורה בגין אגרות החוב המוצעות למכירה נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.  .5

פי -ידי המציע ותשלום תמורתן על-לנו, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המוצעות למכירה עלידוע  .6

 המפרט הינן נכונות הצהרתנו זו. 

 

 

 )שם חבר הבורסה(   ר בורסה( )מספר חב

 )תאריך(   )חתימה וחותמת( 

 

 

  

 

 
 יש למלא במקום זה את כמות אגרות החוב שבפיקדון ניירות הערך הנ"ל. 24


