
  

כי , מובהר, למען הסר ספק. 2016 אפרילב 6כפי שתוקן בתיקון תשקיף מיום , 2016בפברואר  26מדף מיום  תשקיף
) 24(עשרים ארבעה (פי תשקיף זה -מניין התקופה שבמהלכה ניתן להציע ניירות ערך באמצעות דוחות הצעת מדף על

המועד האחרון לפרסום , בהתאם לכך. 2016 בפברואר 26קרי מיום , ייספר ממועד פרסום התשקיף המקורי, )חודשים
  .2018 בפברואר 25יהא לא יאוחר מיום פי תשקיף זה - דוח הצעת מדף על

  

  

  

  

  

  

  

  ")החברה("מ "בע אלדן תחבורה

ELDAN TRANSPORTATION LTD  

  

  מדףתשקיף 

כתבי אופציה , אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה: החברה תוכל להנפיק סוגי ניירות ערך שונים בהתאם להוראות הדין, מכוח תשקיף מדף זה
  .וניירות ערך מסחריים שאינן ניתנות להמרההניתנים למימוש לאגרות חוב 

באמצעות דוחות הצעת , 1968-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך) ו(א23הצעתם של ניירות ערך מכוח תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 
אביב -לניירות ערך בתלובכלל זה הוראות תקנון הבורסה (בהתאם להוראות כל דין , מדף בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה

  .כפי שיהיו מעת לעת, )וההנחיות מכוחו") הבורסה("מ "בע

אשר  2014דוח התקופתי של החברה לשנת ל) החברה עסקי תיאור(' א לפרק 4.5-ו 4.4 סעיפיםראה  דיבידנד חלוקת על מגבלות בדבר לפרטים
  "). 2014התקופתי לשנת  הדוח) ("2015-01-066040: אסמכתא מספר( 2015 במרס 30פורסם ביום 

גילוי (' כמפורט בנספח א, )'אסדרה (לטובת הנאמן לאגרות החוב  יםבשעבוד מובטחות) 'אסדרה (החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  התחייבויות
כפי , 2015אשר צורף לדוח התקופתי של החברה לשנת , 2015לדוח הדירקטוריון של החברה לשנת ) ייעודי אודות אגרות החוב של החברה

מובטחות ) 'סדרה ב(והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ; )2016-01-021369: אסמכתא מספר( 2016במרס  31שפורסם ביום 
  .לתשקיף זה "ב" נספחהמצורף ב, לשטר הנאמנות 5כמפורט בסעיף , )'סדרה ב(בשעבודים לטובת הנאמן לאגרות החוב 

  .מ"בעידי מידרוג - על, אופק יציב, Baa1 בדירוגשל החברה ) 'א סדרה(מדורגות אגרות החוב , למועד התשקיף נכון

 התקופתי לדוח) החברה על נוספיםפרטים (' ד לפרק 10.4ראה סעיף  החברה לבין בחברה השליטה בעל בין פעילות לתיחום הסדר אודות לפרטים
  .2014 לשנת

 יםמועד לאותם כי החברה דירקטוריון קבע, 2014בדצמבר  31וליום  2015 בספטמבר 30 ליום החברהחדים של לדוחות הכספיים המאו בהתאם
 גירעון של, )1970-ל"התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים(לתקנות ניירות ערך ) 14)(ב(10 תקנהכהגדרת מונח זה ב(אזהרה  ןבחברה סימ םמתקיי

 לא שהחברה סביר חשש אין וכי בחברה נזילות בעיית על להצביע כדי בכך אין, כי להערכת דירקטוריון החברה, יצוין. בהון החוזר של החברה
 לדוח ףהמצור, החברה של הדירקטוריוןלדוח . 6.ג סעיףלפרטים נוספים ראה . לעין הנראה בעתיד והצפויות הקיימות בהתחייבויותיה תעמוד
 ,)2015-01-167649: אסמכתא מספר( 2015 בנובמבר 29 ביום פורסם אשר, 2015 בספטמבר 30 ביום שנסתיימה לתקופה החברה לש הרבעוני

  .  2014 לשנת התקופתי לדוחהמצורף , ל החברהשלדוח הדירקטוריון . 6.סעיף גו

ן "בענף הנדל סיכונים; רגולטורים שינויים; מחירי כלי רכב חדשים ירידת: כדלקמן הםעל עסקי החברה  גדולההשפעה  בעליגורמי הסיכון 
בדבר גורמי סיכון אלו וגורמי סיכון אחרים בעלי השפעה על עסקי החברה ובכלל זה מידת השפעתם  לפרטים. החברה של ההחזר ויכולת ומימון

  .2014 לשנת התקופתי לדוח' א לפרק 25ראה סעיף , בהתאם להערכת החברה, על עסקי החברה

  

 2016בפברואר  26: תאריך התשקיף                
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  מ"בע אלדן תחבורה

ELDAN TRANSPORTATION LTD  

  ")החברה: "בתשקיף זה(

  

  מבוא  - 1 פרק

 כללי 1.1

בפברואר  6 ביום. כחברה פרטית מוגבלת במניות 1965במאי  17התאגדה בישראל ביום החברה 

  .שינתה החברה את שמה לשמה הנוכחי, 2005

 )2015בפברואר  23הנושא תאריך (הנפקה פרסמה החברה תשקיף , 2015בפברואר  22ביום 

פיו הוצעו לציבור -על, ")2015פברואר  הנפקה תשקיף(" 1)2015-01-036163: אסמכתא מספר(

אביב - של החברה אשר נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל) 'סדרה א(לראשונה אגרות חוב 

-ט"התשנ, לחברת אגרות חוב כמשמעה בחוק החברותוהחברה הפכה להיות , ")הבורסה(" מ"בע

1999.  

) 2015בנובמבר  2הנושא תאריך (פרסמה החברה תשקיף הנפקה , 2015בנובמבר  1ביום 

פיו הוצעו לציבור - על ,")2015 נובמבר הנפקה תשקיף(" 2)2015-01-146106 :אסמכתא מספר(

  ).'סדרה א(של החברה בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב ) 'סדרה א(אגרות חוב 

*  

 לפרסוםפי כל דין - שיונות הדרושים עליהאישורים והר, החברה קיבלה את כל ההיתרים

ניירות  לחוק) ו(א23 בסעיף כאמור המדף תשקיףפי -לציבור עלניירות הערך  הצעת. התשקיף

 הפרטים יושלמו שבומדף הצעת  דוחפי -על תיעשה, ")ערך ניירות חוק(" 1968-ח"התשכ, ערך

  ").מדף הצעת דוח(" הצעה לאותה המיוחדים

* 

אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או 

של ניירות הערך  םואין בו משום הבעת דעה על טיב, שלמותםלמהימנותם או לאישור 

  .המוצעים

*  

למימוש כתבי אופציה ל, שאינן להמרההחוב  אגרותלעקרוני המתייחס  אישורנתנה  הבורסה

אשר , ")המוצעים הערך ניירות(" מסחריים ערך ניירותלו להמרה ניתנות שאינן לאגרות חוב

  . יוצעו באמצעות דוחות הצעת מדף

  

  
                                                      

 ).2015-01-037072: מספראסמכתא ( 2015 בפברואר 23 מיום סופר טעות בתיקון שתוקן כפי   1
 ).2015-01-146655: מספראסמכתא ( 2015 בנובמבר 2 מיום סופר טעות בתיקון שתוקן כפי   2
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*  

, אישור לפרטים המובאים בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם הבורסהאין לראות באישור 

הערך המוצעים או על  ניירותשל  םואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיב

  .מדף הצעת בדוח יוצעוהמחיר בו הם 

 ,למסחרהמוצעים מהווה אישור לרישום ניירות הערך  אינו האמורהאישור העקרוני  מתן

פי דוח -למסחר על הערך המוצעיםיהיה כפוף לקבלת אישור לרישום ניירות  למסחר והרישום

, )הצעת מדף של ניירות ערך(הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך 

  .2005- ו"התשס

המוצעים התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך  משום האמורהאישור העקרוני במתן  אין

פי - למסחר עלהערך המוצעים על אישור בקשה לרישום ניירות . פי דוח הצעת מדף-למסחר על

בעת הגשת  בתוקף שיהיופיו כפי -תקנון הבורסה וההנחיות על הוראות יחולודוח הצעת מדף 

  .פי דוח הצעת מדף-על למסחרהבקשה לרישום 

 קרנות ועודפים, מניותהון  1.2

   :)ערך נקובח "בש(ך התשקיף מונפק ונפרע לתארי, הון מניות רשום 1.2.1

  המניה סוג
  ונפרע מונפק  רשום

 ערךח "בש
  נקוב

 מניות  כמות
 ערךח "בש

  נקוב
 מניות  כמות

 בנות החברה של רגילות מניות
  אחת כל נקוב ערךח "ש 0.0001

11,000  110,000,000  10,119.987  101,199,878  

 101,199,878  10,119.987 110,000,000  11,000  כ"סה

 

 עצמי הון 1.2.2

   :3)ח"באלפי ש( הינו כדלקמן 2015בספטמבר  30 ליוםשל החברה ההון העצמי 

 5,660   מניות  הון
 20,025   מניות על פרמיה
 67,507   הון קרנות
 223,238   עודפים

 של המניות לבעלי המיוחס ההון כל סך
   החברה

316,430 

  

 של השלישי רבעוןשל החברה ל המאוחדיםנוספים ראה הדוחות הכספיים  לפרטים

 30ביום  שנסתיימהלדוח הרבעוני של החברה לתקופה  המצורפים 2015 שנת

-2015-01: אסמכתא מספר( 2015 בנובמבר 29אשר פורסם ביום , 2015 בספטמבר

  ").2015 שנתל שלישירבעון  דוח(" ההפניה דרך על זה בתשקיף המובא, )167649

 

 

  

                                                      
 ).IFRS( הבינלאומיים החשבונאות לכללי בהתאם מוצגים בתשקיף הכספיים הנתונים   3
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 לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  הרשוםמניות ההון ב שינויים 1.2.3

בהון שינויים בוצעו לא ) 2015 בספטמבר 30( הכספי המצב על הדוח תאריך לאחר

  .הרשום של החברה

  לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי  המונפקמניות ההון ב שינויים 1.2.4

 בהון שינויים בוצעו לא) 2015 בספטמבר 30(תאריך הדוח על המצב הכספי  לאחר

  .החברה של המונפק

  במחזורחוב של החברה הנמצאות  אגרות 1.3

סמוך למועד התשקיף  שבמחזור החברה של החוב אגרות אודות פרטים להלן 1.3.1

  4):ח"בש(

  הבורסאי השווי הצבורה הריבית סכום  הערך הנקוב יתרת  סדרה
  803,339,373  7,203,003  794,049,000  'א סדרה
        

 וליום 2014 בדצמבר 31 ליום נכון, במחזורשהחברה  שלאודות אגרות חוב  לפרטים 1.3.2

לדוח התקופתי לשנת  שצורף הדירקטוריון לדוח' נספח אראה , 2015 בספטמבר 30

-2015-01: אסמכתא מספר( 2015 סבמר 30ביום אשר פורסם , של החברה 2014

 ,")2014הדירקטוריון לשנת  דוח("בדרך של הפניה בתשקיף זה המובא , )066040

 דוח(" 2015לשנת שלישי לדוח רבעון שצורף  הדירקטוריון לדוח' ונספח א

אודות גילוי ייעודי "הכותרת  תחת") (2015 שנת של השלישי לרבעון הדירקטוריון

 החוב אגרות למועד הנפקת שנקבע הדירוגאודות  פרטיםל ;")של החברה חובהאגרות 

 הנפקה בתשקיף כאמור) 'אסדרה ( החוב אגרות סדרה הרחבת במועד וכן, )'אסדרה (

' א נספחראה , התשקיף למועד) 'סדרה א(אגרות החוב  דירוגהינו  ואשר, 2015 נובמבר

 29 מיום החברה של מיידי דוח וכן 2015 שנת של השלישי לרבעוןהדירקטוריון  לדוח

 בדרך זה בתשקיף המובאים, )2015-01-145335: אסמכתא מספר( 2015באוקטובר 

 19מיום ) 'סדרה א(דות שטר הנאמנות בגין אגרות החוב לפרטים או; הפניה של

הנאמן (מ "בע) 1975(נחתם בין החברה לבין הרמטיק נאמנות  אשר, 2015בפברואר 

 .2015פברואר  הנפקהלתשקיף ' נספח א ראה, )של החברה )'סדרה א(לאגרות החוב 

ונכון למועד ) 'סדרה א(החל ממועד הנפקתן של אגרות החוב  ,למיטב ידיעת החברה 1.3.3

זור של החברה שבמח) 'סדרה א(החברה בכל תנאי אגרות החוב  עומדת, התשקיף

 ).'א סדרה(בגין אגרות החוב  לפי שטר הנאמנות התחייבויותיהובכל 

  

                                                      
 .2016 פברוארב 16 ליום נכון   4
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  הון המניות של החברה - 2 פרק

 פרטים על הון המניות של החברה לתאריך התשקיף 2.1

מניות ("נקוב כל אחת  ח ערך"ש 0.0001מורכב ממניות רגילות בנות מניות של החברה ההון 

  ").רגילות

  ח ערך נקוב"בש  
 0.0001מספר מניות בנות 

  ח ערך נקוב כל אחת"ש
  110,000,000  11,000  הון רשום

  101,199,878  10,119.987  הון מונפק ונפרע

  .לתשקיף 3 פרקהרגילות ראה  למניות הצמודות ההצבעה זכויות לתיאור  *

 התפתחות ההון הרשום והמונפק של החברה בשלוש השנים האחרונות 2.2

של ובהון המונפק והנפרע  שינוי בהון הרשום חלבשלוש השנים שקדמו לתאריך התשקיף לא 

  .החברה

  החברה החזקות בעלי עניין בניירות הערך של 2.3

-על המוחזקים החברה של ערך ניירות אודות, ומנהליה החברה ידיעת מיטב לפי ,פרטים להלן
 לו שקדם ובמועד התשקיף למועד הסמוך במועד ,בחברה בכירה משרה ונושאי עניין בעלי ידי

 :חודשים) 12( עשר- בשנים

 מההון המונפק ומזכויות ההצבעה %  רגילות מניות כמות  הערך נייר סוג  העניין בעל שם
  99.99%2  101,199,858  רגילות מניות  1מ"בע תחבורה דהן מישור

          

 החברה למניות בנוגע הסכמים 2.4

 .דהן ףבעל השליטה בחברה הינו מר יוס, נכון למועד התשקיף

, לפיו קיים הסכם אשר היו בעבר בני זוג, רינה דהן' בין מר יוסף דהן וגב ,התשקיףנכון למועד 

 ףיוסמר ידי -עליוחזקו ") תחבורה דהן מישור("מ "בעמישור דהן תחבורה  הרגילות של מניותה

, בין היתר, הזכויות הצמודות למניות הרגילות תהיינה .רינה דהן בחלקים שווים' הן והגבד

הזכות לקבלת הזמנות לאסיפות , אם יחולקו, או מניות הטבה/והזכות לקבלת דיבידנדים 

והזכות להשתתף בעת פירוק בחלוקת נכסי , הכלליות של מישור דהן תחבורה ולהיות נוכח בהן

  .מישור דהן תחבורה

הזכויות הצמודות . ת שליטה במישור דהן תחבורהימניתוקנה דהן  ףכי למר יוסבהסכם נקבע 

הדירקטורים  חלק/את כל לפטר ולהחליף, הזכות למנות, בין היתר ,למניית השליטה תהיינה

לדירקטורים שמונו מטעם מר יוסף דהן תהא זכות החלטה והכרעה , במישור דהן תחבורה

 ההכרעהההחלטה וזכות ו ,בלעדית בכל הנושאים שיובאו להכרעת דירקטוריון החברה וועדותיה

רינה דהן ' כל עוד גב .")מניית השליטה(" הבהצבעת בעלי מניות במישור דהן תחבור הבלעדית

תהא זכאית למנות משקיף מטעמה לישיבות , לא תהא זכאית למנות דירקטור מטעם מניותיה

  .שי דהן או שלמה דהן, בניההדירקטוריון אשר יהא אחד מ

                                                      
 . לפרק זה 2.4למבנה הבעלות בה ראה סעיף . מ הינה חברה פרטית אשר התאגדה בישראל"מישור דהן תחבורה בע   1
  .מניות של החברה 20יוסף דהן מחזיק במישרין    2
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קבלת  ,ממניות מישור דהן תחבורה 26% לפחות באופן אישי רינה דהן' כל עוד מחזיקה גב

, או הפסקת פעילות/החלטה על פירוק מרצון ו: בנושאים הבאים תהא טעונה הסכמתההחלטות 

חברות ה למעט מיזוג פנימי בין חברות בקבוצת(החלטה על מיזוג , החלטה על תיקון התקנון

או מכירה של עיקר פעילות מישור דהן תחבורה והחלטה /ו) לרבות החברה, בבעלות מר יוסף דהן

 הנושאים(" רינה דהן' או גב/ידי מר יוסף דהן ו- זרמת כספים עלעל הקצאת מניות כנגד ה

 יכריע ביניהם פוסק, להסכמהבמקרה של חילוקי דעות בין הצדדים בנוגע לנושאים  .")להסכמה

וגורמת למבוי סתום המסכן את  קידי פוס- ובמקרה של מחלוקת שלא הוכרעה על, ")הפוסק("

במישור דהן  BMBYליט על קיום וביצוע מנגנון יהא הפוסק רשאי להח, המשך הפעילות התקין

  .בתנאים שנקבעו בהסכם, תחבורה

: או מכירה אלא בהתאם למגבלות הבאות/המניות הרגילות של הצדדים אינן ניתנות להעברה ו

רינה דהן ' גבדהן לחייב את  ףיוסמר הזכות של , זכות סירוב ראשונה המוקנית לשני הצדדים

רינה דהן להצטרף למכירת מניות ' גבוהזכות של  (Bring Along)יתו למכור את מניותיה ביחד א

(Tag Along). או /ו או העברה/לתקופת חסימה בקשר עם מכירה ו רינה דהן' גב כפופה ,כן-כמו

  . של מניותיה משכון

העברה או הורשה ותהפוך למניה נדחית באופן אוטומטי  ,מניית השליטה אינה ניתנת למכירה

 עם פטירת מחזיק מניית השליטהאו /או עם העברתה ו/עם מכירתה שלא בהתאם להסכם ו

ידי בית משפט מוסמך -יום מהמועד בו מחזיק מניית השליטה הוכרז על 30או תוך , )ח"חו(

או /פט מונה לו אפוטרופוס זמני ואו תוך שלושה חודשים מהמועד בו בית המש) ח"חו(סול דין פכ

המינוי כאמור לעיל ניתן יהיה לעשות שימוש /כאשר בתקופת הביניים עד למועד ההכרזה( קבוע

ית השליטה הפכה יבמקרים בהם מנ .)במניית השליטה אך ורק במידה הנדרשת לניהול שוטף

ופן שווה ללא הזכויות הצמודות לה תוצמדנה אוטומטית לכלל המניות הרגילות בא, לנדחית

רינה דהן למינוי משקיף ולמתן הסכמתה בנושאים ' צורך בפעולות נוספות וזכותה של גב

  . תחשבנה בטלות, האמורים

מניית השליטה ניתנת למכירה ביחד עם מכירת מלוא החזקותיו של מר יוסף , על אף האמור לעיל

למעט ביחס לתקופת  ,כפוף למגבלות על מכירה המפורטות לעיל(דהן במישור דהן תחבורה 

  .בהסכם ההקבוע תמורהרינה דהן ל' ובמקרה כאמור תהא זכאית גב) החסימה

 דמיאו /ו השכר לגובה בהתאם דהן רינה' לגב דהן יוסף מר של תשלומיםתנאים לקובע  ההסכם

  .החברות בבעלותו או תשלומי הטבה נוספים להם זכאי מר יוסף דהן מקבוצת/ו הניהול

הנוגעים במישרין לפרשנות או , דעות בין הצדדים מעבר לנושאים להסכמהבמקרה של חילוקי 

ידי הפוסק ואשר החלטתו תחייב את -יועבר הסכסוך לבורר שזהותו תקבע על, ביצוע ההסכם

במקרה בו יקבע כי יוסף דהן קיפח . הבורר יהא רשאי ליתן סעדים זמניים וכל פסק דין. הצדדים

יהא הבורר מוסמך להורות כי מניית השליטה , ן כבעלת מניותמהותית את זכויותיה של רינה דה

  .החלטת הבורר תהא ניתנת לערעור בפני בית המשפט המוסמך. תהפוך לנדחית

' ההסכם האמור לעניין העברת מניות מישור דהן תחבורה אל גב יושםטרם  ,התשקיף למועד נכון

   .רינה דהן

רינה דהן ' מר יוסף דהן וגבבין  2014דצמבר מחודש  קיים הסכם, התשקיף למועדנכון , בנוסף

 10% ,ללא תמורה ,)שלמה דהן וורד זוילי, שי דהן(להעביר לשלושת ילדיהם במסגרתו התחייבו 

 )רינה דהן' מכל אחד ממר יוסף דהן ומגב 5%(מהון המניות הרגילות של מישור דהן תחבורה 

לשנות מהחזקתו של מר יוסף לא יהא בהעברת המניות המועברות כדי  .")המועברות המניות("
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מהון המניות של מישור  10%- כל עוד יחזיקו שלושת הילדים במשותף ב .דהן במניית השליטה

מטעמם אשר ישתתף בישיבות הדירקטוריון של  משקיף יהיו זכאים למנות ביחד, דהן תחבורה

  . ובכתב יהיו טעונות הסכמתם מראש מהנושאים להסכהחלטות בו ,מישור דהן תחבורה

רינה ' המניות המועברות תהיינה כפופות למנגנונים שנקבעו בהסכם בין מר יוסף דהן לבין גב

  .ותקופת חסימה, Bring Along ,Tag Along, זכות סירוב ראשונה, דהיינו, דהן

חודשים מחתימתו וכפוף לכל ההסכמות הנדרשות מצדדים  6כי ההסכם האמור יבוצע תוך  נקבע

  .יושם ההסכם האמור טרם, התשקיף למועד נכון). ככל שהסכמות אלה נדרשות(שלישיים 
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  הנלוות למניות החברהההצבעה  זכויות - 3 פרק

 של בדרך זה בתשקיף מובאות החברה למניות הנלוות הזכויות בדבר החברה תקנון הוראות 3.1

אסמכתא ( 2015 בפברואר 26 מיוםדוח מיידי של החברה בכפי שפורסם , לתקנון החברה הפניה

  ).2015-01-040279: מספר

פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (לתקנות ניירות ערך ) ד(26פירוט ההסדרים כמפורט בתקנה  להלן 3.2

- ט"התשנ, שנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות חוק החברות, 1969-ט"התשכ, )מבנה וצורה –

  "):החברותחוק (" 1999

הדירקטוריון רשאי  – )החברות לחוק 50סעיף ( האורגנים בין סמכויות העברת 3.2.1

כי סמכויות , בהחלטה מסוימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון בין, להחליט

 .או לפרק זמן מסוים, והכל לעניין מסוים, הנתונות למנהל הכללי יועברו לסמכותו

לא יערך כל דיון באסיפה  – )לחוק החברות 78סעיף (מניין חוקי באסיפה כללית  3.2.2

מנין חוקי . ה בדיוןכללית של החברה אלא אם כן נוכח מנין חוקי בעת שהאסיפה החל

כוחו בעל מניות אחד או -ידי שלוח או בא- יתהווה בעת שיהיה נוכח בין בעצמו ובין על

 .יותר שלו חמישים אחוזים לפחות מזכויות ההצבעה בחברה

אם באסיפה הנדחית לא  – )לחוק החברות 79סעיף ( נדחיתמניין חוקי באסיפה  3.2.3

תתקיים האסיפה , הקבוע לאסיפה יימצא מנין חוקי כעבור מחצית השעה מן המועד

באסיפה נדחית זו לא יעמוד לדיון אלא נושא שנכלל . בכל מספר משתתפים שהוא

  .בסדר היום של האסיפה הראשונה

ראש דירקטוריון החברה  יושב – )לחוק החברות 80סעיף (יושב ראש אסיפה כללית  3.2.4

יהיה , )ישנו כזה אם(ראש של הדירקטוריון  היושב בהיעדרו סגן, או) אם ישנו כזה(

של החברה שבה הוא ת בעלי מניות וישב בראש כל אסיפ, ראש זכאי לשמש כיושב

בעלי  תאו אם באסיפ, ראש של הדירקטוריון יושב ראש או סגן אם אין יושב. נוכח

עשרה דקות לאחר המועד  מניות כלשהי אף אחד מהם אינו נוכח באסיפה תוך חמש

אינו יכול או אינו , אף שהוא נוכח באסיפה, או אם אף אחד מהם, שנקבע לקיומה

יבחרו , ואם נכחו באסיפה יותר מדירקטור אחד, ראש האסיפה רוצה לשמש כיושב

אם אף אחד . ראש האסיפה אותם הדירקטורים אחד מביניהם להיות יושב

עשרה דקות לאחר המועד שנקבע  מהדירקטורים אינו נוכח באסיפה תוך חמש

לא נבחר או אינו , אף שהוא נוכח באסיפה, מהדירקטוריםאו אם אף אחד , לקיומה

, הרי החברים הנוכחים באסיפה, ראש האסיפה יכול או אינו רוצה לשמש כיושב

יבחרו , )הזכאים להיות נוכחים ולהצביע באסיפה(להצבעה  ידי שלוח-אישית או על

 . ראש האסיפה אחד מביניהם להיות יושב

החלטות באסיפה הכללית ייתכן  – )החברות לחוק 85סעיף (באסיפה כללית  רוב 3.2.5

ידי כל -שתתקבלנה ללא הזמנה וללא התכנסות ובלבד שההחלטה תתקבל פה אחד על

 .בעלי המניות הזכאים להצביע באסיפה הכללית

שאלות שיתעוררו  – )לחוק החברות 107סעיף (קבלת החלטות בדירקטוריון החברה  3.2.6

במקרה . כאשר לכל דירקטור יהיה קול אחד, רגיל בישיבות הדירקטוריון יוכרעו ברוב

 .ראש קול נוסף מכריע יהיה ליושבלא , שמספר הקולות בעד ונגד הצעה כלשהי שווה
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חברי הדירקטוריון ייבחרו  – )לחוק החברות 222סעיף ( תקופת כהונת דירקטורים 3.2.7

ברוב רגיל באסיפה כללית של החברה ויכהנו כל עוד משרתם לא נתפנתה בהתאם 

 .תקנון החברה להוראות

, בכפוף להוראות כל דין – )לחוק החברות 259סעיף (מתן פטור לנושא משרה בחברה  3.2.8

, כולה או מקצתה, נושא משרה בה מאחריותו, מראש, תהא החברה רשאית לפטור

למרות האמור לעיל בסעיף . בשל נזק שנגרם לה בעקבות הפרת חובת הזהירות כלפיה

החברה אינה רשאית לפטור מראש דירקטור מאחריותו כלפיה עקב הפרת חובת , זה

 ).חוק החברותכהגדרתה ב(הזהירות בחלוקה 

לעיל הינו תיאור תמציתי של  3.2.8עד  3.2.1הוראות התקנון בנושאים המנויים בסעיפים  תיאור

הוראות התקנון בקשר עם אותם נושאים והוא אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תקנון 

 .החברה
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  ייעוד התמורה - 4 פרק

 תמורת ההנפקה 4.1

החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל תמורה מיידית , במועד תשקיף זה

  .בעקבות פרסום התשקיף

 יעוד התמורהי 4.2

התמורה , פי דוחות הצעת המדף- פי תשקיף זה ועל-וצעו בעתיד ניירות ערך לציבור עלבמידה וי

או כפי שיפורט /כפי שתחליט החברה מעת לעת ו, שתתקבל מהנפקות אלה תיועד למטרות שונות

תפרט החברה את האופן בו , ככל שיהיו כאלה, בדוחות הצעת המדף. בדוחות הצעת המדף

תמורת היה וייקבע ייעוד ספציפי ל. תשקיע את תמורת ההנפקה עד למועד בו תעשה בה שימוש

  . הוא יפורט בדוח הצעת המדף, שתפרסם החברה, פי דוח הצעת המדף-ההנפקה על

 סכום מינימאלי 4.3

החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם וממילא לא תהיה כל , במועד תשקיף זה, כאמור לעיל

  .תמורה מיידית בעקבות פרסום התשקיף
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  התפתחותה ועסקיה, תיאור עסקי החברה - 5 פרק

  כללי  5.1

פרטי התשקיף וטיוטת (ב לתקנות ניירות ערך 6ותקנה ) 1א(44בהתאם לתקנה  5.1.1

עסקיה של תיאור , ")תקנות פרטי תשקיף(" 1969-ט"תשכה, )מבנה וצורה –תשקיף 

נכלל , ")הקבוצה: "להלן ביחד(והחברות הבנות והקשורות של החברה  החברה

דוח התקופתי של ל, תיאור עסקי החברה –' בתשקיף זה בדרך של הפניה לפרק א

-2015-01: אסמכתא מספר( 2015 סבמר 30ביום אשר פורסם  2014החברה לשנת 

לתקופה לדוח הרבעוני של החברה , ")2014הדוח התקופתי לשנת "() 066040

: אסמכתא מספר( 2015 במאי 31אשר פורסם ביום , 2015 סבמר 31שנסתיימה ביום 

, 2015 ביוני 30לדוח הרבעוני של החברה לתקופה שנסתיימה ביום , )2015-01-034527

לדוח ו, )2015-01-109410: אסמכתא מספר( 2015 באוגוסט 31אשר פורסם ביום 

אשר פורסם ביום , 2015 בספטמבר 30ם הרבעוני של החברה לתקופה שנסתיימה ביו

 לשנת שלישירבעון  דוח(") 2015-01-167649: אסמכתא מספר( 2015 בנובמבר 29

2015(".  

שחלו לאחר מועד חתימתו של , לשינויים וחידושים מהותיים בקשר עם עסקי החברה 5.1.2

א לתקנות 56כהגדרתו בתקנה , ראה דוח אירועים, 2015לשנת שלישי רבעון דוח 

 .  לתשקיף 8.2בסעיף המובא , פרטי תשקיף

 דוח מתאריך הקבוצה בעסקי אירעו אשר מהותיים וחידושים שינויים 5.2
 התשקיף למועד סמוך ועד 2015 לשנת שלישי רבעון

בבית המשפט המחוזי  2015בנובמבר  29ביום אשר הוגש , כתב תביעהלפרטים אודות  5.2.1

חברה פרטית בבעלות ובשליטה (מ "כנגד פרק מישור בע, יפו כנגד החברה- בתל אביב

, כנגד מר יוסף דהן, ")מישור פרק) ("לתשקיף 5.3.1ראה סעיף  –מלאה של החברה 

ל משותף "המכהן כמנכ, וכנגד מר שלמה דהן, רקטוריון החברהר די"בעל השליטה ויו

ה יוסף דהן ושלמה דהן "לפרטים אודות ה(בחברה וכדירקטור בחברה ובפרק מישור 

ראה דוח מיידי  ,")התביעה(" מקרקעי הקבוצה בלודבקשר עם , )לתשקיף 6ראה פרק 

המובא , )2015-01-168261: אסמכתא מספר( 2015בנובמבר  30מיום  של החברה

 כתב גובש טרם, זה מוקדם בשלב, התשקיף למועד נכון. הבתשקיף זה בדרך של הפני

  .להתקבל התביעה סיכויי את להעריך החברה באפשרות ואין, ההגנה

המשפט ידי בית -על 2015בדצמבר  29ביום ניתן פסק דין אשר לפרטים אודות  5.2.2

ידי מבקשי -שה עלהוגשבקשת ההסתלקות  במסגרתו אושרה ,המחוזי בירושלים

וידוא כי מיכל -איבקשר עם , )משיבות נוספות 8- ו(כנגד החברה  הבקשה לייצוגית

 30מיום דוח מיידי של החברה ראה , וחללק כלי רכב תהדלק מלא בעת מסיר

בתשקיף זה בדרך של  המובא, )2015-01-191178: אסמכתא מספר( 2015בדצמבר 

  ).הפניה

 ערךח "ש 40,748,000 של פרטית הנפקה עלהודיעה החברה , 2016בינואר  5 ביום 5.2.3

 שתוקצינה) )"'אסדרה ( חוב אגרות("של החברה  )'אסדרה ( חוב אגרות נקוב

סדרה ( חוב אגרות נקוב ערךח "ש 1 לכל אגורות 99.5 של במחירמסווגים  למשקיעים

 הונפקו) 'אסדרה ( החוב אגרות .ח"ש מיליוני 40.5-כ של) ברוטו( כוללת ובתמורה, )'א
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לפרטים נוספים ראה דוח מיידי של  .)'סדרה א(החוב  תאגרו סדרת הרחבת של בדרך

המובא בתשקיף , )2016-01-003130: אסמכתא מספר( 2016בינואר  5החברה מיום 

 . זה בדרך של הפניה

ח "ש 94,085,000 של פרטית הנפקה עלהודיעה החברה , 2016 בפברואר 9-ו 8 בימים 5.2.4

 100.1 של במחירמסווגים  למשקיעים שתוקצינה) 'אסדרה ( חוב אגרות נקוב ערך

-כ של) ברוטו( כוללת ובתמורה, )'אסדרה ( חוב אגרות נקוב ערךח "ש 1 לכל אגורות

 אגרות סדרת הרחבת של בדרך הונפקו) 'אסדרה ( החוב אגרות. ח"ש מיליוני 94.1

בפברואר  8החברה מיום  שלדוחות מיידיים  ראה נוספים לפרטים .)'סדרה א(החוב 

: אסמכתא מספר( 2016בפברואר  9ומיום ) 2016-01-024655: אסמכתא מספר( 2016

-2016: אסמכתאות מספר( 2016בפברואר  11כפי שתוקנו ביום , )2016-01-025249

-2016-01: אסמכתא מספר( 2016בפברואר  14ם וביו) 2016-01-027229-ו 01-027226

  .הפניה של בדרך זה בתשקיף המובאים, )027454

של ) פעילות(מהותיות  וחברות קשורות נותחברות ב פרטים אודות 5.3
   החברה

 והאחזקות, אודות חברות בנות וחברות קשורות מהותיות של החברהרטים להלן פ 5.3.1

  :נכון למועד התשקיף במניותיהן

  
החברה 
  המוחזקת

  פעילות
התאגיד 
  המחזיק

שיעור החזקה 
של התאגיד 
  המחזיק

  שמות המחזיקים הנוספים

1.  
פרק מישור 

  1מ"בע

ן "השכרה ומכירה של נכסי נדל, פיתוח
לפרטים  .של הקבוצה וקרקע להשקעה

 11נוספים אודות פרק מישור ראה תקנה 
  .2014לדוח התקופתי לשנת ' לחלק ד

  -  100%  החברה

            

, הדיבידנדים, של חברות בת וחברות קשורות מהותיות של החברה) הפסדים( רווחים 5.3.2

 : הריבית ודמי הניהול שקיבלה החברה או שזכאית לקבל מהן

חברות בת וחברות קשורות מהותיות של ) הפסדים( פרטים אודות רווחים 5.3.2.1

הריבית ודמי הניהול שקיבלה מהן או שזכאית , הדיבידנדים, של החברה

סעיפים בדרך של הפניה ל בתשקיף זהמובאים , 2013מהן בשנת  לקבל

 2015 בפברואר 22 ביוםשפרסמה החברה  הנפקה תשקיףל 6.26.3- ו 6.26.2

 .2)2015-01-036163: אסמכתא מספר) (2015 בפברואר 23 תאריך הנושא(

חברות בת וחברות קשורות מהותיות של ) הפסדים( פרטים אודות רווחים 5.3.2.2

הריבית ודמי הניהול שקיבלה מהן או שזכאית , דנדיםהדיבי, של החברה

 13בדרך של הפניה לתקנה  בתשקיף זהמובאים , 2014מהן בשנת  לקבל

 . 2014לשנת  לדוח התקופתי' בפרק ד

חברות בת וחברות קשורות של ) הפסדים( רווחיםלהלן פרטים אודות  5.3.2.3

הן או הריבית ודמי הניהול שקיבלה מ, הדיבידנדים, מהותיות של החברה

 30לאחר יום לגבי התקופה ו 2015בספטמבר  30ליום  מהן שזכאית לקבל

                                                      
 .1999-ט"התשנ, פי חוק החברות- על 2002בנובמבר  6מ הינה חברה פרטית שהתאגדה בישראל ביום "פרק מישור בע   1
 ).2015-01-037072: מספראסמכתא ( 2015 בפברואר 23 מיום סופר טעותתיקון ב שתוקן כפי   2
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  ):ח"באלפי ש(עד למועד התשקיף ו 2015בספטמבר 

  שם החברה  

) דסהפ( חרוו
לפני מס 
לתקופה 

שהסתיימה 
 30ביום 
 2015 בספטמבר

) הפסד( חרוו
אחרי מס 
לתקופה 

שהסתיימה 
 30ביום 
 2015 בספטמבר

 30לתקופה שהסתיימה ביום 
  2015 בספטמבר

 ועד 2015 בספטמבר 30יום  לאחר
  התשקיף מועד

 דיבידנד
 דמי
  לוניה

 דיבידנד  ריבית
 דמי
  לוניה

  ריבית

1. 
מישור פרק 
  מ"בע

)82(  )279(  -  502  7,328  -  167  2,987  

                    

 2014בדצמבר  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום  5.4
 2015בספטמבר  30וליום 

 2015בספטמבר  30וליום  2014בדצמבר  31הסברי דירקטוריון החברה למצב ענייני החברה ליום 

לדוח התקופתי  האמורים שצורפוהדירקטוריון  ותבדרך של הפניה לדוחבתשקיף זה מובאים 

  .בהתאמה, 2015לשנת שלישי ולדוח רבעון  2014לשנת 
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  דירקטוריון החברה  - 6 פרק

 השליטה בחברה 6.1

  .דהן ףבעל השליטה בחברה הינו מר יוס, התשקיף למועדנכון 

    דירקטוריון החברה 6.2

שם 
  הדירקטור

' ומס
תעודת 
  זהות

תאריך 
  לידה

מען 
להמצאת 
-כתבי בי
  דין

  נתינות
תפקיד 
  בחברה

חברות 
בועדות 
 דירקטוריון

דירקטור 
חיצוני 

או בלתי 
  תלוי

בעל מומחיות 
ית חשבונא
כשירות /ופיננסית

/ מקצועית
דירקטור חיצוני 

  מומחה

 חברההאם ה
רואה אותו 

כבעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
) 12)(א(92

, לחוק החברות
 1999-ט"התשנ

חוק ("
  ")החברות

אם עובד של 
חברה , החברה
חברה , בת

קשורה או בעל 
 – ענין בחברה

  התפקיד שממלא

תאריך 
תחילת 
כהונה 
 כדירקטור
  בחברה

  השכלה

 בחמש תעסוקה
  האחרונות השנים

תאגידים נוספים בהם 
  משמש דירקטור

האם בן 
משפחה של 

בעל ענין 
  מוסד לימודים אחר בחברה

/ המקצוע
; התחום
תואר 
/ אקדמי

תעודה 
  מקצועית

יוסף דהן 
064079338 

11 
באפריל 

1941 

 'שד
ההשכלה 

- תל, 20
  אביב 

  ישראלית
ר "ויו 1נשיא

  2דירקטוריון
  לא  לא

בעל כשירות 
  מקצועית

  לא

לפרטים אודות 
הסכם הניהול של 

החברה עם 
מישור דהן 
מ "החזקות בע
 8.1 ראה סעיף

פרטים (' לפרק ד
נוספים על 

לדוח ) החברה
התקופתי של 
החברה לשנת 

אשר פורסם  2014
 במרס 30ביום 
אסמכתא ( 2015
-2015-01: רמספ

הדוח ) ("066040
התקופתי לשנת 

19 
בספטמבר 

1991   

  תיכונית
  

ר דירקטוריון "יו
  החברה

; מ"אלדן החזקות בע 
אלדן מלונות ונופש 

מישור דהן ; מ"בע
מישור ; מ"החזקות בע

; מ"דהן טכנולוגיות בע
מישור דהן שירותי 

מישור דהן ; מ"דרך בע
ססלוב ; מ"תחבורה בע

רד ייזום בולאוו; מ"בע
; מ"פרויקטים בע

קבוצת בולאוורד 
 Societe Eldan; מ"בע

Rent-A-Car 
France;Eldan Rent 

A Car (U.K.) 
Limited ;IMMO 

אביהם של 
ה שלמה "ה

דהן ושי 
  . דהן

                                                      
  . כי תפקיד הנשיא אינו מעניק סמכויות כלשהן, יובהר   1
ה שי "של ה) אביהם(אשר הינו קרובם , את כהונתו של מר יוסף דהן ,)2015במאי  27לאחר שהתקבל אישור ועדת הביקורת של החברה ביום ( דירקטוריון החברהאישר  ,2015במאי  31ביום    2

. 2018במאי  31קרי עד ליום , ממועד אישור דירקטוריון החברההחל שנים  )3(שלוש וזאת לתקופה של , ר דירקטוריון החברה"כיו, לים משותפים בחברה"מנככדהן ושלמה דהן המכהנים 
  .המובא בתשקיף זה בדרך של הפניה, )2015-01-034467: אסמכתא מספר( 2015במאי  31ה מיום ראה גם דוח מיידי של החבר
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שם 
  הדירקטור

' ומס
תעודת 
  זהות

תאריך 
  לידה

מען 
להמצאת 
-כתבי בי
  דין

  נתינות
תפקיד 
  בחברה

חברות 
בועדות 
 דירקטוריון

דירקטור 
חיצוני 

או בלתי 
  תלוי

בעל מומחיות 
ית חשבונא
כשירות /ופיננסית

/ מקצועית
דירקטור חיצוני 

  מומחה

 חברההאם ה
רואה אותו 

כבעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
) 12)(א(92

, לחוק החברות
 1999-ט"התשנ

חוק ("
  ")החברות

אם עובד של 
חברה , החברה
חברה , בת

קשורה או בעל 
 – ענין בחברה

  התפקיד שממלא

תאריך 
תחילת 
כהונה 
 כדירקטור
  בחברה

  השכלה

 בחמש תעסוקה
  האחרונות השנים

תאגידים נוספים בהם 
  משמש דירקטור

האם בן 
משפחה של 

בעל ענין 
  מוסד לימודים אחר בחברה

/ המקצוע
; התחום
תואר 
/ אקדמי

תעודה 
  מקצועית

2014(".  D.J.R. (SCI) .  

  שי דהן
022675524 

22 
באפריל 

1967  

' שד
ההשכלה 

- תל, 20
  אביב 

  ישראלית
דירקטור 

ל "ומנכ
  משותף

  לא  לא
ל מומחיות בע

חשבונאית 
  ופיננסית

  כן

לפרטים אודות 
 הסכם הניהול של

החברה עם 
מישור דהן 
 מ"החזקות בע
 8.1ראה סעיף 

פרטים (' לפרק ד
נוספים על 

לדוח ) החברה
התקופתי לשנת 

2014.  

ביולי  1
2010  

אוניברסיטת 
  אביב-תל

B.A. 
  בכלכלה

החל מחודש יולי 
ל "מנכמכהן כ ,2010

   .משותף בחברה

לונות ונופש אלדן מ
אלדן שירותי ; מ"בע

. וי. אמ; מ"דרך בע
פרק ; מ"מוטור בע. אס

, אלדן; מ"מישור בע
רביד סוכנות , זיו- בר

; מ"בע) 2009(ביטוח 
אור השקעות -שי

  . מ"בע

בנו של מר 
יוסף דהן 
ואחיו של 
מר שלמה 

  .דהן

M.B.A 
במנהל 
 עסקים

שלמה דהן 
058497611 

בינואר  4
1964  

' דש
ההשכלה 

- תל, 20
  אביב 

  ישראלית
דירקטור 

ל "ומנכ
  משותף

  לא  לא
בעל כשירות 
  מקצועית

  לא

לפרטים אודות 
התקשרות 

החברה עם מר 
שלמה דהן ראה 

' לפרק ד 8.2 סעיף
פרטים נוספים (

לדוח ) על החברה
התקופתי לשנת 

2014.  

30 
בספטמבר 

2005  

  תיכונית
  

  החל מחודש
מכהן , 2010יולי 
ל משותף "כמנכ

ל פרק "מנכ; חברהב
ל אלדן "מנכ; מישור

  .מלונות ונופש

אלדן שרותי דרך 
תירן ייזום ; מ"בע

פרק ; מ"פרויקטים בע
אלדן ; מ"מישור בע

; מ"מלונות ונופש בע
אס מוטור .וי.אם
 -מאי דליס ; מ"בע

מעדניות איכות כשרות 
 .מ"בע

בנו של מר 
יוסף דהן 
ואחיו של 
  .מר שי דהן

מרדכי 
דבי ) מוטי(

003467321 

23 
בפברואר 

1937  

, 5התות 
  פרדסיה

  דירקטור  ישראלית

חבר 
בוועדת 
, ביקורת
, ועדת מאזן

וועדת 
  .תגמול

  לא
בעל מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

  לא  לא
16 

בפברואר 
2015  

אוניברסיטת 
  חיפה

B.A.  במדעי
  המדינה

החל מחודש אפריל 
ועד לחודש יוני  2001

ר "יו, 2012
ל "דירקטוריון ומנכ

ו תעשיות גאון אגר
כיום מכהן ; מ"בע

כדירקטור בחברות 
  . שונות בישראל

 -ממן ; מ"יורופורט בע
מסופי מטען וניטול 

הדסה מדיקל ; מ"בע
שרותים (י .ר.ש; מ"בע

; מ"בע) רפואיים
הדסית שרותי מחקר 

דירקטור ; מ"ופתוח בע
חיצוני בבינלאומי 

יוניק ניהול השקעות 
  .מ"בע

  לא
M.A  במדעי

 – ההחבר
  מדע המדינה

משה 
- שטאובר
 אפרת

051820777 

11 
בינואר 

1953  

, 7דותן 
  כוכב יאיר

  ישראלית
דירקטור 
  חיצוני

ר ועדת "יו
ביקורת  

וועדת 
חבר , מאזן

ועדת 
  .תגמול

  כן
בעל מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

  לא  לא
במאי  5

2015  
אוניברסיטת 
  בר אילן

B.A  במנהל
  עסקים

החל מחודש מאי  
חודש  ועד 2012

, 2015דצמבר 
דירקטור באיילון 
 . מ"חברה לביטוח בע

  לא  -

שושנה 
נח -צאיג

023514995 

29 
בדצמבר 

1967  

שדרות 
העם 

הצרפתי 
   ישראלית

דירקטורית 
  חיצונית

חברת ועדת 
, ביקורת
וועדת 

  כן
בעלת מומחיות 

חשבונאית 
  ופיננסית

  לא  לא
במאי  5

2015  

המכללה 
-תל, למנהל

 אביב

B.A  במנהל
, עסקים

 2009החל משנת 
ן .ב.לית ש"מנכ

חברה קבלנית לבניין 

דירקטורית באסיה 
  .מ"בע) מ.ב.ד.א(פיתוח 

  לא
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שם 
  הדירקטור

' ומס
תעודת 
  זהות

תאריך 
  לידה

מען 
להמצאת 
-כתבי בי
  דין

  נתינות
תפקיד 
  בחברה

חברות 
בועדות 
 דירקטוריון

דירקטור 
חיצוני 

או בלתי 
  תלוי

בעל מומחיות 
ית חשבונא
כשירות /ופיננסית

/ מקצועית
דירקטור חיצוני 

  מומחה

 חברההאם ה
רואה אותו 

כבעל מומחיות 
חשבונאית 
ופיננסית 

לצורך עמידה 
במספר 

המזערי שקבע 
הדירקטוריון 

לפי סעיף 
) 12)(א(92

, לחוק החברות
 1999-ט"התשנ

חוק ("
  ")החברות

אם עובד של 
חברה , החברה
חברה , בת

קשורה או בעל 
 – ענין בחברה

  התפקיד שממלא

תאריך 
תחילת 
כהונה 
 כדירקטור
  בחברה

  השכלה

 בחמש תעסוקה
  האחרונות השנים

תאגידים נוספים בהם 
  משמש דירקטור

האם בן 
משפחה של 

בעל ענין 
  מוסד לימודים אחר בחברה

/ המקצוע
; התחום
תואר 
/ אקדמי

תעודה 
  מקצועית

רמת , 28/1
  גן

ר "יו, מאזן
ועדת 
  .תגמול

התמחות 
  בחשבונאות

  .מ"ולהשקעות בע

השלוחה 
האקדמית 

, סטר'מנצ
הקריה 
 האקדמית

M.B.A 
במנהל 
  עסקים

ת אוניברסיט
 בר אילן

בוגרת קורס 
אקדמי 

לים "למנכ
ברשויות 
 מקומיות

  

 מורשה חתימה עצמאי 6.3

  . חברה מורשה חתימה עצמאילא קיים ב, נכון למועד התשקיף
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  דירקטוריםנושאי משרה בכירה שאינם  6.4

שם נושא המשרה 
' הבכירה ומס
  תעודת זהות

  תאריך לידה
תאריך 

 תחילת כהונה

התפקיד שממלא 
, תבחברת ב, בחברה

בחברה קשורה או 
  בבעל הענין

אם הוא בעל ענין בחברה 
או בן משפחה של נושא 
משרה בכירה אחר או 
  של בעל ענין בחרה

מורשה 
חתימה 
עצמאי 
בחברה 

  )לא/כן(

  השכלה

  השנים האחרונות בחמש ניסיון עסקי
  מוסד לימודים

התחומים בהם נרכשה /המקצועות
תעודה /תואר אקדמי; ההשכלה

  מקצועית

  רון הראל 
056407299  

במרס  21
1960  

  לא  לא  ל כספים ומטה"סמנכ  1991 ביולי 1
האוניברסיטה העברית 

  בירושלים
ל כספים ומטה "סמנכ, 2010החל מחודש יולי   בוגר מדעי החברה בחוג לכלכלה 

  .בחברה
  רואה חשבון 

  צביקה שחר
056364458  

באפריל  17
1960  

  לא  לא ים ותפעול ל עסק"סמנכ   1995ביוני  1
תיכונית-על

ל עסקים ותפעול "סמנכ, 2007החל מחודש יוני 
המרכז הישראלי   .בחברה

  לניהול
  קורס ניהול בכיר

  מוסמך קורס דירקטורים

  רונן קדם
024055063  

בפברואר  28
1969  

בנובמבר  2
2011  

  לא  לא  ל מכירת רכב"סמנכ

  ת ורכבטכנאי מכונו  הוד השרון, מוסינזון

, 2011ועד לחודש נובמבר  2001החל מחודש נובמבר 
, 2011החל מחודש נובמבר ; מנהל אגף ליסינג בחברה

  .ל מכירת רכב בחברה"סמנכ

  הנדסאי מכונות ורכב  בית ינאי, נעורים
, שלוחת דרבי בישראל

  במנהל עסקים .B.A  אור יהודה

המרכז ללימודים 
אור , אקדמאיים
  יהודה

M.B.A התמחות , במנהל עסקים
  בשיווק

  בועז ויינגולד
023994098  

באוגוסט  25
1968  

  לא   לא  חשב   2000ביוני  1
, המסלול האקדמי
  המכללה למנהל

B.A. התמחות , במנהל עסקים
  בחשבונאות

חשב בחברה ובאלדן מלונאות , 2000החל מחודש יוני 
מ החל "חשב בפרק מישור בע, וכן. מ"ונופש בע

  . 2011מחודש פברואר 
  רואה חשבון

בועז ניסים 
059661702  

באוגוסט  9
1965  

באוגוסט  1
2014  

  לא  לא  מנהל אגף טכני

, 2014ועד לחודש אוגוסט  2010החל מחודש פברואר   תיכונית
ועד  2010החל מחודש מרס ; קצין בטיחות ארצי

; סגן מנהל אגף טכני בחברה, 2014לחודש אוגוסט 
  .מנהל אגף טכני בחברה, 2014דש אוגוסט החל מחו

   לימודי קצין בטיחות בתעבורה  מכללת עתיד

  מקס עזרן
027915602  

ביולי  17
1971  

באוקטובר  3
2010  

  תיכונית  לא  לא  מנהל אגף ליסינג
חודש ספטמבר לועד  2010החל מחודש אוקטובר 

החל מחודש ספטמבר ; מנהל מכירות בחברה, 2011
  .אגף ליסינג בחברהמנהל  2011

  אסף שטרנברג
024574626  

15 
באוקטובר 

1969  

בדצמבר  1
2011  

מנהל אגף שיווק 
  ופרסום

  לא  לא
, המסלול האקדמי
 2011חודש אפריל לועד  2009החל מחודש ינואר   במנהל עסקים M.B.A  מכללה למנהל

החל מחודש ; מ"מנהל חטיבת רנו בקרסו מוטורס בע
  בכלכלה וניהול .B.A  אוניברסיטת בר אילן  .ק ופרסום בחברהמנהל אגף שיוו 2011נובמבר 

  שלומי אלול
052890035  

ביולי  11
1954  

באפריל  1
1994  

  לא  לא  מנהל אגף לוגיסטיקה
בית ספר תעשייה 
  ל"וניהול במסגרת צה

מנהל אגף לוגיסטיקה  1994החל מחודש אפריל   הנדסאי תעשיה וניהול/טכנאי
  .בחברה

  בביטוח B.A  נתניה מכללת
  אפרים דיצר
055639314  

  בינואר 12
1959  

  1992ביוני  10
מימון (מנהל כספים 
  )ופיננסים

 בכלכלה ומנהל עסקים B.A  אוניברסיטת בר אילן  לא  לא
 )מימון ופיננסים(מנהל כספים  ,1992החל מחודש יוני 

  .בחברה

  רונן ארצי
054127055  

בנובמבר  6
1957  

במאי  31
2015  

  לא  לא  פנימימבקר 

מנהל תחום , 2011ועד לשנת  2005החל משנת  בוגר במדע המדינה  אביב-אוניברסיטת תל
 Bakerפירמות ב ביקורת פנימית וניהול סיכונים

Tilly וכיום 2011החל משנת ; ועובדיה ולנשטיין פיק ,
 RSMב מנהל מחלקת ביקורת פנימית וניהול סיכונים

  .ניהול סיכוניםבקרה ו, יעוץ - ' הזנפרץ ושות, שיף

  מוסמך בביקורת פנימית  אוניברסיטת חיפה
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 פרטים נוספים 6.5

 ין של ההנפקהעורכי הד 6.5.1

 . אביב-תל, 98רחוב יגאל אלון  – עורכי דין', זליגמן ושות, גולדפרב

 רואי החשבון של החברה 6.5.2

 . אביב- תל, 1מרכז עזריאלי  – 'ברייטמן אלמגור זהר ושות

 משרדה הרשום של החברה 6.5.3

  . 6789020ב ל אבית ,20ה ההשכל' דש

כהונתם , הוראות תקנון ההתאגדות של החברה בדבר מינוי דירקטורים 6.6
 מילוי מקומם ושכרם

דרכי מינויים או , הוראות תקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים    

ירקטוריון שכרם ומינוי ועדות של הד, סיום כהונתם, מילוי מקומם, משך כהונתם, בחירתם

שצורף כפי , מובאות בתשקיף זה בדרך של הפניה לתקנון החברה, והסמכויות שניתן להעניק להן

   ).2015-01-040279: אסמכתא מספר( 2015בפברואר  26דוח מיידי של החברה מיום ל

 –פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף (לתקנות ניירות ערך ) ד(26כמפורט בתקנה לעניין הסדרים   

בנוגע , חוק החברותשנקבעו בתקנון החברה לפי הוראות , 1969-ט"התשכ, )המבנה וצור

  .לתשקיף 3.2ראה סעיף , לדירקטוריון החברה
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  בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה  - 7 פרק
 

 החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה 7.1

ידי -על המוחזקים החברה של ערך ניירות אודות, לפי מיטב ידיעת החברה ומנהליה, לפרטים

 שניםמועד שקדם לו בלו תשקיףלמועד ה הסמוך במועד, בחברה בכירה משרה ונושאיעניין  יבעל

  .לתשקיף 2.3ראה סעיף , חודשים) 12( עשר

 תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בחברה  7.2

  1:אודות תגמולים שניתנו לבעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה פרטיםלהלן 

 אחדלכל ידי אחר -ידי החברה או על- עלשניתנו  אודות התגמולים נתוניםלהלן  7.2.1

הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או  מחמשת בעלי התגמולים

, 2013בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה בשנים , בתאגיד בשליטתה

 : 2015 בספטמבר 30 ביום שהסתיימההחודשים  תשעת תקופתוב 2014

 : 2013 בשנת שניתנו תגמולים  ]א[

 בחברה בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלישניתנו  תגמולים אודות פרטים  

 תשקיףל] ב[8.1לסעיף בדרך של הפניה בתשקיף זה  מובאים, 2013 בשנת

 בפברואר 23 תאריך הנושא( 2015 בפברואר 22 ביוםשפרסמה החברה  הנפקה

 פברואר הנפקה תשקיף(" 2)2015-01-036163: אסמכתא מספר) (2015

2015(" .  

 :2014 בשנת שניתנו תגמולים  ]ב[

 בחברה בכירה משרה ולנושאי עניין לבעלי שניתנו תגמולים אודות פרטים  

פרטים (' ד בפרק 21ה לתקנ הפניה של בדרךבתשקיף זה  מובאים, 2014 בשנת

אשר פורסם ביום  2014בדוח התקופתי של החברה לשנת ) החברה על נוספים

התקופתי לשנת  הדוח) ("2015-01-066040: אסמכתא מספר( 2015 במרס 30

2014(".  

                                                      
, ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף, בין במישרין ובין בעקיפין, לרבות התחייבות למתן תגמול –" תגמול"   1

טובת , תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני, מניותתשלום מבוסס , ריבית, עמלה, דמי שכירות, דמי ניהול, מענק, שכר
 .והכל למעט דיבידנד, הנאה וכל הטבה אחרת

  ).2015-01-037072: מספראסמכתא ( 2015 בפברואר 23 מיום סופר טעות בתיקון שתוקן כפי   2
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   3)ח"שבאלפי ( 2015בספטמבר  30שהסתיימה ביום  החודשיםתשעת בתקופת תגמולים שניתנו   ]ג[

, לכל אחד מחמשת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה או בתאגיד בשליטתה, תגמולים שניתנולהלן יפורטו 

  :2015 בספטמבר 30 ביוםהחודשים שהסתיימו תשעת בתקופת  ,ידי אחר-ידי החברה או על-על, בקשר עם כהונתם בחברה או בתאגיד בשליטתה

  אחרים תגמולים  שירותים בעבור תגמולים  התגמולים מקבל פרטי

  כ"סה
  תפקיד  שם

 היקף
  משרה

(%)  

 שיעור
 החזקה
 בהון

 התאגיד
(%)  

  מענק  *שכר
 תשלום
 מבוסס
  מניות

 דמי
  ניהול

 דמי
  ייעוץ

  ריבית  אחר  עמלה
 דמי

  שכירות
  אחר

  בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה בחברה  חמשת

  4יוסף דהן
ר "נשיא ויו

  דירקטוריון 
90%  100%  -  -  -  1,980  -  -  -  -  -  -  1,980  

  5שי דהן
ל "דירקטור ומנכ
  משותף

85%  -  -  -  -  720  -  -  -  -  -  -  720  

  שלמה דהן
ל "דירקטור ומנכ
  משותף

100%  -  910  -  -  -  -  -  -  -  -  -  910  

  רון הראל
כספים ל "סמנכ
  מטהו

100%  -  636  956  -  -  -  -  -7  -  -  -  731  

  צביקה שחר
ל עסקים "סמנכ

  ותפעול
100%  -  546  -  -  -  -  -  -8  -  -  -  546  

  . הפרשות סוציאליות ותנאים נלווים כמקובל בחברה, לרבות משכורת, רכיב השכר הנקוב בטבלה לעיל מהווה את העלות הכוללת של השכר  *

                                                      
דוח ל' ד בפרק 8.4 עד 8.1 סעיפים ראה, המפורטים בטבלה שלהלן הבכירה המשרה נושאי תגמולימכוחם משולמים  )לפי העניין(הסכמי הניהול או הסכמי ההעסקה נוספים אודות  לפרטים   3

  . 2014התקופתי לשנת 
, בעקיפיןבמניות החברה הינה  דהן ףאחזקתו של יוס. הנשיא בו מכהן אינן מעניק סמכויות כלשהן תפקיד. דהן ושלמה דהן שיה "ה של אביהם והינו בחברה השליטה בעל הינו דהן יוסף מר   4

הסכומים . לתשקיף 2.4ראה סעיף  תחבורה דהן במישורלפרטים אודות מבנה הבעלות "). תחבורה דהן מישור("דהן  ףבשליטה של יוס פרטית חברה, מ"בע תחבורה דהן מישור באמצעות
החברה בהסכם  קשורה עמה, ")החזקות דהן מישור("דהן  ףבשליטה של יוסו ותבבעלחברה פרטית , מ"חזקות בעהידי מישור דהן - דהן על ףהמצוינים בטבלה הינם הסכומים המשולמים ליוס

  .2014דוח התקופתי לשנת ל' ד בפרק 8.1ניהול כמפורט בסעיף 
 .2014דוח התקופתי לשנת ל' ד בפרק 8.1בסעיף עמה קשורה החברה בהסכם ניהול כמפורט , ידי מישור דהן החזקות- המצוינים בטבלה הינם הסכומים המשולמים למר שי דהן על הסכומים   5
 של הרבעוני לדוחהמצורפים , 2015 בספטמבר 30של החברה ליום  המאוחדיםהכספיים  לדוחות. ג.3ביאור ראה , וביניהם מר רון הראל, נושאי משרה בכירה בחברה 3- מענק ל אודות לפרטים   6

  .)2015-01-167649: אסמכתא מספר( 2015 נובמברב 29 ביום פורסם אשר, 2015 בספטמבר 30 ביום שנסתיימה לתקופה החברה
 .2014התקופתי לשנת  לדוחהמצורפים  2014 בדצמבר 31החברה ליום  של המאוחדיםלדוחות הכספיים ) 2)(ב(28 ביאוראודות הלוואה שהועמדה לרון הראל ראה  לפרטים   7
 .2014לדוח התקופתי לשנת  המצורפים 2014בדצמבר  31ליום של החברה  המאוחדיםהכספיים  לדוחות )2)(ב(28אודות הלוואה שהועמדה לצביקה שחר ראה ביאור  לפרטים   8
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לפרטים ראה סעיף . כמקובל בחברהביטוח ושיפוי , הדירקטורים בחברה זכאים לפטור  ]ד[

וכן דוחות  2014לדוח התקופתי לשנת ) פרטים נוספים על החברה(' לפרק ד 10.2.4

-2015-ו 2015-01-012372: אסמכתאות מספר( 2015במאי  5מיידיים של החברה מיום 

 .  ניהבדרך של הפבתשקיף זה המובאים , )01-12384

 אשר שולםסך הגמול  2015בספטמבר  30החודשים שהסתיימה ביום  תשעתבתקופת 

, לרבות ההוצאות הנלוות אליו, וכן למר מרדכי דבי, לדירקטורים החיצוניים של החברה

הסכום "לפי  הינו, כאמורהגמול שניתן לדירקטורים  .ח"אלפי ש 168- כבסך של הסתכם 

כללים בדבר (ובתוספת השלישית לתקנות החברות כהגדרתו בתוספת השנייה , "הקבוע

ובהתאם לדרגת ההון , ")הגמול תקנות(" 2000-ס"התש, )גמול והוצאות לדירקטור חיצוני

  .צמי של החברה כאמור בתקנות הגמולהע

 אישי עניין בהן יש השליטה שלבעל או שליטההעסקאות עם בעל  7.3

בדבר עסקאות עם בעל שליטה או שלבעל , למיטב ידיעת החברה, פרטים לעניין 7.3.1

או חברות קשורות שלה  בשליטתה חברות, אשר החברה, שליטה יש עניין באישורן

בינואר  1וכן במהלך התקופה שתחילתה  2014- ו 2013התקשרו בהן במהלך השנים 

דיין בתוקף במועד שהן עו יותר מוקדם במועדוסיומה במועד התשקיף או  2015

 לדוח' ד בפרק 22 תקנהוכן , 2015פברואר  הנפקה לתשקיף 8.2 סעיףראה , התשקיף

 .הפניה של בדרך בתשקיף זה המובאים, 2014 לשנת התקופתי

 עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין אישי  נתונים אודות עסקאות ריכוז 7.3.2

עם בעל השליטה או שלבעל השליטה יש בהן עניין ריכוז נתונים אודות עסקאות  להלן

  : 20149התקופתי לשנת  לדוח' לחלק ד 10.2-ו 10.1בסעיפים  המפורטותאישי 

  מהות ההתקשרות  הצדדים  

היקף ההתקשרות במהלך 
החודשים תשעת תקופת 

 30שהסתיימה ביום 
   2015בספטמבר 

  )ח"באלפי ש(

-סך הסכומים שהתקבלו על
בגין ההתקשרות  החברהידי 

תשעת תקופת במהלך 
החודשים שהסתיימה ביום 

   2015בספטמבר  30
  )ח"באלפי ש(

סעיף הפניה ל
 לדוח' בפרק ד

התקופתי 
  2014לשנת 

  ")חוק החברות(" 1999-ט"התשנ, החברות קלחו) 4(270 בסעיף המנויות עסקאות
  10.1.2  -  -  העסקת פנחס כהן  פנחס כהן, החברה  .1

  MVS, החברה  .2
תיקונים , מתן שירותי תחזוקה

-והכנה למכירה של כלי הרכב על
  לחברה MVSידי 

30,769  1,004  10.1.3  

  MVS, פרק מישור  .3
ידי פרק - השכרת נכסים על

  MVS-מישור ל
-  1,871  10.1.4  

  MVS, החברה  .4
ידי -העמדת שירותי מחשוב על

  MVS-החברה ל
-  41  10.1.5  

  יוסף דהן, החברה  .5
ידי החברה - על העמדת הלוואות

  ליוסף דהן
22,608  -  10.1.6.1  

6.  
וחברות  MVS, החברה

פרטיות בשליטת יוסף 
  דהן

 החברהידי -על זכויות המחאת
בקשר עם חובות  MVS-ל

וזאת , החברות הפרטיות לחברה
  MVSכנגד חובות החברה כלפי 

-  -  10.1.6.2  

  MVS, החברה  .7

שיקים של לקוחות  הסבת
 MVS-ל החברהידי - על החברה

כחלק מחובות החברה כלפי 
MVS  

-  -  10.1.6.2  

                                                      
; 2014לדוח התקופתי לשנת ' לחלק ד 8בסעיף  כמפורט, בחברה ונושאי משרה השליטה בעל זכאים להםתגמולים  למעט   9

; 2014לדוח התקופתי לשנת ' דלחלק  10.2.4.1כמפורט בסעיף , פוליסות לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
   . 2014לדוח התקופתי לשנת ' לחלק ד 10.2.4.2כמפורט בסעיף , ופטור ושיפוי לדירקטורים ולנושאי משרה
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  מהות ההתקשרות  הצדדים  

היקף ההתקשרות במהלך 
החודשים תשעת תקופת 

 30שהסתיימה ביום 
   2015בספטמבר 

  )ח"באלפי ש(

-סך הסכומים שהתקבלו על
בגין ההתקשרות  החברהידי 

תשעת תקופת במהלך 
החודשים שהסתיימה ביום 

   2015בספטמבר  30
  )ח"באלפי ש(

סעיף הפניה ל
 לדוח' בפרק ד

התקופתי 
  2014לשנת 

8.  
מישור דהן , החברה

  החזקות ואלדן החזקות

המחאת חוב של מישור דהן 
החזקות כלפי החברה לאלדן 

  החזקות
-  -  10.1.6.3  

9.  
מישור דהן , החברה

  החזקות ופרק מישור
  10.1.6.4  -  -  הסכם קיזוז חובות הדדיים

  יוסף דהן, החברה .10
ידי יוסף -ערבויות עלהעמדת 

  דהן לחברה
-  -  10.1.7  

11. 
, יוסף דהן, החברה

חברות פרטיות בשליטת 
  יוסף דהן

ידי החברה -העמדת ערבויות על
או חברות בשליטת /ליוסף דהן ו
  יוסף דהן

-  -  10.1.8  

12. 
חברות פרטיות , החברה

  בשליטת יוסף דהן

הסכם מיזוג לריכוז פעילות 
 התחבורה של החברה בישראל

  במסגרת החברה
-  -  10.1.9  

13. 

מישור דהן , החברה
חברות , החזקות

פרטיות נוספות 
  הקשורות ליוסף דהן

, העמדת שירותי מזכירות חברה
מחשוב , ניהול חשבונות, חשבות

ידי החברה לחברות -על' וכו
  קשורות ליוסף דהן

-  20  10.1.10  

14. 

חברות פרטיות , החברה
בשליטת יוסף דהן 

בצרפת שהתאגדו 
  ובאנגליה

  10.1.11  -  1,275  הסכמי ייצוג

15. 
עמותת , החברה

אליצור "הכדורסל 
  "אשקלון

- מתן שירותי שיווק ופרסום על
אליצור "ידי עמותת הכדורסל 

  לחברה" אשקלון
801  -  10.1.12  

16. 
אלדן מלונות , החברה
  ונופש

מזכירות , העמדת שירותי ניהול
ניהול כוח , שכר, חשבות, חברה
ידי החברה -על' מחשוב וכו ,אדם

  לאלדן מלונות ונופש

-  31  10.1.13  

17. 
צד , יוסף דהן, החברה
  שלישי

תשלום דמי שימוש לצד שלישי 
ידי החברה בגין השימוש -על

  בחלק של יוסף דהן
-  -  10.1.14  

18. 
מישור דהן , החברה
  החזקות

מתן זכות משנית בלעדית 
לשימוש בסימני המסחר על שם 

  יוסף דהן
437  -  10.1.15  

  החברות לחוק) 4(270 בסעיף מנויות שאינן עסקאות

19. 
אלדן שירותי , החברה
  דרך

מתן שירותי דרך לכלי הרכב של 
  ידי אלדן שירותי דרך-החברה על

6,582  -  10.2.1  

  יוסף דהן, החברה .20
העמדת שירותי דירקטורים 

ידי -לאלדן שירותי דרך על
  החברה

-  459  10.2.2  

21. -  
מבצעים משותפים הכוללים 

  לינה במלון והשכרת כלי רכב
-  -  10.2.3  
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  דוחות כספיים - 8 פרק

 הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף בדרך של הפניה 8.1

פרטי (ב לתקנות ניירות ערך 60הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף זה לפי תקנה  8.1.1

, ")התשקיףתקנות פרטי (" 1969- ט"התשכ, )מבנה וצורה –התשקיף וטיוטת תשקיף 

   :הינם כדלקמן

על הדוחות הכספיים  2015במרס  29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  8.1.1.1

ולכל אחת משלוש  2013-ו 2014בדצמבר  31המאוחדים של החברה לימים 

 .2014בדצמבר  31השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

על המידע הכספי הנפרד  2015במרס  29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  8.1.1.2

דוחות תקופתיים (לתקנות ניירות ערך ' ג9חברה לפי תקנה של ה

לימים , ")ומיידיים תקופתיים דוחות תקנות(" 1970- ל"התש, )ומיידיים

ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה  2013-ו 2014בדצמבר  31

 .2014בדצמבר  31ביום 

 על 2015בנובמבר  29מיום  סקירה של רואי החשבון המבקרים דוח 8.1.1.3

 2015 בספטמבר 30 ליום החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות תמצית

 . ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריךתשעה ולתקופות של 

 סקירת על 2015 בנובמבר 29מיום דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים  8.1.1.4

דוחות לתקנות ' ד38תקנה לפי של החברה המידע הכספי הנפרד 

 תשעהולתקופות של  2015 בספטמבר 30ליום , קופתיים ומיידייםת

 . באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימו 

א לתקנות פרטי 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה לתשקיף מצורף  8.2לסעיף  8.1.2

התשקיף בדבר אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ביניים של 

שצורפו לדוח הרבעוני של  כפי, 2015 בספטמבר 30סתיימה ביום לתקופה שההחברה 

אסמכתא ( 2015 בנובמבר 29ביום אשר פורסם  2015לשנת  השלישיהחברה לרבעון 

 .")2015 לשנת שלישירבעון  דוח(") 2015-01-167649: מספר

שבו , לתשקיף מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה 8.3לסעיף  8.1.3

, לרבות בדרך של הפניה, נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר לכלול בתשקיף

לכל אחד , לפי העניין, את דוחות רואה החשבון המבקר ואת דוחות הסקירה

מצורפים  ואשר, לתשקיף) כולל( 8.1.1.4עד  8.1.1.1מהדוחות המנויים בסעיפים 

 .לתשקיף זה בדרך של הפניה
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א לתקנות פרטי התשקיף בדבר 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה  8.2
אירועים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ביניים של 

 2015 לשנת שלישי רבעון לדוחהחברה 

 

   



 

 

 –פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף (ערך  ניירותא לתקנות 56דוח אירועים כהגדרתו בתקנה 
לאחר בדבר אירועים שאירעו , ")תקנות פרטי תשקיף(" 1969-ט"התשכ, )מבנה וצורה

 2015 בספטמבר 30 ליוםשל החברה  בינייםמועד חתימת הדוחות הכספיים 

 30 ליום החברה של הכספיים הדוחות חתימת מועד לאחר שאירעו מהותיים אירועים בדבר גילוי להלן

  :התשקיף פרסום מועד ועד, 2015 בנובמבר 29 יום שהינו, 2015 בספטמבר

- אביב בתל המחוזי המשפט בבית הוגש אשר, תביעה כתב בחברה התקבל, 2015 בנובמבר 29 ביום .1

 1)החברה של מלאה ובשליטה בבעלות פרטיתחברה (מ "בע מישור פרק כנגד, החברה כנגדיפו 

, וכנגד מר שלמה דהן, ר דירקטוריון החברה"בעל השליטה ויו, כנגד מר יוסף דהן, ")פרק מישור("

 "). התביעה"- ו" הנתבעים("ל משותף בחברה וכדירקטור בחברה ובפרק מישור "המכהן כמנכ

 ייקראולהלן ) (המלאה בבעלותו חברה באמצעותלרבות ( התובע טענת הינה התביעה של עניינה

 לטענת אשר, פה- בעל בהסכם 2007 בשנת התקשרו והתובע מישור פרק לפיה, ")התובע: "ביחד

 2")המקרקעין(" בלוד הקבוצה במקרקעי הייעוד שינוי קידום עם בקשר, מחייב הסכם הינו התובע

כי בין הצדדים , עוד טוען התובע. באמצעות התובע, חדשה במקרקעין ע"תבוקידום אישורה של 

מתווה , פי שכר יזמי והשני-על, האחד: תמורה חלופיים יפה על בחירה בין שני מתוו- הוסכם בעל

ידי התובע של מחצית מהזכויות במקרקעין - רכישה על, בין היתר, הכולל, תמורה באמצעות רכישה

  .השווי ביום הרכישה לפי

צו המצהיר כי החוזה בין : ידי התובע במסגרת התביעה הינם- הסעדים העיקריים המבוקשים על

, צו עשה המחייב את פרק מישור להעניק לתובע זכות לתווך בכל עסקה במגרש; הצדדים תקף

צו הצהרתי לפיו  ;ים הקיימים והנכסים שייבנו במגרששירותי ניהול ביחס לנכס ליתןוזכות 

בנוגע למגרש בין הנתבעים או מי מהם , ככל שנחתמה, מעסקה 3%התובעים זכאים לפיצוי בסך 

 ח"שאלפי  300- רה לשלם לתובעים פיצוי בסך של כאו את החב/לחייב את פרק מישור ו', לבין צד ג

ווה הרכישה צו האוכף על פרק מישור לקיים את מת ;בדן רווח בשל אי תשלום דמי ניהולבגין או

לחילופין לאכיפת מתווה , ולשלם את התמורה באמצעות השתתפות בעלות הבניה על המגרש

תשלום , לחילופין, הרכישה צו האוכף על פרק מישור לקיים את מתווה התמורה על פי שכר יזמי

ח בגין פעולות התובע "מיליוני ש 22.8-בשווי של כ) ביחד או לחוד(ידי הנתבעים -שכר ראוי על

ביחד (ידי הנתבעים -פיצויים נזיקיים על/תשלום פיצויי הסתמכות, לחילופין; נטענות במקרקעיןה

    .ח"מיליון ש 1.65-בסך של כ) חודאו ל

החברה  באפשרותם של יועציה המשפטיים שלואין  ,טרם גובש כתב ההגנה ,זה למועד דוח נכון

  .להעריך את סיכויי התביעה להתקבל, בשלב מוקדם זה, ושל הנהלה החברה

 134,833של בהיקף כולל ת ופרטי שתי הנפקותהחברה  השלימה, 2016בחודשים ינואר ופברואר   .2

בדרך של הרחבת סדרת אגרות החוב  ,של החברה) 'סדרה א(ח ערך נקוב אגרות חוב "ש אלפי

של ) ר הוצאות הנפקהלאח, נטו(תמורת סכום כולל , למשקיעים מסווגים שהוקצו ,)'סדרה א(

זהים הינם , שיעורי הריבית ותנאי ההצמדה, )קרן וריבית(מועדי הפירעון . ח"מיליוני ש 134.3

  .2015אשר הונפקו בחודש פברואר  )'סדרה א(לאגרות החוב 

                                                      
 .ן להשקעה של החברה"הנדלן של החברה והיא מרכזת את פעילות תחום "בבעלותה של פרק מישור נכסי נדל   1
מהמקרקעין  חלקעל . מפעילה הקבוצה במקרקעין בלוד סניף להשכרה ולמכירה של כלי רכב, נכון למועד הדוח   2

 של שונים אתרים במספר כיום המתקיימות פעילויות ירכז אשר לוגיסטי מרכז להקים הקבוצה מתעתדת האמורים
  . הקבוצה



 

כספי תמורת ההנפקות הופקדו בחשבון על שם הנאמן לאגרות החוב לטובת החברה ומחזיקי 

כספי הנאמנות משוחררים לחשבונות החברה בד בבד עם העמדת הבטחונות . אגרות החוב

. כמפורט בשטר הנאמנות, שהחברה התחייבה להעמיד להבטחת פרעון אגרות החוב ובהיקף הנדרש

  . ח"ליוני שימ37.9- הינה בסך של כזה  למועד דוחסמוך  יתרת חשבון הנאמנות למועד

רשומות למסחר ומ "בע ידי מידרוג- על ,באופק יציב Baa1מדורגות בדירוג ) 'סדרה א(אגרות החוב 

  . מ"א בע"בבורסה לניירות ערך בת

לאחר ניכוי הוצאות הנפקה ולאחר ניכוי סכום הריבית ( הממוצעתשיעור הריבית האפקטיבית 

הנפקה  כלהתקופתית שנצברה החל ממועד תשלום הריבית האחרון לפני כל הנפקה ועד למועד 

  .4.7% הינה) בפועל

עמדה כנגד החברה  ,2014 בדצמבר 31לדוחות הכספיים של החברה ליום ) 4(.א 22ביאור ב כמפורט  .3

משיבות נוספות  8- וכנגד החברה , בין היתר, שהוגשה, לאישורה כתובענה ייצוגית תובענה ובקשה

הן , הטענה כי כאשר המשיבות מוסרות ללקוח רכב עם מיכל מלא שעניינה, ")המשיבות("

ולפיכך ייתכן כי הלקוח אכן מיכל הדלק מלא עד הסוף  מסתמכות על מד הדלק מבלי לוודא כי

. ")הבקשה לייצוגית"(ת החזרת הרכב למרות שלא נהנה ממנו נאלץ לשלם עבור דלק שבפער בע

ידי בית המשפט המחוזי בירושלים פסק דין אשר אישר את בקשת -ניתן על ,2015בדצמבר  29ביום 

 5הוצאות בסך של , בין היתר, ופסק, מבקשי הבקשה לייצוגית ידי-ההסתלקות אשר הוגשה על

  .ח לטובת החברה"שאלפי 

  

  __________________          _______________          __________________  

  ל משותף"מנכ, שלמה דהן             שותףל "מנכ, דהן שי          דירקטוריוןר "יו, דהן יוסף 

  

  2016בפברואר  25 :תאריך



-8-3- 

 

 מכתב הסכמה 8.3

  



 

  

  2016בפברואר  25 :תאריך
  112580 :סימוכין 

  
 

  לכבוד
  ")החברה": להלן(מ "אלדן תחבורה בע של הדירקטוריון

  20 ההשכלה שדרות
  אביב תל

  
  
  
  

  .2016פברואר  בחודש להתפרסם המיועדמ "אלדן תחבורה בע של המדף שקיףת  :הנדון
  
  

 המפורטים שלנו הדוחות את שבנדון המדף תשקיףב) הפנייה של בדרך לרבות( להכללה מסכימים אנו כי להודיעכם הננו
  :להלן

  
 31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  2015 במרץ 29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  )1(

 .2014בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2013 -ו  2014בדצמבר 
 

' ג9לפי תקנה  על המידע הכספי הנפרד של החברה 2015 במרץ 29דוח רואי החשבון המבקרים מיום  )2(
ולכל  2013 - ו 2014בדצמבר  31לימים  .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות ניירות ערך 

 .2014בדצמבר  31פה שהסתיימה ביום ש השנים בתקואחת משלו
 

 של המאוחדים הכספיים הדוחות תמצית על 2015 בנובמבר 29מיום  של רואי החשבון המבקרים סקירה דוח )3(
 . ךתארי וושלושה חודשים שהסתיימו באות תשעהולתקופות של  2015 בספטמבר 30 ליום החברה

 
של החברה נפרד הכספי המידע ה סקירת על 2015 בנובמבר 29מיום דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים  )4(

 בספטמבר 30ליום   .1970 –ל "התש, )דוחות תקופתיים ומיידיים( לתקנות ניירות ערך ' ד 38תקנה לפי 
  .באותו תאריךושלושה חודשים שהסתיימו  תשעהולתקופות של  2015

 
 
  
  

  ,בכבוד רב
  
  

  'בריטמן אלמגור זהר ושות
  רואי חשבון
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  פרטים נוספים - 9 פרק

  

 חוות דעת עורך דין 9.1
 INFO@GOLDFARB.COM  אמפאמגדל   
 WWW.GOLDFARB.COM  98יגאל אלון  רחוב  
   6789141תל אביב   

  710-1656 (03)טלפון   

    566-9355 (03)פקס   

  

  2016בפברואר  25    לכבוד
   מ"בע אלדן תחבורה

    ,20שדרות ההשכלה 
    אביב-תל

  

  ,נ.א.ג

  ") תשקיףה(" 2016בפברואר  26מיום מדף תשקיף : הנדון  
   ")החברה"(מ "בעאלדן תחבורה של 

  

  . קיףשתבושמותיהם נכללים , כי הדירקטורים של החברה מונו כדין, בזההרינו לאשר , לבקשתכם

  .אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף

  

   

  ,בכבוד רב                                  

  

  ד"עו, רועי אילוז      ד"עו, וגנר-מירב קינן                                                                               

  עורכי דין, 'גולדפרב זליגמן ושות                             
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 INFO@GOLDFARB.COM  אמפאמגדל   
 WWW.GOLDFARB.COM  98יגאל אלון  רחוב  
   6789141תל אביב   

  710-1656 (03)טלפון   

    566-9355 (03)פקס   

  

  2016אפריל ב 6    לכבוד
   מ"בעאלדן תחבורה 

    ,20שדרות ההשכלה 
    אביב-תל

  

  ,נ.א.ג

אלדן תחבורה של  2016אפריל ב 6כפי שתוקן ביום  2016בפברואר  26מדף מיום תשקיף : הנדון  
   ")החברה"(מ "בע

  

כפי שתוקן בתיקון , 2016בפברואר  26מדף של החברה מיום הביחס לתשקיף הרינו לאשר , לבקשתכם

ושמותיהם נכללים , כי הדירקטורים של החברה מונו כדין ,")תשקיף המדף(" 2016 אפרילב 6תשקיף מיום 

  . המדף קיףשתב

  .המדף אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף

  

  

  

  ,בכבוד רב                                        

  

  ד"עו, בתיה רוזנברג      ד"עו, וגנר-מירב קינן                                                                               

  עורכי דין, 'גולדפרב זליגמן ושות                                 
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  הוצאות ועמלות 9.2

. ח"שאלפי  80של  בסךכה כי הוצאותיה בקשר עם תשקיף מדף זה תסתכמנה החברה מערי

הוצאות אלה אינן כוללות הוצאות נוספות שתהיינה בקשר עם הצעת ניירות הערך הכלולים 

אם וכאשר יפורסם דוח הצעת מדף לצורך גיוס הון או חוב בעתיד במסגרת , בתשקיף זה והפצתם

  .  תשקיף מדף זה

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

החברה שילמה לרשות ניירות ערך אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף , 1995-ה"התשנ

תשולם בעד ניירות הערך המוצעים ) כהגדרתה בתקנות האמורות(ואולם תוספת האגרה , מדף

, פרט לאמור לעיל. סכומים ובמועדים כקבוע בתקנות האמורותבמועד פרסום דוח הצעת המדף ב

פי -לא שילמה החברה ולא קיבלה על עצמה התחייבות לשלם עמלה על ניירות הערך המוצעים על

  . תשקיף מדף זה

 במזומנים מלאה בתמורה שלא ערך ניירות הקצאת 9.3

נה כולה ניירות ערך בתמורה שאי הקצתה לא החברה התשקיף לתאריך שקדמו בשנתיים

  .במזומנים

  עיון במסמכים 9.4

עומדים , מתקנון החברה ומכל חוות דעת או אישור הנזכרים בתשקיף זה, עותקים מתשקיף זה

, כן-כמו. אביב- תל, 20בשדרות ההשכלה , לעיון הציבור בשעות העבודה הרגילות במשרדי החברה

: בכתובת, רות ערךעותק מתשקיף החברה עומד לעיון הציבור באתר האינטרנט של רשות ניי

www.magna.isa.gov.il.  

  



  

  

  "א"נספח 

  

  ) 'בסדרה (חוב השטר נאמנות בגין אגרות 

  

  



 

 

  

  

  

  

  )'בסדרה (שטר נאמנות בגין אגרות חוב 

 2016 אפרילבחודש  5שנערך ונחתם ביום 

  מ"בע) 1975(מ לבין הרמטיק נאמנות "בין אלדן תחבורה בע
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  תוכן עניינים
 עמוד   נושא סעיף
    הנאמנות שטר

  4  ותת והגדרשנורפ  1
  5  נוספים ערך וניירות סדרה הרחבת; שטר הנאמנות לתב ותחוהחו רותת אגהנפק  2
  6  הנאמן סמכויות; הנאמן תפקידי; מינוי הנאמן  3
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  52  שכר הנאמן – 4נספח 
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 שטר נאמנות
  

  2016 אפרילב 5שנערך ונחתם ביום 
  
  בין

    מ"אלדן תחבורה בע
  510454333. פ.ח

  אביב-תל, 20שדרות ההשכלה 
  03-5654500; 03-5654502: טל

  03-5654513: פקסימיליה
  ")החברה: "להלן(
  

  ;מצד אחד
  לבין
  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 
  אביב-תל, 113מרחוב הירקון 

  03-5274867: טלפון
  03-5271736: פקס

  ")הנאמן" :להלן(
 ;מצד שני

  

" ף המדףתשקי": להלן( 2016בפברואר  26והחברה הגישה בקשה לתיקון תשקיף המדף של החברה מיום   :הואיל
: להלן(והיא שוקלת את האפשרות לפרסום דוח או דוחות הצעת מדף , )בהתאמה, "תיקון התשקיף"-ו
אגרות "או " אגרות החוב": להלן) ('בסדרה (פיהם היא תציע אגרות חוב -אשר על, ")דוח הצעת מדף"

  ;"))'בסדרה (החוב 

להנפקת באופק יציב  Baa1על מתן דירוג ") דרוגמי": להלן(מ "בעמידרוג הודיעה , 2016 במרס 29וביום   :והואיל
  ;ל החברהסדרת אגרות חוב חדשה ש

אשר תירשמנה למסחר בבורסה ) 'בסדרה (ודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של אגרות חוב    :הואילו
  ;")הבורסה: "להלן(מ "לניירות ערך בתל אביב בע

 :להלן( 1999-ט"התשנ, נתאגדה בישראל לפי חוק החברותוהנאמן הינו חברה פרטית מוגבלת במניות ש   :והואיל
  ;אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות )"חוק החברות"

או כל דין , ")חוק ניירות ערך: "להלן( 1968-ח"התשכ, פי חוק ניירות ערך-והנאמן הצהיר כי אין מניעה על   :והואיל
הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות פי שטר נאמנות זה וכי - להתקשרותו עם החברה על, אחר

  ;נשוא שטר זה) 'בסדרה (הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב 

 על החתימה עד למועד שהנפיקה החברה והנאמן הצהיר כי אינו מצוי בניגוד עניינים בין אגרות החוב  :והואיל
או הדין /להנחיות רשות ניירות ערך ו ,בין השאר ,וזאת בהתאם, טר זה ובין אגרות החוב אשר תונפקנהש

  ;החל במועד זה

  ;ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן  :והואיל

פי שטר נאמנות זה ולהנפיק את -להתקשרות עם הנאמן על, פי כל דין-והחברה מצהירה כי אין מניעה על  :והואיל
אשר טרם נתקבלו נכון , בלת אישור הבורסה והיתר רשות ניירות ערךלמעט ק, )'בסדרה (אגרות החוב 

  ;למועד חתימת שטר נאמנות זה

והנאמן הסכים לחתום ) 'בסדרה (והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב   : והואיל
  ;שטר נאמנות זה על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב והכל כפוף ובהתאם לתנאי
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  :הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן, לפיכך הוצהר

  פרשנות והגדרות .1

  .המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .1.1

ואין , נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים .1.2
 .פרשנות להשתמש בהם לשם

 וכןמע שמבה נקב מיןר אף זכ במין האמור כל, להפך וכן במשמע יחיד אף ביםר וןה בלשז רר בשטאמוה כל .1.3
 משתמעתאו /ו מפורשת אחרת הוראה זה בשטר יןאכש והכל, במשמע דם אף תאגיבאד האמור וכל, להפך

  .תרחייב אחמ נושרם איקאו ה םן הדבריתוכ אם וא/ו

ב החו באגרותו זה נותר נאמבשט, בו אחרים בחלקים או זה נאמנות לשטר במבוא המופיעות להגדרות בנוסף .1.4
או , הקשרם ומתוכן הדברים א אחרת הנווכ תעמתמש םא אלא, שלצדם תים המשמעואהב יםויטביל התהי

 :אם צוין מפורשות אחרת להלן

דוח "או " דוח ההצעה הראשונה"
  - "דוח הצעת המדף"או  "ההצעה

  ;)'בסדרה (צענה לראשונה אגרות חוב פיו תו-דוח הצעה על

או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם /מ ו"בע) 1975(הרמטיק נאמנות   "הנאמן"
  ;כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה

 מעתו שיהיכפי , ופית לותקנוה 1968-ח"שכהת, ךרע תויירנ חוק  "ךרע תויירנ חוק" או" החוק"
  ;לעת

מ או חברה לרישומים "בע מים של בנק הפועליםהחברה לרישו  "לרישומים ברהחה"
ובלבד , פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה-שתבוא בנעליה על

, יהיו רשומים למסחר בבורסה שכל ניירות הערך של החברה אשר
   ;לרישומים חברה אותה שם על רשומים יהיו

) 'בסדרה ( מחזיקי אגרות החוב החלטה שנתקבלה באסיפת  "מיוחדת החלטה"
- ידי באי-בעצמם או על( ניין החוקי לפתיחתה הינו נוכחותשהמ
מיתרת ) 50%(אחוזים מחזיקים של לפחות חמישים של  )כוחם

שבמחזור במועד הקובע  )'בסדרה (הערך הנקוב של אגרות החוב 
של המחזיקים בשני שלישים לפחות מיתרת הערך  ברוב, לאסיפה

 באסיפת כאמור ברובאו , הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה
, כוחם-ידי באי-בעצמם או על, נדחית שנכחו בה מחזיקים

) 20%(אחוזים  עשריםלפחות  שלהם חוב באגרותמחזיקים 
  ;מהיתרה כאמור

, )'בסדרה (החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב   "רגילה החלטה"
- ידי באי-בעצמם או על(שהמניין החוקי לפתיחתה הינו נוכחות 

מיתרת  25%מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות  2ל ש) כוחם
שבמחזור במועד הקובע ) 'בסדרה (הערך הנקוב של אגרות החוב 

, או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה, לאסיפה
מחזיקים באגרות החוב בכל מספר  2 ,כוחם-ידי באי-בעצמם או על

הנקוב מיתרת הערך ברוב של למעלה ממחצית , משתתפים שהוא
  .של אגרות החוב המיוצג בהצבעה

 החוב אגרות שתישאנה הקבועה השנתית הריבית שיעור על המכרז  "המכרז"
  ;)'בסדרה (

ידי הגורם המוסמך לתת אישור -חברה מדרגת אשר אושרה על  "חברה מדרגת"
  ;כאמור

  ;בבורסה עסקאות מתבצעות בו יום כל  "רמסח יום"

יום עסקים "או " יום עסקים"
  "קאיבנ

, כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות
  ;למעט יום שישי

  ;לשטר זה 24מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף   "מרשם"

או /ו" מחזיק באגרות החוב"
  "המחזיקים"

  ;כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך
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  ;סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב  "קרן"

תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מצורף כתוספת הראשונה לשטר   "חובה אגרת תעודת"
  ;זה

או /בקשר לשטר זה ואו בתיקון התשקיף /בתשקיף המדף ומקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בכל  .1.5
  .יגברו הוראות שטר זה ובכל מקרה יגברו הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו, לבין שטר זה, איגרות החוב

הכוונה היא בכפוף לכל דין שאינו ניתן , )או ביטוי הדומה לכך" (בכפוף לכל דין"זה בו נאמר בכל מקום בשטר  .1.6
 .להתניה ניתנות אינן מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון הוראות כי בזאת מובהר. הלהתני

) שאינן ניתנות להתניה(בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקנותיו  .1.7
 .יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקנותיו, לבין שטר זה

  נוספים ערך וניירות סדרה הרחבת; הנאמנות שטר לתוותח הנפקת אגרות החוב .2

 החוב אגרת בתעודת כמפורט שתנאיהן) 'סדרה ב(אגרות חוב תנפיק  החברה ,כפוף לפרסום דוח הצעת מדף .2.1
 . המדףח ההצעה בדו שתיקבעבכמות , לדף מעבר הרשומים ובתנאים

פי תנאי -המשתלמים על) לרבות ריבית הפיגורים(החברה מתחייבת בזה לשלם את כל סכומי הקרן והריבית  .2.2
פי תנאי -ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על, ככל שמשתלמים, אגרות החוב

או ריבית יחול ביום שאינו /קרן ו בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום. פי שטר זה-אגרות החוב ועל
ריבית או , ללא כל תוספת תשלום, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, יום עסקים

   .הצמדה

  .תרשמנה למסחר בבורסה) 'ב סדרה(החוב  איגרות .2.3

  .חדשה חובאגרות סדרת להנפקה של באופק יציב  Baa1דירוג מידרוג אישרה  ,2016 במרס 29 ביום .2.4

צורך בקבלת אישור  ללא, הבלעדי דעתה שיקול פי- ועל לפעם מפעם, החברה תהא רשאית - ה סדר הרחבת .2.5
 הבורסה אישור לקבלת בכפוף, חוב כאמורהאו ממחזיקי אגרות /חוב שבמחזור אותה עת והמהנאמן לאגרות 

ן יהיו זהים לתנאי שתנאיה, זו מסדרה נוספות חוב אגרות ולהנפיק ,שבמחזוראגרות החוב  סדרתלהרחיב את 
 בפרמיה או ניכיון בשיעור זה ובכלל, לחברה שייראו אופן ובכל מחיר בכל, שהונפקו) 'בסדרה (אגרות החוב 

בין ו, סדרה מאותה אחרות בהנפקות) בכללאם ( שהיו מאלה שונים) פרמיה העדר או ניכיון העדרלרבות (
בת ובין בכל דרך אחרת ולרבות לחברה , ף נוספיםובין בדוחות הצעת מד, בין במסגרת תשקיףו, בהצעה פרטית
ודינן של אגרות , ידי החברה- ושטר זה יחול גם לגבי כל אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על, של החברה

חוב המונפקות בהנפקה זו כדין אגרות ה, פי העניין- בשינויים המחויבים על, החוב הנוספות ממועד הוצאתן יהיה
יהוו סדרה אחת לכל דבר ) ד הוצאתןממוע(ימות ואגרות החוב הנוספות מאותה סדרה כך שאגרות החוב הקי

לא יהיו זכאים לריבית בגין , החוב הנוספות כאמור בסעיף זה לעילמחזיקי אגרות , למען הסר ספק. ועניין
, תחולנה השלכות המס, במקרה של הרחבת סדרה כאמוריובהר כי  .התקופה שנסתיימה טרם מועד הנפקתן
ובדוח  בדוח ההצעה הראשונה, כמפורט בתשקיף המדף, ככל שיידרש, לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון

  .הצעת המדף לפיו יונפקו אגרות החוב הנוספות

; לנאמןמראש  הודעה כך על תמסור החברה) א: (הבאים בתנאים מותנית שבמחזור החוב אגרות סדרת הרחבת

 והחברה( הנוספות החוב אגרות הנפקת בעקבות )להלן כהגדרתו( הנדרש  LTV- ה בשיעור תעמודהחברה ) ב(
 החוב אגרות מחזיקי כלפי בהתחייבויותיה תעמודהחברה  )ג(; )לשם כך בטחונות להוסיף רשאית תהיה

 לא החוב אגרות דירוג ,החוב אגרות הנפקת בעקבות )ד(וכן ; לאחר ההרחבה להלן 16.3 - ו 16.2 בסעיף הקבועות
 לפי, הרחבת הסדרה ערב שהיה כפי החוב אגרות מדירוג או לעיל 2.4 בסעיף כאמור החוב אגרות וגמדיר יפחת
 .בהתאם לאישור חברת הדירוג, הנמוך

מועד הרחבת סדרת אגרות ששלושה ימי עסקים מתתאפשר בכפוף לכך , הרחבת סדרת אגרות החוב כאמור
תחום הכספים בחברה האחראי על או /רה ול החב"החברה בחתימת מנכתציג החברה לנאמן אישור , החוב
ביחס בצירוף תחשיב לשביעות רצון הנאמן לעיל  )ד(עד ) ב(2.5ם יפיא עומדת בתנאים הקבועים בסעיה )א: (וילפ

כי לא מתקיימות איזו מעילות ההעמדה לפירעון מיידי ) ב( ׁ ;)בלבדלשטר  16.2ביחס לסעיף ) (ג(- ו) ב(2.5לסעיפים 
אין בהרחבת הסדרה כי ) ג(; וכי למיטב ידיעתה לא מתקיים חשש לקיומן לשטר הנאמנות 7.1הקבועות בסעיף 

הנאמן יסתמך על אישור כאמור ולא יידרש . את אגרות החוב לפרוע החברה ביכולתה שלהאמורה כדי לפגוע 
   .לבצע בדיקה נוספת מטעמו

חוב הנפקות נוספות של אגרות הלעיל תחולנה רק ביחס ל 2.5כי התחייבויות החברה כאמור בפסקה  מובהר .2.6
סדרה וההתחייבויות כאמור לא תחולנה ביחס להנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת  הרחבתעל דרך של 

או לכל , או ביחס להנפקת סדרות אגרות חוב חדשות, סדרה של סדרות אחרות הקיימות במחזור באותה עת
והכל ללא תלות במועד ההנפקה או מועד , אם לאובין אם אלו ידורגו ובין , סוג אחר של חוב שתיטול החברה
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ללא תלות בסמיכות של מועד ההנפקה או נטילת החוב כאמור למועד הרחבת הסדרה , נטילת החוב כאמור
  .וכן ללא תלות בסמיכות למועד או היותו גורם לשינוי דירוג כלשהו, כאמור

בין בהצעה פרטית (ק בכל עת ומעת לעת החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפי, לגרוע מהאמור לעיל מבלי .2.7
ללא צורך בהסכמת מחזיקי אגרות החוב , פי שיקול דעתה הבלעדי-על) ובין בהצעה לציבור ובין בכל אופן אחר

לוח , בטוחות, הצמדה, אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של אגרות חוב בתנאי ריבית, או הנאמן/ו
שווים להם , בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, תמצא לנכוןותנאים אחרים ככל שהחברה , סילוקין

ובלבד שככל שמדובר בניירות ערך שירשמו (או ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא /ו; או נחותים מהם
  . )פי דין-הנפקתם תעשה בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישומם למסחר ככל שיידרש על, למסחר לבורסה

פי - עם התחייבויות החברה על בקשר, ין עצמןבן לנבי, ופס פרי, הווש בטחון גתנה בדרודמתע אגרות החוב .2.8
  .ת על פני האחרתחאה שלו עדיפות א הרבכות וזכ בלי, תנאי אגרות החוב

פי דוח ההצעה -על לראשונהידי החברה -נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על שטר .2.9
 . הראשונה

 הנאמן סמכויות; הנאמן ידיתפק; הנאמן מינוי .3

 ניירות לחוקב 35 סעיף הוראות מכח בלבד החוב אגרות מחזיקי עבור כנאמן הנאמן את בזאת ממנה החברה .3.1
 .ערך

 .פי הוראות שטר זה-פי כל דין ועל-תפקידי הנאמן יהיו על .3.2

 לחוק) 1א(ב35 סעיף להוראות בהתאם מחזיקים אסיפת של כינוסה מועד עד תהיה הנאמן של מינויו תקופת .3.3
 .ערך ניירות

 כדאיות או המוצעים הערך ניירות של טיבם בדבר מצדו דעת הבעת זה נאמנות שטר על הנאמן בחתימת אין .3.4
 .בהם ההשקעה

 . זה שטר חתימת עלכלשהו  לצד להודיע חייב יהיה לא הנאמן .3.5

 אינו הנאמן, סחרכל עוד אגרות החוב רשומות למ, מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון, דין כל להוראות בכפוף .3.6
או /ו החברה על לרבות, כלשהו שמידע כדי, זה נאמנות בשטר במפורש מפורט שאינו באופן לפעול מחויב
 . יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו, החוב אגרות למחזיקי בהתחייבויותיה לעמוד החברה של ליכולתה בקשר

 בסודיות ישמור כי, זה שטר על בחתימתו ,מתחייב הנאמן, להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה בכפוף .3.7
 בו השימוש או גילויו כן אם אלא, שימוש כל בו יעשה ולא לאחר אותו יגלה לא, מהחברה לו שניתן מידע כל

ובלבד שימסור  או לפי צו של בית משפט, לפי שטר הנאמנות, לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך נדרש
  . )ככל הניתן בנסיבות העניין(הנדרש טרם גילויו הודעה בכתב לחברה אודות הגילוי 

הסכמה או , בקשה, הודעה, כתב הוראות, על כל מסמך בכתב לרבות ורשאי להסתמך במסגרת נאמנות הנאמן .3.8
בתום לב כי נחתם או  ןמאמי הנאמןאשר , ידי אדם או גוף כלשהו-הנחזה להיות חתום או מוצא על, אישור

 .הוצא על ידו

  קשור אדםידי - או על/ישה עצמית ורכ; תנאי ההנפקה .4

 )'סדרה ב( בוהח אגרות, פי תשקיף המדף ודוח הצעת המדף-עלה החברתנפיק , כפוף לפרסום דוח הצעת מדף .4.1
  .לדף מעבר הרשומים ובתנאים החוב אגרת בתעודת כמפורטבתנאים 

 . בוטל .4.2

 ושירא ובתנאיםבכל מחיר , את הזכות לרכוש בכל עת, בכפיפות לכל הוראה שבדין, הלעצמ תשומר החברה .4.3
ודיע בדוח מיידי על כל מקרה ת חברהה. אגרות חוב שיהיו במחזור מעת לעת, בבורסה ובין מחוצה לה בין, הל

תתבטלנה , באופן אוטומטי תפקענה חברהידי ה-על נרכשואגרות חוב ש. חברהידי ה- כאמור על רכישהשל 
פנה למסלקת הבורסה ת חברההו; קן מחדשלהנפי תהיה רשאיתלא  חברהותמחקנה מהמסחר בבורסה וה

לפדות  חברהאין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות ה. בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב שנרכשו כאמור
  .בפדיון מוקדם את אגרות החוב

 בעל, חברה כלולה של החברה ,חברה קשורה של החברה ,בת של החברה חברה, להוראות כל דין בכפוף
מהם אך למעט החברה  מיאו תאגיד בשליטת /ו) ערך ניירות בחוק כהגדרתו(בן משפחתו או /שליטה בחברה ו

, בבורסה או מחוצה לה, מעת לעתו עת בכלאו למכור /ו לרכושיהיו רשאים ") קשור אדם: "להלן(עצמה 
 אדםידי -איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על. איגרות חוב, ידי החברה-של הנפקה על במסגרתלרבות 
הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה ניתנות להעברה , הקשור אדםר תיחשבנה כנכס של הקשו

זכויות הצבעה באסיפות  והן לא יקנו ל, כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות אדם קשור. כיתר איגרות החוב
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. אסיפות אלההכלליות של מחזיקי אגרות החוב של החברה והן לא תימננה לצורך קביעת המניין החוקי ב
 בין, כאמור חוב אגרות רכישת לשם בשליטתה לתאגידים אמצעים להעמיד הזכות את לעצמה שומרת החברה
 אלה תאגידים לבין החברה בין שיוסכם כפי אחרת דרך בכל או ערבות, הלוואה, הונית השקעה של בדרך
ש אגרות חוב כאמור כל זמן או אדם קשור לא יהיו רשאים לרכו/על אף האמור החברה ו .דין לכל ובכפוף

שהחברה תימצא במצב של הפרת שטר הנאמנות עקב אי עמידה באיזו מהתניות הפיננסיות המפורטות 
  .לשטר הנאמנות 16.3או  16.2בסעיפים 

לקנות  החוב אגרות מחזיקי אתאו /אדם קשור ו, כדי לחייב את החברה כשלעצמולעיל  4.3 ףאין באמור בסעי .4.4
 .ת החוב שבידיהםאגרו אגרות חוב או למכור

  התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב .5

  .כמפורט להלן בביטחונותהחוב תהיינה מובטחות  אגרות .5.1

 :שלצדם המשמעות תהיה הבאים ביטוייםל ,זה 5סעיף  צורךל .5.2

 הפירעון בוצע בו העסקים יום שלאחר הראשוןהעסקיםיום  "ההתחשבנות מועד"

 בו המועד או ,החוב אגרות בגין ריבית או/ו קרן של הרבעוני
או כל  ההנפקה תמורת את לה לשחרר מהנאמן החברה ביקשה

  .העניין לפי, להלן) ו(5.2 בסעיף כמפורט חלק ממנה

) ו(5.2 בסעיף כאמור כספים לשחרור החברה תגישאותהבקשה  "כספיםשחרור בקשת"

  .מעת לעת להלן

) ו(5.2 בסעיף כאמור כספים שחרור עלבצ החברהתבקשבומועד  "כספיםשחרור בקשת מועד"

  .להלן

 כפי ,מ"מע בניכוי )הפחתות ללא( יצחק לוי מחירוןלפירכבשווי  "רכב שווי"
 העלייה במועד בהתחשב, הרלוונטי החישוב במועד ידוע שיהיה
 אותו של הרכב רישיון בהעתק מופיע שהוא כפי, הרכב של לכביש

 במקרה .החברה ידי לע לנאמן שיומצא הדגם קוד פי ועל, הרכב
 אם אזי ,אוטומטי גיר בעל הוא הנבדק הרכב החברה דיווח שלפי
 תובא ,זה פרמטר בגין מחיר תוספת יצחק לוי במחירון קיימת
 לוי במחירון ויקבע היה .הרכב שווי בקביעת בחשבון זו תוספת
 ,משומש ולרכב מסוימת משנה חדש לרכב שונה שווי יצחק

 שוויו לקביעת וכן משומש או כחדש הרכב הגדרת לגבי החלטה
 ללא אך ,יצחק לוי במחירון שיקבעו לקריטריונים בהתאם יעשו

 כי ,יובהר ספק הסר למען .הרכב שנסע מ"הק במספר התחשבות
 העובדה )א( :בגין מחיר הפחתות יבוצעו לא הרכב שווי בקביעת
 )ב(; והשכרה ליסינג תחבר של ובשימוש בבעלות נמצא שהרכב
או /ו עבר שהרכב תאונות )ג(; נסע שהרכב לומטריםהקי מספר

 לוי במחירון המופיע אחר פרמטר כל) ד( או/ו; מצבו המכאני
 אשר כפרמטר לעיל זו בהגדרה מפורש באופן מצוין ושאינו יצחק

   .הפחתה תבוצע בגינו

 במהדורה הקבוע המחיר פי על תעשה יצחק לוי מחירון בדיקת
בגרסתו  יצחק לוי רוןמחי של ביותר והעדכנית הרשמית
 או יצחק לוי מחירון של פרסומו שיופסק במקרה .המודפסת
 פי על הנאמן יפעל ,מסוים בחודש יפורסם לא שהוא במקרה
 שני או הבנקים שני העת באותה ישתמשו בו הרכב מחירון

   .בישראל ביותר הגדולים המבטחים

 הרכב כלי של שווים בין פער קיים כי ,זה בהקשר יובהר
 כאמור הפחתות ללא( יצחק לוי למחירון בהתאם ועבדיםהמש
 בסעיף כהגדרתו(הביטחונות  דוח חישוב לצורך משמש אשר )לעיל

 בספרי ל"הנ הרכב כלי של המופחתת העלות לבין) להלן )1)(ז(5.2
 ).החברה ידי על שאומצה הפחת למדיניות בהתאם וזאת(החברה 

 הרכב יכל של המופחתת עלותם בין פער קיים ,כן כמו
, כאמור החברה של המאוחדים הכספיים בדוחותיה המשועבדים

 אשר, יצחק לוי מחירון פי על המשועבדים הרכב כלי שווי לבין
 כלי של משווים 18%-12% בין של שיעור כללי באופן להפחית נוהג
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 מצבו בחינת וללא השכרה או/ו ליסינג כרכבי המשמשים רכב

  .האמורים בהרכ מכלי אחד כל של הפרטני הטכני

 כלי מכירת בעת החברה אצל שיתקבלו הסכומים, כן על יתר
שעשויים  או, בהם השימוש תקופת בתום המשועבדים הרכב

 ,הנאמנות שטר פי על השעבוד מימוש בעת הנאמן אצל להתקבל
 במספר תלויים והם ,כלשהו שווי מאומדן שונים להיות עלולים

 לכך לגרום עלולה ברד ,מועד באותו שוק תנאיבו גורמים של רב
 החברה התחייבויות להבטחת שיינתן השעבוד של הכלכלי שהשווי
 מסולקת הבלתי מהיתרה נמוך יהיה ,החוב אגרות מחזיקי כלפי

 הביטחונות שווי מאומדן או/ו מועד באותו החוב אגרות של
 הביטחונות דוח חישוב לצורך משמש ואשר להלן כהגדרתו
  .להלן כמפורט

 החישוב למועד נכון ,המשועבדים הרכב כלי כללשלרכבשווי  "ותהביטחונ שווי"
  .במצטבר ,הרלוונטי

ערבות , ניירות ערך, פיקדונות,כספים בתוספתטחונותיהבשווי  "הכוללהביטחונות שווי"
, שימצאו ככל ,הנאמן בחשבון שימצאו אחרים ונכסיםבנקאית 

  .הרלוונטי החישוב למועד נכון

 בתוספת שבמחזור החוב אגרות של מסולקת הבלתיהקרןיתרת  "קתמסולהבלתי היתרה"
 .הרלוונטי החישוב למועד נכון ,שולמה וטרם שהצטברה ריבית
כי ככל שבמועד מסוים טרם משכה החברה את מלוא  ,מובהר

הנפקה מחשבון הנאמן תחושב היתרה הבלתי מסולקת התמורת 
ן נכון מחשבון הנאמ בהתאם לסכום אשר נמשך על ידי החברה

  . אותו מועדל

 הנאמן ש"ע יתנהל אשר ,חוב אגרות סדרת בגיןנפרדחשבון  "הנאמן חשבון"
 תמורת תופקד בו החוב אגרות ומחזיקי החברה לטובת בנאמנות
 )ו(5.2 סעיף להוראות בהתאם החברה לידי לשחרורה עד ההנפקה

 .זכויות החתימה בחשבון הנאמן יהיו של הנאמן בלבד .להלן
  .לשטר 14ההשקעה בחשבון הנאמן תהיה בהתאם לסעיף  מדיניות

 היתרה בין ,לשמור החברהתידרש עליו המקסימאליהשיעור  "הנדרש LTV-ה שיעור"
 על יעמוד אשר, הכולל הביטחונות שווי לבין מסולקת הבלתי
   .90%של  שיעור

 מסולקת הבלתי היתרה מחלוקת בפועל יתקבלאשרהשיעור  "בפועל  LTV-ה יחס"

  .הכולל הביטחונות בשווי

 ,הנאמנות ושטר החוב אגרות פי-על החברה התחייבויות כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת  )א(
 הנאמן לטובת תשעבד ,והריבית הקרן סכומי כל של והמדויק המלא התשלום להבטחת כך ובכלל

  :להלן המפורטים והזכויות הנכסים את )החוב אגרות למחזיקי כנאמן(

 רשימת"ב שיפורטו הרכבים כל על ,בסכום הגבלה ללא ,ראשונה מדרגה ויחיד קבוע שעבוד   )1(
: להלן( 1נספח ב לשטר זה כ"המצ החוב ואגרת השעבוד להסכם כנספח שתצורף "הרכבים

, לעת מעת שתעודכן כפי ,כאמור השעבוד עם בקשר החברה תחתום עליו ")השעבוד הסכם"
  וכן ;להלן זה בסעיף כאמור

 של ,בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשונים ,השעבוד דרך על יחידה והמחאה ידויח קבוע שעבוד   )2(
 ככל, המשועבדים מהרכבים הנובעים התקבולים כל על ,ועתידיות קיימות ,החברה זכויות כל

 לה שיגיעו או/ו המגיעים הכנסה או/ו תשלומיםה לכל זכויותיה זה ובכלל ,הגעתם ועם שיגיעו
  וכן ;המשועבדים הרכבים ממכירת שתתקבל תמורה או/ו המשועבדים הרכבים בגין

 על, בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשונים ,השעבוד דרך על יחידה והמחאה ויחיד קבוע שעבוד   )3(

 שנחתמו השכירות או/ו החכירה הסכמי פי על ,עתידיות או/ו קיימות ,החברה זכויות כל
 וככל כאמור הסכמים יימיםשק ככל ,המשועבדים הרכבים בגין לקוחותיה לבין בינה ושיחתמו

 או/ו חכירה הסכמי פי על התשלומים לקבלת זכויותיה ולרבות ,כאמור לשעבדם שניתן
 לקבלת הזכות לרבות ,כאמור תשלומים שיהיו ככל ,המשועבדים הרכב כלי בגין שכירות
 את לרכוש המשועבדים הרכב כלי את החוכרים ללקוחות שיש אופציה מימוש בגין תשלום
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 החכירההשכירות או  שהסכמי ככל כי ,מובהר .קיימת כאמור שזכות ככל ,ל"הנ הרכב כלי
 ייחשב ,המשועבדים הרכב כלי ברשימת כלולים שאינם רכב לכלי גם מתייחסים האמורים

 וכן ;המשועבדים הרכב לכלי המתייחס מההסכם חלק אותו על רקשעבוד זה כחל 

 של ,בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשונים ,דהשעבו דרך על יחידה והמחאה ויחיד קבוע שעבוד   )4(
 או המשועבדים הרכב כלי על הנמנה רכב גניבת בגין הביטוח תגמולי לקבלת החברה זכויות
 וכן ,שקיימות ככל, המשועבדים הרכב כלי על הנמנה רכב של להלכה אובדן או גמור אובדן
  .1961- א"תשכ ,פיצויים וקרן רכוש מס חוק מכוח החברה של )ותהיינה ככל( זכויות

 בחשבוןשל החברה  זכויותיה כל על בסכום הגבלה וללא ראשונה מדרגה וקבוע יחיד שעבוד   )5(
ל או כ/ו הפיקדונותאו /ובדרגה ראשונה וללא הגבלה על הכספים  יחידשוטף  בודעוכן ש הנאמן

  .נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם

 "הרכב המשועבדים כלי" או "ים/המשועבד ים/הרכב: "בהתאמה הלןל וכן "שעבוד: "יחדיו להלן(
 הזכויות"לעיל ) 5(-)2(וביחס לזכויות המפורטות בסעיפים " המשועבדים הרכבים רשימת" -ו

 .")המשועבדות

 לעשות רשאית תהא החברה, השעבודים מומשו לא עוד כל כי ,בזאת מובהר ספק הסר למען
 לרבות ,הרגיל עסקיה במהלך הנדרש שימוש כל ועבדותהמש ובזכויות המשועבדים ברכבים
את הרכבים המשועבדים  להעמיד ,ללקוחותיה המשועבדים הרכבים את להחכיר או/ו להשכיר

את הרכבים  למסור ,אחרת דרך בכל או "חלופי רכב" או "גישור רכב"לשימוש הלקוחות בדרך של 
 ביחס להעניק וכן ,וגוררים מוסכים כגון, שירותים נותני לידי )חלקם או כולם(המשועבדים 

 מחזיקי בזכויות לפגוע כדי בכך שאין ובלבדאחרים  שלישיים לצדדים זכויות המשועבדים לרכבים
  .המשועבדים הרכבים על השעבודים מכוח החוב אגרות

לא תחול על החברה כל מגבלה בקשר עם הזכויות  ,השעבודים מומשו לא עוד כל כי ,מובהר כן כמו
ות והחברה תהא רשאית לעשות כל פעולה ביחס אליהן או להימנע מעריכת כל פעולה המשועבד

, לגביהן ארכה או/ו ויתור כל הענקת, שהוא אופן בכל שינוין, צמצומן ,לרבות ביטולן, ביחס אליהן
 ,אלה בכספים שימוש כל ועריכת אליהן בקשר הכספים כל נטילת, אליהן ביחס פשרה לכל הגעה

 שאין ובלבד )כלשהו שלישי לצד המחאתן או/ו שעבודן למעט אולם(זכות בהן  או/ונתינת כל סייג 
  .המשועבדות הזכויות על השעבודים מכוח החוב אגרות מחזיקי בזכויות לפגוע כדי בכך

כי כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל  יודגש ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
 תגמולי או/ו ממכירתם התמורה או/ו המשועבדים הרכבים בגין ההכנס או/וזה כל התשלומים 

 וקרן רכוש מס חוק מכוח המשועבדים הרכבים בגין פיצויים או/ו תגמולים או/ו עימם בקשר ביטוח
 הרכבים בגין שכירות או/ו חכירה הסכמי פי על התשלומים או/ו 1961-א"תשכ ,פיצויים

 תקופת בתום הרכב כלי את לרכוש הזכות מימוש יןבג תשלום לרבות ,שישולמו ככל ,המשועבדים
 שטר מכוח השעבודים מומשו לא עוד כל לחברה ישולמו, שיתקבל ככל, שישנה ככל החכירה
 בקשר לקוחותיה עם התקשרויות לסיים או/ו לעדכן ,לשנות חופשית תהיה והחברה, הנאמנות
 מחזיקי או/ו הנאמן הסכמת בקבלת צורך וללא הבלעדי דעתה שיקול פי על המשועבדים לרכבים
  .החוב אגרות

החברה אינה מבטחת את כלי הרכב המשועבדים לעיל ) 4)(א(5.2מובהר כי על אף האמור בסעיף 
צפויה לקבל תקבולי ביטוח בגין אבדן או גניבה של כלי הרכב  אינהבביטוח מקיף ועל כן 

  .המשועבדים

 לא ולנאמן וככל ,המשועבדים הרכבים תברשימ והנכונים המלאים הרכבים פרטי את החברה תכלול  )ב(
 מהרכבים אחד כל של הרכב מרישיון עותקים לו איתמצ הרישוי משרד למסוף חיבור יהיה

 של או השוכרים החוכרים שמות ייכללו רכב כל פרטי במסגרת .הנאמן של דרישה פי על המשועבדים

 של עדכנית רשימה נאמןל החברה תמסור ,קלנדארית שנהחצי  כל בתום .)ככל שישנם( רכב כל
 .פ.חפר מס ,שם( המשועבדים הרכבים של החוכרים פרטי את תכלול אשר המשועבדים הרכבים

 .)דואר דברי למשלוח ומען

 הרכבים ברשימת לעת מעת שיהיו כפי ,המשועבדים הרכבים כל כי ,בזה מתחייבת החברה  )ג(

 זכויות בעלת התהי או ההינ החברה כי ;החברה של שמה-על הרשומים רכבים יהיו המשועבדים
 זכות ,משכון ,שעבוד ,עיקול כל קיימים יהיו לא וכי ;רכבים באותם והבלעדית המלאה הבעלות
 של השוכרים או/ו החוכרים של זכויותיהם למעט ,הרכבים על כלשהו שלישי צד זכות או עיכבון

 .עימם להסכמים בהתאם ,רכבים אותם
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 או שווה ,בכורה בזכות בין ,שהיא צורה בכל למשכן או/ו לשעבד ,למכור שלא בזה החברה מתחייבת  )ד(

אלו  או/ו המשועבדים הרכבים את שהיא מטרה ולכל הנאמנות שטר פי-על לשעבוד נחותה
 הסכמת ללא ,כלשהו שלישי צד לטובת, המשועבדות הזכויות את או/ו ,חלקם או כולם ,שישועבדו
 לשטר תיקוןב או הנאמנות שטר וראותבה אחרת מפורשות הותר אם ולמעט ומראש בכתב הנאמן

 .החוב אגרות סדרת בגין יוצא אשר הנאמנות

 אצל לרישום ,)שתיערך ככל ,לו שתיערך תוספת כל וכן(השעבוד  הסכם את להגיש החברה מתחייבת  )ה(
, כן כמו .כאמור מסמך כל חתימת ממועד ימים 21 מחלוף יאוחר ולא האפשרי בהקדם החברות רשם

 להבטחת ששועבדו החברה שבבעלות המשועבדים הרכבים על השעבוד בדבר הערה ירשום הנאמן
 מחתימתמיום עסקים אחד  יאוחר ולא האפשרי בהקדם הרישוי ברשות, לעיל כאמור, החברה חובות

   .)זה סעיף לפי ,משועבד כרכב רכב צירוף ממועד או( השעבוד הסכם

 כספים שחרור  )ו(

על  תבוצע מעת לעת לחברה העמדתם לצורך אמןהנ מחשבון ההנפקה תמורת מכספישחרור כספים 

 :ון החברה כדלקמןפי רצ

 בצרוף כספים לשחרור לנאמן החברה בקשת הגשת ממועד עסקים שני ימי לחלוף עד )1(
 לאמור בהתאם, כספים העברתידאג ל הנאמן ,להלן )2)(ו(5.2ק "בס כמפורט מסמכים

  .)עליהם שנצברו הפירות בצירוף( החברה לטובת הנאמן מחשבון ,זה) ו(ק "בס

 הכולל דוח) א: (הבאים המסמכים בצירוף כספים לשחרור בקשה לנאמן תמסור החברה )2(
) ב(; האמורים מהרכבים אחד לכל ביחס רכב ושווי המשועבדים הרכבים אודות פרטים
 להם הצרופות כולל החברה ידי על שהוגשו ושעבודים משכנתאות פרטי רישום טפסי

 ,אשר נחתמו עובר לכך על ידי החברה והנאמן הנאמנות שטרו השעבוד הסכם ולרבות
 אינו בהם הנקוב התאריך אשר החברות רשם ממשרדי "נתקבל" בחותמת חתומים כשהם
מובהר בזאת כי הנאמן יחתום על . השעבוד הסכם על החתימה ממועד ימים 21 -מ מאוחר

) ג( ;ידי החברההסכם השעבוד תוך יום עסקים אחד מקבלתו את הסכם השעבוד חתום על 
 חיבור לנאמן עוד כל אולם( המשועבדים הרכב כלי כל בגין הרכב מרישיונות עותקים
; )זה )ג( ק"בס האמורים המסמכים את לנאמן החברה תמציא לא, הרישוי משרד למסוף

אישור החברה חתום על ידי נושא  )ה( ;)להלן) 1)(ז(5.2בסעיף  כהגדרתו( הביטחונות דוח) ד(
היעדר התחייבויות הבעלות בנכסים המשועבדים וכן בדבר ר בדב חברהמשרה בכיר ב

, בדבר תוקף השעבודים, בין היתר, ד החברה"חוות דעת עו) ו( ׁ ;סותרות בקשר עם השעבוד
בנוסח שיוסכם בין , דרגת הנשייה והיותם ברי אכיפה כנגד החברה על פי דיני מדינת ישראל

 . החברה לבין הנאמן

) ו(-)א)(2)(ו(5.2אישורים המפורטים בסעיפים מסמכים והתמך על המובהר כי הנאמן יס
ברשם החברות לטובת  רשום וכי אין באפשרות הנאמן לדעת באם נותר שיעבוד ,בלבד לעיל

צד שלישי על רכב המשועבד למחזיקי אגרות החוב ואשר שועבד בעבר לטובת צד שלישי 
 . תו על הרכב ברשם החברותאשר אמור היה להסיר את השעבוד אשר היה רשום לטוב

 החברות רשם ממרשם עדכני תדפיס בצירוף ל"הנ השעבודים בגין השעבוד רישום תעודת )3(
 ממועד ימים 14 בתוך לנאמן החברה ידי על יוגשו ,כנדרש השעבודים רישום על המעידים
 השעבוד רישום תעודת של הלהשגת הנאמן יפעל כן לא שאם ,הרלוונטיים הכספים שחרור
 אם למעט זאת ,₪ 500 של בסך שכר כך בגין לו תשלם והחברה ,החברות רשם יממשרד
 החברה מאמצי אף ועל החברה בשליטת שאינה ממניעה נבע התעודה בהגשת האיחור
  .המניעה הסרת עם מיד הרישום תעודת את החברה תמציא שאז ,להשיגה

 הנדרש LTV -ה רשיעו של למכפלה השווה בסך יהיו לחברה שיועברו הכספים כי מובהר )4(
 נמסרו בגינם ואשר כספים לשחרור הבקשה במסגרת הרכבים אותם שעבדה החברה בשווי

וכי במקרה בו טרם נמסרה לנאמן תעודה בדבר  לעיל) 2)(ו(5.2ק "בס כמפורט המסמכים
תנאי להעברת הכספים יהיה , רשום השעבוד במרשם השעבודים של החברה ברשם החברות

שירות ובין יבין שתעשה על ידי הנאמן , עבוד ברשות הרישוירישום ההערה בדבר הש
קרי אגרת החוב , וכן קבלת עותק של מסמכי השעבוד שתעשה על ידי רשות הרישוי עצמה

 "הוגש לבדיקה"או " נתקבל"חתומים בחותמת  ושעבודים משכנתאות פרטי רישוםוטופס 
 .על ידי רשם החברות

במספר המשיכות שתבקש לבצע מחשבון הנאמן  מובהר בזאת כי החברה לא תהיה מוגבלת )5(
 .ביחס לתמורת ההנפקה או ביחס לגובהה של כל משיכה
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או דרישה כלפי הנאמן בגין כל עיכוב או דחיה /עוד מובהר כי החברה לא תבוא בטענה ו )6(
ובלבד שהנאמן , או הסרתם כאמור בשטר זה/או החלפתם ו/בקשר עם רישום השעבודים ו

 .ככל שהחברה ביקשה לעשות זאת בעצמה ול במקומ"הפעולות הנאפשר לחברה לבצע את 

 הרבעונית ההתחשבנות  )ז(

 כל את המפרט דוח לנאמן החברה תמסור ההתחשבנות ממועדימי עסקים  14 בתוך )1(
 רכב שווי) ב( ;המשועבדים הרכבים פירוט) א( :ההתחשבנות למועד נכון הבאים הנתונים

שנמשכה על  מסולקת הבלתי היתרה) ד(; כוללה הביטחונות שווי) ג( ;משועבד רכב כל של

  )."הביטחונות דוח": להלן( בפועל LTV-יחס ה) ה(-ו; ידי החברה עד לאותו מועד

  LTV-ה משיעור גבוה בפועל  LTV-ה יחס כי יתברר הביטחונות לדוח ובהתאם היה
 םשלה המצטבר הרכב שווי אשר נוספים רכבים ימי עסקים 14תוך החברה  תשעבד, הנדרש

או על פי /ו לעיל כאמור ,הנדרש  LTV-ה בשיעור לעמוד בפועל  LTV-ה יחס את יביא
 ")פיקדון כספי": להלן( )לעיל כהגדרתו(הנאמן  לחשבון סכומיםהחברה  בחירתה תעביר

שהנה ערבות בנקאית אוטונומית בלתי מותנית  או תעמיד לנאמן ערבות בנקאית מתאימה/ו

או דירוג מקביל לו  AAור מטעם מוסד פיננסי אחר המדורג או ערבות כאמ/ו(מבנק ישראלי 
, או מלווים קצרי מועד/או ניירות ערך ממשלתיים ו/ו ")ערבות בנקאית: "להלן( )לפחות

: להלן(ככל שבאותו מועד השקעה זו תהא השקעה מותרת לכספי נאמנות על פי הדין 

  LTV  -ה בשיעור לעמידה ,ללהכו הביטחונות שווי עם בצירוף ,יביאו אשר ,")ניירות ערך"

- ה משיעור נמוך בפועל  LTV-ה יחס כי יתברר הביטחונות לדוח ובהתאם היה .נדרשה
LTV משועבדים וזכויות משועבדות  רכבים ישוחררואזי לפי שיקול דעת החברה  ,הנדרש

 .הנדרש  LTV-שיעור ה על יעלה לא בפועל  LTV-ה יחס ,השחרור שלאחר כך ,השעבוד מן
לא האמורים לעיל  ימי העסקים 14במהלך הנדרש   LTV-כי אי עמידה בשיעור ה מובהר

 סכום שווה יהא של פיקדון כספי מובהר כי לצורכי סעיף זה שוויו .זה תהווה הפרה של שטר
, הערך ניירות של הנקוב לערך יהיה שווהשווים של ניירות הערך ו כספים המופקדים בוה

ושוויה , שנצברו וככל םא, דון הכספי או ניירות ערך כאמורן הפיקבגי שנצברו פירות לרבות
  .הבנקאית הערבות לגובה שווה יהא ,עילל כהגדרתה בנקאית ערבות של

 המשועבדים הרכבים בחירת או ,לעיל כאמור ,שישועבדו הרכבים בחירת כי מובהר

  .החברה של הבלעדי דעתה שיקול לפי תהיה ,העניין לפי ,לעיל כאמור ,מהשעבוד שישוחררו

 סכומים על ישמור הנאמן, במקרה בו החברה תעביר סכומים לחשבון הנאמן כאמור לעיל
 למועד עד וזאת הנאמן בחשבון הכספים על החלות להוראות בהתאם וישקיעם אלו

 התחשבנות מועד לאותו נכון הכולל הביטחונות שווי כי יתברר בו הראשון ההתחשבנות
 מועד באותו ,שישועבדו ככל ,שישועבדו נוספים ביםרכ שווי ,ספק הסר למען ,לרבות(

 שיעור את מקיים) הנאמנות לחשבון שנוספו הסכומים בניכוי אך לו סמוך או התחשבנות

 הכספים כל יועברו כאמור ובמקרה ,התחשבנות מועד לאותו נכון הנדרש  LTV-ה
 לידי )םעליה שנצברו הפירות בצירוף( לעיל כאמור הנאמן מחשבון ,כאמור שהועברו
  .צרכיה פי על בכספים שימושה לשם ,החברה

 : הבאות ההוראות יחולו ההתחשבנות מועד לאחר, הביטחונות דוח לנתוני בהתאם )2(

 לעיל כאמור, לו המשועבדים נוספים רכבים על הרישוי לרשות הודעות ישלח הנאמן, 
 ;החברה להוראת בהתאם העניין לפי ,השעבוד את מהם להסיר שיש רכבים על או

 השחרור במכתב שימוש החברה תעשה ברשות הרישוי שעבוד הסרת על הודעה לצורך
 המשועבדים נוספים רכבים על הרישוי לרשות הודעה ;להלן )ח(5.2 ק"בס האמור
 מיום עסקים אחד יאוחר לאעל ידי הנאמן בהקדם האפשרי ובכל מקרה  תימסר לנאמן
 שיש הנוספים הרכבים בדבר ההחבר והוראת לנאמן הביטחונות דוח נמסר בו מהיום
 או הנוספים הרכבים שעבוד בדבר הערה רישום לצורך ישירות יפעל הנאמן .לשעבד
 לו תמציא והחברה ,העניין לפי ,לנאמן המשועבדים מרכבים ההערה הסרת בדבר
 יידרש אשר אחר מסמך כל וכן הנוספים הרכבים של הרכב רישיונות את זה לצורך
 ,הרישוי במשרד ,העניין לפי ,הסרתה או ,השעבוד בדבר רהההע רישום לצורך לנאמן
הנאמן למשלוח ההודעות  יידרש לא ,הרישוי משרד למסוף חיבור לנאמן עוד כל אולם

 ק"בס האמורים המסמכים את לנאמן להמציא החברה תידרש ולא זה ק"האמורות בס

  .זה

 עודכנתהמ המשועבדים הרכבים רשימת על החברות לרשם הודעה החברה תשלח 

 ידי-על הן במשותף תיחתם האמורה ההודעה .השעבוד הסכם פי-על לשעבוד ביחס
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 רישום טופס בצירוף לרישום החברות לרשם תימסר החברה והיא ידי-על והן הנאמן
 נספחכ ב"המצ השעבוד בנוסח להסכם תיקוןושעבודים מתאים ו משכנתאות פרטי

ביחס לגריעת ( )ב(3נספח ב כ"המצאו בנוסח ) ביחס להוספת רכבים משועבדים( )א(3

  .נחתמו בו מהיום ימים 21 מתום יאוחר לא בהתאם שיהיה, )רכבים משועבדים

  משעבוד רכב לשחרור בקשה  )ח(

החברה תהיה רשאית בכל עת לשחרר רכבים , הנדרש  LTV-בכפוף לעמידת החברה ביחס ה
. בהתאם למפורט להלןושיקול דעתה מכל סיבה שהיא מהשעבודים החלים עליהם על פי בחירתה 

 יבוטל, משעבוד המשועבדים הרכבים על הנמנה מסוים רכב לשחרר החברה תבקש בו מקרהב

 :הבאות ההוראות ויחולו רכב אותו על המוטל השעבוד

 יחתום ,הרישוי ברשות השעבוד רישום הסרת לצורך – המשועבד מהרכב השעבוד הסרת )1(
 2 נספחכ המצורף בנוסח שחרור בימכת על השעבוד הסכם חתימת במעמד לחברה הנאמן
 הנאמן לטובת נוסף רכב ישועבד בו עת בכל .משועבד רכב לכל ביחס וזאת הנאמנות לשטר
 ביחס כאמור שחרור מכתב על גם רכב אותו על השעבוד ליצירת במקביל הנאמן יחתום
 לגבי לחברה יועברו והם הנאמן בידי מופקדים יהיו השחרור מכתבי; משועבד רכב לאותו

 לנאמן הגשה ממועדאחד עסקים  יום בתוך ,החברה ידי על יתבקש שחרורם אשר הרכבים
 כי) בחברהנושא משרה בכיר חתומה על ידי ( החברה הצהרת עם ביחד בטחונות דוח של

 LTV – ה שיעור את מקיימים מסולקת הבלתי והיתרה הנדרש הכולל הביטחונות שווי

 בו במועד החברה ידי-על ימולא השחרור מכתב תאריך ;")הביטול מועד: "להלן( הנדרש
 מי או/ו הנאמן עם כאמור בתיאום והכל ,השחרור במכתב שימוש לעשות תבקש החברה
 הנאמן הרישוי משרד למסוף ישיר חיבור לנאמן עוד כל כי מובהר האמור אף על .מטעמו
 כל בגין לטובתו הרשום השעבוד בדבר ההערות הסרת את הרישוי משרד מול ישירות יבצע
וזאת תוך יום עסקים אחד מקבלת התיקון להסכם השעבוד חתום על  כאמור שישוחרר רכב

 הרכבים רשימת על החברות לרשם הודעהתשלח החברה במועד הביטול  .ידי החברה

 תיחתם האמורה ההודעה .השעבוד הסכם פי-על לשעבוד ביחס המעודכנת המשועבדים

 בצירוף לרישום החברות לרשם תימסר החברה והיא ידי-על והן הנאמן ידי-על הן במשותף
ב "המצ השעבוד בנוסח להסכם תיקוןמתאים ו ושעבודים משכנתאות פרטי טופס רישום

 . )ב(3נספח כ

ובקשר עם שחרור הרכב משעבוד  במידה – חלופית בבטוחה המשועבד הרכב החלפת )2(

 כתוצאה וזאת ,לבפוע  LTV-יעלה על שיעור ה הנדרש LTV -ה יחס ,בהתאם לאמור לעיל
 האפשרויות משתי אחת תחולנה ,המשועבדים הרכבים ממצבת כאמור הרכב של מגריעתו

 :הבלעדי דעתה שיקול לפי ,החברה להחלטת בהתאם ,הבאות

)i(   השעבוד  להסכם תיקון על חתימה של דרך על ,הנאמן לטובת תשעבד החברה

  LTV -ה יחס את ,הביטול למועד נכון ,יביאו אשר בבעלותה נוספים ים/רכב
 לעמוד )הנוספים ים/הרכב בצירוף( הכולל הביטחונות שווי פי על המחושב בפועל

העתקים של לנאמן  החברהתעביר  זו במסגרת .הנדרש LTV-ה שיעור בדרישת
 משרד למסוף חיבור לנאמן עוד כל אולם( הנוספים ים/הרכב של רכבה רישיונות
החברה  ).זה ק"בס האמורים המסמכים את לנאמן החברה תמציא לא ,הרישוי

זה  שטרל )א(3נספח ב כ"והנאמן יתקשרו בתיקון להסכם השעבוד בנוסח המצ
בצירוף טופס שינוי פרטי  הנוספים ים/הרכב על שהשעבוד לכך גרוםוהחברה ת

 ימים 21-מ יאוחר לא - החברות רשם אצל לרישום ויוגש משכנתאות ושעבודים
 ברשותו קיימת עוד כל ,הנאמן ותבאמצע(הרישוי  ולרשות הביטול ממועד

  או ;הביטול ממועד ימים 14 -מ יאוחר לא )לכך האפשרות

)ii(   הביטול  למועד נכון האמור הרכב של שוויו בסך פיקדון כספי תעביר החברה
 )כהגדרתה לעיל( או תעמיד לנאמן ערבות בנקאית/ו )לעיל כהגדרתו(הנאמן  לחשבון

 בהתאם וישקיעם אלו סכומים על ישמור מןהנא. )כהגדרתם לעיל(או ניירות ערך /ו
 הראשון ההתחשבנות למועד עד וזאת הנאמן בחשבון הכספים על החלות להוראות

 למען ,לרבות( התחשבנות מועד לאותו נכון הכולל הביטחונות שווי כי יתברר בו
 התחשבנות מועד באותו ,שישועבדו ככל ,שישועבדו נוספים רכבים שווי ,ספק הסר
- ה שיעור את מקיים) הנאמנות לחשבון שנוספו הסכומים בניכוי אך ול סמוך או

LTV  הכספים כל יועברו כאמור ובמקרה ,התחשבנות מועד לאותו נכון הנדרש 
 )עליהם שנצברו הפירות בצירוף( לעיל כאמור הנאמן מחשבון ,כאמור שהועברו

 .צרכיה פי על בכספים שימושה לשם ,החברה לידי
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 בסך הסכומים כל את להעביר חייבת תהיה לא החברה כי ,הרמוב זה סעיף לעניין
 כאמור מהסכומים חלק אותו את רק אלא הנאמן לחשבון כאמור הרכב של שוויו

הנדרש  LTV -ה בשיעור לעמידה ,הכולל הביטחונות שווי עם בצירוף ,יביא אשר
 ראש העדכני הביטחונות לדוח בהתאם והכל ,לעיל כהגדרתו ,הביטול למועד נכון

 .מועד באותו לנאמן החברה תמסור

 ק"כאמור בס, הרכב על שבוטל השעבוד בגין, החברות ברשם הפורמאלית השעבוד הסרת )3(
 לפי החברות לרשם שיישלח המכתב של החברות לרשם המסירה במועד תהיה, זה) ח(5.2
 .לעיל) 1)(ח(5.2 ק"ס

 שונות הוראות  )ט(

 בין, ישמשו החוב אגרות להבטחת דהשעבו הסכםו הנאמנות שטר פי-על שישועבדו הרכבים )1(
 של הרגיל עסקיה במהלך שונים ושוכרים לחוכריםוהשכרתם  החכרתם לצורך, היתר

 של והחכירה השימוש לזכויות כפוף יהיה כאמור רכבים על השעבוד ומימוש החברה

 זכותם לרבות ,עימם שנחתמו או השכירות החכירה הסכמי פי-על והשוכרים החוכרים
 של התקשרויות במסגרת כי ,בזאת מובהר. ההסכם תקופת תום עד ברכבים שימוש לעשות
 קיימת לא, בחברה יםהמקובל יםהסטנדרטי החכירההשכירות ו להסכם בהתאם החברה
 צד ידי על ההסכם לקיום הזכויות לרבות ,ההסכם פי על החברה זכויות העברת על מגבלה

 ההסכמים ,לרוב. כאמור גבלותמ הכוללים בהסכמים גם מתקשרת החברה זאת עם .שלישי
 עורך במסגרתם אשר מכרז בהליכי זכייה במסגרת נחתמים אשר הסכמים הינם ל"הנ

 החברה זכויות של להעברה ביחס מגבלות היתר ובין ההסכם תנאי את קובע המכרז
: להלן( או בתנאים אחרים מראש המכרז עורך של הסכמתו קבלת ללא לצדדים שלישיים

 ").תההסכמיו המגבלות"

 עשויות הנאמנות שטר פי על ישועבדו אשר הרכב כלי מימוש הליכי במסגרת יובהר כי
 מכוח, בגינם הליסינג חוזי פי על הזכויות עם ביחד הרכבים מכירת על להיות מגבלות

 פעילות של מיידית מכירה לעכב עלולות כאמור מגבלות .האמורות המגבלות ההסכמיות
 עד תפקיד בעל ידי על החברה הפעלת את ולחייב) רכביםה עם יחד החכירה חוזי(החברה 

   (Run OFF).החכירה  להשלמת חוזי

 בכל, החברה תהיה רשאית, לעיל ובנוסף להן) ח(5.2מבלי לגרוע מזכויותיה בהתאם לסעיף  )2(
: להלן(המשועבדים  הרכבים מבין ים/מסוים ים/רכב להחליף בשיקול דעתה הבלעדי ,עת

: להלן(ם /במקומו רכבים מספר או/ו אחר רכב לשעבדו ")ים/ים המקורי/הרכב"
ים /האחר הרכב של הרכב שווי ,ההחלפה למועד שנכון כפוף לכך) "ים/האחר ים/הרכב"
 החלפה של במקרה .ים/המקורי הרכב של ים/הרכב לפחות כשווי ם/הינו )לעיל כהגדרתו(

 משועבדיםה הרכבים רשימת על לרשם החברות הנאמן והחברה הודעה ישלחו כאמור
 ובהתאם לעיל האמור השחרור שימוש במכתב תעשה החברה ,כן כמו .המעודכנת

 האמור אף על .הרישוי ברשות ים/ים המקורי/הרכב על השעבוד הסרת לשם ,להוראותיו
 משרד מול ישירות יבצע הנאמן הרישוי משרד למסוף ישיר חיבור לנאמן כל עוד כי מובהר
 .כאמור שישוחרר רכב כל בגין לטובתו הרשום עבודהש בדבר ההערות את הסרת הרישוי

על פי שיקול  ,החברה תהיה רשאית בכל עת, זה 5.2מבלי לגרוע מזכויותיה בהתאם לסעיף  )3(
לחשבון  פיקדון כספי או על פי בחירתה להעביר/ו ים/נוספ ים/רכב לשעבד, דעתה הבלעדי

או ניירות ערך /תה לעיל וכהגדראו להעמיד לנאמן ערבות בנקאית /לעיל ו כהגדרתו הנאמן
 -ה בשיעור לעמידה ,הכולל הביטחונות שווי עם בצירוף ,יביאו אשר ,באופן ,כהגדרתם לעיל

 LTV הנדרש בהתאם לשטר נאמנות זה.  

, אגרות החוב למחזיקי לשלם התחייבה שהחברה והריבית הקרן תשלומי כל פירעון במועד )4(
 נושא משרה בכירחתום על ידי  החברה ראישו של לנאמן הצגה וכן ,הנאמן רצון לשביעות
 כל על לחתום מתחייב והנאמן ,השעבודים יפקעו ,במלואן נפרעו החוב כי אגרות בחברה

 .הרישוי ומשרד החברות רשם ממרשמי מחיקתם לצורך מסמך שיידרש

בהתאם לאמור  החברה י"ע חתום כשהוא הביטחונות דוח את לנאמן תמציא החברה  )5(
 נוסף אשר סביר אישור או/ו סביר נתון כלכן על פי דרישת הנאמן ול לעי) 1)(ז(5.2בסעיף 
 .המפורט בדוח הביטחונות החישוב את לוודא מנת על לנאמן יידרש

בהעמדת  הצורך את ,בחן לא הנאמן ובפועל ,לבחון חובה חלה לא הנאמן על כי ,מובהר ספק הסר למען .5.3
ערך  לא בפועל והנאמן ,לערוך נתבקש לא אמןהנ .החוב איגרות למחזיקי התשלומים להבטחת ביטחונות
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 זה נאמנות בשטר החברה בהתקשרותו עסקי למצב באשר משפטית או חשבונאית ,נאותות כלכלית בדיקת
 משתמע או מפורש באופן ,דעתו אינו מחווה הנאמן ,החוב איגרות למחזיקי כנאמן לשמש הנאמן ובהסכמת

 להבטחת או החברה ידי על )בכלל אם(יועמדו  או/ו ושהועמד ככל ,הבטוחות של הכלכלי לערכן באשר
 לעמוד החברה של ליכולתה דעתו באשר מחווה הנאמן אין כן כמו .זה שטר פי על התחייבויותיה

 שטר או/ו דין כל פי-על הנאמן לגרוע מחובות כדי באמור אין .החוב איגרות מחזיקי כלפי בהתחייבויותיה

 לבחון )דין כל פי- על הנאמן על חלה שחובה כזו ככל(הנאמן  של חובתומ לגרוע כדי בו אין לרבות הנאמנות
 של יכולתה על לרעה להשפיע כדי שיש בהם ככל ואילך ההנפקה מתאריך בחברה שינויים של השפעתם

  .החוב איגרות למחזיקי בהתחייבויותיה לעמוד החברה

דרך  בכל להעביר או למסור ,חותלהמ ,להחכיר, למכור רשאית תהא החברה לעיל 5 בסעיף לאמור בכפוף .5.4
הסכמה  בקבלת צורך ללא ,כלשהו שלישי צד לטובת ,שהיא דרך בכל ,חלקו או כולו ,רכושה את אחרת

  .כך על מהם למי הודעה במתן או החוב איגרות ממחזיקי או/ו הנאמן של כלשהי

 ובכל דרך שיעבוד בכל ,מקצתו או כולו ,רכושה את לשעבד רשאית תהא החברה לעיל 5 בסעיף לאמור בכפוף .5.5
 כלשהי הסכמה בקבלת צורך ללא ,ובכל דרגה שהיא, ללא הגבלה שהיא, כלשהו שלישי צד לטובת, שהיא

 .אגרות החוב ממחזיקי או/ו מהנאמן

 או בהתקיים זה לשטר זה 5 סעיף להוראות בהתאם אלא ,בתנאיהן או כאמור בבטוחות שינוי כל ייעשה לא .5.6

  .זה לשטר 23.1 בסעיף המפורטים התנאים

 של קיומהעם  ורק אך ולמימוש לאכיפה ניתנות יהיו, ניתנו אם, החוב אגרות להבטחת שניתנו הבטוחות כל .5.7
 .להלן 7 בסעיף כמפורט בטוחות למימוש או מיידי לפירעון החוב אגרות להעמדת עילה

  פדיון מוקדם .6

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .6.1

מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששוויה של הסדרה ידי הבורסה על מחיקה -במקרה בו יוחלט על
, או מכל סיבה אחרת שתהיה קבועה בתקנון הבורסה באותו מועד פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה

 :תבצע החברה פדיון מוקדם ותפעל החברה כדלקמן ,בקשר עם מחיקה מהמסחר של אגרות חוב

תודיע , בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמוריום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה  45תוך  .6.1.1
ההודעה על מועד הפדיון . החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן

המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח לרשות ולבורסה ובשני עיתונים יומיים נפוצים בישראל 
 .בשפה העברית

יום מתאריך פרסום ) 17(לא לפני שבעה עשר מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול  .6.1.2
אך לא בתקופה שבין המועד , יום מהתאריך האמור) 45(ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה 

 . הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל

לפי יתרת , במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן
כקבוע בתנאי אגרות החוב , בתוספת הריבית שנצטברה עד ליום התשלום בפועלערכן הנקוב 

 "). הערך המתואם של אגרות החוב: "להלן(

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות החוב של באין  .6.1.3
דם כאמור לעיל אך מי ממחזיקי אגרות החוב כלפי החברה שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוק

 .השלכות המס הנובעות מכך, בין היתר, אגרות החוב תמחקנה מהמסחר בבורסה ויחול עליהן

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור את  .6.1.4
 .הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .6.2

לבצע , החל ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב, ובכל עת, לפי שיקול דעתה הבלעדי, חברה תהא רשאיתה
מלא או חלקי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ובמקרה כאמור יחולו , פדיון מוקדם

כפי , מכוחווהכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות , ההוראות הבאות
  .שיהיו במועד הרלוונטי

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד . תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון
יבוצע הפדיון המוקדם במועד , או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, לתשלום ריבית

, יוני –אפריל , מרץ –ינואר : משמעו כל אחת מהתקופות הבאות" ןרבעו"לעניין זה . שנקבע לתשלום כאמור
 .דצמבר –אוקטובר , ספטמבר –יולי 
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החברה , למרות האמור לעיל. ח"מיליון ש 1-לא יפחת מ, ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם  )א(
על ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה "מיליון ש 1-רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון . פדיון אחד לשנה
ייפרע ביחס לכלל , ידי החברה- כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על. ח"מיליון ש 3.2-יפחת מ

 .נקוב של אגרות החוב המוחזקות על ידםהערך הרטה לפי -פרו, מחזיקי אגרות החוב

תשלם , אם וככל שיהיה, בפדיון מוקדם חלקי -פדיון המוקדם החלקי בת הריביתשלום לעניין 
שנצברה רק במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית ) 'סדרה ב(החברה למחזיקי אגרות החוב 
  ).'סדרה ב(ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב , עבור החלק הנפדה בפדיון חלקי

ולא פחות , החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל עם קבלת החלטה של דירקטוריון
החברה , ימים לפני מועד הפדיון המוקדם) 45(ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ) 17(משבעה עשר 

מועד . וכן תעביר העתק ממנו לנאמן, א"במערכת המגנ, תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם
מועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב לבין מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין ה

 .תשלום הריבית בפועל אך יכול שיחול במועד תשלום הריבית בפועל עצמו

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית   )ב(
במועד פדיון . ור להלןבהתאם לאמ, שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם

שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה ) 1: (החברה תודיע בדוח מיידי על, ככל שיהיה, מוקדם חלקי
שיעור הריבית בפדיון ) 3(; שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית) 2(; הבלתי מסולקת

גבי היתרה הבלתי מחושב ל, שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי) 4(; החלקי על החלק הנפדה
המועד ) 6(; במונחי הסדרה המקורית, עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו) 5(; מסולקת

ימים לפני ) 12(עשר - הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים
 .המועד שנקבע לפדיון המוקדם

יהיה הסכום , מוקדם ביוזמת החברה הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון  )ג(
פי מחיר -אשר ייקבע על, שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור) 1: (הגבוה מבין הבאים

ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת ) 30(הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים 
ב העומדות הערך ההתחייבותי של אגרות החו) 2(; הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

יתרת ) 3(; עד למועד הפדיון המוקדם בפועל, דהיינו קרן בתוספת ריבית, לפדיון מוקדם שבמחזור
כשהיא מהוונת ) קרן בתוספת ריבית(תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם 

ב בחישוב שנתי היוון אגרות החו 1.5%בתוספת ) כהגדרתה להלן(ח הממשלתי "לפי תשואת האג
העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע 

  .ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם

בתקופה של , לפדיון) ברוטו(ממוצע התשואה , משמעה" ח הממשלתי"תשואת האג: "לעניין זה  
של שלוש , עה על הפדיון המוקדםהמסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההוד, שבעה ימי עסקים

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך לא צמודות סדרות אגרות חוב ממשלתי שקליות 
  .החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי

 ומימוש בטוחות זכות להעמדה לפירעון מיידי .7

רשאים להעמיד , באגרות החוביהיו הנאמן וכן המחזיקים , בכפוף לאמור בשטר הנאמנות ובסעיף זה להלן .7.1
או לממש בטוחות שניתנו להבטחת /ופי אגרות החוב -לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על

והנאמן יהיה חייב לעשות כן אם יידרש לעשות כך  התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב
והכל בקרות אחד או , להלן 7.5ור בסעיף ידי החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב כאמ-על

  :יותר מן המקרים המנויים להלן

או אם לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה , לא נפרעו במועדן) 'בסדרה (אם אגרות החוב  .7.1.1
 .ימים ממועד הפירעון 3והחברה לא תיקנה את ההפרה בתוך לטובת המחזיקים 

 7.1.19כמפורט בסעיף מטרות מיזוג עם חברה למעט פירוק ל(אם החברה תקבל החלטת פירוק  .7.1.2
או ימונה לה מפרק , ידי בית המשפט-או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על) להלן
 . קבוע

או תתקבל החלטה , או ימונה לחברה מפרק זמני, ידי בית המשפט- אם ינתן צו פירוק זמני על .7.1.3
וצו , )להלן 7.1.19כמפורט בסעיף וג עם חברה למעט פירוק למטרות מיז(שיפוטית בעלת אופי דומה 

ימים ממועד מתן הצו או המינוי או קבלת  30או מינוי או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 
לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או , על אף האמור. לפי העניין, ההחלטה

  . או בהסכמתה ידי החברה-על, לפי העניין, צווים שהוגשו או ניתנו
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או אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים , כולם או רובם, אם יוטל עיקול על נכסי החברה .7.1.4
ימים ממועד הטלתם או  30בתוך , לפי העניין, או הפעולה לא תבוטל, והעיקול לא יוסר, כאמור
ס לבקשות או לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביח, על אף האמור. לפי העניין, ביצועם

 . ידי החברה או בהסכמתה-על, לפי העניין, לצווים שהוגשו או ניתנו

כולם או , על נכסי החברה) זמני או קבוע(אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים  .7.1.5
ימים ממועד  30אשר לא נדחו או בוטלו בתוך , או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני, רובם

כולם או , או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי החברה; לפי העניין, נתםהגשתם או נתי
לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או , על אף האמור. רובם
 .ידי החברה או בהסכמתה-על, לפי העניין, ניתנו

מור או אם החברה תגיש בקשה אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כא .7.1.6
למעט למטרות מיזוג עם חברה אחרת (לחוק החברות  350לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 

ולמעט הסדרים בין , פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זהלרבות או שינוי במבנה החברה /ו
להשפיע על יכולתה החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי 

או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר , )של החברה לפרוע את אגרות החוב
או אם תוגש בקשה לפי ; על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן, כאמור
 .תהימים ממועד הגש 30אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך ) שלא בהסכמתה(כנגד החברה  350סעיף 

 .אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה או אם קיים חשש ממשי לכך .7.1.7

 ההשכרה והליסינג של כלי רכב בתחום אם החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או לנהל את עסקיה .7.1.8
או אם יהיה חשש ממשי כי החברה תחדל מלהמשיך לעסוק או , , ")עסקי החברה: "בסעיף זה(

או /ובעסקי החברה או תודיע על כוונתה לחדול מלהמשיך לעסוק /ו, רהעסקי החבלנהל את 
  .לנהלם

אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפרעון או אם  .7.1.9
לא (אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים או אשראי בנקאי הועמדו לפירעון מיידי 

החברה תדווח לנאמן ולמחזיקים בדיווח מיידי . ₪מיליון  45ל בסך העולה ע) כולל אשראי ספקים
 .על כל אירוע כאמור

 החוב אגרות סדרת את ותרחיב הנאמנות לשטר 2.5 סעיף לפי התחייבותה את תפר החברה אם .7.1.10
 . להוראותיו בניגוד

  .אם החברה תחוסל או תימחק או תשנה את עיקר פעילותה מכל סיבה שהיא .7.1.11

 מצג ובכלל זה אם יתברר כי, של תנאי אגרות החוב ושטר הנאמנותבמקרה של הפרה יסודית  .7.1.12
והכל אם נתן הנאמן הודעה , או מלא/ו ןנכו ואינמצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות מ

 .ימים ממתן ההודעה 14לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור תוך 

או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי /בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו .7.1.13
 .אגרות החוב

ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או בהתאם להוראות "במקרה והחברה לא תפרסם דו .7.1.14
אם קיבלה למעט , ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה חייבת בפרסומו 30בתוך , שטר הנאמנות

  .סמכתהחברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות מו

בניגוד  ,מכל סיבה שהיא, ידי חברה מדרגת-אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על .7.1.15
  .ימי עסקים 14והדבר לא יתוקן בתוך  להלן 16.8להוראות סעיף 

בשני דוחות כספיים מאוחדים  16.3או  16.2אם החברה תפר את התחייבויותיה על פי סעיף  .7.1.16
 .לשטר הנאמנות 16.4את התחייבויותיה לפי סעיף או אם החברה תפר , כולן או חלקן רצופים

בוצעה מכירה לאחר של רוב נכסי החברה ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות  .7.1.17
מכירה לאחר של רוב נכסי ", ק זה"לעניין ס; באסיפה רגילה ברוב רגיל, מראש) 'סדרה ב(החוב 
במהלך , אחת ובין במספר עסקאות בין בעסקה, פירושה מכירת נכסים שבבעלות החברה" החברה

, או חברה מאוחדת/ידי החברה ו-בניכוי שווי נכסים שנרכשו על, ששוויים, חודשים רצופים 6
פי - מסך הנכסים על 51%עולה על שיעור של , ל"החודשים הרצופים הנ 6באותה תקופה של 

מכירת הנכס ערב , דוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים המאוחדים האחרונים שפורסמו
, מכירה לכל צד שלישי שהוא –" מכירה לאחר. "החודשים כאמור 6הראשונה שבוצעה בתקופת 

 .או לתאגידים בשליטתם של תאגידים אלו/תאגידים בשליטת החברה וללמעט 
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באופן שמר יוסף דהן אינו חלק מבעלי השליטה במישרין או  במקרה של שינוי שליטה בחברה .7.1.18
מובהר כי . בהחלטה רגילה אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב ללא קבלתבחברה  בעקיפין

דילול אחזקות בעל השליטה עקב הנפקת  )א: (עילה זו להעמדה לפירעון מיידי לא תחול במקרה של
, אלא אם כן ירד בעל השליטה נכון למועד ההנפקה במישרין או בעקיפין או מכירת מניות לציבור

: להלן(המדף  לתשקיף 2בפרק ויות לקבלת מניות בחברה כמפורט בעלי הזכמי מאו ביחד עם /לבד ו
אשר  חברה ולא יהא בעל מניות אחרב מזכויות ההצבעה 25%החזקה של מ ,")בעלי הזכויות"

בעלי מי מו על השליטהבמ בזכויות הצבעה בשיעור גבוה יותראו ביחד עם אחרים /לבד ו יחזיק
ליורשיו של בעל  ,לילדיוליטה נכון למועד ההנפקה בעל השהעברת מניות ) ב(או ; כאמור הזכויות
   .כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך - "שליטה", ק זה"לעניין ס. או לחברות בשליטתו השליטה

אלא אם , בהחלטה מיוחדת במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב .7.1.19
 10ה חתומה שתימסר לנאמן לפחות כלפי מחזיקי אגרות החוב בהודע, הצהירה החברה הקולטת

כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של , לפני מועד המיזוג עסקים ימי) עשרה(
 .החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי אגרות החוב

ת ואם אותה ע" (Baa3" -במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ .7.1.20
הורדה לדרגה מקבילה  -ידי חברה מדרגת אחרת ממידרוג -תהיינה אגרות החוב מדורגות על

במקביל להורדת הדירוג  אלא אם ימי עסקים 10והדבר לא יתוקן בתוך , )ל"בשיעוריה לדרגה הנ
ככל  .שאז לא תחול תקופת הריפוי האמורה, לשטר 7.1.16כאמור חלה גם העילה המפורטת בסעיף 

יחשב ) 1: (ידי יותר מחברת דירוג אחת-ב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית עלשאגרות החו
) 2(מבין שני הדירוגים כדירוג אגרות החוב כפי שיתעדכן מעת לעת  הנמוךלכל דבר וענין הדירוג 

ידי חברת דירוג אחת כאמור לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי כאמור -הפסקת דירוג על
  .זה 7בסעיף 

, בהירות- למעט השעיה בעילה של היווצרות אי ,ם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החובא .7.1.21
) ארבעים וחמש( 45וההשעיה לא בוטלה תוך  ,כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה

 .יום

לשטר זה בדבר אי יצירת שעבודים ) ד(5.2במקרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת בסעיף  .7.1.22
בים המשועבדים והחברה לא העמידה בטוחות אחרות בהתאם להוראות שטר זה נוספים על הרכ

 . חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף כאמור

קיים חשש ממשי או במועד ההנפקה מצבה אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת  .7.1.23
בהתחייבויותיה המהותיות כלפי  לעמוד או שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן

  .מחזיקי אגרות החוב

 .של החברההמאוחדים ם יבדוחותיה הכספי" הערת עסק חי"אם נכללה  .7.1.24

 .מהמסחר בבורסהנמחקו ) 'בסדרה (אם אגרות החוב  .7.1.25

הנדרש ולא פעלה בהתאם   LTV-אם החברה הפרה את התחייבותה לעמוד בשיעור ה .7.1.26
 .לשטר הנאמנות) ז(5.2להתחייבויותיה על פי סעיף 

 16.6עם בעלי שליטה כמפורט בסעיף חריגות תחייבויותיה בנוגע לעסקאות אם החברה הפרה את ה .7.1.27
 .מיםי 14בתוך  נהלא תוק והפרה זו להלן

הנאמן , )לעיל 7.1.13 ףלמעט סעי( לעיל 7.1.27עד וכולל  7.1.1בקרות איזה מהאירועים המנויים בסעיפים  .7.2
ימים ממועד ) 21(ה בחלוף עשרים ואחד אשר מועד כינוסה יהי, יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב

ואשר על סדר יומה תהיה החלטה ) לתוספת השנייה 4או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף (זימונה 
 . או מימוש בטוחות/בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו

, ולפי דרישת מחזיק באגרות חוב, נאמן יהיה רשאיהלעיל  7.1.13 ףבקרות איזה מהאירועים המנויים בסעי .7.3
לזמן אסיפת , יהיה חייב, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, אחד או יותר

או מועד קצר (ימים ממועד זימונה ) 21(אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף עשרים ואחד , מחזיקי אגרות החוב
ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון ) וספת השנייהלת 4יותר בהתאם להוראות סעיף 

 .או מימוש בטוחות/מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו

לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן להעמיד  7.3-ו 7.2כי אין באמור בסעיפים , למען הסר ספק יובהר .7.4
 .עתולפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול ד

החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה  .7.5
או באסיפת מחזיקים נדחית , לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב) 50%(מחזיקים בחמישים אחוזים 
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ביתרת הערך הנקוב ברוב של המחזיקים , לפחות מהיתרה כאמור) 20%(שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים 
 . של אגרות החוב המיוצג בהצבעה

, לעיל 7.1במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .7.6
או מימוש בטוחות התקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב /והחלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי ו

להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי , בהקדם האפשרי, יבהנאמן יהיה חי, לעיל 7.5האמור בסעיף 
 .או לממש בטוחות/מסולקת של אגרות החוב ו

אלא , לעיל 7.1כאמור בסעיף , הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות .7.7
חברה לבצע פעולה או לקבל בהודעה האמורה תידרש ה; לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן

החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות של אותו מקרה 
ואולם הנאמן או המחזיקים אינם ; ל"לעיל אשר בגינו ניתנה ההודעה הנ 7.1מהמקרים המנויים בסעיף 

דעה תפגע באפשרות להעמיד את אם קיים חשש סביר כי מסירת ההו, חייבים למסור לחברה הודעה כאמור
העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי הנאמן . אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות

א יהווה התראה מראש ובכתב "פרסום זימון האסיפה במערכת המגנכאשר לחברה מיד עם פרסום ההודעה 
 .לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור

אלא , לעיל 7.1יקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות כאמור בסעיף הנאמן או המחז .7.8
ימים מיום  15לעיל והחברה לא מילאה אחר האמור בהודעה עד תום  7.7לאחר שמסרו הודעה כאמור בסעיף 

זכויות ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה האמורה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי ב. קבלתה
 . המחזיקים

תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה , לעיל 7.1נקבעה באיזה מסעיפי  .7.9
רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון , ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי

ואולם הנאמן ; ור והעילה לא נשמטהרק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמ, לעיל 7.1מיידי כאמור בסעיף 
רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות 

 .המחזיקים

, הנאמן יהיה רשאי בטרם ישתמש בסמכותו להעמיד לפירעון מיידי או לממש בטוחות כאמור בשטר הנאמנות .7.10
וזאת בהתאם להוראות התוספת השנייה לשטר , וראותיהלכנס אסיפת מחזיקי אגרות החוב ולקבל את ה

 .הנאמנות

ולאחר קבלת החלטה ( לעיל 7.1כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  .7.11
וזאת בין אם אגרות , תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה ומימוש) מתאימה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב

ן מיידי ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו לפירעון מיידי וזאת בכפוף למתן הודעה החוב הועמדו לפירעו
 .למעט בנסיבות בהן ניתן שלא לתת לחברה הודעה כמפורט לעיל, לחברה

או זכות של מחזיקי /או לפגוע בכל סעד ו/כי אין בהעמדה לפרעון מיידי לפי סעיף זה לעיל כדי לגרוע ו, יובהר .7.12
 .או תנאי שטר הנאמנות/ן ואגרות החוב לפי כל די

 דחופה נציגות .7.13

 תקופת כהונה, מינוי

למנות ולכנס נציגות דחופה מבין מחזיקי , חייב –או לבקשת החברה בכתב , הנאמן יהיה רשאי .7.13.1
  .כמפורט להלן, אגרות החוב

אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם , מחזיקי אגרות החוב) 3(הנאמן ימנה לנציגות את שלושת  .7.13.2
הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים המחזיקים בערך 

לא יוכל , מי מבין אלו, במקרה בו"). חברי הנציגות: "להלן(לגביהם כל התנאים המפורטים להלן 
המחזיק בשיעור הערך , ימנה הנאמן במקומו את מחזיק אגרות החוב, לכהן כחבר בנציגות כאמור

ואלו . אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן, הבא בתורהנקוב הגבוה ביותר 
 :התנאים

מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין מהותי נוסף   ]א[
, למען הסר ספק מובהר. המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב

רה ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן כי מחזיק שהינו צד קשור לחב
בן , בעל השליטה בחברה) ב(; תאגיד בשליטת החברה) א(משמעו , "צד קשור" ;בנציגות

 .כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך(משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם 

מות של אגרות מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דו, במהלך אותה שנה קלנדארית  ]ב[
אשר , חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים המנוהל על ידו
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נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על 
 ; הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות דחופה

חת הנסיבות המנויות חדלה להתקיים באחד מחבריה א, היה ובמהלך כהונתה של הנציגות .7.13.3
והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי , תפקע כהונתו, לעיל] ב[או ] א[ 7.13.2בסעיפים 

 .לעיל 7.13.2אגרות החוב כאמור בסעיף 

הצהרה בדבר קיומם , יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות, בטרם מינוי חברי הנציגות .7.13.4
לעיל ובדבר כהונה בנציגויות ] א[7.13.2יים כאמור בסעיף או היעדרם של ניגודי עניינים מהות

הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי , כן- כמו. לעיל] ב[7.13.2נוספות כאמור בסעיף 
מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש . הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות
, וח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיללו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכ

, הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים, ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים. לפי העניין
. ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות

ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור , מובהר
 .קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית. נוספת

יודיע הנאמן בכתב לחברה , ימי עסקים לאחר מכן 2-ולא יאוחר מ מיד עם מינוי הנציגות הדחופה .7.13.5
  .תוך פירוט שמות הנציגים המכהנים בה, על מינויה

תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם מתן  תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו .7.13.6
 .להלן 7.13.7ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף 

 סמכות

לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לריפוי העילות לפירעון  .7.13.7
יה של הנציגות יובא בחשבון כי פרק הזמן שעד למינו, יובהר. יום 90עד ל מיידי וזאת לתקופה ש

והוא לא יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר , במסגרת הארכה האמורה לעיל
כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של , עוד יובהר. לאמור לעיל

 . נוגע למתן ארכה כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו, מתן ארכה כאמור

או אם הנציגות החליטה שלא לתת לחברה ארכה , זה 7.13אם לא מונתה נציגות לפי הוראות סעיף  .7.13.8
הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה , לעיל 7.13.7כאמור בסעיף 

לקצר את מניין הימים הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו . ימים ממועד זימונה 35יהיה בחלוף 
האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת 

 .את זכויות מחזיקי איגרות החוב

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים  .7.13.9
הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות , כן- כמו. אחזקותיהם באגרות החוב והיקף

 .פי דין-המוקנות לו על

החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש לצורך ביצוע , בנוסף .7.13.10
ולהעביר לנציגות את כל הנתונים והמסמכים , הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות

החברה תמסור , מבלי לגרוע מכלליות האמור. בכפוף למגבלות הדין, ידרשו להם לגבי החברהשי
 .אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר, לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה

ידי הנציגות או -ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים על, החברה תישא בעלויות הנציגות .7.13.11
  .להלן 19בהתאם להוראות סעיף , מטעמה

 אחריות

, פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית- על, הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה .7.13.12
והחברה ומחזיקי אגרות החוב , עובדיהם או יועציהם, נושאי המשרה בהם, היא או מי מבין חבריה
ם בגין כך שהשתמשו או נמנעו דרישות ותביעות כנגד, ביחס לכל טענות, פוטרים אותם בזאת
פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו -בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על, מלהשתמש בכוחות

 .או בחוסר תום לב/למעט אם פעלו כך בזדון ו, פיו-או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על

כאילו , להלן 21 על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף .7.13.13
 .היו הנאמן

אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ולהעלות על  .7.13.14
לרבות בנושא העמדת אגרות החוב לפירעון , סדר יומה כל נושא שנראה לו מתאים בנסיבות העניין
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האסיפה על החלטות  יגברו החלטות, כונסה אסיפה כאמור והתקבלו בה החלטות כלשהן. מיידי
 .הנציגות הדחופה

 תביעות והליכים בידי הנאמן  .8

ובהודעה , לפי שיקול דעתו, יהיה הנאמן רשאי, בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית .8.1
לנקוט , ככל שאין בהודעה כאמור לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים, ימים מראש 7בכתב לחברה של 

לשם , כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל דין, לרבות הליכים משפטיים, בכל אותם הליכים, כלפי החברה
פי שטר -פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-אכיפת התחייבויות החברה על

וראות או מימוש בטוחות תקום רק בהתאם לה/הזכות להעמדה לפרעון מיידי ו, על אף האמור לעיל .הנאמנות
  .לשטר זה ולא מכוח סעיף זה 7סעיף 

לעיל  7.5לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה כאמור בסעיף  8.1כאמור בסעיף לפעול הנאמן יהיה חייב  .8.2
או /שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו

פרסום  .ט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הסביר הראשוןסביר לעשות כן ופנה לבית המשפ
 .לעיל 8.1החלטת אסיפת המחזיקים לעניין זה יהווה מתן ההודעה הנדרשת בסעיף 

לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בה יוחלט בהחלטה רגילה , בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, הנאמן רשאי .8.3
כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי . פי שטר זה-הם עלאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותי

פעולת הנאמן תתבצע במקרים . אגרות חוב כאמור לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור
הנאמן יגיש בקשה לפירוק החברה , על אף האמור לעיל. כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר

, כוחם-ידי באי-בעצמם או על, לה בעניין זה החלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב בה נכחורק לאחר שהתקב
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע ) 50%(מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים 

ב או ברו, לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה 75%-ברוב של המחזיקים ב, לאסיפה
מחזיקים באגרות חוב שלהם , כוחם-ידי באי-בעצמם או על, כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה

 . מהיתרה כאמור) 10%(אחוזים  הלפחות עשר

- אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב על, בכל עת, לכנס, רשאי הנאמן אך לא חייב, כפוף להוראות שטר זה .8.4
 .עניין הנוגע לשטר הנאמנות או לקבל את הוראותיה בכל/מנת לדון ו

לצורך פניה , פי שטר הנאמנות-ידו על-לעכב ביצוע של כל פעולה על, פי שיקול דעתו הבלעדי-על, הנאמן רשאי .8.5
או /או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו

 . הוראות מבית המשפט כיצד לפעול

   וליםנאמנות על התקב .9

לרבות אך לא , בכל דרך שהיא, ופירעון כל חוב אחר כלפיו למעט שכר טרחתו, ידי הנאמן-כל התקבולים שיתקבלו על
, אם ינקוט, או כתוצאה מהליכים שינקוט/ו או ממימוש בטוחות/ו כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי, רק

  :מטרות ולפי סדר העדיפות הבאידיו בנאמנות וישמשו בידיו ל- יוחזקו על, כנגד החברה

או , הוטלו עליו, ידי הנאמן-התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על, לסילוק ההוצאות -תחילה  .9.1
  ; לרבות שכרו, נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות

   ;)להלן 21כהגדרת מונח זה בסעיף (יפוי פי ההתחייבות לש-לתשלום כל סכום אחר על -שנית  .9.2

לשטר מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף  21לתשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  -שלישית  .9.3
  . להלן 21 להלן ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 21

למטרות לפי סדר העדיפות , מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החובאלא אם הוחלט אחרת בהחלטה , היתרה תשמש
פסו - פרי כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב –ראשית ) א: (הבא

 –שנית ) ב(; ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם
פסו ובאופן יחסי לסכום -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב פרי

כדי לשלם למחזיקי אגרות  –שלישית ) ג(; הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם
ידיהם שמועד תשלומם טרם חל פרי פסו -קות עלפי אגרות החוב המוחז-החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על

ידי החברה -בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על, ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם
פי אגרות החוב -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על -רביעית ) ד(; או באופן אחר
ת בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ובין אם לאו פרי פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים וזא, ידם-המוחזקות על

במידה , את העודף. ידי החברה או באופן אחר-בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על, להם
ככל , החוב ינוכה מס במקור מתשלומים למחזיקי אגרות. לפי העניין, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, שיהיה כזה

  .פי כל דין-שיש חובה לנכותו על

לעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין באסיפת  9מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שבסעיף 
  .מחזיקים
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יפעל הנאמן לקבלת הסכומים , כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם היא לא עשתה כן, יובהר
מור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט כא

 .בסעיף זה

 חלק ,להם התשלום ביצוע חלף ,החוב אגרות מחזיקי עבור ,הנאמן לחשבון להעביר החברה רשאית תהא ,עת בכל
 אחר שמילאה כמי החברה את ויראו ,נאמןל החברה תעביר אותו )קרן או/ו ריבית(הבא  התשלום מלוא או

 ולמחזיקים ולנאמן ,הנאמן חשבון לזכות הנדרש הסכום את העבירה אם האמורים המחזיקים כלפי התחייבותה
  .לעיל זה בסעיף האמור התשלום העברת עם בקשר כאמור במקרה החברה כנגד טענה כל תהא לא

  סמכות לעכב חלוקת הכספים .10

היה והסכום הכספי אשר יתקבל אצל הנאמן ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה , ללעי 9למרות האמור בסעיף  .10.1
לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה , ח"שמיליון  1יהיה פחות מסך של , כאמור לעיל, למחזיקי אגרות החוב

 .פי שטר זה-בהשקעות המותרות על, כולו או מקצתו, הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור

יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך תשלומם , האמורות לעיל על רווחיהן לכשתגענה ההשקעות .10.2
אשר יספיק כדי לשלם לפחות את סכום הריבית לתשלום הקרוב לסכום , אם יגיעו, למחזיקי אגרות החוב

יהיה הנאמן חייב לחלק את הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב במועד , פי תנאי אגרות החוב-שנקבע על
לפי החלטה רגילה , רשאים מחזיקי אגרות החוב, אף האמור בסעיף זה-על. תשלום הקרן או הריבית הקרוב

במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב לפי לוח הסילוקין של , להורות לנאמן לשלם להם, ידם-שתתקבל על
אף אם סכומם , עילל 9ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף -את הכספים שנתקבלו על, אגרות החוב

 . והכל בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסהעומד על פחות מהסכום הנקוב לעיל 

  הודעה על חלוקה .11

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים  .11.1
 . להלן 22ן הקבוע בסעיף יום שתימסר באופ) 14(עשר - וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה, לעיל 9 ףבסעי

, לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע באגרות החוב .11.2
 .לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור) אם תהיה כזו(אך ורק על יתרת סכום הקרן 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .12

מסיבה שאינה , במועד הקבוע לתשלומו, ו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועלסכום כלשה .12.1
יחדל לשאת ריבית , ")המניעה": להלן(בעוד שהיא הייתה מוכנה לשלמו והיה ביכולתה לשלמו , תלויה בחברה

לפירעון  מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע
 ).לפי העניין(או הריבית /ו על חשבון הקרן אותו תשלום

ימים מהמועד שנקבע ) 14(עשר -מארבעההחברה תעביר את הסכום כאמור בהקדם האפשרי ולא יאוחר  .12.2
אשר יחזיק , לידי הנאמן, )ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים אז ביום העסקים הראשון לאחריו( לתשלומו

והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום , ר מחזיק אגרות החובאת הסכום בנאמנות עבו
תראה הפקדת אותו  -היה הסכום האמור התשלום האחרון . להלן 12.3בכפוף לאמור בסעיף , למחזיק זה

הנאמן יפקיד . להלן 12.3בכפוף לאמור בסעיף , סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות
פי שטר הנאמנות כאמור -ידו בנאמנות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על-סכום שיוחזק עלבבנק כל 

הנאמן יעביר למחזיק את הכספים , לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה. להלן 14.1בסעיף 
בניכוי כל ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות , שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם

בדבר , שיהיו מקובלות על דעת הנאמן, התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן הוכחות. פי דין-בניכוי כל מס עלו
 .זכותו של המחזיק לקבלו

כולל הרווחים (הסכומים שהצטברו בידו  יעביר הנאמן את, מהמועד הסופי לפירעון אגרות החובשנה בתום  .12.3
תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות והחברה , בניכוי הוצאותיו, לחברה) הנובעים מהשקעתם

ולא , שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב) 7(פי שטר הנאמנות עבור המחזיק עד לתום שבע -על
, ידי הנאמן כאמור לעיל-בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על. תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו

לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב . מחויביםבשינויים ה, זה 12יחול האמור בסעיף 
  .ידו כאמור-למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על

החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי  .12.4
מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק , אגרות החוב כאמור

כספים כאמור שלא יידרשו . או ברשלנות/או בזדון ו/ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו, כאמור



- 22 -  

יועברו , השנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב) 7(ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע -מאת החברה על
 .להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיאלבעלות החברה והיא תהא רשאית 

  קבלה מאת מחזיק אגרת החוב .13

ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר -קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על .13.1
 .את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה

 12.2הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי  .13.2
 .לעיל 13.1לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף 

 .לשטר יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב 9כספים שחולקו כאמור בסעיף  .13.3

 השקעת כספים .14

 הבנקים בישראלמאחד ידיו ב-יושקעו על, אמנותכל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנ .14.1

או  רות חוב ממשלתיותאג, בשקליםבפיקדונות , בשמו או בפקודתו, ומעלה AAשדירוגו לא יפחת מדירוג של 
 . והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל דין, מ וזאת כפי שיימצא למתאים"מק

ומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכ, עשה כן הנאמן .14.2
העמלות וההוצאות הקשורים בהשקעה האמורה , ובניכוי תשלומי החובה, בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו

 .פי הוראות שטר זה-וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על, ובניהול חשבונות הנאמנות

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .15

  :כדלקמן, כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן, פי הנאמןהחברה מתחייבת בזאת כל

  .להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה .15.1

לשמור את הפנקסים והמסמכים . לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים .15.2
או למי /ר לנאמן ווכן לאפש, )חשבונות וקבלות, משכנתא, לרבות שטרי משכון(המשמשים להם כאסמכתאות 
 ימי עסקים 7-ולא יאוחר מ לעיין בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה, שימנה הנאמן בכתב למטרה זו

 . או אישור כאמור/או מסמך ו/בכל פנקס ו, ממועד פניית הנאמן

על כל מקרה , לאחר שנודע להימי עסקים  2-וזאת לא יאוחר מלהודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר 
, כונס נכסים של החברהנכסיה רוב או כל וכן בכל מקרה בו מונה ל, החברה נכסירוב או כל בו הוטל עיקול על 

לחוק  350או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף /או מפרק זמני או קבוע ו/מנהל מיוחד ו
הסבירים הנדרשים לשם הסרת  וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים, כנגד החברה 1999-התשנ״ט, החברות

יפורש בהתאם " נכסי החברהרוב "המונח . הפירוק או הניהול לפי העניין, עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים
 .לעיל 7.1.17בסעיף למשמעותו 

על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים , להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שנודע לה .15.3
וזאת (לעיל  7.1וכן על חשש סביר של החברה לקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  יללע 7.1בסעיף 

או על קרות הנסיבות האמורות בתקנה , )לעיל 7.1המתנה בסעיף המבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי ו
 .א לתקנות ניירות ערך דוחות תקופתיים ומיידיים ובכפוף לאמור בה35

בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות כלליות מיוחדות (יה הכלליות לזמן את הנאמן לאסיפות .15.4
א בדבר זימון "פרסום הודעה במגנ. מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו) של בעלי המניות בחברה

  .אסיפה יהווה הזמנה לצורך סעיף זה

זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב לפי החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת  .15.5
  . ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן 5-לא יאוחר מ, דרישה סבירה בכתב של הנאמן

או /ל החברה ו"על ידי מנכ חתום החברה שלהראשונה בכתב אישור בכתב  על פי דרישתו, לתת לנאמן .15.6
ואת יתרת הערך , החוב שולמו במועדןהאחראי על תחום הכספים בחברה כי כל התשלומים למחזיקי אגרות 

 . הנקוב של אגרות החוב שבמחזור

 . ככל שידורגו, להודיע לנאמן בכתב ולמחזיקי אגרות החוב על הפסקת דירוג אגרות החוב .15.7

או ממועד עדכון שיעור /או ממועד הרחבת סדרה ו/ו ההנפקהימים ממועד  15למסור לנאמן לא יאוחר מתום  .15.8

 .Excelבקובץ ) קרן וריבית(וח סילוקין לתשלום אגרות החוב ל) ככל שתעודכן(הריבית 

או ממועד /ו דוח הצעת המדףימים ממועד הנפקת אגרות החוב על פי  15למסור לנאמן לא יאוחר מתום  .15.9
 .הרחבת סדרה העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב
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יווחים של החברה במערכת ד. ידי החברה או חברה בת-למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על .15.10
  .א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן"המגנ

ובכלל זה בהתאם , בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך .15.11
ידי -ואשר הודעה על מינויו תימסר על(או לנציג מורשה שלו (למסור לנאמן , לחוק) א(י35להוראות סעיף 

או /אישור של נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ו, פי דרישתו-על, ))ן לחברה עם מינויוהנאמ
לרבות הנכסים שישועבדו (או נכסיה /עסקיה ו, בנוגע לחברה, או מידע/או פרטים ו/או מסמכים ו/חישובים ו

הגנה על זכויות  לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם) לטובת הנאמן אשר אינם בבעלות החברה
והכל כפי שידרשו באופן סביר , ח שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן"וכן תורה לרו, מחזיקי אגרות החוב

 . ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן 5-בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ולא יאוחר מ, ידי הנאמן-על

בחתימת ( החברה לנאמן אישור חתום כדיןתמציא , בדצמבר של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף 31מדי  .15.12
כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות החוב או בתקופה שהחל מתאריך , )מורשי החתימה של החברה

לא קיימת , ועד למועד מתן האישור, המאוחר מביניהם, האישור הקודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה
וראות בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש לרבות ביחס לה(מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות 
, בנוסף במועד האמור לעיל. אלא אם צוין הדבר באישור כאמור, )הנאמן התייחסות החברה באישור זה

 לחוק) 2)(ב(ח35או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן בקשר עם הוראות סעיף /תמציא החברה לנאמן אישור ו
 .ניירות ערך

 .להלן 28דיווחים כמפורט בסעיף לתת לנאמן את הדוחות וה .15.13

 .או שמה בתוך יום עסקים אחד/להודיע לנאמן בכתב על שינוי כתובתה ו .15.14

 .ככל שתעביר, למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב .15.15

 .לנאמן, כמסירה של המידע הכלול בדיווח, א יחשבו לכל דבר וענין"דיווחים של החברה במערכת המגנ .15.16

   התחייבויות נוספות .16

תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת , לשטר 7כמוגדר בסעיף , לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי .16.1
את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי , ידי הנאמן-שתידרש לכך על

  :הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות

העבירה . פי תנאיהן-ר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון עלתעבי .16.1.1
יראו את החברה כמי שמילאה אחר , או הריבית כאמור בסעיף זה/החברה את מלוא סכום הקרן ו

, או הריבית/מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלוונטי של הקרן ו
 .או לנאמן לא תהיה כל תביעה כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים/החוב וולמחזיקי אגרות 

או תגרום לביצוע כל הפעולות /או תבצע ו/או תחתום על כל המסמכים ו/תצהיר את ההצהרות ו .16.1.2
הכוחות וההרשאות של , או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות/הנחוצות ו
ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן או במועד מאוחר יותר  5או באי כוחו בתוך /הנאמן ו

 .ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או שנובע מכוחו

הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן לשם יישום , תיתן את כל ההודעות .16.1.3
ל הנאמן או במועד מאוחר יותר ככל ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו ש 5בתוך , הוראות שטר זה

 .שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או שנובע מכוחו

המאזן לא יפחת בכל  למסך כ שיעור ההון העצמי, כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן כי ,החברה מתחייבת .16.2
וחותיה הכספיים המאוחדים של ריים רצופים על פי דאלמשך תקופה של שני רבעונים קלנד 7%-עת שהיא מ

למשך שני רבעונים קלנדאריים רצופים על פי דוחותיה  7%-היה ושיעור ההון העצמי למאזן יפחת מ .החברה
שיעור ההון העצמי מסך כל המאזן : "להלן( 6%אך לא יפחת משיעור של  ,הכספיים המאוחדים של החברה

בפועל   LTV-יחס הכל עוד הקבועה לעיל וזאת נסית לא יהווה הדבר הפרה של אמת המידה הפינ, ")המעודכן
  .75%של לי אמקסימיעמוד על שיעור באותו מועד 

לא יפחת בכל עת שהיא  שלה ההון העצמי, כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן ,החברה מתחייבת, בנוסף .16.3
חותיה הכספיים ריים רצופים על פי דואלמשך תקופה של שני רבעונים קלנד₪ מיליון  200מסך של 

 .המאוחדים של החברה

כהגדרתה (תבצע חלוקה החברה לא , כל עוד אגרות החוב טרם נפרעו במלואןכי , החברה מתחייבת, בנוסף .16.4
במקרים  ")אישור הנאמן: "להלן(הנאמן בכתב ומראש ללא קבלת אישור  לבעלי מניותיה) בחוק החברות

 :הבאים

 או; כאמור הלאחר ביצוע חלוק₪ יון מיל 350-שלה יפחת מ שיעור ההון העצמי אם .16.4.1
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- האחרונים נמוך מ המאוחדים כאשר יחס ההון העצמי לסך המאזן על פי דוחותיה הכספיים .16.4.2
בהתבסס ( 11.5%-או כאשר חלוקה כאמור תביא לכך כי יחס ההון העצמי למאזן יפחת מ, 11.5%

 ,)האחרוניםהמאוחדים על דוחותיה הכספיים 

על פי , מהרווח הנקי 50%-על סך השווה ל בשיעור מצטבר העולהקה כאשר בכל מקרה לא תתבצע חלו
ועד למועד הדוח הכספי השנתי או הרבעוני  2015בינואר  1שנצבר מיום , המאוחדים דוחותיה הכספיים

מתחייבת החברה כי כל עוד אגרות החוב טרם , כמו כן .האחרון שפרסמה החברה טרם מועד החלוקה כאמור
ן של החברה ככל "וצע חלוקה מתוך רווחיה של החברה אשר מקורן בשערוך נכסי הנדלנפרעו במלואן לא תב

  .ויירשמו החל ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב

 הנדרש אישור הנאמן כאמור יכנס הנאמן אסיפה של מחזיקי אגרות החוב וייתן אישורו בכל מקום בו אישר
  .כאמור החלוקההאסיפה ברוב רגיל את 

 החברה תמציא ,החלוקה בדבר החברה ידי-על ההחלטה קבלת מועד לאחר עסקים ימי 3 - מ יאוחר לא
 או האחראי על תחום הכספים בחברה/החברה ו ל"מנכ ידי-על חתומה ,החברה מאת בכתב הצהרה לנאמן
 רצון לשביעות תחשיב ותצרף ,העניין לפי ,האמורים הרלבנטיים בתנאיםשל החברה  עמידתה )א: (בדבר
כי ביצוע אישור ) ג(; עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות) ב(; הנאמן

כי לא מתקיימת איזה מעילות אישור ) ד(; החלוקה לא יפגע ביכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב
איזו  תקיימותלהלשטר הנאמנות וכי למיטב ידיעתה אין חשש  7.1ההעמדה לפירעון מיידי הקבועות בסעיף 

  .הנאמן יסתמך על אישור החברה ולא יבצע בדיקה נוספת מטעמו .מהעילות האמורות

אשר צורף לדוח התקופתי של  2015לדוח הדירקטוריון לשנת  5.גזה ובסעיף  16.4 בסעיף כמפורט למעט
 מגבלות לע לה ידוע לא ,זה נאמנות שטר על החתימה למועד נכון כי ,מצהירה החברה, 2015החברה לשנת 

חלוקה  על החלות הכלליות החוקיות למגבלות פרט בעתיד לבצע חלוקה יכולתה על להשפיע אחרות העשויות

  .החברות או כל דין אחר בחוק

לרבות ( האמוריםהמאוחדים זה פירושו הון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים  16לצרכי סעיף " הון עצמי"
  . )זכויות מיעוט

לעיל  16.4- ו 16.3, 16.2 ק"בס ל אחת מאמות המידה הפיננסיות המפורטותתציין את עמידתה בכ החברה .16.5
 רסום דוחותיה הכספייםימי עסקים ממועד פ 7בתוך  בנוסף. המאוחדים במסגרת דוחותיה הכספיים

 ,החברה מאת בכתב הצהרה לנאמן תמציא החברה ,של החברה השנתיים או/ו הרבעוניים המאוחדים
 הרלבנטיים בתנאים עמידתה בדבר או האחראי על תחום הכספים בחברה/והחברה  ל"מנכ ידי-על חתומה

 בהתחייבויות החברה עמידת את יבדוק הנאמן. הנאמן רצון לשביעות תחשיב ותצרף ,העניין לפי ,האמורים
 הכספיים המאוחדים הדוחות את מיום שיקבל עסקים ימי 7 תוך לעיל 16.4-ו 16.3, 16.2 ק"בס המפורטות
 קבלת של בדרך תתבצע הנאמן בדיקת. בצירוף ההצהרה האמורה, העניין לפי, השנתיים או/ו הרבעוניים

  .נוספות בדיקות לבצע הנאמן על חובה חלה ולא לעיל האמורה הצהרהה

לרבות חברת בת של (לא תתקשר החברה , כי כל עוד אגרות החוב טרם נפרעו במלואן, החברה מתחייבת .16.6
שהייתה , יש עניין אישי בה, השליטה בחברה או שלבעל השליטה בחברה בכל עסקה חריגה עם בעל) החברה

לו היתה החברה חברה , לחוק החברות 275ברוב המיוחד הקבוע בסעיף , טעונה אישור האסיפה הכללית
נדרש אישור הנאמן כאמור יכנס הנאמן אסיפה של מחזיקי אגרות . ציבורית וזאת ללא קבלת אישור הנאמן

 .ו בכל מקום בו אישרה האסיפה ברוב רגיל את ההתקשרות כאמורהחוב וייתן אישור

כל עסקה שתמורתה תשולם ) א: (לא יידרש אישור הנאמן בכל אחד מהמקרים הבאים, למרות האמור לעיל
העסקאות המנויות בתקנות ) ב(; לבעל השליטה בחברה בדרך של הקצאת מניות נוספות בחברה בלבד

או (התקשרות של החברה  )ג(; ועסקאות זניחות 2000 –ס "התש, )י ענייןהקלות בעסקאות עם בעל(החברות 
בתנאי ) ל החברהאו של חברת בת ש(בכל עסקה במהלך העסקים הרגיל של החברה ) חברת בת של החברה

מסך ) חצי אחוז( 0.5%אשר היקפה הכספי אינו עולה על , שוק שהיו נקבעים בין קונה מרצון למוכר מרצון
בכל עסקה חריגה עם בעל ) או חברת בת של החברה(התקשרות החברה ) ד(; המאזן המאוחד של החברה

ן אגרות החוב ואשר אין בה כדי שתוקפה יחול לאחר פרעו, או שלבעל השליטה יש עניין אישי בה, השליטה
להשפיע על תוצאות הפעילות ומצבה הכספי של החברה בתקופה שעד למועד פרעון המלא והסופי של אגרות 

, עם בעל השליטה או עם קרובו של בעל השליטה) או חברת בת של החברה(התקשרות של החברה ) ה(; החוב
או מתכונת ההתקשרות עמו /ואו תנאי העסקתו /נתו ובאשר לשינוי תנאי כהו -או עובד /שהוא נושא משרה ו

ובלבד שהשינוי האמור משקף תוספת של עלות ) ממעמד של נותן שירותים חיצוני למעמד של עובד ולהיפך(
ביחס לעלות העסקתו בשנה , מדדעליית הבתוספת הצמדה ל, 2.5%של עד ) או לחברת בת(שנתית לחברה 

בתוספת , בשנה 2.5%-ל, כאמור, ה תוספת העלות השנתית לחברהמובהר בזאת כי אם לא הגיע(הקודמת 
עליית בתוספת הצמדה ל, 2.5%-בהשוואה לשנה הקודמת אזי יתרת התוספת שעד ל, מדדעליית ההצמדה ל

תגמול קרובו של בעל השליטה שהינו עובד של ) ו(; )וכן הלאה, תועבר במצטבר לשנה שלאחריה, מדדה
שלא יחרגו מהמקובל בחברה או בחברת הבת ) ביחס לתזמון התגמול והיקפו( בתנאים, או חברת בת/החברה ו
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של אותו עובד לא מדובר בהעסקה ובלבד ש )קרי שאינם קשורים לבעל השליטה(ביחס לצדדים שלישיים 
 .כנושא משרה

 לרבות לחידושן ,המדף לתשקיף 7המתוארות בפרק דרש אישור הנאמן לכל אחת מהעסקאות ייובהר כי לא י
 .באותם תנאים או בתנאים הקבועים לעיל ו הארכתןא

בתחום ההשכרה והליסינג תהא עיקר פעילותה , החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן .16.7
 .של כלי רכב

 אגרות את המדרגת החברה ידי-על מדורגות להיות תמשכנה החוב שאגרות לכך לגרום מתחייבת החברה .16.8
 במשרד והחיסכון הביטוח ,ההון שוק על בידי הממונה שאושרה(אחרת  רגתמד חברה ידי-על או החוב
כי הפסקת דירוג אגרות , לעניין זה מובהר .המלא לפדיונן עד )שיבוא במקומו אחר מפקח גוף כל או האוצר

 watch("לרבות העברת אגרות החוב לרשימת מעקב , או נסיבות שאינן בשליטת החברה/החוב עקב סיבות ו
list ("ו כל פעולה דומה אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת לא יחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוגא. 

לתנאים הרשומים  4.9או הפסקת דירוג ראה סעיף  חברה מדרגת לפרטים אודות דיווחים בקשר עם החלפת
 .מעבר לדף

  כח- באי .17

לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את  להוציא, את הנאמן בתור בא כוחה, באופן בלתי חוזר, החברה ממנה בזאת .17.1
ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות , כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה

ולמנות כל , פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה-שהחברה חייבת לעשותן על
בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את , פי שטר זה וזאת-יו עלאדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקיד

פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן -הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על
 .ובלבד שפעל באופן סביר

ן לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את הנאמ 17.1 אין במינוי לפי סעיף .17.2
והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו , ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא

על סמך כל פעולה שלא נעשתה על , בגין זה, בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין
או /או בזדון ו/חוסר תום לב ווהכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ב, ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל

 .שאינה פטורה על פי דין ברשלנות

 ידי הנאמן-דיווח על .18

דוח שנתי על ענייני , ריתאעד תום הרבעון השני בכל שנה קלנד, יערוך ויפרסם הנאמן דוח הצעת המדףהחל מפרסום 
  ").הדוח השנתי: "להלן(הנאמנות 

לרבות לפי עמדות סגל רשות ניירות , אחר הנדרש על פי דיןהדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים וכן כל פרט 
  :ערך

 .פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה .18.1

 .דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה .18.2

  . א"את הדוח השנתי במערכת המגנ) בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן(הנאמן יפרסם 

מן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל הצעדים שנקט נודע לנא
  .לפי העניין, למניעתה או לקיום התחייבויות החברה

לפי דרישה , הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו לרבות
בתוך זמן סביר ממועד , לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב) 10%(אחוזים  סבירה של מחזיקים בעשרה

  . לחוק) ד(י35והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף , הדרישה

  סמכויות מיוחדות  .19

שר או הקובעים את זכותו בק/המייצגים ו, יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, הנאמן .19.1
או כל חברה בנקאית /אצל כל בנקאי ו, או במקום אחר שיבחר/בכספת ו, עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו

 .או אצל עורך דין/ו

רואה , או עצתו של כל עורך דין/הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו ו .19.2
או /בין אם חוות דעת ו, ולפעול בהתאם למסקנותיה, חרמתווך או מומחה א, מודד, מעריך, שמאי, חשבון

הנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם . ידי החברה-או על/עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו
אלא אם כן נקבע , או עצה כאמור/ידו על סמך חוות דעת ו-או מחדל שנעשו על/כתוצאה מכל פעולה ו

או בחוסר תום לב /ו) פי דין-למעט רשלנות הפטורה על(נאמן ברשלנות בהחלטה שיפוטית חלוטה כי פעל ה
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ובלבד שככל , החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים שימונו כאמור. או בזדון/ו
הנאמן ייתן לחברה , שהדבר אפשרי בנסיבות העניין ושאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב

 .כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמורהודעה מראש על 

או כל /פקסימיליה ו, מברק, ידי מכתב- להישלח או להתקבל על, כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן .19.3
  .אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע

ן מנת לדו- אסיפת מחזיקי אגרות החוב על, לכנס בכל עת, אך לא חייב, רשאי הנאמן, כפוף להוראות שטר זה .19.4
 .או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה/ו

לפי שיקול , בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות, בכפוף לכל דין .19.5
וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת , דעתו המוחלט

) פי דין-למעט רשלנות הפטורה על(אלא אם כן נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הנאמן פעל ברשלנות , ל"כנ
 .או בזדון/או בחוסר תום לב ו/ו

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו , בכפוף לכל דין  .19.6
אין . פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן בשטר זה-על אלא, צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה

  .באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות

  סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .20

כדי , בין עורך דין ובין אחר, ו במקומו/ים שיפעל/למנות שלוח, במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות, הנאמן יהיה רשאי
להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל  לעשות או

הנאמן ייתן , ככל שהדבר אפשרי ושאין בכך בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. נקיטה בהליכים משפטיים
ה תישא במלוא ההוצאות החבר. לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור ובכתב מראש עסקים ימי) 5(חמישה של הודעה 

כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר . הסבירות בגין העסקת שלוחים שימונו כאמור
החברה תהיה . עם דרישתו הראשונה הוצאות אלו מידוהחברה תחזיר לנאמן , )לרבות מראש(של כל שלוח כזה 

בין במישרין ובין , ו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד ענייניםרשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור במקרה ב
ימי עסקים ) 5(חמישה בעסקי החברה ובתנאי שהחברה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך , בעקיפין

לא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה , עם זאת .ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח
יובהר כי . כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים, יקיםבאסיפת מחז

פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה על מינוי שלוחים כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין 
 ככל ,הנאמן. ופעולות שלוחיו מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו. זה

 אין כי מובהר .לעיל כאמור שלוח מינוי בעת החברה בעמדת להתחשב ינסה הניתן וככל, החברה עם יתייעץ ,הניתן
   .שלוח מינוי בעת הנאמן של הבלעדי דעתו שיקול את להגביל כדי זה בסעיף באמור

 שיפוי הנאמן .21

כל אחד בגין , לשטר הנאמנות 21.6טי כאמור בסעיף במועד הקובע הרלוונ(החברה ומחזיקי אגרות החוב  .21.1
, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי משרה בו, )לשטר הנאמנות 21.4התחייבותו כאמור בסעיף 

או /פי הוראות שטר נאמנות זה ו-ידי הנאמן על או ימונה על/שלוח או מומחה שימנה ו, בעלי מניותיו, עובדיו
: להלן(פי הוראות שטר נאמנות זה -לה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב עלפי החלטה כדין שהתקב-על

פי פשרה -או על) שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע(פי פסק דין -בגין כל חיוב כספי על") הזכאים לשיפוי"
אשר עילתו נובעת מפעולות שביצעו ) וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה(שנסתיימה 
או /או הוראה של רשות מוסמכת ו/פי חוק ו-או על/יפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה והזכאים לש
זכאים לשיפוי המגיע למחזיקי אגרות החוב וכן בגין שכר  לפי דרישת או/או לפי דרישת החברה ו/כל דין ו

כאלה שלפי דעתם  או בקשר לפעולות, או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות/והוצאות סבירות שהוציאו ו
או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל /ל ו"היו דרושות לביצוע הנ
תביעות , הוצאות, דין ודברים, משא ומתן, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, מיני הליכים משפטיים

 .כלשהו ביחס לנדון או לא נעשו באופן/או דבר שנעשו ו/ודרישות בנוגע לכל עניין ו

 :והכל בתנאי כי

וזאת מבלי לפגוע בזכותם לדרוש , הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי ]1[
 ;אם וכלל שתקום לו זכות כאמור, שיפוי בדיעבד

שלא בתום לב ופעולה זו נעשתה שלא  הזכאים לשיפוי פעלו כי חלוטה שיפוטית בהחלטה נקבע לא ]2[
 ;פי שטר נאמנות זה-עלשלא או /בהתאם להוראות הדין ושלא , ילוי תפקידםבמסגרת מ

פי חוק -התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על הזכאים לשיפוי כי חלוטה שיפוטית בהחלטה נקבע לא ]3[
 ; כפי שיהיה מעת לעת

 .הזכאים לשיפוי פעלו בזדון כי חלוטה שיפוטית בהחלטה נקבע לא ]4[
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זכאים יהיו הזכאים לשיפוי מוסכם כי  ".התחייבות השיפוי"זה תקרא  21.1פי סעיף -התחייבויות השיפוי על .21.2
 חלוטה שיפוטית בהחלטה ייקבעבכל מקרה בו  ואולם דרישתם עם מיד" השיפוי התחייבות"סכום  לתשלום

שלא בהתאם להוראות הדין או , שלא במסגרת מילוי תפקידם, פעלו שלא בתום לב) 1: (הזכאים לשיפויכי 
 לאחר אזי– - פעלו בזדון) 3(או /ו; פי חוק-התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על) 2(או /ו; תשטר הנאמנו

 את לשיפוי הזכאים ישיבו ,לעיל כאמור נגדם לנטען בהתאם פעלו אכן כי חלוטה שיפוטית בהחלטה שיקבע
  .להם ששולמו "השיפוי התחייבות" סכומי

כל אימת שיהיה על הנאמן לפי תנאי שטר , לעיל 21.1שבסעיף ' התחייבות השיפוי'מבלי לגרוע מתוקף  .21.3
או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב /או כל דין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/פי חוק ו-או על/הנאמנות ו

לרבות אך לא , לעשות פעולה כלשהי, או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב/או לפי דרישת החברה ו/ו
יהיה הנאמן רשאי , כאמור בשטר זה, תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב רק פתיחת הליכים או הגשת

, עד שיקבל לשביעות רצונו כתב שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם, להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור
או להוצאות שיכולות /בגין כל אחריות לנזקים ו, מן החברה -ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה 

: להלן(' התחייבות השיפוי'או פיקדון כספי לכיסוי /אים לשיפוי עקב עשיית הפעולה האמורה ולהיגרם לזכ
ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית המימון במועד בו , בעדיפות ראשונה מהחברה") כרית המימון"

בסעיף  כאמור(ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע -נדרשה לעשות זאת על
כהגדרת מונח זה (' חלקו היחסי'כל אחד את , בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית המימון, )להלן 21.6
במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על הנאמן ). להלן

הנאמן מנקיטת פעולה דחופה  באמור כדי לפטור את אין. חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים
 . הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב

מעת , הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור
  .ידו-בסכום שיקבע על, לעת

 :התחייבות השיפוי .21.4

או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות /ות שבוצעו ופעול) 1(בכל מקרה של  תחול על החברה .21.4.1
או נדרשו להתבצע לפי /פעולות שבוצעו ו) 2(וכן ; זכויות מחזיקי אגרות החוב  או לשם הגנה על
 .דרישת החברה

בכל מקרה של ) לשטר הנאמנות 21.6כאמור בסעיף (שהחזיקו במועד הקובע  תחול על המחזיקים .21.4.2
ולמעט פעולות שכאמור (להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב  או נדרשו/פעולות שבוצעו ו) 1(

ידי -אי תשלום על) 2(וכן ; )שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב
יובהר כי אין . לשטר הנאמנות 21.4.1פי סעיף -החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על

לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי  )2(בתשלום בהתאם לסעיף קטן 
 .לעיל 21.4.1בהתאם להוראות סעיף 

או לא תפקיד את /החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו) א: (בכל מקרה בו .21.5
הנאמנות לשטר  21.4.2חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף ) ב(או /ו; סכום כרית המימון

יגבו הכספים באופן , לשטר הנאמנות 21.4או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף /ו
 :הבא

או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב /הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו - ראשית  ]א[
 ; לשטר הנאמנות 12ויחולו הוראות סעיף , לאחר תאריך הפעולה הנדרשת

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את התחייבות  - שנית  ]ב[
כל אחד ) לשטר הנאמנות 21.6כאמור בסעיף (יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע , השיפוי

הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא . בידי הנאמן הסכום החסר) כהגדרת מונח זה(בהתאם לחלקו היחסי 
וישולם ) כאמור בתוספת הראשונה(בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב  ריבית שנתית

 .לשטר הנאמנות 21.9בקדימות כאמור בסעיף 

החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי : משמעו" חלקו היחסי"  
מובהר כי חישוב החלק . ועדלשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מ 21.6כאמור בסעיף 

  . היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק

כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו , יובהר
ה זה יחול על השבת הסכומים לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקר

  .לשטר זה 9סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 
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 :או בתשלום כרית המימון הינו כדלקמן/המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו .21.6

או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה /בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו  ]א[
ת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת הדרושות לשם מניע

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה  -של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
 . יום המסחר הקודם לו, או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר

פי החלטת אסיפת מחזיקי -כרית המימון נדרשים על או תשלום/בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו  ]ב[
כפי שמועד זה נקבע (יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה  -אגרות חוב 

 .ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה) בהודעת הזימון

יהיה בקבלת התשלומים  לא, ידי החברה-ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על .21.7
 .זה 21כמפורט בסעיף , מהמחזיקים כדי למנוע מהנאמן לפעול להשגת הסכומים מן החברה

לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף  .21.8
 .לשטר הנאמנות 9

  הודעות  .22

א של רשות "ידי דיווח במערכת המגנ-ות החוב תינתן עלאו הנאמן למחזיקי אגר/כל הודעה מטעם החברה ו .22.1
א בשם "הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ. ניירות ערך

פי דין תינתן -במקרים המחייבים זאת על. ידי הנאמן לחברה-הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על
היוצאים לאור בישראל , ם מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבהההודעה בנוסף בדרך של פרסו

כל הודעה שתפורסם כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה . בשפה העברית
 ).לפי העניין, א או בעיתונות"במערכת המגנ(כאמור 

יובהר כי הודעות כאמור אינן . נאמןידיה גם ל-העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על .22.2
העתקים מההודעות שייתן הנאמן למחזיקים . א"כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ

א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד "פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ. ידיו גם לחברה-ישלחו על
 .האחר

 הנאמן או/ו החברה מטעם הודעה כל ,בחוק כמשמעותו "וחמדו תאגיד" להיות החברה תחדל שבו במקרה .22.3
 כל. העברית בשפה בישראל הנפוצים יומיים עיתונים בשני פרסומה ידי-על תינתן החוב איגרות למחזיקי
 בעיתונים פרסומה ביום החוב איגרות מחזיקי לידי שנמסרה כהודעה תחשב כאמור שתפורסם הודעה
 .כאמור

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה , ת בשטר זהככל שלא נקבע מפורשות אחר .22.4
או לפי , ידי מכתב רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות-לנאמן תוכל להינתן על

או באמצעות שיגורה בדואר , בכתב) לפי העניין(כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן או הנאמן לחברה 
ידי החברה -כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו נתקבלה על. פקסימיליהאלקטרוני או ב

כל הודעה או דרישה . כעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר) לפי העניין(או הנאמן 
ביום העסקים ) לפי העניין(ידי החברה או הנאמן -שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על

בתוספת וידוא טלפוני (כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה . ון שלאחר מועד מסירתההראש
כעבור יום עסקים אחד מיום ) לפי העניין(ידי החברה או הנאמן - תחשב כאילו נתקבלה על) בדבר קבלתה

לא אוטומטי שקבלתו אושרה בדואר אלקטרוני חוזר (כל הודעה שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני . שיגורה
כעבור יום עסקים אחד ) לפי העניין(ידי החברה או הנאמן -תחשב כאילו נתקבלה על) על ידי הצד המקבל

 .מיום שליחתה

 או שינויים בשטר הנאמנות/פשרות ו, ויתור .23

, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, החברה והנאמן יהיו רשאים, בכפוף להוראות כל דין .23.1
 :אם נתקיים אחד מאלה, או תנאי אגרות החוב/את שטר הנאמנות ו לשנות

ולמעט שינוי של זהות הנאמן , הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים באותה סדרה .23.1.1
שינוי במועדי התשלומים על פי , או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו, או שכרו

בפועל והתאמות בעקבות סטייה   LTV-עמידת החברה ביחס ה ,הריביתשינוי בשיעור , אגרת החוב

שינוי בתנאי הרחבת סדרה בהתאם , שינוי בעילות להעמדה לפירעון מיידי ,הנדרש LTV-משיעור ה
 28שינוי בסעיף , לשטר הנאמנות 16.2-16.4 פיםסעיהתניות הקבועות בשינוי ב, לעיל 2.5לסעיף 

לתנאים שמעבר לדף  4החברה לנאמן או למחזיקים או שינוי סעיף  לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי
 .בנסיבות הקבועות שם שעניינו שינוי בשיעור הריבית
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בה נכחו , המחזיקים הסכימו לשינוי בהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב .23.1.2
וב של לפחות בר, לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב) 50%(מחזיקים בחמישים אחוזים 

או ברוב כאמור באסיפה , מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה) 2/3(שני שלישים 
לפחות מהיתרה ) 20%(כללית נדחית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים 

  .כאמור

א בלבד על כל שינוי "גנאו הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באמצעות מערכת המ/החברה ו .23.2
 .טרם ביצועו, או ויתור כאמור/ו

יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים למסור לו או , פי סעיף זה לעיל- בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על .23.3
ולפי , שינוי או תיקון כאמור, פשרה, לשם רישום הערה בדבר כל ויתור, לחברה את תעודות אגרות החוב

 .החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו להתרשום , דרישת הנאמן

 :וכפוף להוראות כל דין, זה לעיל 23בנוסף לאמור בסעיף  .23.4

-עמידת החברה ביחס ה, שינוי בשיעור הריבית, למעט שינוי במועדי התשלומים על פי אגרת החוב .23.4.1

LTV  בפועל והתאמות בעקבות סטייה משיעור ה-LTV שינוי בעילות להעמדה לפירעון  ,הנדרש
שינוי בהתניות הקבועות בסעיפים  ,לעיל 2.5שינוי בתנאי הרחבת סדרה בהתאם לסעיף  ,ימייד

לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או  28שינוי בסעיף , לשטר הנאמנות 16.2-16.4
לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית בנסיבות הקבועות  4למחזיקים או שינוי סעיף 

הנאמן יהיה רשאי , יז לחוק החברות350שאין המדובר בהסדר חוב כהגדרתו בסעיף  וכן ככל שם
לוותר על כל הפרה , משום פגיעה בזכויות המחזיקים, לדעתו, מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר

 .ידי החברה-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על-או אי

 350תקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף בכפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות וה .23.4.2
ובאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה , לחוק החברות

לפחות מיתרת הערך הנקוב של ) 50%(חמישים אחוזים , או על ידי באי כוחם, המחזיקים בעצמם
לפחות , ו על ידי באי כוחםשנכחו בה המחזיקים בעצמם א, או באסיפה נדחית, קרן אגרות החוב
ושנתקבלה ברוב של המחזיקים המשתתפים באסיפה , מן היתרה האמורה) 20%(עשרים אחוזים 

בין , יהיה הנאמן רשאי, לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות) 2/3(בשני שלישים 
זכות או תביעה להתפשר עם החברה בקשר לכל , לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפרעון

של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיו לרבות ויתור על כל זכות 
או של מחזיקי אגרות החוב כלפי /מזכויותיו או זכות מזכויות מחזיקי אגרות החוב או תביעה שלו ו

 .החברה

החוב כאמור  התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות .23.4.3
ובלבד שהנאמן לא , כפי שאושרה על ידי האסיפה, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, לעיל

או בזדון ביישום  חוקברשלנות שאינה פטורה על פי , הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב
 .החלטת האסיפה

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .24

מרשם נפרד ביחס לכל סדרת אגרות חוב (רות חוב החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אג .24.1
 . אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם, בהתאם להוראות חוק ניירות ערך, )שהנפיקה

  .מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו .24.2

כללא או מ, החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת .24.3
תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי , או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, משוערת

, יורשיו החוקיים. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו אגרות החוב. בקשר לאגרות החוב
לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי 

יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות ) עקב פירוקו -ואם הוא תאגיד (כל מחזיק רשום 
  .שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם

 שחרור .25

רה בנאמנות בידי הנאמן נפדו או לכשתפקיד החב, לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב נפרעו
וכן לכשיוכח לשביעות , סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלוא התחייבויות החברה מכוח אגרות החוב ושטר הנאמנות

פי הוראותיו -ידי הנאמן בקשר לשטר זה ועל-רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על
לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו בגין אגרות , אזי יהיה הנאמן חייב, שולמו במלואן

 .פי התנאים הקבועים בשטר זה- החוב שלא נדרש פדיונן על
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 מינוי נאמן חדש ופקיעת כהונת הנאמן .26

וכן עמדות סגל  יחולו הוראות חוק ניירות ערך, סיום כהונת הנאמן וכן מינוי נאמן חדש, על כהונת הנאמן .26.1
 . רךרשות ניירות ע

על אף האמור לעיל החלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו ומינוי נאמן אחר במקומו תתקבל באסיפת  .26.2
 . לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב) 50%(חמישים אחוזים רוב של מחזיקים ב

הנאמן שכהונתו הסתיימה או פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר , בכפוף להוראות כל דין .26.3
הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות . קומובמ

חובות , לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות. ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך, נשוא שטר הנאמנות
 .כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה, והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין, וסמכויות

 .או מינוי נאמן אחר/וח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן והחברה תפרסם ד .26.4

פי שטר הנאמנות ולפי אגרות החוב לא יפקעו עד לסיום העברת -מובהר כי התחייבות הנאמן לבצע פעולות על .26.5
הנאמן מתחייב לפעול בשיתוף פעולה עם . לידי נאמן חליף, ככל שיהיו, נכסיה וזכויותיה, כספי הנאמנות

, מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות. החליף לצורך העברה כאמורהחברה והנאמן 
שעילתן קודמת למועד , ככל ויהיו, או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן/תביעות או טענות שיהיו לחברה ו

 .פי כל דין-ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על, סיום כהונתו כנאמן

 מחזיקי אגרות החוב אסיפות של .27

 .אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה

 דיווח של החברה לנאמן .28

  :כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב, החברה תמסור לנאמן

 תמורת של מלא שחרור לצורך נדרש שרישומם השעבודים כל של החברות ברשם הרישום הליך השלמת עם .28.1
 -ה יחס את תציין היא בו מיידי בדוח תפרסם החברה, דוח הצעת המדף פי על בהחו אגרות של ההנפקה

LTV  הכולל הביטחונות ושווי החוב אגרות של מסולקת הבלתי היתרה עם יחד בפועל. 

 הדוח למועד בפועל  LTV-ה יחס את הרבעונייםהמאוחדים  הכספיים דוחותיה במסגרת תפרסם החברה .28.2
 הכספיים בדוחותיה ידה על הנהוגה הגילוי מתכונת את תשנה והחברה במידה כי, בזאת מובהר. הכספי

 החוב אגרות למחזיקי יימסר כאמור מידע, בפועל  LTV-ה יחס את לפרסם שתחדל באופןהמאוחדים 
  .א"המגנ במערכת לרבעון אחת החברה על ידי שיפורסם מיידי דיווח במסגרת

, )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של החברה(רסומם לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפ .28.3
בדצמבר של  31דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ביום 

  .מיד לאחר פרסומם, השנה שחלפה ודוחות תקופתיים

כל  ,)ללא קשר לסטאטוס המשפטי של החברה(לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם  .28.4
ח "בצירוף דוח סקירת רו, מיד לאחר פרסומו, דוח כספי ביניים וכל דוח רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה

 .ביחס אליהם

 . כל דוח מיידי מיד עם התפרסמו .28.5

על כך כי למיטב ידיעתו בוצעו ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה -אישור בכתב החתום על .28.6
, רן ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזוראו הק/הריבית ותשלומי  כל

המאוחר , האישור הקודם שנמסר לנאמן מתאריךאו /שמתאריך שטר זה ו בתקופה למיטב ידיעתו וכן כי
אלא אם צוין הדבר באישור , לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה, ועד למועד מתן האישור, מביניהם
ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב  7י קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה וכל זאת בתוך וכ, כאמור

 . מהחברה אישור כאמור

לרבות אישורים ומסמכים בקשר עם , כל אישור אשר החברה התחייבה לתת בהתאם להוראות שטר זה .28.7
 .ככל שתהיינה, בטוחות

תמסור החברה לנאמן דיווחים כנדרש , רות ערךכמשמעותו בחוק ניי, אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח .28.8
ביטוח וחיסכון במשרד האוצר כפי שיהיו מעת , מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם להנחיות אגף שוק ההון

 .לעת

 .א של רשות ניירות ערך ייחשב כאילו נמסר לנאמן"מובהר כי כל דיווח מיידי של החברה במערכת המגנ .28.9
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, ייחתמו באמצעות מורשי חתימה של החברה, זה לעיל 28כאמור בסעיף , ברה לנאמןידי הח-האישורים שיינתנו על
 .שהינם נושאי משרה בה

 שכר הנאמן  .29

 . 4נספח בכמפורט , בהתאם לשטר נאמנות זה, החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו

  הסכמים אחרים .30

, לפי שטר הנאמנות, תפקידו של הנאמןבכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי 
כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך , או בעצם מעמדו כנאמן

פי שטר הנאמנות ובכשירותו - ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמן על, הרגיל של עסקיו
  .בין תפקידו כנאמן לבין ההסכמים האחרים כאמור ענייניםניגודי קיומם של  לענייןכנאמן לרבות 

 אחריות הנאמן .31

ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן , על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות .31.1
לא יהא אחראי כלפי מחזיק לנזק , סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין

אלא אם , לחוק 1ט35או ) 1ד(ח35שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 
זה  31.1מובהר כי ככל שתעורר סתירה בין הוראת סעיף . כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה

מחמירה יותר  למעט ככל שנקבעה הוראה, זה 31.1תגבר הוראת סעיף , להוראה אחרת בשטר הנאמנות
 .בשטר

) 2ד(ח35בהתאם להוראות סעיף  )למעט התרשלות הפטורה על פי דין( פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות .31.2
 .לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור, לחוק) 3ד(ח35או 

 כללי .32

הימנעות , שתיקה, הנחה, ארכה, הרי כל ויתור, מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב
מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות ") ויתור("מפעולה 
אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות , מצד הנאמן על זכות כלשהי כוויתורלא יחשבו , פי שטר זה ואגרת החוב-לנאמן על

הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן , ר זה ואגרת החובמבלי לגרוע מההוראות האחרות של שט. המיוחדת בה ניתנה
בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה , כל הסכמה אחרת. מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב

זה הינן עצמאיות ובלתי  שטרזכויות הנאמן לפי . לא תיחשב כהסכמה כלשהי, או בכל דרך אחרת שאינה בכתב
לרבות שטר זה ואגרת (או הסכם /פי דין ו-או שתהיה לנאמן על/באות בנוסף לכל זכות שקיימת וו, תלויות זו בזו

  ).החוב

  תחולת הדין וסמכות שיפוט  .33

יפו תהא סמכות - לבתי המשפט בעיר תל אביב. בלבד הינו הדין הישראלי, על נספחיו, הדין החל על שטר נאמנות זה
בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות . טר נאמנות זהשיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לש

ובכל  יגברו הוראות שטר זה ,לבין שטר זה, או אגרות החוב/בקשר לשטר זה ואו בתיקון התשקיף /בתשקיף המדף ו
  .מקרה יגברו הוראות תקנון הבורסה והנחיותיו

 מענים .34

שר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד או כל מען אחר א, כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה
  .שכנגד

  א"הסמכה למגנ .35

הנאמן מאשר בזאת לגורם המוסמך , 2003-ג"התשס) חתימה ודיווח אלקטרוני(בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך 
  .לדווח אופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על שטר נאמנות זה, לכך מטעם החברה
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

______________________________  ______________________________  

   מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  

  מ"אלדן תחבורה בע            

  

אלדן מחייבת את  ווכי חתימת דהן שימאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי , ד"עו, אסי טלמורמ "אני הח
  . זה בקשר עם שטר נאמנות מ"תחבורה בע

  

_____________  

ד"עו חתימה וחותמת
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  התוספת הראשונה לשטר הנאמנות

 

  מ"אלדן תחבורה בע

  ")אגרת החוב: "להלן) ('בה סדר(אגרת חוב 

  

  אגרת חוב רשומה על שם

  *.___: מספר

  .ח"ש* ___: ערך נקוב של תעודה זו

  

ן כהגדרתו בתנאים הרשומים מעבר תשלם במועד הפרעו") החברה("מ "אגרת חוב זו מעידה כי אלדן תחבורה בע .1
תשלומי קרן , מ או למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע"בע בנק הפועליםלחברה לרישומים של , לדף

 . והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות, וריבית

המונפקת , )"סדרת אגרות החוב"(אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו  .2
אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין הרמטיק נאמנות , 2016 *___מיום ) "שטר הנאמנות"(בהתאם לשטר נאמנות 

ויחייבו את , מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו). "הנאמן("מ "בע) 1975(
ל יעמדו בדרגה שווה "כל אגרות החוב מהסדרה הנ. ל"הכלולות בסדרה הנ החברה ואת המחזיקים באגרות החוב

  . מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת, )פסו-פרי(בינן לבין עצמן 

המהווים חלק בלתי נפרד מאגרת , אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות .3
  .החוב

 

  

  2016 *___ *___שהוטבעה ביום נחתם בחותמת החברה 

  

  

________________________  

  מ"אלדן תחבורה בע
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  התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

אלא אם משתמעת כוונה , לשטר הנאמנות המשמעות שלצדם 1.4סעיף בבאגרת חוב זו תהיינה לביטויים ש .1.1
 .אחרת מתוכן הדברים או מהקשרם

אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה . רשומות על שם) 'בסדרה (ל אגרות חוב זו היא אחת מסדרה שאיגרת חוב  .1.2
פי אגרות החוב וללא זכות -בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על, בדרגת בטחון שווה פרי פסו

 .בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים

הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות ויראו את ) התנאים הרשומים מעבר לדף(תנאי אגרות החוב  .1.3
בכל מקרה של סתירה בין האמור . הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו
 .באיגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות

 )'בסדרה (קרן אגרות החוב  .2

בשיעור של התשלומים הראשונים הינם  5כאשר  ,שנתייםתשלומים  6- קרן אגרות החוב עומדת לפירעון ב .2.1
של  במאי 5ביום ישולמו  התשלומים. מהקרן 20%והתשלום האחרון הינו בשיעור של , מהקרן כל אחד 16%

 .להלן 3נושאת ריבית בשיעור שנתי כמפורט בסעיף קרן אגרות החוב . )כולל( 2022עד  2017כל אחת מהשנים 
במאי  5יום ותשלום הקרן האחרון יבוצע ב ,2017במאי  5יום תשלום הקרן הראשון יבוצע במובהר בזאת כי 

2022. 

  .הקרן והריבית לא תהיינה צמודות לבסיס כלשהו או למטבע כלשהו .2.2

 )'בסדרה (הריבית של אגרות החוב  .3

שיפורט תישא ריבית שנתית בשיעור ) כפי שזו תהא מעת לעת(היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרת החוב  .3.1
 .בדוח ההצעה הראשונה

בחודש בכל אחד  5-האשר ישולמו ביום  ,שווים חצי שנתייםתשלומים  12-הריבית בגין אגרות החוב תשולם ב .3.2
שתחילתה במועד תשלום בעד התקופה  )כולל( 2022עד  2016של כל אחת מהשנים  מאי ונובמברמהחודשים 

תשלום הריבית הראשון על  ").תקופת הריבית: "להלן( הריבית האחרון וסיומה ביום הקודם למועד התשלום
 3.4כמפורט בסעיף  ראשונה של אגרות החובהבגין תקופת הריבית  2016בנובמבר  5אגרות החוב ישולם ביום 

סדרה (והריבית בגין אגרות החוב  הקרן .2022במאי  5יום תשלום הריבית האחרון ישולם במובהר כי . להלן
 .הצמדה כלשהואינן צמודות לבסיס ) 'ב

תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית יחושב על פי . שיעור הריבית שייקבע יהיה שיעור שנתי .3.3
שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה . ת הריביתפשיעור הריבית השנתית באופן יחסי בהתאם לתקו

ח מיידי שתפרסם החברה בדבר של אגרות חוב ושיעור הריבית השנתית על בסיסו הוא נקבע יפורטו בדו
 .המכרזתוצאות 

בדוח אשר מועדו ייקבע (תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תחל יום מסחר אחד לאחר יום המכרז  .3.4
הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב . ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית) הצעת המדף

 . ימים בשנה 365לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של 

תודיע החברה על , פי דוח ההצעה הראשונה-במסגרת דוח מיידי שתמסור החברה על תוצאות המכרז על .3.5
שייקבע במכרז ושיעור השנתית שיעור הריבית , שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה

 .הריבית החצי שנתית שתשולם

 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב .4

ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ) 'בסדרה (על חשבון הקרן בגין אגרות החוב התשלומים  .4.1
והתשלומים על חשבון הריבית בגין , )כולל( 2022עד  2017של כל אחת מהשנים  באפריל 29יום במרשם ב

, 2016באוקטובר  30ביום ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ) 'בסדרה (אגרות החוב 
אשר  2022באפריל  29וביום  ,)כולל( 2021עד  2017של כל אחת מהשנים  באוקטובר 30-באפריל ו 29בימים 

פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית  ,")היום הקובע": להלן(קדמו למועד פירעונו של התשלום הרלבנטי 
ביום התשלום ) 'בסדרה (שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב 

) 'בסדרה (ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב , )'סדרה ב(רות החוב האחרון של הקרן והריבית בגין אג
ובלבד שהודעה , לידי החברה ביום התשלום במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע

 .ד הקבוע לפירעון התשלום האחרוןידי החברה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני המוע-כאמור תינתן על
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לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית , כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע, מובהר .4.2
 .שהתחילה לפני אותו מועד

יידחה מועד התשלום ליום העסקים , חל ביום שאינו יום עסקיםאו ריבית /הקרן ובכל מקרה שמועד תשלום  .4.3
והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה , וספת תשלוםללא ת, הראשון הבא אחריו

 .בשל כך

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו  .4.4
בהתאם לאמור , רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד

יחולו , מסיבה שאינה תלויה בה, אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך. להלן 4.5סעיף ב
 .לשטר הנאמנות 12הוראות סעיף 

, פי אגרות החוב-מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על .4.5
. בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה, י הענייןלפ, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו

ימי ) 15(עשר -פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-החברה תהא חייבת לפעול על
 .עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה

ייעשה , בנק שלולא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון ה .4.6
כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי 

משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו . אגרות החוב
 .ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה, בתאריך שיגורו בדואר

 .פי דין-ם בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש עלמכל תשלו .4.7

 מסך כל המאזן שיעור ההון העצמיאו ב ירידה בהון העצמיממנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה  .4.8

שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור של  .4.8.1
, א יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב באותו מועדמעל שיעור הריבית שתיש 0.25%

רבעוניים (המאוחדים השניים ברציפות  וזאת בגין התקופה שתחל ממועד פרסום הדוחות הכספיים
בשיעור ההון העצמי מסך המאזן או על בהם דיווחה החברה על הירידה  )לפי העניין, או שנתיים

 עדכניים לפיהם שיעור ההון העצמי מאוחדים ייםפרסום דוחות כספבהון העצמי ועד להירידה 
  :להלןכמתואר יתעדכן ההון העצמי או  מסך המאזן

או שיעור ההון ( )כולל( 7%של ועד לשיעור  9% - מסך המאזן יפחת מ העצמי הוןהשיעור  .4.8.1.1
משך ל וזאת ))לשטר הנאמנות 16.2כהגדרתו בסעיף (העצמי מסך כל המאזן המעודכן 

על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים של  רצופיםקלנדאריים  תקופה של שני רבעונים
 או; החברה

₪ מיליון  200של ועד לסכום ₪ מיליון  250ההון העצמי של החברה יפחת מסך של  .4.8.1.2
על פי דוחותיה הכספיים  רצופיםקלנדאריים לתקופה של שני רבעונים , )כולל(

 .המאוחדים של החברה

ככל , תעשה רק פעם אחתהאמורות לעיל ת יוהתחייבומה תל אחכ כי העלאת שיעור הריבית בגין, מובהר
זה במצטבר מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד  4.8.1כך שהעלאת שיעור הריבית בהתאם לסעיף  ,שתהא

באופן בו שיעור הריבית לא יועלה במקרה של ירידה נוספת בהון העצמי או בשיעור , 0.5%לשיעור מירבי של 
להתאמה בשינוי שיעור הריבית ואולם אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות החברה , ורהון העצמי למאזן כאמ

   .להלן 4.10בכפוף לאמור בסעיף  להלן 4.9סעיף כתוצאה מהורדת דירוג בהתאם ל

  .לשטר הנאמנות 16.4זה יפורש בהתאם להגדרתו בסעיף  4.8לצורכי סעיף " הון עצמי"

 4.8.1.2-ו 4.8.1.1האירועים המפורטים בסעיפים מ אחדמתום יום עסקים אחד מקרות  יאוחרלא  .4.8.2
) א: (בו תציין החברה, תפרסם החברה דוח מיידי, ")האירוע הרלבנטי: "ביחד או לחוד להלן(לעיל 

את שיעור הריבית המדויקת ) ב(; )״מועד האירוע הרלבנטי״(את דבר קרות האירוע הרלבנטי 
ופת הריבית הנוכחית ועד למועד האירוע שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תק

) ג(; )״ריבית המקור״: להלן לצורכי סעיף זה) (ימים בשנה 365שיעור הריבית יחושב לפי (הרלבנטי 
מועד תשלום את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד האירוע הרלבנטי ועד 

שיעור הריבית (עור הריבית הנוסף לשנה ריבית המקור בתוספת שי: דהיינו, הריבית הקרוב בפועל
את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות ) ד(; )ימים בשנה 365יחושב לפי 

את שיעור הריבית ) ה(; לעיל) ג(-ו) ב(ק "הנובעת מן האמור בס, החוב במועד תשלום הריבית הקרוב
 .הריבית השנתית את שיעור) ו(; השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת
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היה והאירוע הרלבנטי יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום  .4.8.3
: להלן לצורכי סעיף זה(ל "ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ

את , תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, )״תקופת הדחייה״
כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית , ריבית המקור בלבד

החברה תודיע בדוח מיידי . ישולם במועד תשלום הריבית הבא, הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה
 .את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא

בהתאם לדוחות הכספיים  ,השפיע על שיעור הריביתבמקרה שלאחר קרות האירוע הרלבנטי אשר  .4.8.4
הנסיבות שהובילו לקרות האירוע הרלבנטי המאוחדים של החברה שיפורסמו על ידי החברה 

העצמי מסך  שיעור ההון ,לעיל 4.8.1.1כך שככל שהאירוע הרלבנטי היה זה המפורט בסעיף  השתנו
, לעיל 4.8.1.2יה זה המפורט בסעיף ככל שהאירוע הרלבנטי האו  8.5%המאזן יעלה לשיעור של 

אזי יקטן , ")הנתוניםמועד שיפור : "להלן(₪ מיליון  250ההון העצמי של החברה יהיה לפחות בסך 
שיעור הריבית השנתית שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור ובאופן מקבילים ושווים 

ביחס  0.25%פחתה בשיעור של קרי ה( קרות האירוע הרלבנטילעלית הריבית שספגה החברה בגין 
תחזיר את שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת  אשר) 0.5%כ "ובסה, לכל אירוע רלבנטי

או שיעור הריבית שיחול אותה עת אם (לשיעור הריבית שנקבעה במכרז , של קרן אגרות החוב
חברה בהתאם תפעל ה, במקרה כאמור. ללא כל תוספת) להלן 4.9יעודכן בהתאם לאמור בסעיף 

או יחס ההון /והמחויבים הנובעים משיפור ההון העצמי בשינויים , לעיל 4.8.2לאמור בסעיף 
יחול במהלך הימים  הנתוניםשיפור היה ומועד . במקום קרות האירוע הרלבנטיהעצמי למאזן 

וסיומם במועד תשלום הריבית , שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו
תשלם החברה למחזיקי , ")היתקופת הדחי: "להלן לצורכי סעיף זה(ל "קרוב למועד הקובע הנה

כאשר , את ריבית המקור בתוספת השיעור הנוסף, במועד תשלום הריבית הקרוב, אגרות החוב
בשיעור השווה ) מהשיפור בהון העצמיהנובעת (בשיעור הריבית ) המלאה או החלקית(ההפחתה 

החברה . יפחת במועד תשלום הריבית הבא, סף לשנה במשך תקופת הדחיהלשיעור הריבית הנו
 .במועד תשלום הריבית הבא, ח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום"תודיע בדו

 דירוג מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי .4.9

) ״חברת הדירוג״: ןלהל(ידי מדרוג או כל חברת דירוג אחרת במקומה -ככל שדירוג אגרות החוב על  )1(
תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת , במקרה של החלפת חברת דירוג(

, יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי) הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה
) וג המופחת״״הדיר :להלן(או יותר  בדרגה אחתכך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך 

שצוינה  ידי חברת דירוג אחרת-או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על( Baa1מדירוג 
יעלה שיעור הריבית , )״דירוג הבסיס״ :להלן) (מידרוגככל שתבוא במקום , בדוח הצעת המדף

מעל  ")שיעור הריבית הנוסף: "להלן( השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב
כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי , במכרזבמסגרת דוח הצעת המדף או שיעור ריבית הבסיס שיקבע 

להתאמה בשינוי שיעור לגרוע מהתחייבות החברה  יומבל(באופן כדלקמן , בדבר תוצאות ההנפקה
במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בדרגה אחת מדירוג ) א): (לעיל 4.8סעיף הריבית בהתאם ל

החוב בשיעור יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות  –ס הבסי
יעלה שיעור  –מדירוג הבסיס  בשתי דרגותבמקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך  )ב( ;0.25%של 

 0.25%של נוסף הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור 
 –במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג הבסיס ) ג(; לעיל) א(ק "מעבר לאמור בס

יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור נוסף של 
בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המופחת , והכל ;לעיל) ב(ק "מעבר לאמור בס 0.25%

ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד  ידי חברת הדירוג-על
לפי , )להלן) 4(4.9כאמור בסעיף (בו תעדכן חברת הדירוג את דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה 

הורדות מתחת ) כולל( 3עד  1כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה בגין , מובהר. המוקדם
בשיעור הריבית מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד לשיעור מירבי של  העלייה וכי, לדירוג הבסיס

  .ככל שיהיו, באופן בו שיעור הריבית לא יועלה במקרה של הורדות דירוג נוספות מעבר לכך, 0.75%

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב   )2(
את דבר ) א: (בו תציין החברה, תפרסם החברה דוח מיידי, לעיל) 1(ק "דרתו בסלדירוג המופחת כהג

מועד ״(את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת , הורדת הדירוג
את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה ) ב(; )״הורדת הדירוג

ימים  365שיעור הריבית יחושב לפי (חית ועד למועד הורדת הדירוג שמתחילת תקופת הריבית הנוכ
את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות ) ג(; )״ריבית המקור״: להלן לצורכי סעיף זה) (בשנה

ריבית המקור : דהיינו, החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל
את שיעור ) ד(; )ימים בשנה 365שיעור הריבית יחושב לפי (נה בתוספת שיעור הריבית הנוסף לש

הנובעת , הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב
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את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית ) ה(; לעיל) ג(-ו) ב(ק "מן האמור בס
 .את שיעור הריבית השנתית) ו(; המשוקללת

ה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים הי  )3(
לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע 

תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד , )״תקופת הדחייה״: להלן לצורכי סעיף זה(ל "הנ
כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית , את ריבית המקור בלבד, רובתשלום הריבית הק

ישולם במועד תשלום הריבית , בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה
 .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא. הבא

תעדכן חברת הדירוג את הדירוג , ופן שהשפיע על שיעור הריביתבמקרה שלאחר הורדת הדירוג בא  )4(
אזי יקטן שיעור הריבית השנתית , לדירוג הגבוה מהדירוג המופחת, לאגרות החוב כלפי מעלה

שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור ובאופן מקבילים ושווים לעלית הריבית שספגה 
בגין כל עליה בדרגה  0.25%רי הפחתה בשיעור של ק, החברה בגין ירידת הדירוג לדירוג המופחת

תחזיר את שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי , אחת כך שעלית הדירוג חזרה לדירוג הבסיס
או שיעור הריבית שיחול אותה עת (לשיעור הריבית שנקבעה במכרז , מסולקת של קרן אגרות החוב

וזאת בגין התקופה בה עלה דירוג , תללא כל תוספ) לעיל 4.8אם יעודכן בהתאם לאמור בסעיף 
ובכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב משיעור ריבית (אגרות החוב כאמור 
בשינויים , לעיל) 2(4.9תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיף , במקרה כאמור). הבסיס שיקבע במכרז

עד תחילת דירוג אגרות החוב היה ומו. הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת המחויבים
לדירוג הגבוה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית 

תקופת : "לצורכי סעיף זה להלן(ל "וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ, כלשהו
את ריבית המקור , במועד תשלום הריבית הקרוב, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, ")הדחיה

 מהעלייההנובעת (בשיעור הריבית ) המלאה או החלקית(כאשר ההפחתה , בתוספת השיעור הנוסף
יפחת במועד תשלום , בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחיה) בדירוג

במועד תשלום , ח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום"החברה תודיע בדו. הריבית הבא
 .הריבית הבא

בשל אי , אך לא רק, כך לדוגמה(ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה   )5(
או דיווחים להם /לרבות בשל אי מתן תשלומים ו, קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג

ובלבד , לפני פירעונן הסופי, ימים 21לתקופה העולה על ) התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת
תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות , לעיל 1שלא הועלה שיעור הריבית כאמור בס״ק 

כי היה , למען הסר ספק יובהר. יחולו בהתאם 4עד  2ק "והוראות ס, לעיל 1החוב כאמור בס״ק 
ר לא הדב, מסיבה שאינה תלויה בחברה, לפני פירעונן הסופי, ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות
 .זה לא יחולו 5לעיל והוראות סעיף  1ק "ישפיע על שיעור הריבית כאמור בס

ותמסור לחברה , החברה תשלם לחברה המדרגת את כל התשלומים אותם היא התחייבה לשלם לה  )6(
המדרגת את כל הדיווחים והמידע הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין החברה 

 .המדרגת

, ידי חברת דירוג- חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על במקרה בו תוחלף  )7(
ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת , תפרסם החברה דוח מיידי

פי שיקול דעתה ובלבד -כי החברה תהיה רשאית לעשות כן בכל עת על, יובהר. בהתאמה, הדירוג
  .ח מיידי כאמור"שתפרסם דו

יחשב ) 1: (ידי יותר מחברת דירוג אחת-שאגרות החוב מדורגות או תהיינה מדורגות בו זמנית על ככל  )8(
) 2(מבין שני הדירוגים כדירוג אגרות החוב כפי שיתעדכן מעת לעת  הנמוךלכל דבר וענין הדירוג 

ידי חברת דירוג אחת כאמור לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי כאמור -הפסקת דירוג על
 .לשטר הנאמנות 7עיף בס

תחזית הדירוג או כניסה לרשימת מעקב של אגרות החוב לא יחשב , מובהר כי שינוי אופק הדירוג  )9(
קיטון /כשינוי כלשהו בדירוג ולא יגרור שינוי בריבית שתשאנה אגרות החוב ולא יחול כל גידול

 .בשיעור הריבית כאמור בסעיף זה לעיל ולהלן

בין השאר כתוצאה משינוי המתודולוגיה או , ירוג המבוצעת במסגרת עדכון דירוגמובהר כי הורדת ד          )10(
לא תחשב כשינוי כלשהו בדירוג ולא תגרור שינוי בשיעור , שינוי סולמות הדירוג של חברת הדירוג

  .הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

מעל הריבית שנקבעה במכרז תהיה עד  במצטבר 4.9-ו 4.8כי העלאת שיעור הריבית בהתאם לסעיפים , מובהר .4.10
בהון  ירידה, באופן בו שיעור הריבית לא יועלה במקרה של הורדות דירוג נוספות, 1.25%לשיעור מירבי של 

 .העצמי או בשיעור הון העצמי למאזן כאמור
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מהמועד הקובע  ימי עסקים) 7(או ריבית אשר ישולם באיחור העולה על שבעה /כל תשלום על חשבון קרן ו .4.11
כהגדרתה (יישא ריבית פיגורים , וזאת מסיבות התלויות בחברה בלבד, פי תנאי אגרות החוב-לתשלומו על

ריבית , לעניין זה. וזאת החל מהמועד הקובע לתשלומו של התשלום שבפיגור ועד מועד תשלומו בפועל) להלן
שבת פרו רטה לתקופה שמהמועד הקובע מחו, על בסיס שנתי 3%פיגורים פירושה תוספת ריבית בשיעור של 

. ביחס לריבית השנתית שתחול קודם למועד הפיגור בתשלום כאמור, לתשלום ועד למועד התשלום בפועל
, ימי מסחר לפני תשלום כאמור) 2(תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני , במקרה שתשולם ריבית פיגורים

שיעור ריבית אגרות החוב : דהיינו, הכוללת לאותה תקופהבו תודיע על שיעורה ומועד התשלום של הריבית 
, או הקרן/במידה ויידחה יום האקס לתשלום הריבית ו. בתוספת ריבית הפיגורים כאמור) במונחים שנתיים(

ימים לפני יום האקס הנדחה מהו שיעור ריבית הפיגורים המדויק שישולם במועד ) 4(תודיע החברה ארבעה 
 .התשלום הנדחה

 ת מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברההימנעו .5

 .לשטר הנאמנות 12להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף 

  תעודות אגרות החוב ופיצולן  .6

אשר סך כל סכומי הקרן הנקובים בהן , כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב .6.1
עודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות שווה לסכום הקרן הנקוב של הת

  . סבירה

ידי בעל אגרות החוב שבתעודה או - פי בקשת פיצול חתומה על-פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על .6.2
  .בצרוף תעודת אגרות החוב שפיצולה מבוקש, אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום, נציגיו החוקיים

. ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של החברה) 7(עשה תוך שבעה ביצוע הפיצול י .6.3
תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל 

  .אחת

  .יחולו על מבקש הפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, כל ההוצאות הכרוכות בפיצול

 אגרת החוב העברת .7

כל העברה של . איגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .7.1
, פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות-תיעשה על, איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה

שיימסר , עברה או נציגיו החוקייםידי מקבל הה-וכן על, ידי המחזיק או נציגיו החוקיים-חתום כיאות על
וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש , פיו-לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על

  . ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן-על

ביחס , ןבשינויים המתחייבים לפי העניי, תקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול, בכפוף לאמור לעיל .7.2
  . לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן

יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם , אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב .7.3
  .שתהיינה להנחת דעתה של החברה, ידי מבקש ההעברה-על

פי -תחילה עלתפוצל , במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו .7.4
באופן שסך כל סכומי הקרן , לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך 6הוראות סעיף 

  .הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה

ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בשטר  תירשםלאחר קיום כל התנאים האלה  .7.5
  .ות ובאגרת החובהנאמנ

 .כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה .7.6

  שינויים בתנאי אגרת החוב .8

אלא אם כן נעשו , או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה/ויתור ו, לא יהיה כל תוקף לשינוי
  . לשטר הנאמנות 23בהתאם לאמור בסעיף 

  בהחלפת תעודת אגרת החו .9

תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה חדשה של , במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה
לשיפוי ולכיסוי ההוצאות שנגרמו לחברה לשם , וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה, איגרות החוב

תעודת איגרות , שבמקרה של בלאיבתנאי , כפי שהחברה תמצא לנכון, בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב
היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה . החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה

  .יחולו על מבקש התעודה האמורה, החדשה
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 הודעות  .10

  .לשטר הנאמנות 22הודעות תינתנה בהתאם לאמור בסעיף 

  אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .11

  .פות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השניה לשטר הנאמנותהאסי
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  הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב –התוספת השניה לשטר הנאמנות 

  מ"אלדן תחבורה בע

  )'בסדרה (אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב 

  

, זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות החוב. יקי אגרות החובהנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחז .1
היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון , עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום

 .והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה, בה

בלפחות , אחד או יותר, מן אסיפה לפי שיקול דעתו וחייב לפי בקשה בכתב של המחזיקיםהנאמן יהיה רשאי לז .2
אם המבקשים את זימון . מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב) 5%(חמישה אחוזים 

ות יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור ההוצא, האסיפה הם המחזיקים של אגרות החוב כאמור
 .הסבירות הכרוכות בכך

ובלבד שמועד , למועד שיקבע בהזמנה, ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה 21הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  .3
ואולם הנאמן רשאי להקדים את ; ימים ממועד הזימון 21 -הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים , הזימוןליום אחד לפחות לאחר מועד , כינוס האסיפה
ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד , עשה כן; להלן 11ובכפוף להוראות סעיף 

עם מסירת דרישה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס , על אף כל האמור לעיל. הכינוס
 .האסיפה

ימים  21 -ד אסיפה אשר החליט הנאמן לזמנה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא יותר ממוע .4
אם סבר כי , ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה; ממועד הזימון

 .להלן 11הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף 

רשאי המחזיק לכנס את , לעיל 3בתוך המועד כאמור בסעיף , לפי דרישת מחזיק, לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים .5
והנאמן יישא , מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, ימים 14ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך , האסיפה

 .בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה

או במקום אחר בישראל עליו (איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל  כל אסיפה של מחזיקי .6
 .החברה תישא בעלויות ניהול וכינוס האסיפה. או במען אחר עליו יודיעו החברה או הנאמן) תורה החברה

 הודעה על כינוס אסיפה

ם לפחות יום אחד לפני מועד זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורס .7
 .יתקיימו בה הצבעותלאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא "). אסיפת התייעצות("כינוסה 

ידי -הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר לחברה על .8
 .הנאמן

 .וצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתבההחלטות המ, הודעת הזימון תכלול את סדר היום .9

רשאי , שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות החוב, אחד או יותר, מחזיק באגרות חוב .10
ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון , לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד

 .באסיפה כאמור

  ות באגרות חוב וניהול האסיפההמועד הקובע לבעל

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע בהחלטה לזמן  .11
ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת , אסיפת מחזיקים

 .מיום אחד לפני מועד הכינוס

בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו יציין את , ת חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקיםמחזיק באגרו .12
 . אופן הצבעתו

 .  בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה .13

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה עליה הודעה  .14
האמור בסעיף זה יתקיים . ידי כל מחזיקי אגרות החוב-או שהודעה כאמור לא נתקבלה על, זיקי אגרות חובלכל מח

 .א"נשלחה במערכת המגנ) לפי העניין, או לאסיפה נדחית(ככל שההזמנה לאסיפה 

 .לשטר הנאמנות 22או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם לסעיף /כל הודעה מטעם החברה ו .15
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 :כדלקמן, לי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיוןאסיפת בע .16

בכפוף , לשטר הנאמנות 1.4בהתאם לסעיף רגילה מניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה ה .16.1
 .להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה

לשטר הנאמנות בכפוף  1.4בהתאם לסעיף  טה מיוחדתבאסיפה שכונסה לקבלת החלהמניין החוקי הנדרש  .16.2
 .להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה

 .לשטר הנאמנות 7או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף /על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו .16.3

ן לצורך קביעת המניין לא יובאו בחשבו, )כהגדרת מונח זה שטר הנאמנות(אגרות חוב המוחזקות בידי אדם קשור  .17
 .וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור, החוקי באסיפת מחזיקים

ייחשב כנוכחות , אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו .18
, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, הנאמן רשאי. לעיל 16באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

וכן לקיים הצבעה , לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים
אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי ] לרבות באסיפה נדחית שלה[באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה 
אשר , עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, היוםהנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר 

כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי , לפי העניין, ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה
  .לפי העניין, הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית

תידחה האסיפה , מניין חוקי, מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה בתום, לא נכח באסיפת מחזיקים .19
למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים 

ינמק הנאמן בדוח בדבר , נדחתה האסיפה; אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים, אחד
 .ן האסיפה את הסיבות לכךזימו

) 5%(פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז -כונסה אסיפת המחזיקים על, לעיל 16על אף האמור בסעיף  .20
תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית , )לעיל 2כאמור בסעיף (לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור 
: קרי(לפחות בכמות הדרושה לצורך כינוס אסיפה כאמור  רק אם נכחו בה מחזיקים באגרות החוב המחזיקים

 ).לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור) 5%(בחמישה אחוז 

 .לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית .21

ידחה המשכה של האסיפה , ילפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוק .22
למועד אחר ולמקום שיקבע , הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מפעם לפעם") האסיפה המקורית("

באסיפה נמשכת ניתן יהיה לדון בנושא שהיה על סדר "). אסיפה נמשכת("כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו 
 . ו החלטה בלבדיומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגבי

מוקדם ככל , יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת, נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה .23
 .לעיל 9-ו 8 ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים; שעות קודם לאסיפה הנמשכת 12-ולא יאוחר מ, האפשר

יהיו , ידי החברה-ם או אנשים אחרים שיורשו לכך עלמזכיר החברה וכל אד, ידי הנאמן-אדם או אנשים שיתמנו על .24
פי שיקול דעתו של -במקרה שבו על .רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה

אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי , יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, הנאמן
החברה תוכל בכל מקרה להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר , זה 24מור בסעיף על אף הא. מטעמה

 ).לפי העניין(או הצגת נושא מסוים /עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו

 החלטות

 .כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות .25

במקרה בו קבע . במהלך האסיפהר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה "יו .26
ויקבע , א"כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המגנ, ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן"היו

הנאמן רשאי . את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין
בהתאם לשיקול , ה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד שיש לולדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבע

או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע /מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו. דעתו של הנאמן
ים /ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, פי הוראות התוספת השנייה- באסיפה על

 .בכתב ההצבעהש

יבחן הנאמן קיומו של ניגוד , )מחזיק או הנאמן, ידי החברה-בין שזומנה על(, אסיפת מחזיקי אגרות חובכונסה  .27
כפי שיקבע , בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם, עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב

על עניין אחר שלו , לפני ההצבעה, המשתתף באסיפה להודיע לו הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק"). עניין מנוגד("הנאמן 
 .וכן אם יש לו עניין מנוגד כאמור



- 42 -  

  :ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד, מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל

 ;)כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות(מחזיק אשר הנו אדם קשור  .27.1

 ;רוע שבבסיס ההחלטה באסיפהמחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האי .27.2

או הוראת /לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו" עניין מנוגד"כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל  .27.3
כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר : רשות מוסמכת ובכלל כך

מחזיק אשר לא ימסור הצהרה . מחזיקי אגרות החוב חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת
ולגביו יקבע , יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ידי הנאמן-בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

הנאמן יבחן אם מחזיק הינו , זה 27מבלי לגרוע מהאמור בסעיף . הנאמן כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד
או /של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו באחזקותיוגם בהתחשב , "עניין מנוגד"מחזיק בעל 

, )כפי שיפורט בכתב ההצבעה(ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה 
 .בהתאם להצהרת אותו מחזיק

להסרת ספק , כן-כמו. ך הנאמןקביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערו
הפסיקה , כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, מובהר

כפי שיחולו במועד , לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד, והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך
  .הבחינה

ויחולו עליה הוראות , יינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמיןלצורך בחינת ניגוד ענ .28
 .שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות

תיערך בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר , ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, יובהר .29
כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה , עוד יובהר. יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד

כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של , כשלעצמה, או אסיפה כלשהי
 .האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות

א יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של מחזיקים ל, בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים .30
על אף . לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור 27.3שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף 

) 5%(משיעור של חמישה אחוזים , שאינם מחזיקים בעלי עניין מנוגד, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, האמור
יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של , קוב של אגרות החובמיתרת הערך הנ

 .המחזיקים בעלי עניין מנוגד

ח ערך נקוב מהקרן הכוללת "ש 1קול אחד בגין כל , כוחו-ידי בא-הנוכח בעצמו או על, בהצבעה יהיה לכל מחזיק .31
 .הצביעהנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא ל

  .במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם

, בגין חלק אחר נגד ובגין חלק אחר להימנע, בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה
 .והכל כפי ראות עיניו

שהמניין , )'בסדרה (לה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב החלטה שנתקב ינהה "החלטה רגילה" לצורכי תוספת זו .32
 25%מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות  2של ) כוחם- ידי באי-בעצמם או על(החוקי לפתיחתה הינו נוכחות 

או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים , שבמחזור במועד הקובע לאסיפה) 'בסדרה (מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 
ברוב של , מחזיקים באגרות החוב בכל מספר משתתפים שהוא 2 ,כוחם-ידי באי-בעצמם או על ,נדחית שנכחו בה
 .מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעהלמעלה ממחצית 

בנוסף רשאי הנאמן להחליט . כי יתקבל ברוב שאינו רגיל יתקבל ברוב רגיל בשטר הנאמנותכל נושא שלא נקבע לגביו  .33
 .ו בהתאם לנסיבות האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגילפי שיקול דעת-על

כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב - ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .34
בצירוף חתימת מורשי החתימה , ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, אם הממנה הוא תאגיד. כהלכה

 .והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג, של התאגיד

 .כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן .34.1

 .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב .34.2

, פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה-כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל .34.3
 .אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה, למועד פתיחת האסיפה יימסר לנאמן עד

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר הממנה או הוכרז  .35
אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של , פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב שלגביה ניתן הקול

 .הכל לפי העניין, ל"הביטול או ההעברה הנ, החלטות הפסלות, הודעה בכתב בדבר הפטירה, לפני האסיפההחברה 
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שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו , הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב .36
, ידי יושב הראש של האסיפה-כל פרוטוקול כזה ייחתם על. הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה

הרי כל החלטה שנתקבלה , וכל עוד לא יוכח ההפך, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו
הנאמן יהיה רשאי לערוך פרוטוקול אסיפה או חלקים ממנו בדרך של . באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין

 .הקלטה

יהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות החוב , ם יישמר במשרדו של הנאמןמרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקי .37
 .והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות חוב שביקש זאת

ישמשו ראיה , הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם הפרוטוקולים .38
 .לכאורה על עובדה זו

 הודעות עמדה

באמצעות , שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ד או יותראח, מחזיק אגרות החוב .39
רשאי לפנות בכתב ליתר מחזיקי אגרות החוב כדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים , הנאמן

 ").הודעת עמדה("לדיון באותה אסיפה 

מן בעת המושב בו הוחלט על העמדת אותו נושא להצבעה יודיע על כך לנא, מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו .40
 .שעות ממועד אותו מושב 24ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 

ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי כל -באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על .41
 . סדר יומה של האסיפהלפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל , באמצעות הנאמן, מחזיק

לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה בהתאם , כל אחד בנפרד, הנאמן והחברה יהיו רשאים .42
 .לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב 41עד  39לסעיפים 

 .באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה .43
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  1נספח 

  חוב ואגרת שעבוד הסכם

  ______ שנת _____ בחודש __ יוםב ונחתם שנערך

 
  בין
  
    מ"אלדן תחבורה בע

  510454333. פ.ח
  אביב-תל, 20שדרות ההשכלה 

  03-5654500; 03-5654502: טל
  03-5654513: פקסימיליה

  ")החברה: "להלן(
  

  ;מצד אחד
  לבין
  
  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  אביב-תל, 113מרחוב הירקון 
  03-5274867: טלפון
  03-5271736: פקס

  ")הנאמן" :להלן(
  ;מצד שני

 

על ) 'בסדרה ( חוב אגרות הנפקת עם בקשר נאמנות שטר הנאמן לבין החברה בין נחתם 2016 *___ וביום  הואיל
-ו" הנאמנות שטר: "להלן( 2016* ___כפי שתוקן ביום , 2016בפברואר  26מיום מדף  תשקיף פי

  ;)בהתאמה "התשקיף"

 שטר פי על וזאת) 'בסדרה (חוב  אגרות לציבור להציע החברה דירקטוריון החליט התשקיף פי ועל  והואיל
  .ממנו נפרד בלתי חלק ומהווה זה ואגרת חוב להסכם שעבוד' א נספחכ ב"מצה הנאמנות

 התחייבויות כלל להבטחת, הנאמן לטובת לשעבד החברה מבקשת הנאמנות שטר להוראות ובהתאם  והואיל
 להלן המפורטים והזכויות את הנכסים הנאמנות שטר פי על) 'בסדרה (החוב  אגרות מחזיקי כלפי החברה
  ;זה בהסכם

  

  :כדלהלן ומוצהר מוסכם מותנה לפיכך

כך להבטחת  ובכלל הנאמנות ושטר החוב אגרות פי-על התחייבויותיה כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת .1

הסכומים ("ושטר הנאמנות  החוב תבאגרו המובטחים ,והריבית הקרן סכומי כל של והמדויק המלא התשלום
 יחיד בשעבוד, )'בסדרה (החוב  מחזיקי אגרות עבור כנאמן, הנאמן לטובת החברה בזאת משעבדת, ")המובטחים

 ש"ע המתנהל _______' מס זכויותיה של החברה בחשבון כל על בסכום הגבלה וללא ראשונה מדרגה וקבוע
וכן שעבוד שוטף יחיד בדרגה ראשונה וללא הגבלה ) "הנאמן בוןחש") (____(______ סניף ______ בבנק  הנאמן

  .או כל נכס אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם/או הפיקדונות ו/על הכספים ו

 ובכלל כך הנאמנות ושטר החוב אגרות פי-על החברה התחייבויות כל של והמדויק המלא הקיום להבטחת .2
כנאמן , לטובת הנאמן, החברה בזאת משעבדת המובטחים הסכומים כל של קוהמדוי המלא להבטחת התשלום

 :להלן והזכויות המפורטים הנכסים כל את, החוב אגרות למחזיקי

 "הרכבים רשימת"ב שיפורטו הרכבים כל על ,בסכום הגבלה ללא ,ראשונה מדרגה ויחיד קבוע שעבוד 2.1
 ;זה ואגרת חוב להסכם שעבוד 'נספח בכב לשטר זה "החוב המצ ואגרת השעבוד להסכם כנספח שתצורף

  וכן ;)"הרכבים המשועבדים: "להלן(

 זכויות כל של ,בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשונים ,השעבוד דרך על יחידה והמחאה ויחיד קבוע שעבוד 2.2
 ,הגעתם ועם שיגיעו ככל ,המשועבדים מהרכבים הנובעים התקבולים כל על ,ועתידיות קיימות ,החברה
 או/ו המשועבדים הרכבים בגין לה או שיגיעו/ו המגיעים הכנסה או/ו תשלומים לכל ויותיהזכ זה ובכלל
  וכן ;הרכבים המשועבדים ממכירת שתתקבל תמורה
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 זכויות כל על, בסכום הגבלה וללא בדרגה ראשונים, דרך השעבוד על יחידה והמחאה ויחיד קבוע שעבוד 2.3
לבין  בינה ושיחתמו שנחתמו השכירות או/ו רההחכי הסכמי פי על ,או עתידיות/ו קיימות ,החברה

 ,כאמור שניתן לשעבדם וככל כאמור הסכמים שקיימים ככל ,המשועבדים הרכבים בגין לקוחותיה
 ככל ,המשועבדים הרכב כלי בגין או שכירות/ו חכירה הסכמי פי על התשלומים זכויותיה לקבלת ולרבות
 את החוכרים ללקוחות שיש אופציה מימוש בגין וםלקבלת תשל הזכות לרבות ,כאמור תשלומים שיהיו
 שהסכמי ככל כי ,מובהר .קיימת כאמור שזכות ככל ,ל"הנ הרכב כלי לרכוש את המשועבדים הרכב כלי

 ייחשב ,המשועבדים הרכב כלי ברשימת כלולים שאינם רכב לכלי גם מתייחסים החכירה האמורים
  וכן ;המשועבדים הרכב ילכל המתייחס מההסכם חלק אותו רק החכירה כהסכם

 זכויות של ,הגבלה בסכום וללא בדרגה ראשונים ,השעבוד דרך על יחידה והמחאה ויחיד קבוע שעבוד 2.4
 או גמור אובדן או המשועבדים כלי הרכב על הנמנה רכב גניבת בגין הביטוח תגמולי לקבלת החברה
 של )ותהיינה ככל( זכויות וכן ,שקיימות ככל, הרכב המשועבדים כלי על הנמנה רכב של להלכה אובדן
 .א"תשכ ,פיצויים וקרן רכוש מס חוק מכוח החברה

 )"המשועבדים הנכסים"או  "השעבוד" :יחדיו להלן(

החברה תהא רשאית לעשות ברכבים המשועבדים , כי כל עוד לא מומשו השעבודים ,למען הסר ספק מובהר בזאת .3

או להחכיר את הרכבים /לרבות להשכיר ו ,הרגילובזכויות המשועבדות כל שימוש הנדרש במהלך עסקיה 

רכב "או  "רכב גישור"להעמיד את הרכבים המשועבדים לשימוש הלקוחות בדרך של  ,המשועבדים ללקוחותיה

כגון מוסכים , לידי נותני שירותים )כולם או חלקם(למסור את הרכבים המשועבדים  ,או בכל דרך אחרת" חלופי
רכבים המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות וכן להעניק ביחס ל ,וגוררים

לא  ,כי כל עוד לא מומשו השעבודים כמו כן מובהר. מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הרכבים המשועבדים
ליהן או תחול על החברה כל מגבלה בקשר עם הזכויות המשועבדות והחברה תהא רשאית לעשות כל פעולה ביחס א

או /הענקת כל ויתור ו, שינוין בכל אופן שהוא, צמצומן ,לרבות ביטולן, להימנע מעריכת כל פעולה ביחס אליהן

 ,נטילת כל הכספים בקשר אליהן ועריכת כל שימוש בכספים אלה, הגעה לכל פשרה ביחס אליהן ,ארכה לגביהן
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע  )תן לצד שלישי כלשהואו המחא/אולם למעט שעבודן ו(או זכות בהן /נתינת כל סייג ו

יודגש  ,מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל .בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הזכויות המשועבדות

או ההכנסה בגין הרכבים /או הכנסה ו/כי כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו

או תגמולים או פיצויים בגין הרכבים /או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/התמורה ממכירתם ואו /המשועבדים ו

או שכירות /או התשלומים על פי הסכמי חכירה ו/ו 1961 –א "תשכ ,המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים
רכב בתום תקופת לרבות תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי ה ,ככל שישולמו ,בגין הרכבים המשועבדים

והחברה , ישולמו לחברה כל עוד לא מומשו השעבודים מכוח שטר הנאמנות, ככל שיתקבל, החכירה ככל שישנה

או לסיים התקשרויות עם לקוחותיה בקשר לרכבים המשועבדים על פי שיקול /לעדכן ו ,תהיה חופשית לשנות

  .ת החובאו מחזיקי אגרו/דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו

 השעבוד מהות .4

שינויים  יחולו אם אף תקפים ויהיו מתמיד אופי בעלי יהיו זה חוב ואגרת שעבוד הסכם פי על השעבודים 4.1

 .הנאמנות בשטר

או אחרות לפירעון הסכומים בטוחות נוספות ) 'בסדרה (או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב /ו ניתנו 4.2
בלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על בטוחות אחרות תהיינה כל הבטוחות מצטברות ו, המובטחים
ולא תושפענה מהן ולא יהיה ) 'בסדרה (או שתהיינה קיימות בידי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב /קיימות ו

בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים המשועבדים על פי הסכם שעבוד 
 .זהואגרת חוב 

ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החברה בקשר , או יתן ארכה או הקלה לחברה היה ויתפשר הנאמן 4.3
לא ישנו דברים  –לסכומים המובטחים או ישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לטובת המחזיקים 

זה וכל הנכסים המשועבדים ואגרת חוב אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי הסכם שעבוד 
  .זה תשארנה בתוקף מלאואגרת חוב רה בקשר עימן בהתאם להסכם שעבוד וההתחייבות של החב

 רכב משועבדים מהשעבוד כלי החברה לשחרר של מיכולתה לגרוע כדי זה סעיף בהוראות אין כי ,יובהר 4.4
  .זה חוב שעבוד ואגרת בהסכם וא הנאמנות בשטר הקבועות להוראות ובכפוף בהתאם עליה המוטל
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 ברההצהרות והתחייבויות הח .5

  :החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן

לשלם את הסכומים המובטחים לנאמן לא יאוחר מהמועד בו קמה לה חובה על פי תנאי אגרת החוב  5.1
 .לשלמם וזאת ממקורותיה או מכספים שיתקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים

 חיבור יהיה אל ולנאמן וככל ,המשועבדים ברשימת הרכבים והנכונים המלאים הרכבים פרטי לכלול את 5.2
 דרישה פי על המשועבדים מהרכבים אחד כל של הרכב עותקים מרישיון לו תמציא הרישוי משרד למסוף

 אחת .)ככל שישנם(רכב  כל של החוכרים או השוכרים שמות ייכללו כל רכב פרטי במסגרת .הנאמן של
 אשר המשועבדים הרכבים של עדכנית רשימה החברה לנאמן תמסור ,קלנדארית שנה כל בתום ,לשנה
 ).דואר דברי למשלוח ומען .פ.ח 'מס ,שם( הרכבים המשועבדים של החוכרים פרטי את תכלול

-על רכבים הרשומים המשועבדים יהיו הרכבים ברשימת מעת לעת שיהיו כפי ,המשועבדים הרכבים כל 5.3
כי  ;כביםבאותם ר והבלעדית המלאה הבעלות זכויות בעלת תהיה או הינה החברה כי. החברה של שמה

 כל קיימים יהיו לא וכי ;ליבואנים מהם נרכשו הרכבים המשועבדים אין זכויות ברכבים המשועבדים
 של זכויותיהם למעט, הרכבים כלשהו על שלישי צד זכות או עיכבון זכות, משכון, שעבוד ,עיקול

המשועבדים בקשר לשימוש ברכבים , להסכמים עימם בהתאם ,רכבים אותם של השוכרים או/ו החוכרים
, לגבי חוכרים בלבד, וכן, לפי הענין, שכירות שלהם כנגד ביצוע תשלומים לחברה/במהלך תקופת החכירה

: להלן(הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח הרלבנטי 

 .")זכויות הלקוחות"

 שטר פי-על לשעבוד נחותה או שווה ,בכורה תבזכו בין ,צורה שהיא בכל למשכן או/ו לשעבד ,למכור לא 5.4
וכן לא  ,כלשהו שלישי צד לטובת ,חלקם או כולם ,המשועבדים הנכסיםאת  שהיא מטרה ולכל הנאמנות
למעט במהלך העסקים הרגיל , לק מהןלא להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל ח, להעביר

 ומראש בכתב הנאמן הסכמת ללא כל האמור לעיל, ל"וכן לא להרשות לאחר לעשות פעולה מהפעולות הנ
 יוצא בגין אשר הנאמנות לשטר תיקון או הנאמנות שטר בהוראות אחרת מפורשות הותר אם ולמעט
 .החוב אגרות סדרת

 בהקדם החברות רשם אצל לרישום ,)שתיערך ככל ,לו תוספת שתיערך כל וכן(השעבוד  הסכם את להגיש 5.5
הנאמן ירשום הערה בדבר , כן כמו .כאמור מסמך כל חתימת ממועד ימים 21מחלוף  יאוחר ולא האפשרי

, כאמור לעיל, השעבוד על הרכבים המשועבדים שבבעלות החברה ששועבדו להבטחת חובות החברה

 השעבוד הסכם ימים מחתימת 21 מתום יאוחר ולא האפשרי בהקדם יתבצע זה רישום .ברשות הרישוי
   .)זה סעיף לפי ,ועבדמש כרכב רכב צירוף ממועד או(

לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שיעבוד הנכסים  5.6
המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן כאמור 

 .תישמרנה ולא תפגענה הלקוחותבכפוף לכך שזכויות , בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו

ה מתחייבת כי לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע החבר 5.7
ובכלל זה , או הנאמן לפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה ושטר הנאמנות/בזכויות מחזיקי אגרות החוב ו
 .ביכולתם לממש את הבטוחות

 .במדויקהחברה מתחייבת בכל הוראות שטר הנאמנות המתייחסות אליה ולקיימן במלואן ו 5.8

כי שעבוד  המסכימ החברה, זה ובשטר הנאמנות ואגרת חוב מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם שעבוד 5.9
, זה מבטיח את הסכומים המובטחים ואגרת חוב לפי הוראות הסכם שעבוד ההנכסים המשועבדים על יד

  .ללא הגבלה בסכום, בשטר הנאמנות החברהובכלל זה את כל התחייבויותיה של 

וזאת גם , בתוקפן המלא יישארו כל התחייבויות החברה, אםפרעו הסכומים המובטחים במלוכל עוד לא נ 5.10
לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או , החברהאו פירוק של של הסדר חובות במקרה 

וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו , החברההסדר אחר של 
 . ו מזכויותיהם כלפי החברהאיז על

נקיטת פעולות הוצאה , להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול, סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה 5.11
לאחר שנודע על , כמו כן. לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשועבדים או על חלקם

לרשות ) עבור מחזיקי אגרות החוב(בת הנאמן להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטו, כך לחברה
או לצד שלישי שיזם /שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו

וכן לנקוט מיד על חשבונה של החברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים , או ביקש את אלה או חלק מאלה
 .לפי המקרה, על או מינוי כונס הנכסיםפעולת ההוצאה לפו, הדרושים לשם ביטול העיקול



- 47 -  

על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על , וסביר בנסיבות העניין, כל שיהיה דרוש, לעשות על חשבונה 5.12
של  -קיימים או עתידיים  –לרבות נושים אחרים , הנכסים המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים

אך מבלי לגרוע מכלליות האמור , ובמיוחד, המשועבדים החברה ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים
כי שום , ולשם מניעת ספק מובהר בזה(לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד האמור , לעיל

יירשם ) תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות
כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום  בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על

 .כאמור

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה ליצירת השעבודים לטובת הנאמן עבור  5.13
 .כך שיהיו תקפים ברי מימוש, מחזיקי אגרות החוב

הסכם שעבוד ואגרת חוב זה לחתום על  החברהאין כל מגבלה או מניעה על , כפוף להוראות כל דין 5.14
 .ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו

 מימוש הבטוחות .6

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים בעניין  6.1
או מומשו בטוחות ולעשות /זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו

 .נובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנותשימוש בכספים ה

למען הסר ספק מובהר בזאת כי אין . הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון 6.2
במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה אחרת הקיימת 

 .ושתהיה קיימת לטובתו

או /באמצעות בית המשפט ו, כולם או חלקם, הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים 6.3
 .או כונס נכסים ומנהל, באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים

או יוחכרו או יושכרו בעתיד /כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו, מובהר כי הרכבים המשועבדים 6.4
או /החברה וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יהיה כפוף לזכויות החוכרים וללקוחות 

לרבות זכויות השימוש ואופציית הרכישה ככל , שכירות שנחתמו עימם/השוכרים על פי הסכמי החכירה
 .שניתנה כזו

על פי דרישתו הראשונה העתק של כל מסמך , החברה תמציא לנאמן, מבלי לגרוע מכלליות האמור 6.5
לוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של הנאמן או כונס הנכסים ובלבד ר

שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי סבירים על ידי החברה ואין בה כדי 
 .יובהר כי העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים. להוות סוד מסחרי

 מעל הנכסים המשועבדים הסרת השעבודים .7

  .בהתאם להוראות שטר הנאמנות, השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם  

 שונות .8

זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל ואגרת חוב שטר הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד  8.1
 .הוראותיו ככלולות בהסכם שעבוד זה

זה והוראות שטר  ואגרת חוב מה בין הוראות הסכם שעבודבכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התא 8.2
זה יקראו ואגרת חוב את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד . הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות

 ).במקשה אחת(כמשלימים האחד את השני 

 יפו-הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב. בלבד זה יחול הדין הישראלי ואגרת חוב על הסכם שעבוד 8.3
 .זהואגרת חוב לכל צרכי הסכם שעבוד , למקום השיפוט הבלעדי

, זה או כל כתובת אחרת בישראל ואגרת חוב הכתובת של החברה הינה כמפורט במבוא להסכם שעבוד 8.4
על משלוח הודעות על . אשר את קבלתו יאשר הנאמן בכתב, רשוםשעליה תודיע לנאמן במכתב בדואר 

  .לשטר הנאמנות 22וראות סעיף זה יחולו ה ואגרת חוב הסכם שעבוד

כל ההוצאות הכרוכות בהוצאה לפועל של הסכם השעבוד יחולו על , בכפוף להוראות שטר הנאמנות 8.5
 .כפי שיקבע על ידי המשרד להוצאה לפועל או על יד בית המשפט, החברה ובכלל זה שכר טרחת עורכי דין

גבי אי קיום התחייבות של מי מהצדדים לא ארכה והימנעות מפעולה מצד מי מהצדדים ל, שינוי, כל ויתור 8.6
 .אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב, חשב כוויתור של אותו צד על זכות כלשהי

 .זה יעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים ואגרת חוב כל שינוי בהסכם שעבוד 8.7
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  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  

  מ"אלדן תחבורה בע

  

 

  

  אישור

חתמו בפני על הסכם זה בשם ______,  -ו______  _______  ה"מאשר בזאת כי ה_____ , מ _____, ד "עו, מ"אני הח
עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם יצירת ורישום . ל"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה הנ"בע_______

  .ל החברההתקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות ש, השעבוד נשוא ההסכם דלעיל

 

    ________________      ____________  :תאריך

 עו״ד_____,         
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  2נספח 

  ]יודפס על נייר המכתבים של הנאמן -נוסח מכתב שחרור [ 

  

 לכבוד

 משרד הרישוי

  

  ,.נ.א.ג

  ___בקשה לביטול רישום שעבוד על רכב מספר רישוי   : הנדון

  מ"אלדן תחבורה בעש "הרשום ע

 

  .ום השעבוד על הרכב בנדוןהרינו לאשר בזאת כי אין לנו התנגדות לביטול ריש

 .אנו מתחייבים בזאת להודיע על ביטול הרישום כחוק אצל רשם החברות

  

  , בכבוד רב

________________________  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  ___________________ידי -על

 ___________________תפקיד 
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  )א(3נספח 

 בדבר הוספת כלי רכב לשעבודתיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב 

  2015 ___________ ב __ ביום ונחתם שנערך

 
  בין
  
    מ"אלדן תחבורה בע

  510454333. פ.ח
  אביב-תל, 20שדרות ההשכלה 

  03-5654500; 03-5654502: טל
  03-5654513: פקסימיליה

  ")החברה: "להלן(
  

  ;מצד אחד
  לבין
  

  מ"בע) 1975(ת נאמנוהרמטיק 
  אביב-תל, 113מרחוב הירקון 

  03-5274867: טלפון
  03-5271736: פקס

  ")הנאמן" :להלן(
  ;מצד שני

  

 *___על פי שטר נאמנות מיום החברה שהנפיקה ) 'בסדרה (והנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב   הואיל
  ;")שטר הנאמנות: "להלן( 2016

פיו נרשם שעבוד לטובת הנאמן אצל ול, עם הנאמןואגרת חוב על הסכם שעבוד  החברהחתמה ] ______[ביום   והואיל
אשר פרטיהם צוינו ברשימת הרכבים המשועבדים שצורפה , על רכבים] __[' רשם החברות כשעבוד מס

השעבודים שנוצרו לטובת הנאמן ; )בהתאמה, "הרשימה"ו "הסכם השעבוד("להסכם השעבוד  'בנספח כ
  ;"השעבודים" :יקראו יחדיו להלן

כמפורט להלן ורישום תיקון משפטי  הרשימההשעבוד בדרך של עדכון  לתקן את הסכם והצדדים מעוניינים   והואיל
  ; לשעבודים

  :לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן

ת לטובת הנאמן בשעבוד קבוע משעבד החברה, השעבוד להסכם' בבנוסף לרכבים המשועבדים המפורטים בנספח  .1
על דרך השעבוד את כל , יחידה ללא הגבלה בסכוםראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום וכן בהמחאה ראשונה ו
, לתיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו' נספח אכ הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים המשועבדים המצורפת

ן מתוק, לאור האמור. השעבוד להסכם 2כמפורט בסעיף  או הקשורות בהם/לרבות כל הזכויות הנלוות אליהם ו
כל באופן שהשעבוד ו, יתווספו לרשימה 'נספח אכבים המשועבדים המפורטים בהשעבוד באופן שהרבזה הסכם 

נספח ביחס לרכבים המפורטים בהשעבוד לרבות הוראות שטר הנאמנות יחולו לכל דבר ועניין גם  יתר תנאי הסכם
 ל והכל כמפורט בהסכם"ן הרכבים הנאו השכירות בגי/והזכויות לקבלת התשלומים על פי הסכמי החכירה ו א

  .השעבוד

לתאריך חתימת כתב תקפות , להסכם השעבוד 5החברה מצהירה ומתחייבת כי הצהרותיה והתחייבויותיה בסעיף  .2
 .סכם השעבוד לא יחול כל שינויביתר תנאי השעבוד וה. תיקון זה

 .השעבוד ן זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם כתב תיקו .3

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  

  מ"אלדן תחבורה בע
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  )ב(3נספח 

 תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר גריעת כלי רכב לשעבוד

  2015 ___________ ב __ ביום ונחתם שנערך

 
  בין
  
    מ"אלדן תחבורה בע

  510454333. פ.ח
  אביב-תל, 20שדרות ההשכלה 

  03-5654500; 03-5654502: טל
  03-5654513: פקסימיליה

  ")חברהה: "להלן(
  

  ;מצד אחד
  לבין
  
  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  אביב-תל, 113מרחוב הירקון 
  03-5274867: טלפון
  03-5271736: פקס

  ")הנאמן" :להלן(
  ;מצד שני

  

 *___שהנפיקה החברה על פי שטר נאמנות מיום ) 'בסדרה (והנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב   הואיל
  ;")שטר הנאמנות: "להלן( 2016

ולפיו נרשם שעבוד לטובת הנאמן אצל , עם הנאמן ואגרת חוב חתמה החברה על הסכם שעבוד] ______[ביום   והואיל
אשר פרטיהם צוינו ברשימת הרכבים המשועבדים שצורפה , על רכבים] __[' רשם החברות כשעבוד מס

רו לטובת הנאמן השעבודים שנוצ; )בהתאמה, "הרשימה"-ו "הסכם השעבוד("להסכם השעבוד  'בנספח כ
  ;"השעבודים" :יקראו יחדיו להלן

כמפורט להלן ורישום תיקון משפטי  הרשימהוהצדדים מעוניינים לתקן את הסכם השעבוד בדרך של עדכון    והואיל
  ; לשעבודים

  :לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן

זה ומהווה חלק  ב לכתב תיקון"המצ' נספח אאת השעבוד מכל הרכבים המפורטים ב הצדיים מבקשים להסיר .1
 .בלתי נפרד הימנו

לתאריך חתימת כתב  ותתקפ, להסכם השעבוד 5החברה מצהירה ומתחייבת כי הצהרותיה והתחייבויותיה בסעיף  .2
 .ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל שינוי. תיקון זה

 .כתב תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכם השעבוד  .3

  

  :וםולראיה באו הצדדים על החת

  

  מ"בע) 1975(הרמטיק נאמנות 

  

  מ"אלדן תחבורה בע
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  4נספח 

  שכר הנאמן

 השכר .1

 .לשנה ח"ש 20,000בסך של  תשלום שנתי בגין כל שנת נאמנות 1.1

ישולם בגין היקף אגרות החוב שמעל סכום , במידה והחברה תבצע הרחבת סדרה במהלך תקופת הנאמנות 1.2
וכן , ם ליחס שבין שכר הבסיס וסכום ההנפקה הראשוניתההנפקה הראשונית סכום נוסף שיחושב בהתא

  .בהתאם ובהתחשב ביחס התקופה במהלכה עלה היקף אגרות החוב

 ".השכר השנתי"לעיל יקראו יחדיו  1.2 -ו 1.1הסכומים שבסעיפים 

או החלפת כלי רכב משועבדים יותר /אם בהתאם להוראות השטר תבקש החברה לבצע פעולות של שחרור ו 1.3
תשלם , )או משתחררת בכל פעולה כאמור/ללא תלות בכמות כלי הרכב המוחלפת ו(רי אודש קלנדמאחת לח

 .מוחלף/שוחרר ח לכל כלי רכב"ש 3החברה לנאמן שכר טרחה נוסף בגובה של 

יידרש הנאמן להשקיע שעות עבודה בפועל בהיקף , במקרה בו במהלך שנת נאמנות, בנוסף לשכר השנתי 1.4
תשלם החברה לנאמן שכר נוסף לפי שעות העבודה אשר יושקעו , כל שנת נאמנותשעות ב 40אשר יעלה על 
הנאמן . להלן 2.1בשכר לשעה המפורט בסעיף  יםמוכפלכשאלה  שעות כאמור 40מעבר לאותן  על ידו בפועל

מתחייב לעדכן את החברה על בסיס חודשי ביחס למספר שעות העבודה אשר הושקעו על ידו בחודש החולף 
מובהר כי . שעות באופן מצטבר 40ן את החברה בכתב טרם יעמוד סך שעות העבודה האמור על וכן יעדכ

בחישוב שעות עבודה על פי סעיף זה לא יובאו בחשבון שעות עבודה בגינן הנאמן יקבל תשלום על פי הוראות 
  .לעיל 1.3סעיף 

 כללי .2

ע "לא אחר חובתו החוקית מכח חוק נילרבות בגין פעולות אשר על הנאמן לבצע כדי למ, בגין עבודה מיוחדת 2.1
 החברהידי - וכן אלה הנובעות מהפרה או צפי להפרה של שטר הנאמנות על, לו 51 -ו 50בכלל ובפרט תיקון 

מימוש בטוחות , ת שעל הנאמן לבצע בקשר עם העמדת איגרת החוב לפירעון מיידיואו בגין פעול/ו
לצורך מילוי תפקידיו לרבות על פי שטר , אם יידרש, לבצעאו בגין פעולות מיוחדות שיידרש /ו, והתחייבויות

 . ח לשעת עבודה"ש 600ישולם לנאמן שכר נוסף בסך של  -הנאמנות 

 600אשר הנאמן ייטול בה חלק ישולם לנאמן שכר נוסף של של החברה  אגרות חובבגין כל אסיפת בעלי  2.2
 .בצירוף החזר הוצאות בגין נסיעות לרבות מונית, ח לישיבה"ש

והם יוצמדו למדד הידוע במועד תאריך החתימה על , מ כדין"אינם כוללים מע הנקובים בנספח זההסכומים  2.3
הסכומים ישולמו לא . שטר הנאמנות אך בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכומים הנקובים בהצעה זו

 . בכתב מהנאמן דרישהימים ממועד קבלת  30 -יאוחר מ
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  חתימות - 10 פרק

  

  החברה

  __________________            מ"בע אלדן תחבורה

  

  הדירקטורים

  __________________              יוסף דהן

  

  __________________                שי דהן

  

  __________________              שלמה דהן

  

  __________________            דבי) מוטי(מרדכי 

  

  __________________            אפרת-משה שטאובר

  

  __________________              נח- שושנה צאיג
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