MOINIAN LIMITED
חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים
)"החברה"(

תשקיף מדף
אשר לפיו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד ,ניירות ערך של החברה )אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים(,
בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :ניירות הערך" ו"חוק ניירות ערך" ,בהתאמה( ,באמצעות דוחות הצעת מדף אשר בהם
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות
הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ ,כפי שיהיו באותה עת.
להלן פירוט תמציתי של גורמי הסיכון בעלי השפעה גדולה על פעילות החברה ,להערכת הנהלת החברה ,נכון למועד תשקיף מדף זה :סיכוני מקרו  -אשראי שווקים
פיננסיים; סיכונים ענפיים -קריסת שוק הנדל"ן וקיטון בשווי נכסים כתוצאה מעליה בשיעור הריבית; סיכונים מיוחדים לחברה -תלות באיש מפתח .לפרטים
נוספים אודות גורמי הסיכון האמורים וגורמי סיכון נוספים ומידת השפעתם על עסקי התאגיד בכללותם ,בהתאם להערכת החברה ,ראו סעיף  1.24לדוח התקופתי
של החברה לשנת  2015כפי שפורסם ביום  1באפריל ) 2016מס' אסמכתא) (2016-01-023202 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת  ("2015הנכלל על דרך ההפניה בפרק
 7לתשקיף מדף זה.
ביום  20במאי  ,2015פרסמה החברה לראשונה תשקיף על פיו הציעה החברה לציבור אגרות חוב )סדרה א'( ,אשר נסחרות בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
)להלן" :תשקיף ההנפקה" ו"-הבורסה" ,בהתאמה( והחל מאותו מועד החברה הינה תאגיד מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך .על החברה חלות הוראות
חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר נסחרות בבורסה בישראל .החברה מדווחת ותדווח בהתאם להוראות
הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו ,כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה שהוצעו על פי תשקיף ההנפקה ו/או שיוצעו על פי תשקיף
מדף זה .בהתאם לסעיף 39א לחוק ניירות ערך ,הוראות חוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ותקנות לפי חוק ניירות ערך ,יחולו על חברה
שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל ,הכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך .ביום  17בפברואר
 ,2016נכנס לתוקף צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק( ,התשע"ו  ,2016 -לפיו התוספת הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה
בעלת שני חלקים; חלק א' ,המחיל הוראות מדיני החברות שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל )להלן" :חברות חוץ"( ומניותיהן מוצעות לציבור לישראל
וחלק ב' ,המחיל הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור בישראל )להלן" :חלק ב' לתוספת הרביעית" ו"-התיקון לתוספת
הרביעית" ,בהתאמה( )לפרטים נוספים ובכלל זה ההוראות החלות על החברה במועד התשקיף מכח חלק ב' לתוספת הרביעית ,ראו פרק  5לתשקיף זה( .יובהר ,כי
התיקון לתוספת הרביעית לא חל ביחס לחברות חוץ שהציעו מניות או תעודות התחייבות לציבור עובר לתיקון החקיקה )כמו החברה( .יחד עם זאת ,התיקון
לתוספת הרביעית יחול ביחס לכל חברת חוץ )ובכלל זה החברה( שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך ממועד התיקון )קרי :מיום  17בפברואר  (2016ואילך ,לרבות
חברות חוץ )ובכלל זה החברה( המבצעות הנפקה חוזרת )לרבות הגדלת סדרה קיימת של תעודות התחייבות בדרך של הצעה לציבור( .ההוראות הללו יחולו בנוסף
להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים.
בהמשך לאמור לעיל יצוין ,כי למועד תשקיף זה חלים על החברה דיני חדלות פירעון ודיני חלוקה של דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד ,אך קרוב לוודאי שהליכי
מימוש הנכסים המוחזקים בידי החברה יתבצעו בהתאם לדיני ארה"ב.
החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה ,התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו ,תקפותו ,או אופן יישומו
של סעיף 39א לחוק ניירות ערך כאמור וכן ,כי יפעלו לכך שגם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו בהתחייבות האמורה.
לפרטים אודות התחייבויות בלתי חוזרות של החברה ,בעל השליטה וכן של כל נושאי המשרה בחברה במועד תשקיף מדף זה וכן אודות ההתחייבות לפעול לכך
כי בסמוך לאחר מינוים של נושאי משרה נוספים בחברה ,ו/או שינוי בבעל השליטה בחברה ,לפי העניין ,שלא להתנגד לבקשת הנאמן לאגרות החוב שתוצענה
על פי תשקיף מדף זה ,ככל שתוצענה )להלן" :הנאמן" ו"-אגרות החוב" ,בהתאמה( ו/או לבקשת מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל להחלת
הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,ככל שתוגש ,שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל כדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי
הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין
פשרה והסדר וחדלות פירעון וכן שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב ,ראו סעיף  1.1לתשקיף מדף זה.
לאור האמור לעיל ,ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ונושאי המשרה ,כאמור לעיל ,יודגש ויובהר ,כי הליך של חדלות פירעון של החברה בלבד שלא על פי הדין
הישראלי ושלא בבתי משפט ישראליים ,יכול להיפתח בעיקר כתוצאה מתביעה של נושה זר .יצוין ,כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה בלבד
שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט שאינו בישראל ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען לפורום לא נאות והכל בכפוף לכל
דין ו/או הסכם.
החברה מתחייבת כי בהסכמים עתידיים בהם תתקשר החברה עם צדדים שלישיים ,ובכלל זה ,עם עובדי החברה ,תיקבע הוראה לפיה הליכי חדלות פירעון נגד
החברה יפתחו רק בבית משפט בישראל ועל פי הדין בישראל ,וזאת למעט ביחס להסכמים הבאים) :א( ערבויות ,ככל שתועמדנה על ידי החברה בעתיד בקשר
להלוואות המוענקות לתאגידים המוחזקים על ידיה; ו)-ב( התקשרויות בכל הנוגע לעסקאות גידור שתבצע החברה .התחייבות זו תחול על החברה בלבד )ולא על
תאגידים המוחזקים על ידיה(.
בהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין  FARARA KERINSמאיי הבתולה הבריטיים ) 1מדינת התאגדותה של החברה( ,אשר הוגשה לבורסה :דיני איי הבתולה
הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך שיוצעו על פי דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה לציבור
בישראל ,ככל שיוצעו ,את רישומם למסחר של ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה בבורסה ו/או את המסחר בהם בבורסה ,וניירות הערך אשר יוצעו על
פי תשקיף מדף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של
החברה ,למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק ניירות ערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על פי Securities and Investment Business Act
)) (2010כפי שתוקן( .לפרטים נוספים ,ראו גם בחוות הדעת של משרד עורכי דין  FARARA KERINSבעניין זה ותרגומה לעברית המצ"ב בפרק  11לתשקיף מדף
זה .לפני ביצוע הנפקה באמצעות דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל שתבוצע ,החברה תמסור לבורסה חוות דעת מאת משרד עורכי דין מאיי הבתולה
הבריטיים אשר עיקריה כמפורט לעיל.
נכון למועד תשקיף מדף זה ,מר ג'וזף מויניאן ,בעל השליטה בחברה )להלן" :בעל השליטה"( ,פועל בתחום פעילות דומה לתחום הפעילות של החברה .למועד
תשקיף מדף זה ,בין החברה לבין בעל השליטה לא קיים הסכם לתיחום פעילות בקשר עם פעילותה של החברה.
בין החברה לבין בעל השליטה בה מתקיימות עסקאות .לפרטים אודות עסקאות אלו ראו סעיף  9.2לתשקיף מדף זה.
בעל השליטה בחברה הינו תושב ארה"ב ,מרבית נושאי המשרה בחברה הינם תושבי או אזרחי ארה"ב ,יותר מ 50%-מנכסי החברה הינם בארה"ב ועסקיה של
החברה מנוהלים בארה"ב .לפיכך ,החברה מוגדרת כ "domestic issuer"-כהגדרת המונח בסעיף  (e)902ל) Regulation S-להלן ("Regulation S" :שהותקנה מכוח ה-
 ,United States Securities Act of 1933כפי שתוקן )להלן.("Securities Act" :
יודגש ,כי ההצעה לציבור על פי דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל שתיעשה ,תיעשה בישראל בלבד ולא בארה"ב ו/או ל U.S. Persons-כהגדרתם ב-
 ,Regulation Sכל זאת בהתאם לפטור מדרישות הרישום על פי  Category 1של  ,Regulation Sאשר הותקן תחת ה .Securities Act-כל רוכש של ניירות הערך
אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה ,ככל שיוצעו ,ייחשב כמי שהצהיר כי הוא תושב ישראל ,כי אינו  U.S. Personוכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבור
 U.S. Personו/או אדם הנמצא בארה"ב ,כי לא שהה בארה"ב בעת ההצעה לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם כוונה
לבצע " "distributionבארה"ב )כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים(.
על תשקיף מדף זה ועל הצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף מדף זה ,בהצעת ניירות הערך על פיו וברכישתם ,יחולו דיני מדינת
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ישראל בלבד ולא יחולו דינים אחרים כלשהם ,וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף מדף זה מוקנית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל ולהם בלבד
ורוכשי ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף מדף זה ,ככל שיוצעו ,בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים ,מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת
דין זו.
בהתאם לסעיף  904ל ,Regulation S-ניירות ערך שיוצעו על פי תשקיף מדף זה ניתנים למכירה חוזרת בבורסה על ידי כל אדם )למעט מכירות חוזרות על ידי החברה,
מפיץ ,או גופים הקשורים למי מהם הכפופות להגבלות המפורטות בפסקה למעלה( ,מבלי להטיל כל תקופת חסימה או הגבלה אחרת ,כל עוד (1) :אין ההצעה
נעשית לאדם בארצות הברית; ) (2אין למוכר או למי מטעמו ידיעה כי הרכישה אורגנה עבור קונה בארצות הברית ) (3לא נתקיימו מאמצי מכירה ישירה בארה"ב
על ידי המוכר ,צד קשור ,או כל אדם הפועל בשמו; ו (4) -לא ניתנו הנחות חיתומיות ,עמלות או תמורה אחרת ,בקשר עם הצעה או מכירה של ניירות הערך האמורים
על ידי נושא משרה או דירקטור בחברה או מפיץ ,שהוא צד קשור לחברה או למפיץ כאמור רק בשל היותו דירקטור או נושא משרה כאמור ,למעט ,עמלת ברוקרים
כנהוג ,המתקבלות על ידי אותו אדם המבצע עסקה כאמור ,כסוכן .אף אדם אינו מוסמך לפעול למכירת ניירות הערך שיוצעו על פי תשקיף מדף זה בארצות הברית.
תשקיף מדף זה לא הוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב ,וניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה לא יהיו רשומים בהתאם ל Securities Act-בארה"ב.
החברה ואגרות החוב )סדרה א'( של החברה מדורגות בדירוג ) Aa3ilאופק יציב( על ידי חברת הדירוג מידרוג.
לפני ביצוע הנפקה באמצעות דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל שתבוצע ,החברה תמסור לבורסה חוות דעת מאת משרד עורכי דין אמריקאי לפיה
ההצעה על פי תשקיף מדף זה פטורה מדרישות הרישום על פי  Category 1של  Regulation Sוכן כי בהתאם לסעיף  904ל ,Regulation S-ניירות ערך שיוצעו על פי
תשקיף מדף זה יהיו ניתנים למכירה חוזרת בבורסה על ידי כל אדם )למעט כמפורט לעיל(.
החלטה לרכוש את ניירות ערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה ,יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף מדף זה .החברה לא התירה ולא תתיר לכל
אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף מדף זה.
תשקיף מדף זה לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל.
לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם חלוקת דיבידנד ,ראו סעיף  5.7לשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,מיום  18במאי
 ,2015המצ"ב כנספח א' לתשקיף ההנפקה )מס' אסמכתא .(2015-01-023379 :יצוין ,כי למיטב ידיעת החברה ,הדין החל על התאגידים המוחזקים על ידיה אינו
מונע מתאגידים אלה לבצע חלוקות דיבידנדים .לפרטים אודות ההסכמים להסדרת מערכות היחסים בין השותפים בחברות הנכס ובחברות האחזקה ,ראו סעיפים
 1.1.3-1.1.4בחלק א' לדוח התקופתי לשנת .2015
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MOINIAN LIMITED
חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים
)בתשקיף מדף זה "החברה"(

פרק  - 1מבוא
.1.1

כללי
החברה הוקמה ונתאגדה ביום  13בינואר  2015כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות BVI Business , 2004

) Companies Actכפי שתוקן(.
ביום  20במאי  ,2015פרסמה החברה לראשונה תשקיף על פיו הציעה החברה לציבור אגרות חוב )סדרה א'( ,אשר נסחרות
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :תשקיף ההנפקה" ו"-הבורסה"( והחל מאותו מועד החברה הינה תאגיד
מדווח כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח) 1968-להלן" :חוק ניירות ערך"(.
על החברה חלות הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר
נסחרות בבורסה בישראל .החברה מדווחת ותדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו,
כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה שהוצעו על פי תשקיף ההנפקה ו/או שיוצעו על פי תשקיף מדף זה
)להלן" :התשקיף" או "תשקיף המדף"(.
בהתאם לסעיף 39א לחוק ניירות ערך  ,1הוראות חוק החברות ,התשנ"ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( ותקנות לפי חוק
ניירות ערך ,יחולו על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל ,והכל
בהתאם למפורט בתוספת הרביעית לחוק ניירות ערך.
ביום  17בפברואר  ,2016נכנס לתוקף צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק( ,התשע"ו,2016-לפיו התוספת
הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה בעלת שני חלקים; חלק א' ,המחיל הוראות מדיני החברות
שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל )להלן" :חברות חוץ"( ומניותיהן מוצעות לציבור בישראל וחלק ב' ,המחיל
הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור בישראל )להלן" :חלק ב' לתוספת הרביעית"
ו"-התיקון לתוספת הרביעית" ,בהתאמה( )לפרטים נוספים בעניין זה ראו פרק  5לתשקיף זה להלן( .יובהר ,כי התיקון
לתוספת הרביעית לא חל ביחס לחברות חוץ שהציעו ניירות ערך לציבור עובר לתיקון החקיקה )כמו החברה( .יחד עם
זאת ,התיקון לתוספת הרביעית יחול ביחס לכל חברת חוץ )ובכלל זה החברה( שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך
ממועד התיקון )קרי :מיום  17בפברואר  (2016ואילך ,לרבות חברות חוץ )ובכלל זה החברה( המבצעות הנפקה חוזרת
)לרבות הגדלת סדרה קיימת של תעודות התחייבות בדרך של הצעה לציבור( .ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות
מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי הבתולה הבריטיים .2

1
2

כפי שתוקן במסגרת תיקון מס'  50לחוק ניירות ערך )ס"ח  ,2380התשע"ב ) ,(8.8.2012עמ' ] 678התשע"ב )מס'  .[(4הצ"ח  -ממשלה
 ,628התשע"ב ,עמ' .92
בהתאם לחוות דעת עורכי הדין מה ,BVI-תקנון החברה אינו כולל הוראה הסותרת את הוראות הBVI Business , 2004 -
) Companies Actכפי שתוקן(.
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בהמשך לאמור לעיל יצוין ,כי למועד התשקיף יחולו על החברה דיני חדלות פירעון ודיני חלוקה של דיני איי הבתולה
הבריטיים בלבד ,אך קרוב לוודאי שהליכי מימוש הנכסים המוחזקים בידי החברה יתבצע בהתאם לדיני ארה"ב.
החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה ,התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות
נגד תחולתו ,תקפותו ,או אופן יישומו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך כאמור ,וכן כי יפעלו לכך שגם בעלי השליטה ונושאי
המשרה בחברה בעתיד יתחייבו בהתחייבות האמורה.
החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה במועד התשקיף ,לא יתנגדו לבקשת הנאמן לאגרות החוב שתוצענה על
פי תשקיף מדף זה ,ככל שתוצענה )להלן" :הנאמן" ו"-אגרות החוב" ,בהתאמה( ו/או מחזיקי אגרות החוב ,אשר תוגש
בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,ככל שתוגש ,לא יפנו ביוזמתם לבית
משפט מחוץ לישראל כדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה בעניין
פשרה והסדר וחדלות פירעון ,וכן לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה
והסדר וחדלות פירעון .כמו כן ,החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה במועד התשקיף מתחייבים באופן בלתי
חוזר שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו בישראל על ידי
הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה .בנוסף ,החברה תפעל לכך כי גם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה
בעתיד יתחייבו בהתחייבויות האמורות .התחייבויות כאמור נתנו גם במסגרת תשקיף ההנפקה.
לאור האמור לעיל ,ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ונושאי המשרה ,כאמור לעיל ,יודגש ויובהר ,כי הליך של חדלות
פירעון של החברה בלבד שלא על פי הדין הישראלי ושלא בבתי משפט ישראליים ,יכול להיפתח בעיקר כתוצאה
מתביעה של נושה זר .יצוין ,כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה בלבד שלא על פי הדין הישראלי
ובבית משפט שאינו בישראל ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען לפורום לא נאות והכל
בכפוף לכל דין ו/או הסכם.
בנוסף לאמור לעיל ,מתחייבת החברה להמציא לנאמן ,בסמוך לאחר הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף מדף זה ,ככל
שתונפקנה ,התחייבויות בלתי חוזרות בכתב של בעל השליטה וכן של כל נושאי המשרה המכהנים בחברה במועד
חתימת שטר הנאמנות וכן לפעול לכך כי בסמוך לאחר מינוים של נושאי משרה נוספים לחברה ,ו/או שינוי בבעל
השליטה בחברה ,לפי העניין )להלן" :התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה"( ,שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב ,אשר תוגש לבית משפט בישראל ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון,
ככל שתוגש ,שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל כדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב של החברה בעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש
להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון וכן שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית
המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו בישראל על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה.
למען הסר ספק יובהר ויודגש ,כי התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה תכלולנה באופן מפורש גם התחייבות
בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר או במקום שיפוט שאינו ישראל.
התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה יצורפו במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא המשרה או בדבר שינוי
השליטה בחברה )לפי העניין( אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין בישראל ,כחלק מדיווחיה בעת מינויו של כל
נושא משרה ו/או כניסתו של בעל שליטה חדש והכל במהלך חיי ניירות ערך שיונפקו מכח תשקיף מדף זה ,ככל שתונפקנה.
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החברה ונושאי המשרה בחברה  3התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות כנגד
סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה
מנהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ,וזאת על פי פרק ח' 3ו/או פרק
ח' 4לחוק ניירות ערך ,כן התחייבו באופן בלתי חוזר בכתב ,לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה
המנהלית בישראל ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה
אשר יוטלו עליהם )ככל שיוטלו( ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה ,וכן כי יפעלו לכך שגם בעלי השליטה
ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו בהתחייבויות האמורות.
התחייבויות נושאי המשרה ,כאמור לעיל ,יצורפו במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא המשרה אשר תפרסם החברה
בהתאם להוראות הדין בישראל ,כחלק מדיווחי החברה בעת מינויו של כל נושא משרה ו/או כניסתו של בעל שליטה חדש
והכל במהלך חיי אגרות החוב שתוצענה מכח תשקיף מדף זה ,ככל שתונפקנה.
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את רישומם למסחר של ניירות
הערך שיוצעו ,ככל שיוצעו ,על פי תשקיף מדף זה ,ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה.
.1.2

היתרים ואישורים
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף
זה ,להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.
אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או
שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך שיוצעו ,ככל שיוצעו ,מכוח דוחות הצעת מדף.
ניירות ערך בהתאם לתשקיף מדף זה יוצעו לציבור בפועל ,ככל שיוצעו ,על פי דוח הצעת מדף בו יושלמו פרטים מיוחדים
לאותה הצעה ואשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך( ,התשס"ו2005-
)להלן" :דוח הצעת מדף" ו"-תקנות הצעת מדף" ,בהתאמה(.
במועד תשקיף המדף קיבלה החברה מהבורסה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך ,הכלולים בתשקיף
מדף זה ואשר יוצעו ,ככל שיוצעו ,על פי דוח הצעת מדף )להלן" :האישור העקרוני"(.
אין לראות באישור העקרוני אישור לפרטים המובאים בתשקיף מדף זה או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום
הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך שיוצעו במסגרת דוח הצעת המדף או על המחיר בו יוצעו ניירות
הערך בדוח הצעת המדף כאמור.
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום למסחר של ניירות הערך ,ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור
הבורסה לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוחות הצעת מדף ,אשר יוגשו בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות
הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות ערך למסחר בבורסה על פי דוח הצעת המדף
כאמור .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה
וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי דוח הצעת מדף כאמור.

3

שאינם תושבי ישראל.
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בהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין  FARARA KERINSמאיי הבתולה הבריטיים ) 4מדינת התאגדותה של החברה(,
אשר הוגשה לבורסה :דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם
של ניירות הערך מכח תשקיף מדף זה לציבור בישראל ,את רישומם למסחר של ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף
מדף זה בבורסה ו/או את המסחר בהם בבורסה ,וניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה יוכלו להיסחר בחופשיות
בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של
החברה ,למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק ניירות ערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על פי
).Securities and Investment Business Act (2010
לפרטים נוספים ראו גם בחוות הדעת של משרד עורכי דין  FARARA KERINSבעניין זה ותרגומה לעברית המצ"ב בפרק
 11להלן .לפני ביצוע הנפקה באמצעות דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל שתבוצע ,החברה תמסור לבורסה
חוות דעת מאת משרד עורכי דין מאיי הבתולה הבריטיים אשר עיקריה מפורטים לעיל.
החברה הינה "מנפיק חוץ" כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע) 2010-להלן" :תקנות
דוחות כספיים"( ולפיכך חלות עליה הוראות תקנה  5בתקנות דוחות כספיים ,לרבות לעניין המבקר והשפה שבה נכתבים
הדוחות הכספיים של החברה וחוות דעתו של המבקר.
בעל השליטה בחברה הינו תושב ארה"ב ,מרבית נושאי המשרה בחברה הינם תושבי או אזרחי ארה"ב ,יותר מ50%-
מנכסי החברה הינם בארה"ב ועסקיה של החברה מנוהלים בארה"ב .לפיכך ,החברה מוגדרת כ"domestic issuer"-
כהגדרת המונח בסעיף  (e)902ל) Regulation S-להלן ("Regulation S" :שהותקנה מכוח הUnited States Securities -

) Act of 1993להלן .("Securities Act" :יודגש ,כי ההצעה לציבור על פי דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל
שתעשה ,נעשית בישראל בלבד ולא נעשית בארה"ב ו/או ל U.S. Persons-כהגדרתם ב ,Regulation S-כל זאת בהתאם
לפטור מדרישות הרישום על פי  Category 1של  Regulation Sאשר הותקן תחת ה .Securities Act-כל רוכש של ניירות
הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה ,ככל שיוצעו ,ייחשב כמי שהצהיר כי הוא תושב ישראל ,כי אינו  U.S. Personוכי
אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבור  U.S. Personו/או אדם הנמצא בארה"ב ,כי לא שהה בארה"ב בעת ההצעה
לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם כוונה לבצע " "distributionבארה"ב
)כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאים( .על תשקיף מדף זה ועל הצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם וכל
הנובע ו/או הקשור בתשקיף מדף זה ,בהצעת ניירות הערך על פיו וברכישתם ,יחולו דיני מדינת ישראל בלבד ולא יחולו
דינים אחרים כלשהם ,וסמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה מוקנית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל
ולהם בלבד ורוכשי ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף מדף זה ,ככל שיוצעו ,בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך
האמורים מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו.
בהתאם לסעיף  904ל ,Regulation S-ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה ניתנים למכירה חוזרת בבורסה על ידי כל
אדם )למעט מכירות חוזרות על ידי החברה ,מפיץ ,או גופים הקשורים למי מהם הכפופות להגבלות המפורטות בפסקה
למעלה( ,מבלי להטיל כל תקופת חסימה או הגבלה אחרת ,כל עוד (1) :אין ההצעה נעשית לאדם בארצות הברית; ) (2אין
למוכר או למי מטעמו ידיעה כי הרכישה אורגנה עבור קונה בארצות הברית; ) (3לא נתקיימו מאמצי מכירה ישירה
בארה"ב על ידי המוכר ,צד קשור ,או כל אדם הפועל בשמו; ו (4)-לא ניתנו הנחות חיתומיות ,עמלות או תמורה אחרת,
בקשר עם הצעה או מכירה של ניירות הערך האמורים על ידי נושא משרה או דירקטור בחברה או במפיץ ,שהוא צד קשור
לחברה או למפיץ כאמור רק בשל היותו דירקטור או נושא משרה כאמור ,למעט ,עמלת ברוקרים כנהוג ,המתקבלות על

4

יודגש ,כי מכתב זה אינו בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף )17ב() (3לחוק ניירות ערך.
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ידי אותו אדם המבצע עסקה כאמור ,כסוכן .אף אדם אינו מוסמך לפעול למכירת ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף
זה בארצות הברית.
תשקיף מדף זה לא הוגש לרשות ניירות ערך בארה"ב ,וניירות הערך אשר מוצעים על פי תשקיף מדף זה לא יהיו רשומים
בהתאם ל Securities Act -בארה"ב.
לפני ביצוע הנפקה באמצעות דוחות הצעת מדף מכוח תשקיף מדף זה ,ככל שתבוצע ,החברה תמסור לבורסה חוות דעת
של משרד עורכי דין אמריקאי ,על פיה ההצעה על פי תשקיף מדף זה פטורה מדרישות הרישום על פי  Category 1של
 Regulation Sוכן ,כי בהתאם לסעיף  904ל ,Regulation S-ניירות ערך שיוצעו על פי תשקיף זה יהיו ניתנים למכירה
חוזרת בבורסה על ידי כל אדם )למעט כמפורט לעיל(.
החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף מדף זה ,יש לקבל אך ורק בהסתמך על המידע הנכלל בתשקיף
זה .החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור מידע שונה מזה המפורט בתשקיף זה.
תשקיף זה לא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל מדינה אחרת למעט מדינת ישראל.
.1.3

הון מניות החברה
הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה לנכון למועד פרסום התשקיף הינו כמפורט להלן:
סוג המניה

הון רשום

מניות רגילות ללא ע"נ
)להלן" :המניות"(

50,000

43T

.1.4

הון מונפק

ונפרע 5

100

מרכיבי ההון של החברה
מרכיבי ההון של החברה לפי הדוחות הכספיים המאוחדים והסקורים של החברה ליום  30ביוני ) 2016באלפי דולר(:
הון המיוחס לבעלים של החברה האם

5

הון מניות נפרע וקרנות הון

191,989

עודפים

620,697

הון עצמי מיוחס לבעלי המניות של החברה

812,686

הון המיוחס לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה

506,621

סה"כ הון עצמי

1,319,307

נכון למועד התשקיף ,אין לחברה ניירות ערך הניתנים למימוש או המרה למניות החברה ,ולפיכך ,שיעור ההחזקה במניות זהה
לשיעור ההחזקה במניות בדילול מלא.
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.1.5

נתונים כספיים
החברה הוקמה ביום  13בינואר  ,2015ללא נכסים ,התחייבויות ופעילות כלשהם .עם השלמת הנפקת אגרות החוב )סדרה
א'( של החברה מכח תשקיף ההנפקה וטרם רישומן של אגרות החוב )סדרה א'( כאמור למסחר בבורסה ,העביר בעל
השליטה בחברה את החזקותיו בחברות החזקה לחברה ,כשאל כל אחת מהן הועברו החזקותיו של בעל השליטה כאמור
בכל אחת מ 10-חברות  ,LLCהמחזיקות בשרשור בזכויות בנכסי נדל"ן בארה"ב )להלן" :חברות ההחזקה"( .יובהר ,כי
החברה טיפלה בהעברת הזכויות המועברות ,כאמור לעיל ,בדוחותיה הכספיים תוך יישום שיטת .AS POOLING
בהתאם ,הנתונים הכספיים בתשקיף מדף זה ביחס לתקופות שלפני העברת החזקות בעל השליטה בחברות ההחזקה
לחברה ,קרי :במאי  ,2015הינם נתונים על פי יישום שיטת .AS POOLING

.1.6

ניירות ערך במחזור
לפרטים אודות אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה מכח תשקיף ההנפקה ושהינן במחזור נכון למועד התשקיף,
ראו סעיף  3.5בפרק  3להלן.
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פרק  – 2הצעת ניירות הערך
על פי תשקיף מדף זה יכול שיוצעו לציבור על פי דוח הצעת מדף אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )ביחד" :ניירות הערך"(.
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה ,תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת
מדף אשר בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות,
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.

ב1-
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פרק  - 3הון החברה והמחזיקים בו
.3.1

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
60UT

הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה לנכון למועד פרסום התשקיף הינו כמפורט להלן:
סוג המניה
מניות רגילות ללא ע"נ
59T

)להלן" :המניות"(

.3.2

הון רשום

הון מונפק ונפרע

50,000

100

1

השינויים שחלו בהון החברה
60UT

 .3.2.1השינויים שחלו בהון הרשום
ממועד הקמת החברה ועד לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון הרשום של החברה .יצוין ,שכנגד העברת
החזקותיו של מר ג'וזף מויניאן )להלן" :בעל השליטה"( בחברות החזקה ,הקצתה החברה לבעל השליטה,
במועד הקמתה 100 ,מניות רגילות של החברה ,הכל כמפורט בסעיף  7.1.6לתשקיף ההנפקה.
 .3.2.2השינויים שחלו בהון המונפק והנפרע
U

59T

.3.3

ממועד הקמת החברה ועד לתאריך התשקיף לא חל שינוי בהון המניות המונפק והנפרע של החברה.

המחזיקים בניירות הערך של החברה
59UT

59T

למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה בה בניירות הערך של החברה למועד
התשקיף הינם כדלקמן:

הונה המונפק של החברה מוחזק במלואו נכון למועד תשקיף מדף זה על ידי מר ג'וזף מויניאן ,בעל השליטה ,המחזיק 100
מניות של החברה המהוות  100%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה )להלן" :הון החברה"( ומזכויות ההצבעה בה.
59T

59T

.3.4

בעל השליטה בחברה
כאמור בסעיף  3.3לעיל ,בעל השליטה בחברה הינו מר ג'וזף מויניאן המחזיק  100%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה.

.3.5

פרטים תמציתיים אודות ניירות הערך של החברה שבמחזור נכון למועד התשקיף
ביום  20במאי  ,2015פרסמה החברה תשקיף הנפקה נושא תאריך של  21במאי  ,2015לפיו הנפיקה החברה סך של
 1,400,000אלפי ש"ח ע"נ אגרות חוב )סדרה א'( של החברה ,בתמורה כספית של  1,400,000אלפי ש"ח .ביום  27במאי
 ,2015נרשמו אגרות החוב )סדרה א'( למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב .להלן יובאו פרטים נוספים בקשר עם
אגרות החוב )סדרה א'( של החברה:

1

נכון למועד התשקיף אין לחברה ניירות ערך הניתנים למימוש או המרה למניות החברה ולפיכך שיעור ההחזקה במניות זהה לשיעור
ההחזקה במניות בדילול מלא.
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שם נייר
הערך

אגרות
חוב
)סדרה
א'(

סך ע"נ
ליום
30.6.16

סכום הריבית
שנצברה בספרים
ליום 30.6.16

1,400,00
0
אלפי
ש"ח

)על פי תנאי
החוב
אגרות
בגין
הרבית
החוב
אגרות
שולמה ביום 30
ביוני (2016

ערך
בספרים
של יתרת
אגרות
החוב ליום
30.6.16
)לפני
הוצאות
נדחות(

שווי
בורסאי
ליום
30.6.16

1,418,760 1,400,00
 0אלפי אלפי
ש"ח.
ש"ח.
)368,892) 364,015
אלפי
אלפי
דולר(
דולר(

סוג
הריבית
ושיעורה

מועדי תשלום -
קרן/ריבית

ריבית
קבועה
בשיעור
שנתי
של
1 4.2%

תשלומי קרן  -חמישה
) (5תשלומים שנתיים
לא שווים ביום 30
ביוני של כל אחת
מהשנים 2018-2022
)כולל( .התשלום
הראשון יהווה 10%
מקרן ערכן הנקוב
הכולל של אגרות
החוב ,התשלום השני
יהווה  15%מקרן
ערכן הנקוב של אגרות
החוב ושלושת
התשלומים הנוספים,
שישולמו בין השנים
, 2020-2022יהוו כל
אחד  25%מקרן ערכן
הנקוב הכולל של
אגרות החוב.
תשלומי ריבית -
הריבית תשולם ביום
 30ביוני וכן ביום 30
בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2015עד
)2022כולל( ,כאשר
תשלום הריבית
הראשון שולם ביום
 30בדצמבר 2015
ותשלום הריבית
האחרון ישולם ביום
 30ביוני .2022

הצמדה

דירוג

בטוחות

-

אגרות
החוב
מדורגות
בידי
מדרוג
בדירוג
/Aa3ilב
אופק
יציב.

-

לפרטים נוספים הנדרשים ביחס לתעודות התחייבות לפי תקנה )10ב() (13לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומידיים( ,התש"ל ,1970-ראו חלק חמישי בפרק ב' )'דוח הדירקטוריון'( לדוח התקופתי של החברה ליום  31בדצמבר
 ,2015כפי שפורסם ביום  1באפריל ) 2016מס' אסמכתא ,(2016-01-023202 :הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
נכון למועד תשקיף זה ,החברה עומדת בכל התנאים וההתחייבויות לפי שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( מיום 18
במאי ) 2015להלן" :שטר הנאמנות"( ,לא התקיימו תנאים כלשהם המקימים עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה א'(
לפירעון מיידי והחברה לא קבלה הודעה מהנאמן לאגרות החוב כאמור בדבר אי עמידתה בתנאים ובהתחייבויות שלפי
שטר הנאמנות.

1

יצוין ,כי בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה א( )כהגדרתו להלן( נקבעו מספר מנגנונים להתאמה של שיעור הריבית השנתית
בגין אגרות החוב ,וזאת כתוצאה משינויים מסוימים בהון העצמי הנומינאלי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( ו/או
ביחס ההון המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט( לסך דוח על המצב הכספי ,ו/או כתוצאה משינויים מסוימים בדירוג אגרות
החוב )סדרה א'( .בהתאם למנגנוני ההתאמה האמורים )במצטבר( שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א( לא יעלה בכל
מקרה על שיעור שנתי של ) 5.95%למעט במקרה שקמה זכאות לריבית פיגורים( ולא יפחת משיעור שנתי של  .4.2%לפרטים נוספים
ראו סעיפים  5.3ו 5.4 -לשטר הנאמנות.

פרק  - 4זכויות ההצבעה של מניות החברה
הואיל ועל פי תשקיף מדף זה ,יכול ויוצעו לציבור בישראל ויירשמו למסחר בבורסה ,אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי
אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים ,והואיל והחברה אינה מציעה את מניותיה לציבור בישראל ,להלן
יינתן תיאור תמציתי של זכויות ההצבעה של מניות החברה.
להלן תיאור חלק מההוראות החלות על דירקטוריון החברה בהתאם להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים ,תזכיר ההתאגדות
של החברה ותקנון החברה וכן עיקרי הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך )כפי שהיו לפני התיקון לחוק ולתוספת הרביעית מיום
 17בפברואר  .(2016מובהר ,כי תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה כפופים להוראות דין איי הבתולה הבריטיים.
.4.1

זכויות ההצבעה של מניות החברה לסוגיהן
 .4.1.1המניות יחולקו למספר סוגים וסדרות כפי שיחליט הדירקטוריון ,מעת לעת ,ועד שיחולקו כאמור יהוו סוג אחד
וסדרה אחת.
 .4.1.2כל מניה של החברה מעניקה לבעל המניות:
.4.1.2.1

את הזכות לקול אחד בהצבעה באסיפה של בעלי המניות של החברה או על כל החלטה של בעלי
המניות;

.4.1.2.2

את הזכות לחלק שווה בכל דיבידנד שישולם על ידי החברה; ו-

.4.1.2.3

את הזכות לחלק שווה בחלוקת נכסים עודפים של החברה עם פירוקה.

על פי תזכיר החברה ,ניתן לשנות את האמור בסעיף  4.1.2זה ,בהחלטת בעלי מניות ברוב רגיל המחזיקים באותו
סוג מניות.
 .4.1.3ניתן להנפיק מניות וניירות ערך אחרים במועדים ,לאנשים ,בתמורה ובתנאים שהדירקטורים רשאים להחליט
עליהם באמצעות החלטת דירקטוריון .ניתן להנפיק מניה בעד כל תמורה שהיא ,לרבות כסף ,שטר חוב ,נכסי
דלא ניידי ,רכוש פרטי )לרבות מוניטין וידע( או חוזה לשירותים עתידיים.
 .4.1.4לא ניתן להנפיק מניות בעד תמורה שאיננה כסף אלא אם נתקבלה החלטה על ידי הדירקטוריון המציינת:
.4.1.4.1

את הסכום שייזקף להנפקת המניות;

.4.1.4.2

שלדעתו ,הערך הכספי הנוכחי של התמורה הלא כספית ,והתמורה הכספית ככל שישנה ,עבור
ההנפקה אינו פחות מהסכום שייזקף להנפקת המניות.
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פרק  - 5השוואת דינים
האמור להלן הינו תיאור כוללני ובלתי ממצה של סוגיות מהדין הישראלי וסוגיות מהדינים החלים באיי הבתולה הבריטיים,
אשר אינו מתיימר להיות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין ,ואינו מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
דיני איי הבתולה הבריטיים ,החלים על החברה הינם ) The BVI Business Companies Act of 2004להלן" :החוק"(.
ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות דעתו של עורך דין מוסמך באיי הבתולה הבריטיים
המצויה במשרדי החברה ,בשפה האנגלית )להלן" :חוות הדעת מאיי הבתולה"( .יצוין ,חוות הדעת מאיי הבתולה כוללת
הוראות נוספות מתחום דיני החברות אשר אינם נכללים בפרק זה להלן ,וזאת לאור החלת חלק ב' לתוספת הרביעית
כהגדרתן להלן.
.5.1

כפיפות לדיני החברות בישראל ובאיי הבתולה הבריטיים
החברה נתאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על פי הדין החל באיי הבתולה הבריטיים ולא על פי הוראות פקודת החברות
]נוסח חדש[ ,התשמ"ג) 1983-להלן" :פקודת החברות"( או הוראות חוק החברות.
בהתאם לסעיף 39א לחוק ניירות ערך  ,1הוראות חוק החברות ותקנות לפי חוק ניירות ערך ,יחולו על חברה שהתאגדה
מחוץ לישראל והמציעה מניות או תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל ,והכל בהתאם למפורט בתוספת הרביעית
לחוק ניירות ערך.
ביום  17בפברואר  ,2016נכנס לתוקף צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק( ,התשע"ו, 2016-לפיו התוספת
הרביעית בחוק ניירות ערך הוחלפה בתוספת רביעית חדשה בעלת שני חלקים; חלק א' ,המחיל הוראות מדיני החברות
שיחולו על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל )להלן" :חברות חוץ"( ומניותיהן מוצעות לציבור בישראל וחלק ב' ,המחיל
הוראות מדיני החברות על חברות חוץ המציעות תעודות התחייבות לציבור בישראל )להלן" :חלק ב' לתוספת הרביעית"
ו"-התיקון לתוספת הרביעית" ,בהתאמה( ,והכל כמפורט בפרק זה להלן .יובהר ,כי התיקון לתוספת הרביעית לא חל
ביחס לחברות חוץ שהציעו ניירות ערך לציבור עובר לתיקון החקיקה )כמו החברה( .יחד עם זאת ,התיקון לתוספת
הרביעית יחול ביחס לכל חברת חוץ )ובכלל זה החברה( שתבצע הצעה לציבור של ניירות ערך ממועד התיקון )קרי ,:מיום
 17בפברואר  (2016ואילך ,לרבות חברות חוץ )ובכלל זה החברה( המבצעות הנפקה חוזרת )לרבות הגדלת סדרה קיימת
של תעודות התחייבות בדרך של הצעה לציבור( .ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה
ודיני איי הבתולה הבריטיים.
במסגרת תשקיף ההנפקה של החברה )כהגדרתו בפרק  1לעיל( ,החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה ,התחייבו
באופן בלתי חוזר שלא להעלות טענות נגד תחולתו ,תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך ,וכן לפעול
לכך שגם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו בהתחייבות האמורה .בנוסף ,הוראות מסוימות הקבועות
בסעיף 39א לחוק ניירות ערך )כפי שיפורטו להלן( אומצו במועד האמור על ידי החברה במסגרת תקנון ההתאגדות שלה.
הטבלה שבפרק זה להלן כוללת את ההוראות המפורטות בחלק ב' לתוספת הרביעית ,בנוסחן במועד התשקיף .יובהר ,כי
חלק מהוראות חלק ב' לתוספת הרביעית לא חלות במועד התשקיף על החברה )כפי שיפורט להלן( שכן ,כאמור לעיל ,אלו
יחולו רק ככל שהחברה תציע ניירות ערך לציבור מכח תשקיף מדף זה.

1

כפי שתוקן במסגרת תיקון מס'  50לחוק ניירות ערך )ס"ח  ,2380התשע"ב ) ,(8.8.2012עמ' ] 678התשע"ב )מס'  .[(4הצ"ח  -ממשלה
 ,628התשע"ב ,עמ' .92
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כמו כן ,החברה כפופה לחוק ניירות ערך ולתקנות מכוחו החלות על חברות שנתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך
שלהן רשומים למסחר בבורסה בישראל .החברה כפופה לדין החל באיי הבתולה הבריטיים ,לרבות לדיני החברות באיי
הבתולה הבריטיים.
בהמשך לאמור לעיל יצוין ,כי נכון למועד תשקיף זה חלים על החברה דיני חדלות פירעון ודיני חלוקה דיני של איי הבתולה
הבריטיים בלבד ,אך קרוב לוודאי שהליכי מימוש הנכסים המוחזקים בידי החברה יתבצעו בהתאם לדיני ארה"ב.
החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה במועד התשקיף לא יתנגדו לבקשת הנאמן לאגרות החוב אשר תוצענה
מכח תשקיף זה ,ככל שתוצענה )להלן" :הנאמן" ו"-אגרות החוב" ,בהתאמה( ו/או לבקשת מחזיקי אגרות החוב אשר
תוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,ככל שתוגש ,לא יפנו ביוזמתם
לבית משפט מחוץ לישראל כדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב בעניין פשרה
והסדר וחדלות פירעון ,וכן לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר
וחדלות פירעון .כמו כן ,החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה במועד התשקיף מתחייבים באופן בלתי חוזר
שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב .בנוסף ,החברה תפעל לכך כי גם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו
בהתחייבויות האמורות .התחייבויות כאמור נתנו גם במסגרת תשקיף ההנפקה )כהגדרתו בפרק  1לעיל(.
לאור האמור לעיל ,ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ונושאי המשרה ,כאמור לעיל ,יודגש ויובהר ,כי הליך של חדלות
פירעון של החברה בלבד שלא על פי הדין הישראלי ושלא בבתי משפט ישראליים ,יכול להיפתח בעיקר כתוצאה
מתביעה של נושה זר .יצוין ,כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה בלבד שלא על פי הדין הישראלי
ובבית משפט שאינו בישראל ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען לפורום לא נאות והכל
בכפוף לכל דין ו/או הסכם.
בנוסף לאמור לעיל ,מתחייבת החברה להמציא לנאמן ,בסמוך לאחר הנפקת אגרות החוב על פי תשקיף זה ,ככל
שתונפקנה ,התחייבויות בלתי חוזרות בכתב של בעל השליטה וכן של כל נושאי המשרה המכהנים בחברה וכן לפעול לכך
כי בסמוך לאחר מינוים של נושאי משרה נוספים בחברה ,ו/או שינוי בבעל השליטה בחברה ,לפי העניין )להלן:
"התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה"( ,שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית
משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון ,ככל שתוגש ,שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט
מחוץ לישראל כדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב בעניין פשרה והסדר וחדלות
פירעון ,שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון וכן
שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב .למען הסר ספק יובהר ויודגש ,כי התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה תכלולנה באופן מפורש
גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר או במקום שיפוט שאינו ישראל.
בעל השליטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה במועד תשקיף ההנפקה ,התחייבו באופן בלתי חוזר כי
החל מתום  3חודשים ממועד ההנפקה ובמהלך חיי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,יכהנו בחברה לפחות שלושה
דירקטורים )ובכלל זה הדירקטורים החיצוניים( שהינם תושבי ישראל.
התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה יצורפו במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא המשרה או בדבר שינוי
השליטה בחברה )לפי העניין( אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין בישראל ובעת מינויו של כל נושא משרה ו/או
כניסתו של בעל שליטה חדש והכל במהלך חיי אגרות החוב .החברה ונושאי המשרה בחברה  2התחייבו במסגרת תשקיף
ההנפקה באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית

2

שאינם תושבי ישראל.
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בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה מנהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת
האכיפה המנהלית בישראל ,וזאת על פי פרק ח' 3ו/או פרק ח' 4לחוק ניירות ערך ,כן התחייבו באופן בלתי חוזר בכתב,
לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )ככל שיוטלו( ולנקוט בפעולות
לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה ,וכן כי יפעלו לכך שגם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו
בהתחייבויות האמורות.
התחייבויות נושאי המשרה כאמור לעיל יצורפו במסגרת הדוח המיידי בדבר מינוי נושא המשרה אשר תפרסם החברה
בהתאם להוראות הדין בישראל והכל במהלך חיי אגרות החוב.
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את רישומם למסחר של ניירות
הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה
הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה.
.5.2

אכיפת פסקי חוץ
על פי דיני איי הבתולה הבריטיים ,לא ניתן לאכוף פסק חוץ באיי הבתולה הבריטיים .אף על פי כן ,פסק חוץ עשוי להיאכף
בהתאם להוראות המשפט המקובל או במקרה של פסקי חוץ להם תחולה תחת הForeign Judgments Reciprocal -
 ,Enforcement Ordinanceאו ה .Reciprocal Enforcement of Judgments Act in the BVI-יצוין ,כי לא כל פסקי
החוץ ניתנים לאכיפה .ייתכן שחלקם יוכלו להיאכף רק בבתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים .הReciprocal -
 Enforcement of Judgments Act 1922וה Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Act 1964-אינם חלים
על ישראל או על ארה"ב ולכן במקרים אלה ניתן יהיה לאכוף פסקי חוץ על פי המשפט המקובל.
בכפוף למשפט המקובל ,כל פסיקה סופית לגבי תשלום סכום כסף שנפסק כנגד החייב בבית דין זר נקבע על פי בתי
המשפט של איי הבתולה הבריטיים כעילה לתביעת חוב ,כך שאין צורך במשפט חוזר .בהתאם לזאת ,כאשר נפסק תשלום
חוב במדינה שאיננה נכללת בין המדינות שבהן חל ה ,Reciprocal Enforcement of Judgments Act -ניתן לאכוף את
פסיקת תשלום החוב על פי עילת תביעה במשפט המקובל .במקרה זה על התובע לפתוח בהליך תביעה חדש בכפוף
לסעיפים  5ו 7-לתקנות סדר הדין האזרחי של איי הבתולה הבריטיים .על הפסיקה לעמוד במספר תנאים כדי להיות בת
אכיפה) :א( פסיקת תשלום עבור חוב או סכום כסף )כלומר סכום שאינו נתבע בגין מיסוי או תשלומים אחרים מסוג זה,
ושאינו בגין קנס או עונש כספי שהוטל(; )ב( פסיקה סופית ומכריעה .חשוב לציין ,כי על פי המשפט המקובל פסיקת חוץ
הינה סופית ומכריעה למרות היותה נתונה לערעור או שהערעור תלוי ועומד במדינה בה ניתנה; ו)-ג( הפסיקה ניתנה על
ידי בית דין זר בעל הסמכות השיפוטית לתיתה ,הינה סופית ) ,(not impeachableועליה להכריע בנוגע למהות התביעה.
בכפוף לחוקי איי הבתולה הבריטיים ,ניתן לאכוף כל פסיקה או צו בדבר תשלום סכום כסף ,למעט הוראת תשלום לבית
המשפט עצמו ,על ידי הפעולות הבאות) :א( צו-שיעבוד; )ב( צו עיקול כלפי צד שלישי; )ג( זימון למשפט לצורך שימוע
וחקירת יכולת )) ;(judgment summonsד( צו עיקול ומכירה של נכסים; ו)-ה( מינוי כונס נכסים.
על פי דיני מדינת ישראל ,אכיפה בישראל של פסק דין זר נעשית בהתאם להוראות חוק אכיפת פסקי חוץ ,התשי"ח,1958-
בין היתר כל עוד קיימת הדדיות באכיפת פסקי דין ישראלים על ידי בתי המשפט המקומיים במקום בו ניתן פסק הדין.
נכון למועד תשקיף זה ,לא קיימת אמנה לפיה ניתן לאכוף פסקי חוץ של איי הבתולה הבריטיים בישראל ,ולמיטב ידיעת
החברה ,אין פסקי דין בהם נדונה שאלת האכיפה בין שתי מערכות הדינים.

.5.3

השוואה בין מספר סוגיות בדיני חברות  -הוראות הדין החל באיי הבתולה הבריטיים לעומת הוראות הדין הישראלי
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לנוחות הקורא ,להלן טבלה ,המתייחסת בתמציתיות להשוואה בסוגיות שונות בין הדין באיי הבתולה הבריטיים והדין
הישראלי.
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נושא
יו"ר
והמנכ"ל

3
4

הדירקטוריון

סעיפי הדין הישראלי הרלבנטיים
החלים על החברה
סעיפים )94א( 119 ,95 ,ו)121-ג( לחוק
החברות

דירקטור חיצוני

סעיפים  239עד 249א לחוק החברות
)ההוראות החלות על חברה ציבורית(.
תקנות החברות )כללים בדבר גמול
והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס –
) 2000להלן" :תקנות הגמול"(.
תקנות החברות )עניינים שאינם מהווים
זיקה( ,התשס"ז.2006-
תקנות החברות )תנאים ומבחנים
לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות
מקצועית( ,התשס"ו) 2005-להלן:
"תקנות הכשירות"(.

דירקטור בלתי תלוי

סעיפים 249ב ו249-ג לחוק החברות.

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים
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האם חוק החברות חל על החברה ?4

אין התייחסות בדין למינוי יו"ר דירקטוריון או כן.
מנכ"ל .כמו כן ,אין איסור בדין המונע מאדם לכהן מובהר ,כי הוראות סעיף  119לחוק החברות בדבר
כיו"ר הדירקטוריון וכמנכ"ל של חברה באיי הבתולה החובה למנות מנכ"ל נכללות במסגרת התיקון
לתוספת הרביעית והן יחולו על החברה ככל שזו תבצע
הבריטיים.
הצעה של ניירות ערך מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של
הרחבת סדרה קיימת( .יצוין ,כי נכון למועד התשקיף,
מר ג'וזף מויניאן מכהן כמנכ"ל החברה.
כן .יצוין ,כי בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה
אין חובה חוקית למנות דירקטורים חיצוניים.
התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה )כהגדרתו בפרק 1
לתשקיף( באופן בלתי חוזר כי במקרה שבו מי
מהדירקטורים החיצוניים הודיע לחברה כי חדל
להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו
כדירקטור חיצוני ,אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון
החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת
דירקטוריון )לפי העניין( דחופה ,אשר על סדר יומה
יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני
האמור לאלתר וכי הם יצביעו בעד ההחלטה כאמור.
מובהר ,כי הוראות תקנות הגמול ותקנות הכשירות
נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית והן יחולו
על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות ערך מכח
תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה קיימת(.
יצוין ,כי החברה משלמת גמול לדירקטורים
החיצוניים והבלתי תלויים שלה בהתאם להוראות
תקנות הגמול.
לא.
אין חובה חוקית למנות דירקטורים בלתי תלויים.
מובהר ,כי הוראות סעיפים 249ב ו249-ג לחוק
החברות נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית
והן יחולו על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות
ערך מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה
קיימת( .יצוין ,כי לחברה דירקטור בלתי תלוי וזאת
לצורך עמידה בדרישות הרכבי ועדת ביקורת וועדת

ההוראות המפורטות בעמודה זו ,הינן הוראות מכוח הוראות דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים.
יודגש ,כי בתקנון אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
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נושא
מבקר פנים
ועדת ביקורת
ועדת תגמול

סעיפי הדין הישראלי הרלבנטיים
החלים על החברה
סעיפים  146עד  153לחוק החברות.
סעיפים  114עד  117לחוק החברות.
סעיפים 118א ו118-ב לחוק החברות.

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

3

אין חובה חוקית למנות מבקר פנימי.
אין חובה חוקית למנות ועדת ביקורת.
אין חובה חוקית למנות ועדת תגמול.

ועדה לבחינת הדוחות תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין אין חובה חוקית למנות ועדה לבחינת הדוחות
הליך אישור הדוחות הכספיים( ,הכספיים .יצוין ,כי על פי הדין באיי הבתולה
הכספיים
התש"ע) 2010-להלן" :תקנות הליך הבריטיים אין חובת מינוי של רו"ח מבקר ,למעט
במקרים בהם פעילות החברה באיי הבתולה
אישור דוחות כספיים"(.
הבריטיים דורשת רישיון ומינוי רו"ח מבקר )כמו
חברות ביטוח( או קרנות נאמנות ציבוריות .עריכת
ביקורת על דוחותיה של חברה הרשומה באיי הבתולה
הבריטיים נתונה לשיקול דעתם של הדירקטורים.
מאידך ,קיימת דרישה לתיעוד מספק )לרבות לשמירת
מסמכים( כפי שייקבע בידי הדירקטוריון באופן
שיתאפשר להציג ולהסביר את עסקאות החברה ואשר
יאפשר ,בכל עת ,לקבוע את מצבה הכספי של החברה
בדיוק סביר.
לחברה יהיה בכל עת מען רשום באיי הבתולה.
סעיף )123א( לחוק החברות.
מען רשום

כהונת נושא משרה

האם חוק החברות חל על החברה ?4
תגמול.
כן.
כן.
כן .יצוין ,כי ועדת הביקורת של החברה מכהנת גם
כועדת תגמול.
לא .כן יצוין ,כי כל עוד ניירות הערך של החברה ,אשר
הוצעו על פי תשקיף ,נמצאים בידי הציבור או כל עוד
ניירות הערך של החברה נסחרים בבורסה בישראל או
רשומים בה למסחר ,יחולו עליה כללי הדיווח ,לעניין
דוחות כספיים ,לפי חוק ניירות ערך ,והתקנות
שהותקנו על פיו.
מובהר ,כי הוראות תקנות הליך אישור דוחות כספיים
נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית והן יחולו
על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות ערך מכח
תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה קיימת(.

לא.
מובהר ,כי הוראות סעיף )123א( לחוק החברות
נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית והן יחולו
על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות ערך מכח
תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה קיימת(.
יצוין ,כי במסגרת שטר הנאמנות לאגרות חוב )סדרה
א'( של החברה מסרה החברה מען בישראל לצורך
המצאת כתבי בי-דין להליכים משפטיים ,ככל שיהיו,
מכח השטר.
סעיפים  225עד 232א 234 ,ו251-א לחוק קיימות הגבלות על מינוי דירקטור )ובכלל זה קטין ,כן .יצוין ,כי בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה
פסול דין ,פושט רגל וכו'( וכן נסיבות הקבועות בדין התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה )כהגדרתו בפרק 1
החברות
לסיום כהונתו ו/או פקיעת הכהונה .מגבלות כאמור לתשקיף( באופן בלתי חוזר כי במקרה שבו מי
מהדירקטורים המכהנים הודיע לחברה כי הורשע
לא חלות ביחס לנושאי משרה שאינם דירקטורים.
בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )226א() (1לחוק
החברות או )226א (1לחוק החברות ,או שוועדת
האכיפה המנהלית החליטה להטיל על אותו דירקטור
אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה
פרטית שהיא חברת אג"ח ,אזי יפעלו בהתאם
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להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או
ישיבת דירקטוריון )לפי העניין( דחופה ,אשר על סדר
יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור האמור
לאלתר וכי הם יצביעו בעד ההחלטה כאמור.
מובהר ,כי הוראות סעיפים 227 ,227א 229 ,228 ,ו230-
לחוק החברות נכללות במסגרת התיקון לתוספת
הרביעית והן יחולו על החברה כלשונן ככל שזו תבצע
הצעה של ניירות ערך מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של
הרחבת סדרה קיימת(.
סעיפים 267א267 ,ב (2)270 ,ו 272 ,(3)-אין חובה חוקית לקיים מדיניות תגמול לדירקטורים כן.
ו 273-לחוק החברות )ההוראות החלות ו/או נושאי משרה )שאינם דירקטורים( .בכפוף לתקנון
החברה ,הדירקטוריון רשאי לקבוע את שכרם של
על חברות אגרות חוב(.
תקנות החברות )הקלות לעניין החובה הדירקטורים בגין שירותיהם לחברה.
לקבוע מדיניות תגמול( ,תשע"ג.2013-
סעיפים  (1)270ו4)270 -א()272 ,א( ו 275-חל איסור על דירקטור לשים עצמו במצב של ניגוד כן.
עד  282לחוק החברות )ההוראות החלות עניינים בין חובתו לחברה לבין ענייניו האישיים .על לאור העובדה שהחברה אינה מציעה את מניותיה
דירקטור מוטלת החובה לגלות את עניינו האישי בכל לציבור ,היא אינה מאמצת את הוראות סעיף 276
על חברת אגרות חוב(.
תקנות החברות )הקלות בעסקאות עם עסקה מוצעת של החברה )אם כי ככלל הנ"ל נותר זכאי לחוק החברות לעניין הודעת בעל מניה על עניינו
להצביע ולהשתתף בישיבות( .לא גילה הדירקטור את האישי.
בעלי עניין( ,התש"ס.2000-
עניינו האישי העסקה תהא ניתנת לביטול ע"י החברה מובהר ,כי הוראות סעיפים  (1)270ו)272-א( לחוק
אלא אם פרטי העניין האישי המהותיים היו ידועים החברות נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית
לחברים והם החליטו בכל זאת לאשרה או שהחברה והן יחולו על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות
קיבלה תמורה הוגנת בעד העסקה.
ערך מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה
קיימת(.
בכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה ,דיבידנד ורכישה עצמית של מניות  -לא .עם זאת
סעיפים  301עד  311לחוק החברות.
תקנות החברות )אישור חלוקה( ,הדירקטורים של החברה רשאים לאשר בהחלטתם במסגרת שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( של
חלוקה לחברים של החברה במועד ,ובסכום ,כפי החברה המצ"ב לתשקיף ההנפקה )כהגדרתו בפרק 1
התשס"א.2001-
תקנות החברות )סכומים אחרים שהדירקטורים ימצאו לנכון ,אם נחה דעתם ,על יסוד לתשקיף זה( ,נטלה החברה על עצמה מגבלות ביחס
הכלולים בהון העצמי שיראו אותם טעמים סבירים ,שמיד לאחר ביצוע החלוקה ,החברה לביצוע חלוקה ,כהגדרת המונח חלוקה בחוק החברות
תעמוד במבחן כושר פירעון .חברה עומדת במבחן )אך ללא אימוץ מבחני החלוקה הקבועים בחוק
כעודפים( ,התשע"ב.2012-
החברות( .לפרטים ראו סעיף  5.7לשטר הנאמנות.
כושר הפירעון אם:
)א(

שווי נכסי החברה עולה על התחייבויותיה; ו-
)ב( החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה בהגיע
מועד פירעונם .החלטת הדירקטורים חייבת
לכלול הצהרה כי לדעת הדירקטורים החברה
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תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה קיימת(.
החלוקה.

5

)ב (

המשפט המקובל של איי הבתולה הבריטיים
קובע כי אי יכולתה של חברה לשלם אפילו חוב
אחד שאינו נתון במחלוקת יכול לשמש כראיה
להיעדר יכולת לשלם חובות עם הגיע מועד
פירעונם .זאת ועוד ,קרוב לוודאי שהחקיקה
והמשפט המקובל של בריטניה בסוגיות דומות
ינחו במידת מה את בית המשפט בבואו לקבוע
את המשמעות של הביטוי" :חברה המסוגלת
לשלם את חובותיה בהגיע מועד פירעונם" .בית
המשפט העליון נדרש בBNY Corporate -
Trustee Services Ltd. v Eurosail- UK Plc5
לקבוע מה המשמעות המעשית של הביטוי:
"חברה המסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע
מועד פירעונם" .בית המשפט סבר כי השוואה
בין הנכסים הקיימים לבין התחייבויות קיימות
ועתידיות )לאחר ניכוי בגין התחייבויות תלויות
ונדחות( הינו המבחן ההגיוני היחיד וכי נטל
ההוכחה חייב להיות על הצד אשר טען לחדלות
פירעון מאזנית .המבחן יכלול התחשבות
בהקשר הכללי ובמכלול העובדות המיוחסות
לחברה שבנדון .ביצוע האמור יכלול התחשבות
במועד הפירעון של התחייבויות עתידיות ,אם
התחייבויות כאמור נקובות במטבע זר ,אלו
נכסים זמינים או שיהיו זמינים לצורך קיום
התחייבויות עתידיות והאם נעשו הפרשות
כלשהן לייחוס הפסדים.

)ג(

חלוקה ,בהקשר של חלוקה לחברים של החברה
פירושה:

.2007-3BL Plc [2013] UKSC 28; [2013] B.C.C. 397
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)א( העברה ישירה או עקיפה של נכס ,להוציא
מניות החברה ,לחבר או לטובתו; או )ב( נטילת
חוב עבור חבר או לטובתו ,בקשר למניות
המוחזקות על ידי בעל מניות ,או הזכאויות
לחלוקות של חבר שאינו בעל מניות ,ובין בדרך
של רכישת נכס ,רכישה ,פדיון או קניה אחרת
של מניות ,העברה של חוב או חלוקה אחרת,
לרבות דיבידנד.
)ד(

חלוקה שבוצעה לחבר בזמן שהחברה לא עמדה,
מיד לאחר החלוקה האמורה ,במבחן כושר
הפירעון ,יכול שתוחזר לחברה על ידי החבר,
אלא אם) :א( החבר קיבל את החלוקה בתום לב
וללא כל ידיעה על כך שהחברה אינה עומדת
במבחן כושר הפירעון; )ב( החבר שינה את מצבו
תוך הסתמכות על תוקפה של החלוקה; ו) -ג(
דרישת החזר התשלום תהא בלתי הוגנת.

)ה(

אם ,לאחר שחלוקה אושרה ולפני שבוצעה
בפועל ,הדירקטורים חדלים להיות משוכנעים,
מסיבות סבירות ,שהחברה תעמוד ,מיד לאחר
ביצוע החלוקה ,במבחן כושר הפירעון ,כל
חלוקה שתתבצע על ידי החברה תיחשב כאילו
לא אושרה.

)ו (

אם חלוקה כלשהי נחשבת כאילו לא אושרה
כאמור ,דירקטור אשר – )א( חדל ,לאחר
האישור אולם לפני ביצוע החלוקה בפועל,
להיות משוכנע ,מסיבות סבירות ,שהחברה
תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר ביצוע
החלוקה; ו)-ב( לא נקט בצעדים סבירים למנוע
את ביצוע החלוקה בפועל  -יהא אחראי באופן
אישי כלפי החברה לשלם לה את החלק מתוך
החלוקה שלא יוחזר על ידי החבר.
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אם בתביעה שמוגשת נגד דירקטור או חבר על
פי הפסקה דלעיל ,בית המשפט הגבוה של איי
הבתולה הבריטיים משוכנע שהחברה יכולה
הייתה ,על ידי ביצוע חלוקה בסכום קטן יותר,
לעמוד במבחן כושר הפירעון ,אזי בית המשפט
רשאי ) -א( להתיר לחברים לשמור על סכום
החלוקה; או ) -ב( לפטור את הדירקטור
מאחריות בנוגע לסכום השווה לחלוקה שניתן
היה לבצע כאמור.
ה BVI Business Companies Act, 2004-אינו כולל
את המושג של פרמיה על מניות או קרנות הון ואין בו
דרישה להון מניות רשום )מלבד הוראות מעבר
המתייחסות לחברות שהוקמו תחת חקיקה קודמת(.
לפיכך ,אלא אם נקבע אחרת בתזכיר ובתקנון ,ככלל,
חברה אשר התאגדה תחת חוקי איי הבתולה
הבריטיים חייבת לעמוד במבחן כושר הפירעון לפני
מועד ביצוע החלוקה בלבד.
רכישה עצמית של מניות או אופציות בידי החברה או
חברה בת – בכפוף להוראות תקנון החברה המאוגדת
תחת דיני איי הבתולה )הגוברות על הוראות הדין
בעניין זה( חברה רשאית לרכוש או לפרוע את
מניותיה בהתאם למפורט להלן .הדירקטוריון רשאי
לבצע הצעה לרכישה או פירעון כאמור ובלבד
שההצעה נעשית לכלל בעלי המניות או לבעל מניות
אחד או יותר בהסכמה בכתב של כל שאר בעלי
המניות .בעל מניות רשאי לפנות לבית המשפט ע"מ
למנוע את הרכישה לפי העילות הקבועות בדין )קרי,
שהרכישה אינה בטובת כלל בעלי המניות ו/או שתנאי
הרכישה אינם סבירים והוגנים לחברה ולשאר בעלי
המניות(.
בכפוף לתקנון החברה ,חברה רשאית לרכוש את
מניותיה רק אם נקבע בידי הדירקטוריון שרכישה
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כאמור עומדת במבחן כושר הפירעון )קרי ,שנכסי
החברה עולים על התחייבויותיה ושהחברה יכולה
לפרוע את התחייבויותיה במועד התקיימותן( מייד
לאחר החלוקה.
אלא אם תקנון החברה אוסר על החזקת 'מניות
באוצר' ,ובהתאם להחלטת הדירקטוריון ,מניות
שנרכשו או נפרעו בידי החברה יכולות להיות
מוחזקות כמניות באוצר ובלבד שסך המניות באוצר
מאותו סוג לא עולה על  50%מסך המניות כאמור
שהונפקו בידי החברה בניכוי מניות שבוטלו .כל
הזכויות והחובות של מניות באוצר מושהות כל עוד
אלו מוחזקות כמניות באוצר.
חברה רשאית לרכוש את מניותיה הנפרעות ללא
תמורה ע"י ויתור והעברה בכתב של מי שאוחז
במניה.
אין איסור על רכישה עצמית של אופציות.
פשרה או הסדר

פטור ,שיפוי וביטוח

על פי דיני החברות באיי הבתולה הבריטיים ,קיימות לא .עם זאת ,בעלי השליטה ונושאי המשרה התחייבו
סעיף  350לחוק החברות.
תקנות החברות )בקשה לפשרה או הוראות חוקיות אשר מאפשרות הסדרים ,הכרוכים בהתחייבויות שונות בנוגע להליכי פשרה והסדר
בתוכנית הסדר שתאושר בהחלטה של דירקטוריון וחדלות פירעון ,ראו סעיף  5.1לעיל.
להסדר( ,התשס"ב.2002-
החברה ,והגשת בקשה לבית המשפט לאישור ההסדר
המוצע .הסדר כאמור יכול לכלול נושאים שונים אשר מובהר ,כי הוראות חוק החברות בעניין פשרה או
ביניהם )בכפוף להוראות הדין( :תיקון תקנון ותזכיר הסדר ,לרבות התקנות מכוחן ,נכללות במסגרת
החברה ,רה ארגון או שינוי מבני ,מיזוג של חברות התיקון לתוספת הרביעית והן יחולו על החברה ככל
המאוגדות תחת איי הבתולה ,העברה של נכסים ,שזו תבצע הצעה של ניירות ערך מכח תשקיף זה
העברה ,החלפה או שינוי של מניות ,חוב או ניירות ערך )לרבות בדרך של הרחבת סדרה קיימת(.
אחרים ,פירוק החברה וכיו"ב .יצוין ,כי עלולות להיות
מגבלות על ערעור החלטות בית המשפט בהקשרים
הנ"ל .ככל שהחברה בפירוק המפרק )ברצון( של
החברה יכול לאשר הסדר כאמור.
דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מתייחסים לשאלת לא .יחד עם זאת יצוין ,כי תקנון החברה מתיר לחברה
סעיפים  258עד  264לחוק החברות.
יכולתה של החברה לפטור מראש נושא משרה בה בגין לשפות דירקטור בגין הוצאות שנגרמו בקשר להליכים
משפטיים ,מנהליים וחקירתיים ,הנובעים מהעובדה
נזקים שנגרמו לחברה עקב הפרת חובת הזהירות.
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נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלבנטיים
החלים על החברה

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

3

דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מגבילים את היקף
השיפוי שאפשר לקבוע לדירקטורים ונושאי משרה
בתקנון ההתאגדות של חברה ,בכפוף לפסילת הוראת
שיפוי על ידי בית משפט עקב היותה מנוגדת לתקנת
הציבור .התחייבות לשיפוי לא תהא תקפה במקרה של
חוסר תום לב וככל שנושא המשרה לא פעל מתוך
אמונה לפיה הפעולה היא לטובת החברה ובמקרה של
הליכים פליליים  -שלא הייתה לנושא המשרה סיבה
סבירה להאמין שהוא פועל שלא כדין .לעניין ביטוח,
החברה רשאית לרכוש ולהחזיק בביטוח ,לרבות בקשר
עם כל מי שמכהן או כיהן כדירקטור בה.

חובות נושאי משרה

תביעה נגזרת

הטלת עיצום כספי

האם חוק החברות חל על החברה ?4
שהיה או הינו דירקטור של החברה או לשפות מי שהיה
או הינו ,לבקשת החברה ,דירקטור של חברה אחרת או
שותפות ,מיזם משותף ,נאמנות או עסק אחר או פועל
או פעל בתפקיד אחר עבורם ,בכפוף למגבלות ולתנאים
המפורטים בתקנון .כמו כן ,תקנון החברה מאפשר
לחברה לבטח דירקטור ,נושא משרה או מפרק של
החברה ,או שלבקשת החברה מכהן או כיהן כדירקטור
או מפרק או בתפקיד אחר בחברה או בשותפות ,מיזם
משותף ,נאמנות או עסק אחר ,בשל כל חבות שתיטען
נגדם ותיגרם להם במסגרת תפקידם.

מובהר ,כי הוראות חוק החברות בעניין מתן פטור,
ביטוח ושיפוי ,נכללות במסגרת התיקון לתוספת
הרביעית והן יחולו על החברה ככל שזו תבצע הצעה
של ניירות ערך מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של
הרחבת סדרה קיימת(.
החוק מטיל חובת אמונים על הדירקטורים של כן.
סעיפים  252עד  256לחוק החברות
החברה ,באופן שבו אחריות אישית יכולה להיות
מוטלת במקרה של פעולה שנעשתה שלא בטובת
החברה ,שלא לתכלית ראויה או ככל שדירקטור נהג
שלא כדירקטור סביר; חובת האמונים כאמור מחייבת
לנהוג ביושר ובתום לב ,בהתאם לאופן שבו כל
דירקטור מבין את טובתה המרבית של החברה.
החוק משקף חובות לפי המשפט המקובל של זהירות
ומיומנות על דירקטורים והחובה לפעול לתכלית
ראויה ובאופן שאינו סותר את החוק או את תקנון
החברה.
על פי חוק החברות החל באיי הבתולה הבריטיים ,כן .יצוין ,כי החברה לא אמצה בתקנונה את הוראות
סעיפים  194עד 205א לחוק החברות.
בעלי מניות יכולים לתבוע תביעות נגזרות ,תביעות חוק החברות בעניין תביעה נגזרת.
אישיות או תביעות ייצוגיות ,בנסיבות מסוימות.
יודגש ,כי לנושים לא עומדת הזכות להגיש תובענה
ייצוגית.
לא.
סעיפים 363א)א( ו)-ב() (2עד )363 ,(12ב ראו סעיף  5.2לעיל בעניין אכיפת פסקי חוץ.
ו363-ג
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נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלבנטיים
החלים על החברה

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם חוק החברות חל על החברה ?4

3

יצוין ,כי החברה ונושאי המשרה בחברה  ,6התחייבו
באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות כנגד
סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה
המנהלית בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או
אמצעי אכיפה מנהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות
ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל,
וזאת על פי פרק ח' 3ו/או פרק ח' 4לחוק ניירות ערך,
כן התחייבו באופן בלתי חוזר בכתב ,לקיים את
החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה
המנהלית בישראל ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות
האמור ,לשלם את העיצומים הכספיים ו/או תשלומים
לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )ככל שיוטלו( ולנקוט
בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה ,וכן כי
יפעלו לכך שגם בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה
בעתיד יתחייבו בהתחייבויות האמורות.
מובהר ,כי הוראות חוק החברות בעניין הטלת עיצום
כספי נכללות במסגרת התיקון לתוספת הרביעית והן
יחולו על החברה ככל שזו תבצע הצעה של ניירות ערך
מכח תשקיף זה )לרבות בדרך של הרחבת סדרה
קיימת(.

6

שאינם תושבי ישראל.

ה13 -

15288/1502/6673729v1

להלן תיאור תמציתי של הדין באיי הבתולה בנוגע לפירוק ודין קדימה .יצוין ,כי חלק ב' לתוספת הרביעית אינו כולל הוראות בקשר עם עילות לפירוק החברה ודין קדימה ,ולפיכך אינו מחיל
הוראות אלה מהדין הישראלי על החברה כחברה זרה .7
נושא
עילות לפירוק החברה

דין קדימה

7
8

סעיפי הדין הישראלי הרלבנטיים החלים על
החברה
הליך פירוק החברה יבוצע כדלקמן :א .בצו בית משפט
סעיף  257לפקודת החברות
המגובה בבקשה לפירוק שהגיש אחד מנושיה של החברה;
ב .באם ימצא בית-המשפט את הליך הפירוק כצעד מוצדק
והוגן; ג .כאשר החברה מחוקה כ 7-שנים ממאגר רשם
החברות – היא תחשב כחברה שפורקה.
בעת פירוק החברה ,נכסיה ישמשו לפירעון חובותיה בסדר
סעיף  354לפקודת החברות
הבא) :א( תחילה לצורך פירעון הוצאות הפירוק; )ב(
לתשלום חובות עדיפים כגון :הוצאות שכר עובדים,
תשלומי חובה ,הפרשות פנסיוניות ,מיסים; לאחר מכן )ג(
לתשלום יתרת התביעות שאושרו על ידי המפרק לרבות
תביעות של נושים לא מובטחים; לאחר מכן )ד( לתשלום
בהתאם לדיני הפירוק באיי הבתולה הבריטיים; ולבסוף )ה(
ככל שיוותרו נכסים בחברה לחלוקה בין בעלי המניות
בחברה לפי זכויותיהם בחברה.
הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם חוק החברות חל על החברה?

8

לא .לפרטים בדבר התחייבות החברה ,בעל
השליטה ונושאי המשרה בנוגע ,בין היתר ,להליך
פשרה ,הסדר וחדלות פירעון בישראל ראו סעיף
 5.1לעיל.
לא.

כאמור לעיל ,יצוין ,כי לעניין דיני חדלות פירעון חלים על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד.
ההוראות המפורטות בעמודה זו ,הינן הוראות מכוח הוראות דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים.
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 .5.3.2עילות לפירוק החברה
.5.3.2.1

הדין הישראלי
פקודת החברות קובעת שורה של הוראות ומנגנונים לפירוקן של חברות .על-פי פקודת החברות,
ניתן לפרק חברה על ידי בית המשפט ,בפירוק מרצון )הליך חוץ שיפוטי רצוני שתחילתו ביוזמת
החברה והמאפשר לחברי החברה או לנושיה לפרק את החברה מבלי להיות כפופים ,ככלל,
להוראות או להנחיות בית המשפט או של הכונס הרשמי( או בפירוק בפיקוחו של בית המשפט.
להלן תובא סקירה של עילות הפירוק הקבועות בפקודת החברות ,בהתאם לסוגי הפירוק השונים:
)א(

פירוק על ידי בית המשפט
על פי פקודת החברות בית המשפט רשאי לפרק חברה אם מתקיימת אחת מעילות
הפירוק הבאות) :א( החברה קיבלה החלטה מיוחדת ,כהגדרתה בסעיף 115א' לפקודת
החברות ,שהיא תפורק על ידי בית המשפט; )ב( החברה הינה חדלת פירעון )בהתאם
למבחנים ולתנאים הקבועים בסעיף  258לפקודת החברות(; )ג( החברה לא התחילה
בעסקיה תוך שנה לאחר שהתאגדה או שהפסיקה את עסקיה למשך שנה; )ד( בית
המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק; )ה( בית המשפט רשאי לבקשת היועץ
המשפטי לממשלה לפרק חברה שלא נרשמה; ו)-ו( בית המשפט רשאי לבקשת רשם
החברות לפרק חברה אם בתוך שלוש שנים לא שילמה החברה במועדם שני עיצומים
כספיים לפחות ,ובלבד שלא שולמו עד מועד הגשת בקשת הפירוק.

)ב(

פירוק מרצון
חברה יכולה להתפרק מרצון במקרים הבאים) :א( התקבלה באסיפה הכללית החלטה
רגילה על פירוק מרצון ובלבד שתמה התקופה שנקבעה בתקנון לקיומה של החברה ו/או
אירע דבר שבהתקיימותו צריכה החברה להתחסל על פי הוראות התקנון; )ב( החברה
קיבלה החלטה מיוחדת ,כהגדרתה בסעיף 155א לפקודת החברות ,להתפרק מרצון; )ג(
החברה החליטה בהחלטה שלא מן המניין ,כהגדרתה בסעיף 155א לפקודת החברות,
שבגלל חבויותיה אין היא יכולה להמשיך בעסקיה ומן הראוי שתתפרק.

)ג(

פירוק מרצון בפיקוח בית המשפט
כאשר החליטה חברה להתפרק מרצון רשאי בית המשפט לתת צו לפיו המשך הפירוק
יהיה בפיקוח בית המשפט
בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק.

.5.3.2.2

הדין באיי הבתולה הבריטיים
בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ,מלבד הליך הפירוק מרצון ,ניתן לפרק חברה באחת מן
הדרכים הבאות) :א( בצו בית משפט המגובה בבקשה למינוי מפרק לחברה ,שהגיש אחד מנושיה;
)ב( אם ימצא בית-המשפט את מינוי המפרק לחברה כצעד צודק והוגן; ג .כאשר החברה מחוקה
) (struck offבמשך  7שנים רצופות ממאגר רשם החברות – היא תחשב כחברה שפורקה.
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מפרק מתמנה לצורך כינוס ומימוש נכסי החברה וחלוקת ההכנסות מההליכים האמורים לנושים.
פירוק החברה פירושו תום פעילותה העסקית ואינו כולל מרכיב של הצלת החברה.
אם הפירוק מבוצע במצב שבו החברה הינה בעלת כושר פירעון ,סעיפי החוק מסדירים את
הפירוק .בהתאם לחוק ,ניתן לבצע פירוק של חברה במצב שבו החברה הינה בעלת כושר פירעון
רק אם לחברה אין התחייבויות או אם החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה עם הגיע מועד
פירעונם ושווי נכסיה עולה על התחייבויותיה .בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של חברה ,מפרק
יכול להתמנות על ידי החלטת דירקטוריון ,או החלטת חברים ,אולם אם התקבלה החלטה על ידי
הדירקטוריון להתחיל בפירוק ,על החברים לאשר את תוכנית הפירוק באמצעות החלטהThe .
) Insolvency Act, 2003להלן" :חוק חדלות פירעון"( מסדיר פירוק של חברה חסרת כושר
פירעון .בהתאם לחוק חדלות פירעון ,חברה היא חסרת כושר פירעון אם) :א( היא אינה יכולה
לעמוד בהוראות של דרישה סטטוטורית אשר לא נדחתה בהתאם לחוק חדלות פירעון) ,ב(
ההוצאה לפועל או הליך אחר על פי פסק דין ,צו או הוראה של בית משפט של איי הבתולה לטובת
נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם ,במלואה או בחלקה) ,ג( או שערך ההתחייבויות
של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה מסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם.
על המפרק להיות כונס הנכסים הרשמי באיי הבתולה או גורם מורשה לחדלות פירעון באיי
הבתולה ) .(a BVI licensed insolvency practitionerיחיד שאינו תושב איי הבתולה יכול
להתמנות כמפרק רק יחד עם גורם מורשה לחדלות פירעון באיי הבתולה או עם כונס הנכסים
הרשמי .החברים בחברה יכולים למנות גורם מורשה לחדלות פירעון כמפרק של החברה ,או שבית
המשפט יכול למנות כונס רשמי או מומחה חדלות פירעון כשיר .הפנייה לבית המשפט יכולה
להתבצע על ידי אחד או יותר מהבאים) :א( החברה; )ב( נושה; )ג( חבר; )ד( המפקח על הסדר
נושים ביחס לחברה ,הוועדה והתובע הכללי באיי הבתולה הבריטיים .בית המשפט יכול למנות
מפרק אם:
)א(

החברה היא חסרת כושר פירעון;

)ב (

בית המשפט סבור כי מינוי מפרק הינו הוגן וצודק;או

)ג(

בית המשפט סבור כי מינוי מפרק הינו לטובת הציבור.

פנייה לבית המשפט במסגרת ס"ק )א( לעיל על ידי חבר תיעשה רק באישור בית המשפט ,ואישור
כאמור לא יינתן אלא אם נחה דעתו של בית המשפט כי יש עילה לכאורה שהחברה הינה חסרת
כושר פירעון .פנייה לבית המשפט במסגרת ס"ק )ג( לעיל תיעשה רק על ידי הוועדה או התובע
הכללי והוועדה תפנה לבית המשפט במסגרת ס"ק )ג( לעיל רק אם החברה נשוא הפנייה הינה ,או
הייתה ,ישות מפוקחת או שהחברה מקיימת ,או קיימה ,עסק בלתי מורשה של שירותים
פיננסיים.
יצוין ,כי הוראות חוק החברות לעניין זה לא חלות מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך .לפרטים בדבר התחייבות
החברה ,בעלת השליטה ונושאי המשרה בנוגע ,בין היתר ,להליך פשרה ,הסדר וחדלות פירעון בישראל ,ראו
סעיף  5.1לעיל.
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 .5.3.3דין קדימה
.5.3.3.1

הדין בישראל
סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן )בכפוף למועדים והתקרות הקבועות
בחוק( (1) :הוצאות כונס הנכסים; ) (2חובות מס בשעבוד סטטוטורי; ) (3חובות מובטחים
בשעבוד קבוע; ) (4שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום שכר עבודה; ) (5סכומי מס
הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור וטרם שולמו; ) (6תשלומי חובה ומיסים )לרבות מיסים
עירוניים ,מיסים לאוצר המדינה ואגרות המשתלמות לרשם( ודמי שכירות שחייבת החברה בגין
נכסיה; ) (7חובות המובטחים בשעבוד צף שהתגבש עם פירוק החברה; ) (8חובות לנושים כלליים;
) (9בעלי המניות בחברה.
כאשר נכסי החברה אינם מספיקים לפירעון החובות לנושים כללים ,יהיה לחובות אלה דין
קדימה לפי תביעותיהם של בעלי איגרות חוב מכוח שעבוד צף.

.5.3.3.2

הדין באיי הבתולה הבריטיים
בעת פירוק חברה חסרת כושר פירעון ,נכסיה ישמשו לפירעון חובותיה בהתאם לסדר העדיפויות
הבא) :א( קודם לתשלום של כל יתר התביעות ,תשלום כל ההוצאות והעלויות שהוצאו בקשר
להליכי הפירוק; )ב( לאחר תשלום כל הוצאות ועלויות הליכי הפירוק ,תשלום חובות עדיפים
שאושרו על ידי המפרק )כגון :הוצאות שכר עובדים ,תשלומי חובה ,הפרשות פנסיוניות ומיסים
ממשלתיים( .החובות העדיפים מדורגים בדרגה שווה בינם לבין עצמם ,ואם נכסי החברה אינם
מספקים לצורך פירעון התשלומים העדיפים במלואם ,הם ישולמו על בסיס פרו רטה; )ג( לאחר
פירעון החובות העדיפים ,תשלום יתרת התביעות שאושרו על ידי המפרק ,כולל חובות לנושים לא
מובטחים – חובות לנושים בלתי מובטחים של החברה מדורגים בדרגה שווה בינם לבין עצמם -
ואם נכסי החברה אינם מספקים לצורך פירעון התביעות של הנושים הבלתי מובטחים במלואם,
הן תשולמנה על בסיס פרו רטה; )ד( לאחר פירעון כל החובות שאושרו על ידי המפרק ,תשלום
בהתאם לחוק חדלות פירעון של איי הבתולה הבריטיים; ולבסוף )ה( כל יתרת נכסי החברה לאחר
תשלום ההוצאות ,העלויות והתביעות המפורטות לעיל יחולקו בין החברים בחברה בהתאם
לזכויותיהם בחברה.
החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון של איי הבתולה ,קובע מספר הוראות שמפרק החברה עשוי
להשתמש בהם כדי לבטל עסקאות שהפחיתו באופן בלתי הוגן את נכסי החברה הנתונים לנושים.
ישנם ארבעה סוגי עסקאות הניתנות לביטול הנכללות בחוק חדלות פירעון:
)א(

העדפה שאינה הוגנת – כל עסקה הנערכת במהלך "תקופה רגישה" ) vulnerability
 (periodוהיא עסקה חדלת פירעון ,שהשלכתה הינה להעמיד את הנושה במצב טוב יותר
מזה שהיה נמצא בו אילולא ביצועה של העסקה האמורה.

)ב (

עסקאות המוערכות בחסר ) – (undervalue transactionsאם החברה נותנת במתנה,
או אינה מקבלת תמורה ,או שערכה של התמורה שהחברה מקבלת אינה שוות-ערך
)כספי או אחר( לתמורה שהיא סיפקה ,הרי עסקה זו עלולה להיחשב כעסקה המוערכת
בחסר ובלבד שהעסקה הינה עסקה חדלת פירעון ונעשתה ב'תקופה הרגישה'.

)ג(

שעבוד צף בר ביטול  -כל שיעבוד צף הניתן ב"תקופה הרגישה" ואשר הינו עסקה חדלת
פירעון הינו שעבוד צף הניתן לביטול.
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)ד(

עסקת אשראי סחטנית – עסקה עליה שנעשתה במהלך "התקופה הרגישה" לשם קבלת
אשראי ו) -א( תנאי העסקה כוללים תשלומים גבוהים באופן משמעותי )לרבות
תשלומים על תנאי(; או )ב( העסקה נוגדת באופן ברור עקרונות של סחר הוגן ,חשופה
לתקיפה על ידי המפרק כעסקת אשראי סחטנית.
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פרק  - 6תמורת ההנפקה ויעודה
.6.1

תמורת ההנפקה לחברה
U

במועד פרסום תשקיף מדף זה החברה אינה מציעה ניירות ערך כלשהם ,ולפיכך ,לא תהיה כל תמורה מיידית בעקבות
פרסום התשקיף.
.6.2
U

יעוד תמורת ההנפקה
U

אם יוצעו בעתיד ניירות ערך על בסיס תשקיף מדף זה ,על פי דוחות הצעת מדף ,התמורה שתתקבל מהנפקות אלה
תיועד למטרות שונות ,כפי שיוחלט על ידי דירקטוריון החברה .היה וייקבע יעוד ספציפי לתמורת ההנפקה על פי דוח
הצעת מדף שתפרסם החברה ,היא תפורט בדוח הצעת המדף .כמו כן ,במסגרת דוח הצעת המדף תודיע החברה כיצד
בכוונתה להשקיע את תמורת ההנפקה בתקופה שעד לשימוש בפועל בתמורת ההנפקה בגין ההצעה כאמור.
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פרק  - 7תיאור עסקי התאגיד ופעילותו
.7.1

כללי
בהתאם לתקנה )44א44 ,(1א)א( ותקנה 6ב לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,תשכ"ט-
 ,1969נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה) :א( הדוח התקופתי של החברה לשנת  ,2015אשר פורסם ביום  1באפריל
) 2016מס' אסמכתא ,(2016-01-023202 :לרבות דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר ) 2015להלן:
"הדוח התקופתי לשנת ) ;("2015ב( העדכונים לו בדוח הרבעוני של החברה לשלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרס
 ,2016אשר פורסם ביום  31במאי ) 2016מס' אסמכתא ,(2016-01-041598 :לרבות דוח הדירקטוריון על מצב ענייני
החברה ליום  31במרס ) 2016להלן" :הדוח לרבעון הראשון של שנת  ;("2016וכן )ג( העדכונים לו בדוח הרבעוני של
החברה לשישה חודשים שהסתיימו ביום  30ביוני  ,2016אשר פורסם ביום  30באוגוסט ) 2016מס' אסמכתא2016-01- :
 ,(114028לרבות דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  30ביוני ) 2016להלן" :הדוח לרבעון השני של שנת
.("2016
להלן פרטים אודות שינויים או חידושים מהותיים אשר אירעו בעסקי החברה ובכל עניין אחר שיש לתארו בדוח
התקופתי ,מיום פרסום הדוח הרבעוני של החברה ליום  30ביוני  ,2016אשר פורסם ביום  30באוגוסט :2016

.7.2

נושא הדוח

מועד פרסום

מספר אסמכתא

30/08/2016

2016-01-114070

מצבת התחייבויות החברה ליום  30.6.2016לפי מועדי פירעון.

30/08/2016

2016-01-113731

מינוי נושא משרה בכירה  -סמנכ"ל כספים )מר ישראל ירון( החל מיום 1
בנובמבר .2016

14/09/2016

2016-01-123472

דוח רבעון  2לשנת  – 2016הוספת הבהרה לענין תזרים המזומנים.

26/10/2016

2016-01-067788

חדל לכהן כנושא משרה בכירה – סמנכ"ל כספים )מר דיוויד לרר( החל
מיום  1בנובמבר .2016

01/11/2016

2016-01-070269

מצבת הנהלה ונושאי משרה ליום .1.11.2016

פרטים על חברות בת של החברה וחברות קשורות
 .7.2.1להלן טבלה המרכזת ,נכון למועד התשקיף ,את רשימת נכסי החברה ופירוט בדבר שיעור החזקות השותפים
בנכסים כאמור:

שם הנכס

535-545 Fifth
2Avenue
3
90 Washington

1
2
3

שם התאגיד המחזיק )בעקיפין(
בנכס

535-545 Holdings LLC
90 Washington Holdings LLC

זכויות החברה בחברת הנכס
שיעור החזקה
שיעור
אפקטיבי
החזקה
שיעור ה-
אפקטיבי
)לאחרPromot
1Promote
)לפני
 eככל
(Promote
שרלוונטי(
54.54%

25%

65.57%

50%

ל.ר

50%

שיעור ה Promote-נקבע במקרים מסוימים ברמות שונות של החזקה בחברת הנכס .שיעור ה ,Promote-בגובה  ,25%לוקח בחשבון
את שיעורי ההחזקה בעקיפין הרלוונטיים )שרשור(.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 28.25%-בנכס זה .יצוין ,כי לבעל השליטה ומר מורד גדאמיאן קשרים עסקיים נוספים אשר
אינם קשורים להחזקות המשותפות של החברה ומורד בנכסי החברה.
דיוויד מויניאן ,אחיו של בעל השליטה ,מחזיק ב 50%-מנכס זה.
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שם התאגיד המחזיק )בעקיפין(
בנכס

שם הנכס

4

3CC
Fifth Avenue
6
72 Madison
7West Gramercy
8220 11th Avenue
572-580 11th
9Avenue
10
מלון W
11
מלון HGI

5245

3 Columbus Holdings LLC
245 Fifth Holdings LLC
72 Madison Holdings LLC
West Gramercy Holdings LLC
220 Eleventh Holdings LLC

זכויות החברה בחברת הנכס
שיעור החזקה
שיעור
אפקטיבי
החזקה
שיעור ה-
אפקטיבי
)לאחרPromot
1Promote
)לפני
 eככל
(Promote
שרלוונטי(
23.98%
25%
14.94%
25%
25%
16.67%
22%
ל.ר.
22%
50%
ל.ר.
50%
62.5%
25%
50%

572 Eleventh Holdings LLC

50%

25%

62.5%

123 Washington Owner LLC
237 West 54 Holdings LLC

98.21%
50%

ל.ר.
12 25%

98.21%
62.5%

מנגנון ה Promote-בנכסי החברה מעניק לחברה זכות לקבלת  25%מחלוקות רווחים עתידיות )לאחר החזר
מלוא השקעות ההון בפרויקט( על חשבון חלקם של שותפים אחרים )כולם או חלקם( .לפרטים נוספים בדבר
מנגנון ה ,Promote-ראו סעיף  1.1.3לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
 .7.2.2פרטים אודות השנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2014
לפרטים בדבר רווחים והפסדים של חברות בנות וחברות קשורות מהותיות ,המוחזקות על ידי החברה במישרין
או בעקיפין ,והכנסות החברה מהן בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014ראו תשקיף ההנפקה של החברה
מיום  20במאי ) 2015מס' אסמכתא.(2015-01-023379 :
 .7.2.3פרטים אודות השנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר :2015
לפרטים בדבר רווחים והפסדים של חברות בנות וחברות קשורות מהותיות ,המוחזקות על ידי החברה במישרין
או בעקיפין ,והכנסות החברה מהן בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2015ראו הדוח התקופתי לשנת ,2015
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה ,כמפורט לעיל.
 .7.2.4פרטים אודות ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני :2016
להלן פרטים בדבר רווח )הפסד( והכנסות שנתקבלו על ידי החברה מחברות בנות וקשורות מהותיות ,המוחזקות
במישרין או בעקיפין על ידי החברה ,בששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני ) 2016באלפי דולר(:

4
5
6
7
8
9
10
11
12

השותף ,SL GREEN ,מחזיק בכ 48.9%-מנכס זה .מורד גדאמיאן מחזיק בכ 17.87%-מנכס זה .אביו של בעל השליטה ,איוב
מויניאן מחזיק בכ 6.28%-בנכס זה .בנוסף ,ג'וזף מויניאן ימשיך להחזיק אפקטיבית )בשרשור( בכ 1.9%-נוספים בחברת הנכס,
שלא באמצעות החברה.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 16.67%-בנכס זה .אביו של בעל השליטה ,איוב מויניאן ,מחזיק בכ 16.67%-בנכס זה .השותף,
 ,Crestmont 245 LLCמחזיק ב 49.99%-בנכס.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 26%-בנכס זה .אביו של בעל השליטה ,איוב מויניאן ,מחזיק בכ 52%-בנכס זה.
השותף ,יעקב אורפלי ,מחזיק ב 30%-בנכס זה.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 50%-בנכס זה.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 50%-בנכס זה.
בניו של בעל השליטה מחזיקים בכ 1.79%-בנכס זה.
השותף ,מורד גדאמיאן ,מחזיק בכ 50.5%-בנכס זה.
שיעור ה Promote-מתייחס להחזקה של  25.05%בלבד ,שיעור ההחזקה המקורי של החברה בנכס שקדם לעסקת הרכישה,
המפורטת בסעיף  7.18.2לתשקיף ההנפקה .החל מחודש פברואר  ,2015שיעור ההחזקה של החברה בנכס עלה ל) 50%-תוספת של
 24.95%החזקה בנכס( על חלק זה ה Promote-בשיעור של  25%טרם נכנס לתוקף.
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דיבידנד
שנתקבל
)השקעות
שבוצעו( )חלק
(החברה
(650)

(רווח )הפסד
כולל אחר של
החברה
המוחזקת
100%
(2,002)

360

1,967

257

דמי ניהול

רווח )הפסד( של
החברה המוחזקת
100%

שם החברה

(2,002)

220 Eleventh LLC

16,019

16,019

Meushar LLC

50

(6,891)

(6,891)

JDM Washington Street
LLC

-

(10,500)

(8030)

17,940

123 Washington Holding
LLC

142

(357)

(430)

(430)

402

450

(7676)

(2,499)

237 West 54 Owner LLC

-

-

-

237 West 54th Street LLC

-

-

-

MG 237 No. 2 LLC

Mezuyon LLC

32

64

1,217

1,217

Sharim Inc.

93

1,306

(794)

(794)

245 JM Partners LLC

(7)

(7)

-

245 5th TMG

88

(309)

2,179

2,179

-

665

613

613

3 Columbus Circle LLC

(715)

(715)

Eretz LLC

196
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פרק  - 8ניהול החברה
.8.1

דירקטוריון החברה
לפרטים בדבר הדירקטורים של החברה ראו תקנה  26לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על דרך
ההפניה במסגרת פרק  7לעיל .פרטים אלו נכונים גם למועד התשקיף ,למעט לעניין מר אוסקר ברכר ז"ל אשר חדל לכהן
כדירקטור בחברה עקב פטירתו ביום  18באפריל .2016

.8.2

נושאי משרה בכירה אחרים )שאינם דירקטורים(
לפרטים בדבר נושאי משרה בכירה בחברה ראו תקנה 26א לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על
דרך ההפניה במסגרת פרק  7לעיל.

.8.3

מורשה חתימה עצמאי
לפרטים בדבר מורשה חתימה עצמאי בחברה ראו תקנה 26ב לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על
דרך ההפניה במסגרת פרק  7לעיל.

.8.4

הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של דירקטורים
להלן תיאור חלק מההוראות החלות על דירקטוריון החברה בהתאם להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים ,תזכיר
ההתאגדות של החברה ותקנון החברה וכן עיקרי הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך )כפי שהיו לפני התיקון לחוק
ולתוספת הרביעית מיום  17בפברואר  .(2016מובהר ,כי תזכיר ההתאגדות ותקנון החברה כפופים להוראות דין איי
הבתולה הבריטיים.
ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות הדעת של משרד עורכי דין המוסמך באיי הבתולה
הבריטיים ,הכלולה בפרק  11להלן ,במקור ובתרגום לעברית ,אשר הסכים להכללת חוות דעתו ותרגומה בתשקיף.
לעניין זה יצוין ,כי הואיל ועל פי דיני איי הבתולה כהונתו של דירקטור מסתיימת קודם לתום התקופה שנקצבה לכהונה
זו רק מכוח מותו ,התפטרותו ,החלטה של דירקטוריון החברה ,אסיפת בעלי המניות או בית המשפט מוסמך ,אזי בעל
השליטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה התחייבו במסגרת תשקיף ההנפקה )כהגדרתו בפרק 1
לתשקיף( באופן בלתי חוזר כי (1) :במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים הודיע לחברה כי חדל להתקיים בו תנאי
הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור חיצוני ,אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי
מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי העניין( דחופה ,אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני
האמור לאלתר )להלן בס"ק זה בלבד" :ההחלטה"( וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור וזאת מבלי לגרוע מאפשרותם
להצביע בעד מינוי מחדש של הדירקטור החיצוני בהתאם להוראות חוק החברות כפי שיהיו מעת לעת; ו (2)-במקרה שבו
מי מהדירקטורים המכהנים הודיע לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )226א() (1לחוק החברות או
)226א (1לחוק החברות ,או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו
לכהן כדירקטור בחברה פרטית שהיא חברת אג"ח ,אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות
או ישיבת דירקטוריון )לפי העניין( דחופה ,אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור האמור לאלתר
)להלן בס"ק זה בלבד" :ההחלטה"( וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור.
עוד התחייבו בעל השליטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה באופן בלתי חוזר כי החל מתום  3חודשים
ממועד ההנפקה ובמהלך חיי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,יכהנו בחברה לפחות שלושה דירקטורים )ובכלל זה
הדירקטורים החיצוניים( שהינם תושבי ישראל.
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ניתן לעיין בתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה ,באופן אלקטרוני ,באתר "מגנא" של רשות ניירות ערך בכתובת
.www.magna.gov.il
 .8.4.1בכפוף לאמור בתקנון ,עסקי וענייני החברה ינוהלו על פי או תחת פיקוח הדירקטוריון .בהתאם לתקנון ,מספר
הדירקטורים המינימלי יהיה ארבעה ) (4ומספרם המקסימלי יהיה שנים עשר ) .(12בחברה יכהנו לפחות שני )(2
דירקטורים חיצוניים וכן דירקטור בלתי תלוי אחד .התקנון מוסיף ומציין שדירקטור לא חייב להחזיק במניות
על מנת להיות כשיר למשרתו.
 .8.4.2מינוי דירקטורים וסיום כהונתם
.8.4.2.1

הדירקטור או הדירקטורים הראשונים של החברה ימונו על ידי הסוכן הרשום הראשון  1תוך 180
ימים מהתאגדות החברה ,ולאחר מכן ייבחרו הדירקטורים באמצעות החלטה של בעלי המניות
או החלטה של הדירקטוריון .החל ממועד הפיכת החברה לחברת אג"ח ,מספר הדירקטורים לא
יפחת מארבעה ) (4ולא יעלה על שנים עשר ) .(12לא יאוחר מתום שלושה חודשים ממועד הפיכת
החברה לחברת אג"ח ,יכהנו בחברה לפחות שני ) (2דירקטורים חיצוניים ודירקטור בלתי תלוי
אחד.

.8.4.2.2

בכפוף לסעיף  8.4.2.1לעיל ,לא ימונה אדם כדירקטור בחברה אלא אם גילה את הפרטים הבאים
לדירקטוריון החברה ,אם המינוי אמור להתבצע על פי החלטת דירקטוריון או לבעלי המניות של
החברה אם המינוי יתבצע על פי החלטת בעלי מניות ,וזאת בדרך של הצהרה בכתב )להלן:
"ההצהרה"(:
)א(

אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )8.4.2.3א( להלן וטרם חלפה התקופה שבה
אסור לו לכהן כדירקטור על פי סעיף )8.4.2.3א( להלן;

)ב (

אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )8.4.2.3ב( להלן וטרם חלפה התקופה שקבע
בית המשפט על פי אותו סעיף )8.4.2.3ב( להלן;

)ג(

אם וועדת האכיפה המינהלית הטילה אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בכל
חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ,וטרם חלפה התקופה
שקבעה וועדת האכיפה המינהלית על פי סעיף )8.4.2.3ג( להלן.

.8.4.2.3

אדם שהורשע בפסק דין באחת מהעבירות הבאות לא ימונה לכהונת דירקטור
בחברה אלא אם עברו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו הורשע:
)א(

) (iבעבירות של (1) :שוחד (2) ,גניבה מנכסי החברה על ידי מנהל החברה (3) ,השגת דבר
מה במרמה (4) ,זיוף (5) ,שימוש במסמך מזויף (6) ,שידול באמצעות מרמה (7) ,רישום
מזויף במסמכי חברה כלשהי (8) ,עבירות של מנהלים או עובדים בחברה (9) ,אי מסירת
מידע ופרסום מטעה על ידי נושא משרה בחברה (10) ,מרמה והפרת אמונים בחברה(11) ,
הסתרה במרמה (12) ,סחיטה תוך שימוש בכוח (13) ,סחיטה באיומים (14) ,שימוש
במידע על ידי איש פנים (15) ,שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים (16) ,הצעה ומכירת

1

על פי חוקי איי הבתולה הבריטיים ,כל חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים חייבת בסוכן רישום הנוכח באיי הבתולה הבריטיים.
אדם לא יהיה ולא יסכים להיות סוכן רשום של חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים אלא אם האדם כאמור מחזיק ברישיון
על פי חוק ניהול חברה משנת  1990או חוק הבנקים וחברות נאמנות משנת  1990של איי הבתולה הבריטיים המסמיך אותו לספק
שירותי סוכן רשום .יצוין שביום  13בינואר  2015הסוכן הרשום של החברה מינה את מר ג'וזף מויניאן כדירקטור הראשון של
החברה.
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ניירות ערך לציבור בישראל שלא בהתאם לתשקיף או טיוטת תשקיף (17) ,גרימה
להכללת פרט מטעה בטיוטת תשקיף או בתשקיף (18) ,גרימה להכללת פרט מטעה במידע
המוצג באסיפת עובדים; ) (19הוצאת חוות דעת ,דוח או אישור הנכללים או שיש אליהם
התייחסות לאחר מכן בתשקיף ,דוח ,הודעה או מפרט הצעת רכש ,מתוך ידיעה שחוות
הדעת ,הדוח או האישור הכילו פרט מטעה (20) ,גרימה להכללת פרט מטעה בדוח,
הודעה ,מסמך רישום או מפרט הצעת רכש המוגשים לרשות ניירות ערך או לבורסה
לניירות ערך בתל אביב (21) ,לרבות פרט מטעה באחד מדוחותיה ,פרסומיה או מידע
אחר המפורסם על-ידה ) (22הונאה בקשר לניירות ערך; או
) (iiהרשעה על ידי בית משפט בכל מקום בעולם בעבירות של שוחד ,מרמה ,עבירות על
ידי מנהלי תאגיד או עבירות הכרוכות בניצול מידע פנים.
)ב (

אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף )8.4.2.3א( לעיל לא ימונה
כדירקטור בחברה ,אם בית המשפט קבע שמכוח מהות ,חומרת או נסיבות העבירה,
האדם אינו רשאי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת
אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן
פסק הדין.

)ג(

הטילה וועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור
בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב ,לא ימונה אותו אדם
כדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על פי אותה החלטה.

.8.4.2.4

כל דירקטור יכהן במשרתו למשך תקופה )ככל שנקבעה( שתיקבע במסגרת החלטת המינוי ,או עד
המוקדם מבין מותו ,התפטרותו או פיטוריו ,למעט דירקטורים חיצוניים שתקופת כהונתם הינה
בהתאם לאמור בסעיף  8.4.3.9להלן ודירקטורים בלתי תלויים אשר לא יכהנו כדירקטורים
בחברה לתקופה העולה על התקופה המותרת בהתאם להוראות תקנון החברה ,ולעניין זה לא יראו
בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף הכהונה .לא נקבעה תקופת כהונה
עם מינוי הדירקטור ,יכהן הדירקטור לתקופה בלתי מוגבלת עד המוקדם מבין מותו ,התפטרותו
או פיטוריו.

.8.4.2.5

לא יתמנה אדם כדירקטור של החברה אלא אם הסכים בכתב לשמש כדירקטור.

.8.4.2.6

ניתן להעביר דירקטור מתפקידו:
)א(

עם או ללא סיבה ,באמצעות החלטה שתתקבל באסיפת בעלי המניות;

)ב (

עם סיבה ,באמצעות החלטת דירקטוריון בישיבה אשר כונסה לצורך העברת הדירקטור
מתפקידו.

.8.4.2.7

נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד להוראות סעיפים  8.4.2.2-8.4.2.3לעיל ,או כי דירקטור הפר
את הוראות סעיפים  8.4.2.3לעיל או  8.4.2.8להלן ,יחליט הדירקטוריון או יחליטו בעלי המניות
על סיום הכהונה של אותו דירקטור באופן המתואר בסעיף  8.4.2.6לעיל ,אם מצאו כי נתקיימו
התנאים האמורים ,וממועד ההחלטה תפקע הכהונה .דרישות נוספות לפיטורי דירקטור חיצוני
מפורטות בסעיפים  8.4.3.10-8.4.3.14להלן.

.8.4.2.8

אם ,לאחר מינויו כדירקטור בחברה ,הורשע דירקטור בעבירה המפורטת בסעיפים )8.4.2.3א( או
)8.4.2.3ב( לעיל ,יודיע על כך לחברה מוקדם ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון
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או בהחלטת בעלי המניות של החברה בהתאם להוראות סעיף  8.4.2.6לעיל ,ולא יהיה ניתן לשוב
ולמנותו כדירקטור ,אלא אם כן חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור ,כמפורט בסעיף
 8.4.2.3לעיל.
.8.4.2.9

אם לאחר מינויו כדירקטור בחברה החליטה וועדת האכיפה המינהלית להטיל אמצעי אכיפה על
אדם האוסר עליו להתמנות כדירקטור בכל חברה ציבורית ,בכל חברה פרטית שהיא חברת אגרות
חוב או בחברה שבה מונה האדם כאמור בסעיף )8.4.2.2ג( לעיל ,יודיע על כך אותו דירקטור לחברה
מוקדם ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי המניות של החברה
בהתאם לסעיף  8.4.2.6לעיל ,ולא יהיה ניתן לשוב ולמנותו כדירקטור בחברה שעליה חל האיסור
האמור ,אלא אם חלפה תקופת האיסור שקבעה וועדת האכיפה המינהלית.

.8.4.2.10

דירקטור רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות מתן הודעה בכתב על התפטרותו לחברה
וההתפטרות תיכנס לתוקפה ממועד קבלת ההודעה על ידי החברה או ממועד מאוחר יותר כפי
שיצוין בהודעה .בנוסף לדרישות המפורטות בסעיפים  8.4.2.8 ,8.4.2.7 ,8.4.2.3ו 8.4.2.9-לעיל,
דירקטור יתפטר מתפקידו באופן מיידי אם הוא פסול או הופך להיות פסול מלכהן כדירקטור על
פי דיני איי הבתולה הבריטיים.

.8.4.2.11

משרת דירקטור מתפנית ,אם דירקטור נפטר או מפסיק להחזיק במשרתו מכל סיבה אחרת טרם
פקיעת תקופת כהונתו בתפקיד.

.8.4.2.12

דירקטור אשר הפר את חובות הגילוי המפורטות בסעיפים  8.4.2.9 – 8.4.2.8לעיל ,ייחשב כמי
שהפר את חובת האמונים שלו כלפי החברה.

.8.4.2.13

המתוארים להלן יהיו פסולים מלכהן כדירקטור בחברה:
)א(

אדם אשר טרם מלאו לו  18שנים;

)ב (

אדם אשר הינו " "disqualified personכהגדרת המונח על פי חוקי הבתולה הבריטיים;

)ג(

אדם אשר הינו " "restricted personכהגדרת המונח אלו על פי חוקי הבתולה
הבריטיים;

)ד(

פושט רגל.

 .8.4.3דירקטורים חיצוניים
.8.4.3.1

אם ,במועד המינוי של דירקטור חיצוני ,כל חברי הדירקטוריון בחברה שאינם בעלי השליטה
בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד ,יהיה הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני.

.8.4.3.2

הדירקטורים החיצוניים הראשונים ימונו לא יאוחר משלושה חודשים מהמועד שבו הפכה החברה
לחברת אגרות חוב.

.8.4.3.3

דירקטור חיצוני ימונה על פי החלטה של בעלי המניות ,רק לאחר המועד שבו המועמד כאמור
המציא הצהרה בכתב בהתאם להוראות סעיף  8.4.2.2לעיל וועדת הביקורת )או ביחס
לדירקטורים החיצוניים הראשונים  -הדירקטוריון( אישרה שהתקיימו כל התנאים הנקובים
בסעיפים  8.4.3.5 ,8.4.3.4ו 8.4.3.6-להלן.
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.8.4.3.4

רק יחיד שהוא תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור )בהתאם לסעיפים  8.4.2.2ו8.4.2.3-
לעיל( ימונה כדירקטור חיצוני ויחיד זה יהיה בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית
ופיננסית .לפחות אחד מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

.8.4.3.5

האנשים הבאים לא ימונו כדירקטורים חיצוניים בחברה:
)א(

לא ימונה כדירקטור חיצוני יחיד אשר הינו קרובו של בעל השליטה בחברה;

)ב (

לא ימונה לדירקטור חיצוני יחיד שיש לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף
במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,זיקה לחברה או לבעל השליטה
בחברה או לקרובו ,במועד המינוי ,או בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,או זיקה לתאגיד
אחר ,ולגבי חברה שאין בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה – כל זיקה למי
שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש דירקטוריון החברה ,המנהל הכללי ,הנשיא ,בעל מניות
מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים;
"זיקה"  -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים דרך כלל או שליטה,
וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני
בחברה שעומדת להציע לראשונה מניות לציבור.
"תאגיד אחר"  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או בשנתיים שקדמו למועד
המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.

)ג(

לא ימונה כדירקטור חיצוני יחיד אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים
ליצור ניגוד עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה ,או אם יש בהם לפגוע ביכולתו לפעול
כדירקטור;

)ד(

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם אותה שעה מכהן
דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה הפלונית;

)ה(

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם הוא עובד של רשות ניירות הערך או של הבורסה
לניירות ערך בתל אביב.

.8.4.3.6

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  8.4.3.5לעיל ,לא יתמנה יחיד כדירקטור חיצוני שיש לו ,לקרובו,
לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו,
קשרים עסקיים או מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  8.4.3.5לעיל ,גם אם
הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן יחיד שקיבל תמורה בניגוד להוראות
סעיף  8.4.3.8להלן .קוימו קשרים או התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני,
יראו בכך ,לעניין סעיפים  8.4.3.14 – 8.4.3.11להלן ,הפרת תנאי מן התנאים הדרושים למינויו או
לכהונתו כדירקטור חיצוני.

.8.4.3.7

בכל וועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון )ככל שדיני איי הבתולה הבריטיים
או תקנון החברה מתירים( ,יכהן לפחות דירקטור חיצוני אחד.

.8.4.3.8

דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות .דירקטור חיצוני לא יקבל ,נוסף על הגמול שלו הוא
זכאי ולהחזר ההוצאות ,כל תמורה אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בשל כהונתו כדירקטור בחברה.
לעניין סעיף זה ,תמורה לא תכלול הענקת פטור ,התחייבות לשיפוי ,שיפוי או ביטוח.
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.8.4.3.9

תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהיה שלוש שנים ,ורשאית החברה ,למנותו לשתי תקופות
נוספות ,של שלוש שנים כל אחת.

.8.4.3.10

דירקטור חיצוני לא יפוטר וכהונתו לא תפקע אלא בהתאם להוראות סעיפים 8.4.3.11-8.4.3.14
להלן .בנוסף ,בית המשפט רשאי ,לבקשת החברה ,דירקטור ,בעל מניות או נושה ,להורות על סיום
כהונתו של דירקטור חיצוני אם מצא כי התקיים אחד מאלה (1) :נבצר מהדירקטור החיצוני למלא
את תפקידו דרך קבע; ) (2במשך כהונתו הוא נמצא אשם בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה
כמפורט בסעיף )8.4.2.3א( לעיל;
"בית המשפט" – לעניין סעיף  8.4.3.10משמעותו  -בית המשפט העליון באיי הבתולה הבריטיים.

.8.4.3.11

דירקטור חיצוני שחדלו להתקיים בו התנאים הדרושים בסעיפים  8.4.3.6-8.4.3.3לעיל לכהונה
כדירקטור חיצוני יודיע על כך לחברה מיד וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת
בעלי המניות של החברה בהתאם לסעיף  8.4.2.6לעיל.

.8.4.3.12

נודע לדירקטוריון כי קיים חשש שדירקטור חיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים על פי
סעיפים  8.4.3.6-8.4.3.3לעיל למינויו כדירקטור חיצוני ,או כי קיים חשש כי הדירקטור הפר את
חובת האמונים לחברה ,ידון בכך הדירקטוריון או בעלי המניות בישיבה שתכונס לראשונה לאחר
שנודע להם על כך.

.8.4.3.13

נודע לדירקטוריון או לבעלי המניות ,לאחר שנתנו לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה להציג את
עמדתו ,שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים הדרושים על פי סעיפים 8.4.3.6-8.4.3.3
לעיל למינויו ,או כי הוא הפר את חובת האמונים ,יזמן הדירקטוריון או יזמנו בעלי המניות אסיפה
לשם סיום כהונתו של הדירקטור החיצוני בהתאם לסעיף  8.4.2.6לעיל.

.8.4.3.14

בית המשפט רשאי ,לבקשת דירקטור או בעל מניות ,להורות על סיום כהונתו של דירקטור חיצוני
אם מצא שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מן התנאים הדרושים על פי סעיפים 8.4.3.6-
 8.4.3.3לעיל למינויו כדירקטור חיצוני ,או כי הפר את חובת האמונים לחברה.
"בית המשפט" – לעניין סעיף  8.4.3.14משמעותו -בית המשפט העליון באיי הבתולה הבריטיים.

.8.4.3.15

נתפנתה משרתו של דירקטור חיצוני ולא מכהנים בחברה שני דירקטורים חיצוניים אחרים ,ימלא
הדירקטוריון את המשרה הפנויה על פי החלטתו.

.8.4.3.16

חברה ,בעל שליטה בה ותאגיד בשליטתו לא יעניקו למי שכיהן כדירקטור חיצוני באותה חברה,
לבן זוגו או לילדו טובת הנאה ,במישרין או בעקיפין ,ובכלל זה לא ימנו אותו ,את בן זוגו או את
ילדו ,לכהונה כנושא משרה באותה חברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה ,לא יעסיקוהו
כעובד ולא יקבלו ממנו שירותים מקצועיים בתמורה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,לרבות באמצעות
תאגיד בשליטתו ,אלא אם כן חלפו שנתיים מתום כהונתו כדירקטור חיצוני באותה חברה ,ולעניין
קרוב שאינו בן זוגו או ילדו – שנה מתום כהונתו כדירקטור חיצוני לא ימנו.

 .8.4.4סמכויות הדירקטוריון
בכפוף להוראות התקנון ,עסקי וענייני החברה ינוהלו על פי או תחת פיקוח הדירקטוריון של החברה .חברי
הדירקטוריון יהיו בעלי כל הסמכויות הדרושות לניהול ,הכוונה ופיקוח על עסקי וענייני החברה .הדירקטוריון
רשאי לשלם את כל ההוצאות שנגרמו לפני ובקשר עם התאגדות החברה ורשאי לממש את כל סמכויות החברה
שלא הוקנו על פי דיני איי הבתולה הבריטיים ,התזכיר או התקנון לבעלי המניות בחברה.
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 .8.4.5ישיבות הדירקטוריון
הדירקטוריון או כל וועדה שלו רשאים להיפגש במועדים ובאופן ובמקומות באיי הבתולה הבריטיים או מחוצה
להם ,כפי שהדירקטוריון יקבע כנחוץ או מומלץ.
דירקטור ייחשב כנוכח בישיבה אם הינו משתתף טלפונית או באמצעי אלקטרוני אחר וכל הדירקטורים
המשתתפים בישיבה מסוגלים לשמוע זה את זה.
פעולה שהדירקטוריון או וועדת הדירקטוריון רשאים לבצע בישיבה ניתן לבצע גם בדרך של החלטה מוסכמת
בכתב של כל הדירקטורים או של כל חברי הוועדה ,על פי העניין ,ללא צורך בהודעה כלשהי .ההסכמה יכול
שתהיה בצורת עותקים כאשר כל עותק חתום על ידי דירקטור אחד או יותר .נעשתה ההסכמה בעותק אחד או
יותר והעותקים נושאים תאריכים שונים ,כי אז תיכנס ההחלטה לתוקפה במועד שבו הסכים להחלטה
הדירקטור האחרון באמצעות עותקים חתומים.
 .8.4.6מניין חוקי
ישיבת דירקטוריון תיחשב כאילו התקיימה כדין לכל המטרות אם בתחילת הישיבה נוכחים ,באופן אישי ,לא
פחות משליש המספר הכולל של הדירקטורים..
לעניין סיום כהונתו של המבקר הפנימי ,המניין החוקי הדרוש לפתיחת ישיבה של הדירקטוריון יהיה לא פחות
מרוב חברי הדירקטוריון על אף הוראת כל סעיף אחר בתקנון.
 .8.4.7יו"ר הדירקטוריון
בישיבות של הדירקטוריון שבהן יו"ר הדירקטוריון נוכח ,הוא ישב בראש הישיבה .אם אין יו"ר דירקטוריון או
אם יו"ר הדירקטוריון אינו נוכח ,הדירקטורים הנוכחים יבחרו אחד מהם כיו"ר הישיבה.
 .8.4.8וועדות הדירקטוריון
הדירקטורים רשאים ,באמצעות החלטה ,למנות וועדה אחת או יותר שכל אחת מהן תכלול דירקטור אחד או
יותר ,ולהאציל אחת או יותר מסמכויות הדירקטוריון לוועדה ,לרבות הסמכות להשתמש בחותמת החברה.
לדירקטוריון אין סמכות להאציל לוועדת דירקטוריון את הסמכויות הבאות:
)א(

לתקן את התזכיר או התקנון;

)ב (

למנות וועדות דירקטוריון;

)ג(

להאציל סמכויות לוועדת דירקטוריון;

)ד(

למנות דירקטורים;

)ה(

למנות סוכן;

)ו (

לאשר תוכנית מיזוג ,איחוד או הסדר; או

)ז(

להוציא הכרזת כושר פירעון או לאשר תוכנית פירוק.
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סעיפי משנה )ב( ו) -ג( דלעיל אינם מונעים מוועדת דירקטוריון ,שהוסמכה על ידי החלטת דירקטוריון שמינתה
את הוועדה כאמור או באמצעות החלטת דירקטוריון שנעשתה לאחר מכן ,למנות וועדת משנה ולהאציל לוועדת
המשנה סמכויות הניתנות למימוש על ידי הוועדה.
ישיבות והליכי וועדת דירקטוריון הכוללת  2דירקטורים או יותר יתנהלו ,בשינויים המחויבים ,על פי הוראות
התקנון המסדירות את הליכי הדירקטוריון ככל שאלה לא יוחלפו על ידי הוראות כלשהן בהחלטת הדירקטוריון
שהקימה את הוועדה.
 .8.4.9וועדת ביקורת
.8.4.9.1

הדירקטוריון ימנה וועדת ביקורת על פי החלטתו.

.8.4.9.2

מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה ) .(3חברי וועדת הביקורת ייבחרו מבין חברי
הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל הדירקטורים החיצוניים שמונו .רוב חברי וועדת
הביקורת יהיו דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים.

.8.4.9.3

יושב ראש וועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני.

 .8.4.10וועדת תגמול
.8.4.10.1

הדירקטוריון ימנה וועדת תגמול על פי החלטתו.

.8.4.10.2

מספר חבריה של וועדת התגמול לא יפחת משלושה ) .(3חברי וועדת התגמול ייבחרו מבין חברי
הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל הדירקטורים החיצוניים שמונו .רוב חברי וועדת
התגמול יהיה דירקטורים חיצוניים ושאר חבריה יהיו דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הם
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  8.4.3.8לעיל.

.8.4.10.3

יושב ראש וועדת התגמול יהיה דירקטור חיצוני.

 .8.4.11שיפוי:
.8.4.11.1

תקנון החברה מציין כי החברה תשפה בגין כל ההוצאות ,לרבות הוצאות משפטיות ובגין כל פסקי
הדין ,הקנסות והסכומים שישולמו בפשרה ושנגרמו באופן סביר בקשר להליכים משפטיים,
מנהליים או הליכי חקירה ,כל אדם אשר:
)א(

הינו או היה צד שיש היה צד או שיש איום לעשותו צד להליכים תלויים או להליכים
שהושלמו או שיש איום בהם ,בין אם אזרחיים ,פליליים ,מנהליים או חקירתיים ,בשל
העובדה שהאדם הינו או היה דירקטור בחברה; או

)ב (

מכהן או כיהן ,על פי בקשת החברה ,כדירקטור של חברה אחרת או של שותפות ,מיזם
משותף ,נאמנות או עסק אחר או בכל תפקיד אחר בנ"ל.

השיפוי האמור לעיל חל רק אם האדם פעל ביושר ובתום לב ומתוך ראיית טובת החברה ובמקרה
של הליכים פליליים ,לאדם לא היה יסוד סביר להאמין שהתנהגותו הייתה בלתי חוקית.
החברה רשאית לרכוש ולהחזיק בביטוח בקשר לכל אדם שהינו או היה דירקטור ,נושא משרה או
מפרק של החברה ,או אשר ,לפי בקשת החברה ,מכהן או כיהן כדירקטור ,נושא משרה או מפרק
של חברה אחרת או של שותפות ,מיזם משותף ,נאמנות או עסק אחר או בכל תפקיד אחר בנ"ל,
ח 8-
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בגין כל חבות שהוטלה על האדם כאמור ונגרמה לו בהיותו באותו תפקיד ,בין אם לחברה יש או
הייתה סמכות לשפות את האדם בגין החבות כפי שמפורט בתקנון ובין אם לאו.
 .8.4.12יצוין ,כי ככל שהחברה תבצע הנפקה מכוח תשקיף מדף זה בעתיד ,יחולו על החברה הוראות סעיף 39א לחוק
ניירות ערך והתוספת הרביעית לחוק כפי שתוקן ביום  17בפברואר  .2016במסגרת תשקיף ההנפקה של החברה
)כהגדרתו בפרק  1לעיל( ,החברה ,בעל השליטה ונושאי המשרה בחברה ,התחייבו באופן בלתי חוזר שלא להעלות
טענות נגד תחולתו ,תקפותו או אופן יישומו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך ,וכן לפעול לכך שגם בעלי השליטה
ונושאי המשרה בחברה בעתיד יתחייבו בהתחייבות האמורה.
.8.5

הסדרי ביטוח ושיפוי
לפרטים אודות הסדרי הביטוח והשיפוי החלים על נושאי המשרה והדירקטורים בחברה ראו סעיף  9.3לתשקיף ההנפקה
של החברה מיום  20במאי ) 2015מס' אסמכתא.(2015-01-023379 :

.8.6

פרטים נוספים
המשרד הרשום של החברה באיי הבתולה Blenheim Trust (BVI) Limited -
P.O. Box 3434
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
משרדי החברה בארה"ב

 The Moinian Group3 Columbus Circle, 23 Floor
New York, NY 10019
U.S.A

עורכי הדין של החברה לתשקיף מדף זה

 גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  – 1הבניין העגול ,תל אביב

רואי החשבון של החברה

  BDOזיו האפטדרך מנחם בגין  ,48בית אמות ביטוח בניין ב' ,תל אביב

מען להמצאת כתבי בי-דין בישראל

 אצל גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'דרך מנחם בגין  ,132מרכז עזריאלי  – 1הבניין העגול ,תל אביב
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פרק  - 9בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
U34T

.9.1

U34T

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
U

U38T

סיכום תגמולים  1לבעלי ענין ונושאי משרה בכירה:
 .9.1.1פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2014
לפרטים בדבר התשלומים ששולמו על ידי החברה לבעל השליטה בחברה )במישרין או בעקיפין( בגין שירותים
שנתן לחברה או לתאגידים בשליטתה ,בשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014ראו סעיף  9.1לתשקיף
ההנפקה של החברה מיום  20במאי ) 2015מס' אסמכתא) (2015-01-023379 :להלן בפרק זה" :תשקיף
ההנפקה"(.
 .9.1.2פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2015
בשנת  ,2015לא שולם שכר ו/או תגמול אחר ו/או הוצאות נלוות לבעלי עניין בחברה ונושאי משרה ,למעט דמי
ניהול ששולמו למויניאן ניהול )שם כולל לחברות המאוגדות בניו-יורק בבעלותו המלאה של מר ג'וזף מויניאן,
בעל השליטה בחברה ,המספקות שירותי ניהול מסוגים שונים לחברה ולחברות בהחזקתה ,במישרין או
בעקיפין( )להלן" :מויניאן ניהול"( לפי הסכם ניהול מיום  18במאי  ,2015במסגרתו מעמידה מויניאן ניהול
לחברה שירותי ניהול שונים לרבות שירותי יו"ר דירקטוריון ,מנכ"ל וסמנכ"ל כספים ,תמורת סך כולל של
 500אלפי דולר לשנה )להלן" :הסכם הניהול"(  .3 2לפרטים נוספים לפי תקנה  21לתקנות ניירות ערך )דוחות
תקופתיים ומיידים( ,תש"ל  1970-ולפי התוספת השישית לתקנות כאמור ,בגין השנה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר  ,2015ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה  21לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה
על דרך ההפניה במסגרת פרק  7לעיל.
האמור לעיל אינו כולל פירוט אודות תגמולים ששילמה החברה לדירקטורים הבאים :ה"ה ד"ר יהושע
רוזנצוויג )דב"ת( ,יעל אפרון )דח"צ( ,עמנואל אבנר )דח"צ( ,אשר הסתכמו בשנת  2015לסך כולל של כ390-
אלפי דולר בגין כהונתם בשנת .4 2015
 .9.1.3פרטים אודות ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני :2016
להלן פרטים בדבר תשלומים אליהם זכאית מויניאן ניהול מכח הסכם הניהול ,כהגדרתו בסעיף  9.1.2לעיל,
וזאת בגין ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני :2016

1
2
3
4

"תגמול"  -לרבות התחייבות למתן תגמול ,בין במישרין ובין בעקיפין ,ולרבות סכום כסף וכל דבר שהוא שווה כסף ,שכר ,מענק,
דמי ניהול ,דמי ייעוץ ,דמי שכירות ,עמלה ,ריבית ,תשלום מבוסס מניות ,תגמול פרישה שאינו תשלום פנסיוני ,טובת הנאה וכל
הטבה אחרת ,והכל למעט דיבידנד.
האמור לעיל ,לא כולל תשלומים המשולמים למויניאן ניהול בגין הסכמי שירותי ניהול ותפעול של הנכסים עצמם ,כמפורט
בסעיף  11.1בתקנה  22לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה.
לפרטים נוספים בדבר הסכם הניהול ,ראו תקנה  21ותקנה  22לחלק ד' בדוח התקופתי לשנת  ,2015הנכלל בתשקיף זה על דרך
ההפניה.
גמול דירקטורים הכולל גמול שנתי וגמול השתתפות בגובה הסכומים המרביים )לדירקטור חיצוני מומחה( המפורטים בתוספות
השנייה והשלישית לתקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס 2000-בהתאם לדרגת ההון העצמי
של החברה ,כפי שתהא מעת לעת.
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פרטי מקבל התגמולים

שם

מויניאן
ניהול

תפקיד

שירותי
ניהול
מכח
הסכם
ניהול
ושירותי
ם כולל

תגמולים בעבור שירותים /תגמולים אחרים )באלפי דולר(

היקף
משרה

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד

ל.ר

_

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
יעוץ

עמלה

250

אחר

סה"כ
לששת
החודשים
שהסתיימו
ביום 30
ביוני 2016
)באלפי
דולר(

250

האמור לעיל אינו כולל פירוט אודות תגמולים ששילמה החברה לדירקטורים הבאים :ה"ה ד"ר יהושע
רוזנצוויג )דב"ת( ,יעל אפרון )דח"צ( ,עמנואל אבנר )דח"צ( ,אשר הסתכמו בששת החודשים הראשונים של
שנת  2016לסך כולל של כ 333-אלפי ש"ח בגין כהונתם בתקופה כאמור .5
מעבר למפורט בסעיף זה לעיל ,לא שולם שכר ו/או תגמול אחר ו/או הוצאות נלוות לבעלי עניין בחברה ונושאי
משרה בתקופה של ששת החודשים שהסתיימו ביום  30ביוני .6 2016
.9.2

עסקאות עם בעל השליטה
U

 .9.2.1לפרטים אודות בעל השליטה בחברה במועד התשקיף ,ראו סעיף  3.4לעיל.
 .9.2.2פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2014
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,ביחס לכל עסקה עם בעל שליטה )או שלבעל שליטה עניין אישי בה( ,אשר
החברה ו/או תאגידים בשליטתה התקשרו בה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2014ראו סעיף
 9.2לתשקיף ההנפקה.
 .9.2.3פרטים אודות השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר :2015
לפרטים ,למיטב ידיעת החברה ,ביחס לכל עסקה עם בעל שליטה )או שלבעל שליטה עניין אישי בה( ,אשר
החברה ו/או תאגידים בשליטתה התקשרו בה במהלך השנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2015או שהינה
עדיין בתוקף במועד התשקיף ,ראו הפירוט הניתן במסגרת תקנה  22לחלק ד' לדוח התקופתי לשנת ,2015
הנכלל בתשקיף זה על דרך ההפניה במסגרת פרק  7לעיל.
6T

 .9.2.4פרטים אודות התקשרויות נמשכות עם בעל השליטה או שלבעל השליטה עניין אישי בהן:
.9.2.4.1

תשלום דמי ניהול למויניאן ניהול
חברות הנכסים של החברה התקשרו עם מויניאן ניהול בהסכמי ניהול ותפעול לפיהם מעניקה
מויניאן ניהול לחברות הנכס שירותי ניהול ותפעול של הנכס )להלן" :הסכמי הניהול
והתפעול"( .לפרטים בדבר הסכמי הניהול והתפעול ראו סעיף  9.2.12לתשקיף ההנפקה.

5
6

ראו הערת שולים  4לעיל.
ראו הערת שוליים  2לעיל.
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חברות הנכס משלמות למויניאן ניהול בתמורה להענקת השירותים סכום בהתאם לקבוע
בהסכמי הניהול והתפעול וכמפורט להלן:
סך התמורה ששולמה בגין
שירותי תפעול
)באלפי דולר )לא כולל החזר
הוצאות((
30.6.2016

התמורה החודשית בגין השירותים

שם הנכס

 3%מהכנסות השכירות ברוטו מהנכס.

360

535-545 Fifth Avenue
90 Washington
3CC
245 Fifth Avenue
72 Madison
West Gramercy
220 11th Avenue
572-580 11th Avenue
מלון W
מלון HGI
סך הכל
.9.2.4.2

 3%מסך הכנסות השכירות ברוטו מהנכס.
 1.12%מהכנסות השכירות ברוטו מהנכס.
ההפרש בין  1.13%מההכנסות ברוטו לבין 7,500
דולר.
 3%מסך הכנסות השכירות ברוטו.
 3%-4%מסך הכנסות השכירות ברוטו.
 4%מעלויות פיתוח הקרקע.
 4%מעלויות פיתוח הקרקע.
ההפרש בין  4%מסך ההכנסות התפעוליות ברוטו
לסכום המשולם לכל צד שלישי המפעיל את הנכס.
ההפרש בין  4%מסך הכנסות התפעול ברוטו והסכום
המשולם לכל צד שלישי המפעיל את הנכס.

257
196
93
32
88
147
142
402
1,717

תשלום דמי שכירות
לפרטים בדבר תשלום דמי שכירות שבוצעו על ידי בעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או גורמים
להם לבעלי השליטה עניין אישי בהם ,ראו סעיף  9.2.11לתשקיף ההנפקה .להלן עדכון הסכומים
ששולמו בגין ששת החודשים שהסתיימו ביום :30.6.2016

7
8
9
.

שם הנכס

שם החברה
השוכרת

שיעור
האחזקה
של בעל
השליטה
בחברה
השוכרת
ב%-

השטח
המושכר
ר"ר

3CC

Josephson
LLC

100%

21,226

535-545
Fifth
Avenue

Empire
Offices 535
Fifth
Holdings
LLC

30%

19,096

מועד
ההתקשרות
בהסכם
השכירות

תקופת
השכירות
לרבות
אופציות
להארכת
תקופת
השכירות

 1באוגוסט
72012

 11שנה
החל מיום
 1באוגוסט
2012

28
בספטמבר
2010

תקופה של
 10שנים
החל מיום
1
בספטמבר,
.2011

סך דמי
השכירות
ששולמו
)באלפי דולר(

מנגנון דמי השכירות

30.6.2016

נקבע סכום קבוע שנתי
בגין דמי שכירות בחלוקה
לפי שנים במהלך תקופת
השכירות בסך כולל הנע
בין  608,352דולר ל-
 1,591,950דולר .8דמי
השכירות ישולמו אחת
לחודש.
נקבע סכום קבוע שנתי
בגין דמי שכירות בחלוקה
לפי שנים במהלך תקופת
השכירות בסך כולל הנע
בין  792,480דולר בשנה
הראשונה ל 989,700-דולר
בשנה העשירית .9דמי
השכירות ישולמו אחת
לחודש.

725

430

ההסכם המקורי נחתם ביום  1באוגוסט  2012כאשר בחודשים ינואר ויוני  2013נחתמו עדכונים להסכם השכירות המקורי על
מנת להסדיר שכירות בשטחים נוספים.
סכומים אילו כוללים סכומים שישולמו בגין שטחים נוספים שהתווספו למושכר במהלך תקופת השכירות.
כולל הוצאות חשמל בעלות שנתית של כ 67-אלפי דולר
ט3-
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שם הנכס

שם החברה
השוכרת

שיעור
האחזקה
של בעל
השליטה
בחברה
השוכרת
ב%-

90
Washington

90
Washington
Rest
Associates
LLC

20%

.9.3

השטח
המושכר
ר"ר

3,200

תקופת
השכירות
לרבות
אופציות
להארכת
תקופת
השכירות

מועד
ההתקשרות
בהסכם
השכירות

תקופה של
 13שנים
החל מיום
 1ביוני,
.2005

 17בדצמבר
2004

סך דמי
השכירות
ששולמו
)באלפי דולר(

מנגנון דמי השכירות

30.6.2016

נקבע סכום קבוע שנתי
בגין דמי שכירות בחלוקה
לפי שנים במהלך תקופת
השכירות בסך כולל הנע
בין  72,000דולר בשנה
הראשונה ל 147,584-דולר
בשנה השלוש עשר .דמי
השכירות ישולמו אחת
לחודש.
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החזקות ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה
U

U4T

U4T

 .9.3.1למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,החזקות בעלי עניין ו/או נושאי משרה בכירה בניירות הערך של
החברה סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם ב 12-חודשים למועד האמור )חודש אוגוסט  (2015הן
כדלקמן:
במועד התשקיף

 12חודשים שקדמו למועד
התשקיף
)אוגוסט (2015
שיעור מההון
המונפק והנפרע
מניות
של החברה
ללא ע.נ
וזכויות ההצבעה
בה
68T

שם המחזיק

ג'וזף מויניאן

שם החברה
מניות ללא
ע.נ

שיעור מההון המונפק
והנפרע של החברה
וזכויות ההצבעה בה

100

100%

Moinian Limited

68T

T

68

100

68T

100%
68T

68T

 .9.3.2למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,החזקות בעלי העניין ו/או נושאי משרה בכירה בחברה בניירות
הערך של חברות בנות ו/או קשורות של החברה במועד התשקיף ובתאריך שקדם ב 12-חודשים למועד האמור
הן כדלקמן :11
במועד התשקיף
8T6

 12חודשים שקדמו למועד
התשקיף
)אוגוסט (2015
שיעור מההון
המונפק והנפרע
של החברה
נייר ערך
וזכויות ההצבעה
בה
68T

שם המחזיק
8T6

שם החברה
נייר ערך

שיעור מההון המונפק
והנפרע של החברה
וזכויות ההצבעה בה

8T6

8T6

8T6

ג'וזף מויניאן
8T6

גבריאל דגן
דוד לרר
8T6

68

8T6

8T6

CC Holding 3
LLC
Holding 535-545
LLC
Holding 535-545
LLC

T

8T6

Equity

1.448%

Equity

1.448%

Equity

0.145%

Equity

0.145%

Equity

0.443%

Equity

0.443%

8T6

8T6

8T6

8T6

8T6

8T6

 .9.3.3לפרטים בדבר החזקות של בני משפחתו של בעל השליטה בחברה מאוחדות ו/או כלולות של החברה ,ראו
סעיף  7.2.1בתשקיף זה לעיל.

10
11

בתקופה הרלוונטית החברה השוכרת קבלה הנחה בדמי השכירות של כ 73 -אלפי דולר בגין שיפוצים בנכס.
יצוין ,כי חלק מעובדי מויניאן ניהול אשר אינם נושאי משרה או עובדי החברה מחזיקים בהחזקות מיעוט בחלק מנכסי החברה
אשר נרכשו על ידם במסגרת עסקת הרכישה של הנכס על ידי בעל השליטה בחברה.
ט4-
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פרק  - 10דוחות כספיים
.10.1

בהתאם להוראות סעיף 60ב לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה( ,תשכ"ט) 1969 -להלן:
"תקנות פרטי תשקיף"( ,דוחותיה הכספיים של החברה הנכללים בתשקיף מדף זה על דרך ההפניה הינם כדלהלן:
 .10.1.1דוחותיה הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  1באפריל 2016
במסגרת הדוח התקופתי לשנת ) 2015מספר אסמכתא) (2016-01-023202 :להלן" :הדוח התקופתי לשנת
 ,("2015לרבות דוח הביקורת של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו ,הערכות השווי
אשר צורפו לדוחות כאמור וכן הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  31בדצמבר  ,2015בהתאם
לתקנה 9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( התש"ל) 1970-להלן" :תקנות הדוחות"(.
 .10.1.2דוחותיה הכספיים של החברה ליום  30ביוני  ,2016כפי שפורסמו על ידי החברה ביום  30באוגוסט  2016במסגרת
הדוח הרבעוני של החברה לרבעון השני של שנת ) 2016מספר אסמכתא ,(2016-01-114028 :לרבות דוח הסקירה
של רואה החשבון המבקר של החברה שצורף לדוחות כספיים אלו ,הערכות השווי אשר צורפו לדוחות כאמור
וכן הדוח על המידע הכספי הנפרד של החברה ליום  30ביוני  ,2016בהתאם לתקנה 9ג לתקנות הדוחות.

.10.2

מכתבי הסכמה
לתשקיף זה מצורף מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה בו נכללת הסכמתו של רואה החשבון המבקר
כאמור לכלול בתשקיף בדרך של הפניה דוחות רואה החשבון המבקר ,לכל אחד מהדוחות המפורטים בסעיף  10.1לעיל,
אשר נכללים בתשקיף זה על דרך ההפניה .כמו כן ,לתשקיף זה מצורף מכתב הסכמתו של מעריך השווי בגין הכללת
הערכות השווי )לרבות בדרך של הפניה( בתשקיף ,המצורפות לדוחות הכספיים שבסעיף  10.1לעיל.

.10.3

דוח אירועים
בהתאם להוראות תקנות 56א ו60-ב)ב( לתקנות פרטי תשקיף ,מצורף להלן דוח אירועים )כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות
פרטי תשקיף( בגין התקופה שבין מועד חתימת דוחותיה הכספיים של החברה ליום  30ביוני ) 2016כפי שנחתמו ביום 30
באוגוסט  (2016ועד למועד פרסום תשקיף המדף:

י 1-
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דוח אירועים
להלן מובאים האירועים המהותיים ממועד אישור הדוחות כספיים ביניים המאוחדים ליום  30ביוני ) 2016כפי שנחתמו ביום
 30באוגוסט  (2016ועד למועד פרסום תשקיף המדף:
למועד פרסום תשקיף המדף אין אירועים מהותיים כאמור.

_____________________________
מר ג'וזף מויניאן ,יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

תאריך 28 :בנובמבר 2016
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י2-

 28בנובמבר 2016

לכבוד
הדירקטוריון של ) Moinian Limitedלהלן" :החברה"(
ג.א.נ,
הנדון :תשקיף מדף של Moinian Limited
UT

המיועד להתפרסם בחודש נובמבר ) 2016להלן" :תשקיף מדף"(
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( בתשקיף המדף שבנדון של
הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  31במרץ  2016על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים
 31בדצמבר  2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .2דוח רואה החשבון המבקר מיום  31במרץ  2016על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות
ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-של החברה ליום  31בדצמבר  2015ולתקופה מיום
 13בינואר ) 2015יום הקמת החברה( ועד ליום  31בדצמבר .2015
 .3דוח סקירה מיום  30באוגוסט  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני 2016
ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .4דוח סקירה מיום  30באוגוסט  2016על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל ,1970-של החברה ליום  30ביוני  2016ולתקופות של שישה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

אנו מסמיכים בזאת את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח את מכתבנו זה.

זיו האפט
רואי חשבון
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November 28, 2016
Moinian Limited
3 Columbus Circle, 23rd Floor
New York, NY 10019
USA

Re: Shelf Prospectus of Moinian Limited

Dear Sirs,
With respect to the Shelf Prospectus, which may be filed during November, 2016 (the "Shelf
Prospectus"), by Moinian Limited (the “Company”),
We hereby give our consent to the inclusion of this letter and consent to include, by way of reference,
our valuation report of 90 Washington Street and 535-545 5th Avenue, New York, NY, dated March 22,
2016 and March 17, 2016, which were prepared for the Company and which are attached to its financial
statements and/or any reports which, pursuant to the laws and regulations of the State of Israel, may be
filed with respect to a shelf prospectus in Israel.
We hereby empower the authorized representatives of the Company to report this letter to the Israeli
Securities Authority.
Yours faithfully,

Joel Leitner, MAI, CRE, FRICS
Managing Director
State Certified General Appraiser #46-3011

NEW YORK
+ CORPORATE OFFICE
P + 212.682.0400
F + 212.682.2233
79 MADISON AVE. + FLOOR 8
NEW YORK, NY 10016
BBGRES.COM
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November 28, 2016
Moinian Limited
3 Columbus Circle, 23rd Floor
New York, NY 10019
USA

Re: Shelf Prospectus of Moinian Limited

Dear Sirs,
With respect to the Shelf Prospectus, which may be filed during November 2016 (the "Shelf
Prospectus"), by Moinian Limited (the “Company”),
We hereby give our consent to the inclusion of this letter and consent to include, by way of reference,
our valuation report of 90 Washington Street and 535-545 5th Avenue, New York, NY, dated August 15,
2016 and August 15, 2016, which were prepared for the Company and which are attached to its financial
statements and/or any reports which, pursuant to the laws and regulations of the State of Israel, may be
filed with respect to a shelf prospectus in Israel.
We hereby empower the authorized representatives of the Company to report this letter to the Israeli
Securities Authority.
Yours faithfully,

Joel Leitner, MAI, CRE, FRICS
Managing Director
State Certified General Appraiser #46-3011

NEW YORK
+ CORPORATE OFFICE
P + 212.682.0400
F + 212.682.2233
79 MADISON AVE. + FLOOR 8
NEW YORK, NY 10016
BBGRES.COM
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פרק  - 11פרטים נוספים
.11.1

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

לכבוד
Moinian Limited
תל אביב 28 ,בנובמבר 2016

ג.א.נ,.
הנדון :תשקיף המדף של ) Moinian Limitedלהלן" :החברה"( מיום  28בנובמבר ) 2016להלן" :תשקיף המדף"(
בהתאם לבקשת החברה ובהסתמך על חוות דעתם של היועצים המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים ,הרינו לחוות
את דעתנו ,כי הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נזכרים בתשקיף המדף.
אנו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב,
אדוה ביתן ,עו"ד אליהו חי אמיתי ,עו"ד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'

יא15288/1502/6673852v11-

.11.2

התחייבות לשיפוי
החברה התחייבה כלפי גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' ,כי אם גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג
ושות' או מי מעורכי דינה או מעובדיה )להלן" :נותני חוות הדעת"( יתבעו לשלם סכום כלשהו לצד שלישי ,לרבות ,אך
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבעלי מניות של החברה ,לנושים ו/או לחברה ,בגין עילה העלולה לנבוע ,במישרין או
בעקיפין ,מחוות הדעת שניתנה על ידי נותני חוות הדעת לחברה והמובאת בסעיף  11.1לעיל )להלן" :חוות הדעת"( ,כי אז
החברה תשפה את נותני חוות הדעת בגין כל סכום שנותני חוות הדעת יחויבו לשלמו על פי פסק דין חלוט של בית משפט
או על פי פסק דין שבגינו לא הוגשה או נדחתה בקשה לעיכוב ביצוע או על פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב ,וכן בגין
הוצאות סבירות )בהתחשב בהיקף ההליך ובעורכי הדין ,בעלי המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין( שנותני חוות הדעת
יוציאו או ידרשו לשלם עבור ייצוג משפטי או אחר ,ייעוץ משפטי או אחר ,התגוננות מפני הליכים משפטיים ,משא ומתן
וכיו"ב בקשר לכל תביעה ,דרישה ,או הליכים אחרים שעילתם נובעת או קשורה בדרך כלשהי לחוות הדעת הנזכרת לעיל
ואשר חובת השיפוי חלה לגביה .נותני חוות הדעת התחייבו להודיע לחברה על כל תביעה שתוגש נגדם ועל כל הודעה
בדבר כוונה להגיש תביעה כנגדם .החברה תהא רשאית לדרוש מנותני חוות הדעת ,בכתב ,כי החברה תנהל בשמם כל
הגנה או משא ומתן נגד התביעה הנ"ל ובלבד שההגנה או משא ומתן כאמור ינוהלו על ידי יועצים משפטיים בעלי רמה
מקצועית מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך ,מהותו ובעלי המקצוע מטעם התובעים והיועצים המשפטיים כאמור אושרו
על ידי נותני חוות הדעת וכן שנותני חוות הדעת יהיו מעורבים בניהול התביעה או המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונה
אישור של נותני חוות הדעת .אם החברה לא תממש את זכותה לניהול ההגנה או משא ומתן כאמור ,יהיו נותני חוות
הדעת רשאים להתפשר עם התובע/ים על כל סכום שיראה להם והחברה תהיה חייבת לשפותם בגין סכום הפשרה ובגין
כל ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל ובלבד שניתנה לחברה הודעה בכתב ,שבעה ) (7ימים מראש ,על הכוונה
להתפשר כאמור והחברה לא קיבלה על עצמה את ניהול התביעה .במכתב השיפוי נאמר ,כי החלטות של החברה בכל
נושא הקשור לשיפוי כאמור ,יאושרו על ידי דירקטוריון החברה ,וזאת מבלי לפגוע בכל זכות של נותני חוות הדעת על פי
התחייבות השיפוי כאמור.

.11.3

דמי עמילות בקשר לניירות ערך אחרים
החברה לא שילמה או התחייבה לשלם מאז הקמתה )קרי :מחודש ינואר  (2015דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה
על ניירות ערך שהנפיקה ,למעט עמלות כאמור ששולמו למשקיעים מסווגים ומפיצים בקשר עם הנפקת אגרות החוב
)סדרה א'( של החברה לראשנה לציבור מכח תשקיף ההנפקה של החברה )כהגדרתו בפרק  1לעיל(.

.11.4

הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים
מאז הקמתה בחודש ינואר  ,2015החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא בתמורה למזומנים ,למעט
כמפורט להלן:
עם השלמת הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של החברה לראשונה לציבור וטרם רישומן למסחר בבורסה העביר בעל
השליטה בחברה לחברה את החזקותיו בחברות החזקה שאל כל אחת מהן הועברו החזקותיו של בעל השליטה כאמור
בכל אחת מ 10-חברות  ,LLCהמחזיקות בשרשור בזכויות בנכסי נדל"ן בארה"ב ,וזאת כנגד הקצאת  100מניות רגילות
של החברה ללא ע"נ ,אשר בוצעה במועד הקמת החברה ,המהוות את כל הונה המונפק והנפרע של החברה ) .(100%יצוין,
כי בעל השליטה בחברה ,לא נתן ולא התחייב לתת לחברה שיפוי כלשהו בכל הקשור לזכויות המועברות ו/או החברות
המועברות והחברה רכשה אותן כמות שהן  AS-ISו.Where Is-

.11.5

עיון במסמכים
ניתן לעיין בתשקיף ,בתזכיר ההתאגדות ובתקנון ההתאגדות של החברה באתר המגנ"א של רשות ניירות ערך
www.magna.isa.gov.il
להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים .חוות דעת זו אינה בגדר חוות דעת
של עורך דין לעניין סעיף )17ב() (3לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח:1968-

יא15288/1502/6673852v12-

28th November, 2016
Moinian Limited
C/o Blenheim Trust (BVI) Limited
P.O. Box 3483
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
The Tel Aviv Stock Exchange Ltd.
2 Ahuzat Bayit Street
Tel Aviv
Israel
Gross, Kleinhendler, Hodak, Halevy, Greenberg & Co., Law Offices
One Azrieli Center, Round Building
Tel Aviv 67021
Israel

Dear Sirs
Re: Public Offering in Israel
We act as counsel as to British Virgin Islands law to Moinian Limited (the "Company") and have been
requested to render a legal opinion as to certain legal matters relating to the Company's registration, ownership,
control and business.
We have been advised that our opinion has been requested in connection with the Company's (i) filing of a
shelf prospectus (the "Shelf Prospectus") to be published in Israel according to the Israeli Law, (ii) intended
public offering of non-convertible Bonds (the "Bonds"), options to acquire the Bonds (the "Options") and
Commercial Papers of the company to be offered according to the Shelf Prospectus (together, the "Securities"),
(iii) the listing and trading of the Securities on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (hereinafter - “TASE”).

1

DOCUMENTS REVIEWED

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following documents:
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1.1

A registered agent’s certificate dated 22nd November, 2016 issued by Blenheim Trust (BVI) Limited,
the Company’s registered agent (a copy of which is attached as Annexure A) (the "Registered Agent’s
Certificate").

1.2

The public records of the Company on file and available for public inspection at the Registry of
Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the "Registry of Corporate Affairs") on 25th
November, 2016 .

1.3

The records of proceedings on file with and available for inspection on 25th November, 2016 at the
British Virgin Islands High Court Registry (the "High Court Registry")

1.4

Certified copies of the Company’s Certificate of Incorporation and Amended and Restated
Memorandum and Articles of Association of the Company (the "Company's Articles") certified by
the Blenheim Trust (BVI) Limited, the Company’s registered agent on 22nd November, 2016.

1.5

The minutes of the meeting of the Company’s Board of directors containing written resolutions of the
Directors of the Company held on November 28th, 2016 (the "Resolutions").

1.6

Declaration of Joseph Moinian dated 10th March, 2015, declaration of Joshua Rosenweig dated 10th
May, 2015, declaration of Gabriel Dagan dated 8th May, 2015, declaration of Yael Efron dated 30th
June, 2015, and declaration of Emanuel Avner dated 30th June, 2015 (the "Declarations").

1.7

Certified copies of the Company’s Register of Members and Register of Directors and Register of
Officers, certified by Blenheim Trust (BVI) Limited, the Company’s registered agent on the 22th
November, 2016 (the “Registers”).

The above are the only documents or records we have examined and only enquiries we have carried
out. In particular we have made no enquiries as to matters of fact other than searches at 1.2 and 1.3
above and we have not reviewed the Shelf Prospectus or any other document relating to the Shelf
Prospectus.

2

ASSUMPTIONS

In giving this opinion we have assumed (without further verification) the completeness and accuracy of the
Registered Agent’s Certificate and the Registers. We have also relied upon the following assumptions, which
we have not independently verified:
2.1

Copy documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are true and complete copies
of, or in the final forms of, the originals.

2.2

All signatures, initials and seals are genuine.

2.3

The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied by the documents
we have examined.

2.4

That all public records of the Company which we have examined are accurate and that the information
disclosed by the searches which we conducted against the Company at the Registry of Corporate
Affairs and the High Court Registry is true and complete and that such information has not since then
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been altered and that such searches did not fail to disclose any information which had been delivered
for registration but did not appear on the public records at the date of our searches.
2.5

That the correct procedure was carried out for the Resolutions and the Resolutions remain in full force
and effect and the offering of the Securities will be in the ordinary course of the Company’s business
and will not exceed 50% of the Company’s assets and that the Company will have sufficient Securities
to make each public offering.

2.6

The Company is issuing its own Securities and is not acting as principal or agent on behalf of any
other person or entity.

2.7

That no resolution of the shareholders of the Company has been passed limiting the powers of the
directors.

2.8

That the Company is not dealing in investments, arranging deals in investments managing investments,
providing investments advice, providing custodial services with respect to investments, providing
administration services with respect to investments or operating an investments exchange within the
meaning of the Securities and Investment Business Act 2010 (as amended) or any other activity which
would require the Company to be licenced by the British Virgin Islands Financial Services
Commission.

2.8

There is nothing under any law (other than the law of the British Virgin Islands) which would or might
affect the opinions hereinafter appearing. Specifically, we have made no independent investigation of
the laws of Israel.

2.9

The Company is not a land holding company in accordance with BVI law.

2.10

The Company is not and will not offer the Securities to the public in the British Virgin Islands within
the meaning of the Securities and Investment Business Act 2010 (as amended) and other applicable
British Virgin Islands legislation.

3

OPINIONS

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below,
and having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion
that:
3.1

The Company is a limited liability company registered under the BVI Business Companies Act,
2004 (the "Act"), in good standing at the Registry of Corporate Affairs and validly existing under the
laws of the British Virgin Islands, and possesses the capacity to sue and be sued in its own name.
The Company was incorporated under the laws of the British Virgin Islands on 13th January, 2015.

3.2

Relying solely on the Registered Agent's Certificate and the Register of Directors: the directors of the
Company are Joseph Moinian, appointed on 13th January, 2015, Joshua Rosenweig, appointed on 8th
May, 2015 Gabriel Dagan, appointed on 8th May, 2015, Yael Efron. appointed on 30th June, 2015 and
Emanuel Avner, appointed on 30th June, 2015. Under Section 118 (3) the register of directors is prima
facie evidence of any matters directed or authorised by this Act to be contained therein. Relying solely
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on the Registered Agents Certificate, the Register of Directors and the Declaration of each of the
Directors. The directors have been validly appointed.
3.3

Relying solely on the Registered Agent Certificate and Register of Officers: the officers of the
Company are Joseph Moinian, the Chief Executive Officer/Chairman of the Board of Directors,
appointed on 9th February, 2015 and Yaron Israel, the Chief Financial Officer, appointed on 1th
November, 2016.

3.4

Under the Act and the Company's Articles, the directors have all the powers necessary for managing,
and for directing and supervising, the business and affairs of the Company.

3.5

Pursuant to the Company's Articles, the Company is authorised to issue a maximum of 50,000 ordinary
registered shares of a single class with no par value.

3.6

Relying solely on the Registered Agent’s Certificate and the Register of Members, 100 shares were
issued to Joseph Moinian on 13th January, 2015.

3.7

Relying solely on the Resolutions, the Company has approved the filing of the Shelf Prospectus .

3.8

The description relating to the rights attached to the Company's shares in the form substantially set
out in Annexure B at paragraph 4.1 and which, to our knowledge, will appear in the Shelf Prospectus
at Chapter 4, is an accurate summary, in all material aspects in so far as it relates the provisions
contained in the Company’s Articles only. For the avoidance of doubt, Annexure B contains extracts
from the Company’s Articles of Association and does not represent the contents of the full document.

3.9

The description relating to the appointment, activities and replacement of directors in the form
substantially set out in Annexure B at paragraphs 8.4.2 – 8.4.11 and which, to our knowledge, will
appear in the Shelf Prospectus at Chapter 8, is an accurate summary, in all material aspects in so far
as it relates to the provisions contained in the Company’s Articles only.

3.10

No regulatory consents, filings, authorisations, approvals, licences, validations, exemptions or notices
are required by law from any governmental authorities or agencies or other official bodies under
British Virgin Islands law or the Company's Articles for (i) the publication of the Shelf Prospectus in
Israel and the consummation of a public offering of the Securities in Israel; or (ii) the listing of the
Securities on TASE and the trading of the Securities on TASE except that the Company may not issue
the Securities to members of the public in the British Virgin Islands without holding a licence under
the Securities and Investment Business Act 2010 (as amended).

3.11

Relying solely on the Resolutions, the Securities that may be issued by the Company under the Shelf
Prospectus to the public in Israel are not subject to any restrictions on transfer under British Virgin
Islands law or the Company's Articles, and following a completion of a public offering of the Securities
in Israel (under applicable Israeli securities laws) and the listing of the Securities on the TASE, the
Securities may be resold freely on TASE and cleared by the TASE Clearing House without the
imposition of any holding period or other restriction under British Virgin Islands law or the Company's
Articles of Association except that the Company may not transfer or resell the Securities to members
of the public in the British Virgin Islands without holding a licence under the Securities and Investment
Business Act 2010 (as amended).
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3.12

Relying solely on the Resolutions and the provisions of the Company’s Articles, the Company is
authorized to issue the securities of the Company to members of the public in Israel under the Shelf
Prospectus.

3.13

As of the date of this Opinion, the Company is exempt from all provisions of the Income Tax Act of
the British Virgin Islands, including with respect to all dividends, interest, royalties, compensation and
other amounts payable by the Company to persons who are resident or not resident in the BVI. Capital
gains realized with respect to any Shares, debt obligation or other securities of the Company by persons
who are resident or not resident in the BVI are also exempt from all provisions of the Income Tax Act
of the British Virgin Islands. No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other
charges are payable by persons who are resident or not resident in the BVI with respect to any Share,
debt obligations or other securities of the Company.

4

QUALIFICATIONS

The opinions expressed above are subject to the following qualifications:
4.1

To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin Islands, annual filing fees
must be paid to the Registry of Corporate Affairs.

4.2

Wherever we have qualified our opinion by the phrase “to our knowledge” or similar language, it
means that during the course of reviewing the Documents specially listed in paragraph 1 herein and
conducting our company searches at paragraphs 1.2 and 1.3 above, no information has come to our
attention which has given us actual knowledge of the facts or circumstances referred to. However, we
have not undertaken any special or independent investigation to determine the existence or absence of
such facts or circumstances and no inference as to our knowledge in that regard to the fact that we may
have acted on behalf of the Company in other transactions may be drawn.

4.3

Where obligations are to be performed in a jurisdiction outside the British Virgin Islands they may not
be enforceable under the laws of the British Virgin Islands to the extent that such performance would
be contrary to public policy under the laws of that jurisdiction or contrary to mandatory laws or public
policy of that jurisdiction.

4.4

This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing and known
to us on the date of this opinion. This opinion only relates to the laws of the British Virgin Islands
which are in force on the date of this opinion.

This opinion may be relied on by the addressees only. It may not be relied upon by any other person except
with our prior written consent. This opinion may be disclosed to those who will buy the Securities from the
Company and anyone who sells or acquires the Securities of the Company in the course of trading on the TASE
or over the counter for information purposes only. This opinion is limited to the matters detailed herein and is
not to be read as an opinion with respect to any other matter.
We consent to the filing of this opinion and its Hebrew translation with the Israeli Securities Authority and
The Tel Aviv Stock Exchange as a part of the Shelf Prospectus.
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We hereby authorise the authorised electronic signatory of the Company to file this opinion to the Israeli
Securities Authority.
Yours faithfully
FARARA KERINS
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ANNEXURE A
REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE
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REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE
In this certificate:
"Act" means the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended);
"BVI" means the British Virgin Islands;
"Company" means Moinian Limited;
"FSC" means the BVI Financial Services Commission;
"Register" means the Register of Companies maintained by the Registrar;
"Registered Agent" means BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED
"Registered Office" means the Company's registered office, being the offices of BLENHEIM TRUST (BVI)
LIMITED, R.G. Hodge Plaza 3rd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands;
"Register of Charges" means a register of charges maintained at the Company's Registered Office pursuant
to section 162 of the Act;
"Registrar" means the Registrar of Corporate Affairs in the BVI
We, BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED of R. G. Hodge Plaza, 3rd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town,
Tortola, British Virgin Islands, being the Company's duly appointed Registered Agent hereby certify that:
(1)

the Company was incorporated in the British Virgin Islands on the 13th day of January, 2015 as a
BVI Business Company with company number 1858676.

(2)

the Company’s name appears on the Register and it has paid all fees due and payable to the FSC and
is in Good Standing;
As far as can be determined from the documents retained at the Registered Office:
(3)

the Company has not commenced liquidation under the Act or the Insolvency Act, 2003 (as amended);

(4)

no legal, arbitration or other administrative proceedings have been threatened or commenced against
the Company;

(5)

the Director and Officers of the Company are as follows:
NAME
Joseph Moinian
Joseph Moinian-Chief Executive Officer/Chairman of the
Board of Directors
Mr. Joshua Rosensweig-Independent Director
Mr. Gabriel Dagan-Director
Yaron Israel – Chief Financial Officer
Mr. Emanuel Avner
Ms. Yael Efron

(6)

the Shareholder of the Company is as follows:
NAME

Joseph Moinian
(7)

APPOINTMENT DATE
January 13, 2015
February 9, 2015
May 8, 2015
May 8, 2015
November 1, 2016
June 30, 2015
June 30, 2015

SHARES
ALLOTTED/
ACQUIRED
100

ALLOTMENT/
ACQUISITION
DATE
January 13, 2015

no entries have been made on the Company's Register of Charges. Furthermore, the Company did not
and does not maintain a register of mortgages, charges and other encumbrances.

All certifications are correct as of this 22nd day of November, 2016
________________________________
Authorised Signatory
For and on behalf of
BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED
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ANNEXURE B
4.1

The rights which are attached to the Company's shares

4.1.1

The Shares shall be divided into such number of classes and series as the Directors shall by resolution

from time to time determine and until so divided shall comprise one class and series.
4.1.2

Each Share in the Company confers upon the Shareholder:
4.1.2.1 the right to one vote at a meeting of the Shareholders of the Company or on any Resolution of
Shareholders;
4.1.2.2 the right to an equal share in any dividend paid by the Company; and
4.1.2.3 the right to an equal share in the distribution of the surplus assets of the Company on its
liquidation.

4.1.3 Shares and other Securities may be issued at such times, to such Persons, for such consideration and on
such terms as the directors may by a Resolution of Directors determine.
A Share may be issued for consideration in any form, including money, a promissory note, real property,
personal property (including goodwill and know-how) or a contract for future services.
4.1.4 No Shares may be issued for a consideration other than money unless the Directors have passed a
resolution stating:
4.1.4.1 the amount to be credited for the issue of the Shares;
4.1.4.2 that, in their opinion, the present cash value of the non-money consideration and money
consideration, if any, for the issue is not less than the amount to be credited for the issue of the Shares.
8.4.2

Appointment of Directors and Termination of tenure

8.4.2.1 The first Director or Directors of the Company shall be appointed by the first registered agent 1 within
180 days of the incorporation of the Company and thereafter, the Directors shall be elected by
Resolution of Shareholders or by Resolution of Directors.
No person shall be appointed as a Director of the Company unless he has consented in writing to act
as a Director.
8.4.2.2 Subject to Regulation 9.1, no person shall be appointed as a Director of the Company unless the
following is disclosed to the Directors of the Company if appointment is to take place by way of
Resolution of Directors or the Shareholders of the Company if the appointment shall take place by
way of Resolution of Shareholders in the form of a written declaration (the "Declaration"):

1

According to the law in the British Virgin Islands, every registered company in The British Virgin Islands must have a
registered agent present in The British Virgin Islands. No person shall be, or agree to be the registered agent of a company
incorporated in the British Virgin Islands unless that person holds a licence under either the Company Management Act
1990 or the Banks and Trust Companies Act 1990 of the British Virgin Islands that authorizes it to provide registered
agent services. It should be mentioned that on 13th January 2015 the registered agent of the Company appointed Mr.
Joseph Moinian as first director of the Company.
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(a) whether the Person has been convicted by a Judgment of an offense stated in Regulation 9.3(a)
where the period has not yet passed in which the person is prevented from being appointed as a
Director under Regulation 9.3(a);
(b) whether the Person has been convicted by a Judgment of an offense as stated in Regulation
9.3(b), where the period determined by the court under the same Regulation 9.3(b) has not yet
passed;
(c) whether the Administrative Enforcement Committee imposed Enforcement Measures which
prohibits the Person from serving as a director of any Public Company or any Private Company
which is a Debentures Company and the period determined by the Administrative Enforcement
Committee as stated has not yet passed under Regulation 9.3(c).
8.4.2.3 A person convicted by a Judgment of one of the following offenses shall not hold office as a Director
in the Company, unless five years have passed since the date on which the Judgment by which he was
convicted was given:
a) (i) Offenses of: (1) bribery, (2) theft of company property by a manager of the company, (3)
obtaining anything by deceit, (4) forgery, (5) use of a forged document, (6) inducement by
deceit, (7) false registration in documents of a company, (8) offenses by managers or employees
of a company, (9) failure to disclose information and misleading publication by an officer of a
company, (10) deceit and breach of trust in a company, (11) deceitful concealment, (12)
blackmail by use of force, (13) blackmail by threats, (14) use of inside information by an insider,
(15) use of inside information the source of which is an insider, (16) offer and sale of securities
to the public in Israel not pursuant to a prospectus or a draft prospectus, (17) causing a
misleading item to be included in a prospectus or in a draft prospectus, (18) causing a misleading
item to be included in information presented at a meeting of the company's employees, (19)
issuing an opinion, report or certification which is subsequently included or referred to in a
prospectus, report, notice or purchase offer specification, knowing that the opinion, report or
certification contained a misleading item, (20) causing a report, notice, registration document or
purchase offer specification, submitted to the ISA or the TASE to contain a misleading item,
(21) including a misleading item in one of its reports, publications or in other information
provided by it, (22) fraud in connection with securities; or
(ii)

Conviction by a court anywhere in the world of the offenses of bribery, deceit, offenses
by managers of a corporate body or offenses involving misuse of inside information.

(b) A person convicted by a Judgment which is not listed in Regulation 9.3 (a) above shall not hold
office as a Director in the Company, if a court has determined that by virtue of the substance, severity
or circumstances, the Person is not permitted to serve as a director of a Public Company or a Private
Company which is a Debentures Company for a period determined by the court which shall not exceed
five years from the date on which the Judgment was given.
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(c) Where the Administrative Enforcement Committee has imposed Means of Enforcement on a
Person preventing the said Person from serving as a director of a Public Company or a Private
Company which is a Debentures Company, the same person shall not be appointed as a Director of the
Company in which the person is prohibited from serving as a director based on the same decision.
8.4.2.4 As of the date in which the Company became a Debentures Company, the minimum number of directors
shall be four and the maximum number shall be 12. Subject to Regulation 10.2 hereunder, the
Company shall at all times have at least two External Directors and one Independent Director.
8.4.2.5 Each Director holds office for the term, if any, fixed by the resolution appointing him ,or until his
earlier death, resignation or removal save for External Directors and Independent Directors whose
term in office is outlined in Regulation 10.9 and 1.1 respectively. If no term is fixed on the appointment
of a Director, the Director serves indefinitely until his earlier death, resignation or removal.
8.4.2.6 A director may be removed from office,
(a)

with or without cause, by a Resolution of Shareholders; or

(b)

with cause, by a Resolution of Directors called for purposes including the removal of the
Director.

8.4.2.7 If the Company becomes aware that a Director was appointed contrary to the provisions of Regulations
9.2-9.3, or that a Director has breached the provisions of Regulations 9.3 or 9.9, the Directors or
Shareholders shall terminate the office of such Director in the manner described in Regulation 9.7
above at their first meeting to be convened after they had become so aware, if it finds that the said
conditions are fulfilled, and such office shall expire on the date of such resolution. Additional
requirements for the removal of an External Director are outlined in Regulation 10.
8.4.2.8 If after his appointment as a Director of the Company, a Director has been convicted of an offense
provided in Regulations 9.3(a) or 9.3(b), the Director shall inform the Company as soon as is
reasonably practicable and the Director’s office shall be terminated by the Directors or Shareholders
of the Company in accordance with Regulation 9.7, and it shall not be possible to reappoint the said
person as a Director unless the time period during which the Person is prohibited from serving as a
Director, as provided in Regulation 9.3, has passed.
8.4.2.9 If after his appointment as a Director of the Company, the Administrative Enforcement Committee
has resolved to impose means of enforcement on a Person preventing the Person from being appointed
as a director in any Public Company, any Private Company which is a Debentures Company or in the
company in which the person is appointed as provided in Regulation 9.3(c), the said Person shall notify
the Company as soon as is reasonably practicable thereof and the Person’s office shall be terminated
by the Directors or Shareholders of the Company in accordance with Regulation 9.7, and the Person
will not be permitted to be reappointed as a Director in the Company in which the said prohibition
applies, unless the prohibition period as stated by the Administrative Enforcement Committee has
passed.
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8.4.2.10 A Director may resign his office by giving written notice of his resignation to the Company and the
resignation has effect from the date the notice is received by the Company from such later date as may
be specified in the notice. A director shall resign forthwith as a Director if he is, or becomes,
disqualified from acting as a director under the Act.
8.4.2.12 Director who violated the disclosure obligation pursuant to Regulations 9.9 and 9.10 shall be deemed
to be in breach of his fiduciary duty towards the Company.
8.4.2.11 A vacancy in relation to directors occurs if a director dies or otherwise ceases to hold office prior to
the expiration of his term of office.
8.4.2.13 The following are disqualified for appointment as a Director:
(a) an individual who is under 18 years of age:
(b) a Person who is a "disqualified person" within the meaning of section 260(4) of the British Virgin
Islands Insolvency Act:
(C) a Person who is a "restricted person" within the meaning of section 409 of the British Virgin Islands
Insolvency Act; and
(d) an undischarged bankrupt.

8.4.3 External Directors
8.4.3.1 If on the date of appointment of an External Director, all members of the Board of Directors of the
Company which are not Controlling Shareholders or Relatives thereof are of one gender, the External
Director appointed shall be of the other gender.
8.4.3.2 The first External Directors shall be appointed no later than three months from the date in which the
Company became a Debentures Company.
8.4.3.3 An External Director will be appointed by Resolution of Shareholders only after the date on which the
said nominee has provided a written declaration pursuant to that he meets the conditions for
appointment of as an External Director and the Audit Committee (or, with respect to the first External
Directors, the Board of Directors) has confirmed that all of the conditions stated in Regulations 10.4,
10.5 and 10.6 have been met.
8.4.3.4 Only an individual who is a resident of Israel and who is qualified for appointment as a director shall
be appointed as an External Director and that individual shall either possess Professional
Qualifications or Accounting and Financial Expertise. At least one of the External Directors shall
possess Accounting and Financial Expertise.
8.4.3.5 The following individuals shall not be appointed as an External Director of the Company:
(a)

An individual may not be appointed as an External Director if he is a Relative of the
Controlling Shareholder;

(b)

An individual may not be appointed as an External Director where the individual himself, or
whose Relative, partner, employer, person who he is directly or indirectly subject to, or a
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corporation in which he has Control, has, on the date of appointment or during the two years
prior thereto, an Affiliation with the Company or with a Controlling Shareholder of the
Company or a Relative thereof, on the date of appointment or to another body corporate, and
for a corporation which does not have a Controlling Shareholder or a person holding a Control
Block – also any Affiliation to a Person who is, on the date of appointment, the Chairman of
the Board of Directors of the Company, the Chief Executive Officer, a Material Shareholder
or the most senior financial Officer.
(c)

An individual may not be appointed as an External Director if the said individual’s other
position or business does or may give rise to a conflict of interest with the role of a director of
the Company, or if this might harm the individual’s ability to act as a Director.

(d)

A Director of a company shall not be appointed as an External Director of another company
if at such time, a director of the other company is acting as an External Director of the
Company.

(e)

An individual shall not be appointed as an External Director if the said individual is an
employee of the ISA or the TASE.

8.4.3.6 Without derogating from the provisions of Regulation 10.5, an individual shall not be appointed as an
External Director where the individual himself, or whose Relative, partner, employer, a person who
he is directly or indirectly subject to, or a corporation in which he has Control, has business or
professional relationship with a Person with whom he is prohibited from having an Affiliation under
the provisions of Regulation 10.5, even if such relationships are not general, with the exception of
negligible Affiliations, and an individual who has received consideration in violation of the provisions
of Regulation 10.8. Where the said relationship exists or where consideration, as stated, was received
during the tenure of the External Director, the foregoing shall be considered, for the purpose of
Regulations 10.11-10.14 to be a breach of one of the conditions required for the appointment or tenure
as an External Director.
8.4.3.7 At least one External Director shall serve on each and every committee authorized to exercise any of
the powers of the Board of Directors (in so far as the Act or these Articles permit).
8.4.3.8 An External Director is entitled to compensation and to a refund of expenses subject to any applicable
law. An External Director shall not receive, in addition to the compensation to which he is entitled and
refund of expenses, any other consideration, directly or indirectly, for acting as a director of the
Company. For the purposes of this Regulation, consideration shall not include the grant of an
exemption, an undertaking to indemnify, indemnification or insurance.
8.4.3.9 The term of office of an External Director shall be three years, and the Company is entitled,
notwithstanding the provisions of Regulation 10.5, appoint the External Director for two additional
terms of three years each.
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8.4.3.10Other than as set forth in Regulation 10.9, an External Director shall only be dismissed and his tenure
shall only expire in accordance with the provisions of Regulations 10.11-10.14. At the request of the
Company, a Director, a Shareholder or a creditor, the Court may instruct the termination of the tenure
of an External Director if it has found that one of the following prevails: (1) the External Director is
permanently unable to fulfill his function; (2) during the term of his tenure the External Director was
found guilty in a court outside Israel of offenses referred to in Regulation 9.3(a)(ii).
8.4.3.11An External Director to which the conditions required to serve as an External Director no longer apply
shall immediately notify the Company to that effect, and his tenure shall be terminated by the Directors
or Shareholders of the Company in accordance with Regulation 9.7. In such event, the provisions of
Regulation 9.12 shall apply to such External Director, mutatis mutandis.
8.4.3.12Where the Board of Directors becomes aware that there is a suspicion that an External Director no
longer complies with one of the conditions required for appointment as an External Director, or that
there is a suspicion that the Director has breached a fiduciary duty towards the Company, the Board
of Directors or Shareholders shall discuss such matter at the first meeting to be convened after
becoming so aware.
8.4.3.13Where the Board of Directors finds, after giving the External Director a reasonable opportunity to
present his position, that the External Director no longer complies with one of the conditions required
for his appointment or that he has breached a fiduciary duty, the Board of Directors shall convene a
meeting to terminate the tenure of the External Director in accordance with Regulation 9.7. The Board
of Directors shall notify the relevant organ authorized to appoint External Directors of its decision and
the reasoning for such decision.
8.4.3.14Where the position of External Director becomes vacant and there are no longer two External Directors
serving in the Company, the Board of Directors shall notify the relevant organ authorized to appoint
External Directors to that effect.
8.4.3.16The Company, Controlling Shareholder therein and a company controlled thereby shall not grant an
individual appointed as an External Director of the same company, the individual’s spouse or child
with any benefit, directly or indirectly, and shall not appoint the said individual, the spouse or child
thereof as an Officer of the Company or a company under the Control of a Controlling Shareholder
therein, shall not hire such individual as an employee and shall not receive professional services from
such individual in return for payment, whether directly or indirectly, including by way of a corporate
body controlled by such individual, unless two years have elapsed from the termination of his tenure
as External Director of such company, and regarding a Relative who is not a spouse or child - one year
from the termination of his tenure as External Director.
8.4.3.15Upon request of a Director or a Shareholder, the court may instruct the termination of an External
Director's office if the court finds that such External Director does not fulfill the conditions for services
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as an External Director, or if the court the finds that the External Directors breached his fiduciary duty
towards the Company.

8.4.4

The Board of Directors' Authority
Subject to Regulations 18 and 19, the business and affairs of the Company shall be managed by, or
under the direction or supervision of, the Directors of the Company. The Directors of the Company
have all the powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs
of the Company. The Directors may pay all expenses incurred preliminary to and in connection with
the incorporation of the Company and may exercise all such powers of the Company as are not by the
Act or by the Memorandum or the Articles required to be exercised by the Shareholders, subject to
any delegation of such powers as may be authorized by these Articles and permitted by the Act.

8.4.5

The Board of Directors' meetings
The Directors of the Company or any committee thereof may meet at such times and in such manner
and places within or outside the British Virgin Islands as the Directors may determine to be necessary
or desirable.
A Director is deemed to be present at a meeting of directors if he participates by telephone or other
electronic means and all Directors participating in the meeting are able to hear each other.
An action that may be taken by the Directors or a committee of Directors at a meeting may also be
taken by a Resolution of Directors or a Resolution of a committee of Directors consented to in writing
by all Directors or by all members of the committee, as the case may be, without the need for any
notice. The consent may be in the form of counterparts each counterpart being signed by one or more
Directors. If the consent is in one or more counterparts, and the counterparts bear different dates, then
the resolution shall take effect on the date upon which the last Director has consented to the resolution
by signed counterparts.

8.4.6 Quorum
A meeting of Directors is duly constituted for all purposes if at the commencement of the meeting
there are present in person not less than one-third of the total number of Directors with a minimum
number of two (2) (for the purpose of this Regulation – "Quorum"). If within half an hour from the
time appointed for the meeting a Quorum is not present, the meeting shall be dissolved.
8.4.7

Chairman of the Board
At meetings of Directors at which the Chairman of the Board is present, he shall preside as chairman
of the meeting. If there is no Chairman of the Board or if the Chairman of the Board is not present,
the Directors present shall choose one of their members to be chairman of the meeting.

8.4.8

Board Committees
The Directors may by resolution designate one or more committees, each consisting of one or more
Directors, and delegate one or more of their powers, including the power to affix the Seal, to the
committee.
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The Directors have no power to delegate to a committee of Directors any of the following
powers:
(a)

to amend the Memorandum or the Articles;

(b)

to designate committees of directors;

(c)

to delegate powers to a committee of directors;

(d)

to appoint Directors;

(e)

to appoint an agent;

(f)

to approve a plan of merger, consolidation or arrangement; or

(g)

to make a declaration of solvency or to approve a liquidation plan.

Sections (b) and (c) above do not prevent a committee of Directors, where authorised by the Resolution
of Directors appointing such committee or by a subsequent Resolution of Directors, from appointing
a sub-committee and delegating powers exercisable by the committee to the sub-committee.
The meetings and proceedings of each committee of Directors consisting of 2 or more Directors shall
be governed mutatis mutandis by the provisions of the Articles regulating the proceedings of Directors
so far as the same are not superseded by any provisions in the resolution of Directors establishing the
committee.
8.4.9 Audit Committee
8.4.9.1 The Board of Directors shall, by a Resolution of Directors, appoint an Audit Committee.
8.4.9.2 There shall be not less than three (3) Persons on the Audit Committee. The members of the Audit
Committee shall be chosen from the Board of Directors and shall at all times comprise of all appointed External
Directors. The majority of Audit Committee members shall be Independent Directors.
8.4.9.3 The chairman of the Audit Committee shall be an External Director.
8.4.10 Compensation Committee
8.4.10.1 The Board of Directors shall, by Resolution of Directors, appoint a Compensation Committee.
8.4.10.2 There shall be not less than three (3) Persons on the Compensation Committee. The members of the
Compensation Committee shall be chosen from Board of Directors and shall at all times comprise of all
appointed External Directors. The majority of members of the Compensation Committee shall be External
Directors and the remaining members shall be Directors whose terms of tenure and employment are pursuant
to the provisions set forth under Regulation 10.8.
8.4.10.3 The chairman of the Compensation Committee shall be an External Director.
8.4.11 Indemnification
8.4.11.1The Articles of Association of the Company state that subject to the limitations therein the Company
shall indemnify against all expenses, including legal fees, and against all judgments, fines and amounts
paid in settlement and reasonably incurred in connection with legal, administrative or investigative
proceedings any person who:
(a)

is or was a party or is threatened to be made a party to any threatened, pending or completed
proceedings, whether civil, criminal, administrative or investigative, by reason of the fact that
the person is or was a director of the Company; or
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(b)

is or was, at the request of the Company, serving as a director of, or in any other capacity is
or was acting for, another company or a partnership, joint venture, trust or other enterprise.

The abovementioned indemnity only applies if the person acted honestly and in good faith with a view
to the best interests of the Company and, in the case of criminal proceedings, the person had no
reasonable cause to believe that their conduct was unlawful.
The Company may purchase and maintain insurance in relation to any person who is or was a director,
officer or liquidator of the Company, or who at the request of the Company is or was serving as a
director, officer or liquidator of, or in any other capacity is or was acting for, another company or a
partnership, joint venture, trust or other enterprise, against any liability asserted against the person and
incurred by the person in that capacity, whether or not the Company has or would have had the power
to indemnify the person against the liability as provided in the Articles.
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לכבוד
Moinian Limited
תל אביב 28 ,בנובמבר 2016
ג.א.נ,.

הנדון :תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של  Farara Kerinsמיום  28בנובמבר 2016
לבקשתכם ,הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ"ב מאנגלית
לעברית של חוות הדעת שבנדון ,המצ"ב הינו נכון.
למען הסר ספק יובהר כי במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה העברית של
חוות הדעת האמורה ,ייגבר הנוסח בשפה האנגלית.
אני מסכים כי מכתבי זה ייכלל בתשקיף המדף אשר עתיד להתפרסם בחודש נובמבר .2016

בכבוד רב,

אליהו חי אמיתי ,עו"ד
גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות'
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 28בנובמבר 2016
Moinian Limited
אצל Blenheim Trust (BVI) Limited
ת.ד3483 .
Road Town
Tortola
איי הבתולה הבריטיים

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית2 ,
תל אביב
ישראל

גרוס ,קלינהנדלר ,חודק ,הלוי ,גרינברג ושות' – משרד עורכי דין
מרכז עזריאלי , 1הבניין העגול
תל אביב
ישראל

נכבדיי,
הנדון :הצעה לציבור בישראל

אנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של ) Moinian Limitedלהלן" :החברה"( בכל הקשור לדין איי הבתולה הבריטיים
ונתבקשנו ליתן חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים הקשורים לרישומה של החברה ,הבעלות ,השליטה בה
ועסקיה.
נאמר לנו כי חוות דעתנו נתבקשה בקשר עם (1) :הגשת תשקיף מדף )"תשקיף המדף"( אשר תפורסם בישראל בהתאם לדין
הישראלי ; ) (2ההצעה הציבורית המתוכננת של אגרות חוב שאינן המירות למניות )"אגרות החוב"(; כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב )"כתבי האופציה"( וניירות ערך מסחריים של החברה אשר יוצעו בהתאם לתשקיף המדף )להלן ביחד
"ניירות הערך"( ) (3רישומם למסחר של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( והמסחר בהם.
.1

מסמכים שנבחנו
בחנו את המסמכים המקוריים ,ההעתקים ,הטיוטות או עותקים מאושרים של המסמכים המפורטים להלן:

1.1

תעודת הסוכן הרשום מיום  22בנובמבר  2016אשר הונפקה על ידי  ,Blenheim Trust (BVI) Limitedהסוכן הרשום
של החברה )שהעתקה מצורף כנספח א'( )להלן" :תעודת הסוכן הרשום"(.

1.2

הרישומים הציבוריים של החברה המופיעים ונגישים לעיון הציבור במרשם החברות באיי הבתולה הבריטיים )להלן:
"מרשם החברות"( מיום  25בנובמבר .2016
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1.3

רישומי ההליכים בפועל המופיעים ונגישים לעיון ביום  25בנובמבר  2016במרשם בית המשפט הגבוה באיי הבתולה
הבריטיים )להלן" :מרשם בית המשפט הגבוה"(.

1.4

העתקים מאושרים של תעודת ההתאגדות של החברה ותזכיר ותקנון ההתאגדות של החברה המתוקנים )להלן:
"תקנון החברה"( ,מאושרים על ידי  ,Blenheim Trust (BVI) Limitedהסוכן הרשום של החברה ביום  22בנובמבר
.2016

1.5

פרוטוקול ישיבת דירקטוריון החברה מיום  28בנובמבר  2016הכולל החלטות בכתב של הדירקטורים של החברה
)להלן" :ההחלטות"(.

1.6

הצהרה של ג'וזף מויניאן מיום  10במרץ  ,2015הצהרה של יהושע רוזנצוויג מיום  10במאי  ,2015הצהרה של גבריאל
דגן מיום  8במאי  ,2015הצהרה של יעל אפרון מיום  30ביוני  2016והצהרה של עמנואל אבנר מיום  30ביוני 2016
)"ההצהרות"(.

1.7

העתקים מאושרים של מרשם בעלי המניות של החברה ומרשם הדירקטורים ונושאי המשרה ,מאושרים על ידי
 ,Blenheim Trust (BVI) Limitedהסוכן הרשום של החברה מיום  22בנובמבר ) 2016להלן" :המרשמים"(.
המפורטים לעיל הינם המסמכים והרשומות היחידים שבחנו ,והבדיקות היחידות שביצענו .בפרט ,לא ביצענו בדיקה
נוספת ביחס לנתונים עובדתיים למעט הבדיקות המפורטות בסעיפים  1.2ו 1.3-לעיל ,וכן לא עיינו בתשקיף המדף או
בכל מסמך אחר הקשור לתשקיף למדף.

.2

הנחות
במתן חוות דעת זו הנחנו )ללא אימות נוסף( את שלמות ודיוק תעודת הסוכן הרשום והמרשמים .כמו כן הסתמכנו
על ההנחות המפורטות להלן ,אשר לא אומתו על ידינו באופן עצמאי:

2.1

העתקי מסמכים ,העותקים המאושרים או טיוטות המסמכים שניתנו לנו הינם העתקים נכונים ומלאים ,או בנוסחם
הסופי ,של המקור.

2.2

כל החתימות ,ראשי התיבות וחותמות הינן מהימנות.

2.3

הדיוק והשלמות של כל המצגים העובדתיים אשר קיבלו ביטוי או המשתמעים מן המסמכים שבחנו.

2.4

כי כל הרשומות הציבוריות של החברה אשר נבחנו על ידינו הינם מדויקים ,וכי המידע שנתגלה במהלך בדיקות
שערכנו כנגד החברה במרשם החברות ובמרשם בית המשפט הגבוה הינו נכון ושלם ,והמידע כאמור לא שונה מאז
אותו מועד וכי הבדיקות כאמור הצליחו להביא לחשיפת כל מידע אשר הועבר לרישום אך לא הופיע במרשמים
הציבוריים במועד הבדיקות שלנו.

2.5

ההחלטות התקבלו כנדרש וההחלטות בתוקף ,וההצעה של ניירות הערך תהא במהלך עסקיה הרגיל של החברה ולא
תהווה למעלה מ 50%-מנכסיה ולחברה כמות מספקת של ניירות ערך כדי לבצע הצעה לציבור.

2.6

החברה מנפיקה את ניירות הערך שלה ואינה משמשת כסוכן או מטעם אדם או יישות אחרת.

2.7

לא התקבלה החלטה ע"י בעלי המניות של החברה המגבילה את כוחו של הדירקטוריון.

2.8

החברה אינה עוסקת בהשקעות ,מארגנת עסקאות השקעה ,מנהלת השקעות ,מעניקה ייעוץ ביחס להשקעות,
מספקת שירותי משמורת ביחס להשקעות ,מספקת שירותים אדמיניסטרטיביים הקשורים להשקעות או מפעילה
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בורסת השקעות במשמעות של )) Securities and Investment Business Act (2010כפי שתוקן( או כל פעילות אחרת
אשר הייתה מחייבת את החברה לקבל רישיון מוועדת השירותים הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים.
2.9

אין שום הוראה בשום דין )להוציא את דיני איי הבתולה הבריטיים( אשר עלול להשפיע על חוות הדעת המובאת
להלן .בפרט ,לא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין הישראלי.

2.10

החברה אינה חברת החזקות בנדל"ן בהתאם לדין באיי הבתולה הבריטיים.

2.11

החברה אינה מציעה ולא תציע את ניירות הערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים כמשמעות הדבר בSecurities -
) (and Investment Business Act (2010כפי שתוקן( ודברי חקיקה אחרים רלבנטיים באיי הבתולה הבריטיים.

.3

חוות דעת
בהתבסס על ההנחות לעיל ועל הסייגים המפורטים להלן ,ובכפוף להם ,ובהתייחס להיבטים משפטיים אשר נראים
לנו רלבנטיים ,אנו בדעה כי:

3.1

החברה הינה חברה באחריות מוגבלת במניות שנרשמה לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה) 2004 ,להלן:
"החוק"( in good standing ,במרשם החברות וקיימת בהתאם לדיני איי הבתולה ,וביכולתה לתבוע ולהיתבע בשמה
שלה .החברה התאגדה על פי דיני איי הבתולה הבריטיים ביום  13בינואר .2015

3.2

בהתבסס על תעודת הסוכן הרשום ומרשם הדירקטורים בלבד ,הדירקטורים המכהנים בחברה הינם ג'וזף מויניאן
אשר מונה ביום  13בינואר  ,2015יהושע רוזנצוויג אשר מונה ביום  8במאי  ,2015גבריאל דגן אשר מונה ביום  8במאי
 ,2015יעל אפרון אשר מונתה ביום  30ביוני  2015ועמנואל אבנר אשר מונה ביום  30ביוני  .2015על פי סעיף ,(3)118
מרשם הדירקטורים מהווה ראיה לכאורה לכל עניין שחוק זה מורה או מתיר והכלול בו .בהתבסס על תעודת הסוכן
הרשום ,מרשם הדירקטורים והצהרת הדירקטורים בלבד ,הדירקטורים מונה כדין.

3.3

בהתבסס על תעודת הסוכן הרשום ומרשם הדירקטורים בלבד :נושאי המשרה בחברה הינם :ג'וזף מויניאן ,מנכ"ל
החברה /יו"ר הדירקטוריון ,אשר מונה ביום  9בפברואר  2015וירון ישראל ,סמנכ"ל הכספים בחברה ,אשר מונה
ביום  1בנובמבר .2016

3.4

בהתאם לחוק ותקנון החברה ,הדירקטורים הינם בעלי כל היכולות הנדרשות לניהול ,להכוונה ולפיקוח על עסקי
וענייני החברה.

3.5

בהתאם לתקנון החברה ,החברה מוסמכת להנפיק מקסימום  50,000מניות רשומות ,מסוג אחד בלבד ,ללא ערך נקוב.

3.6

בהתבסס על תעודת הסוכן הרשום ועל מרשם בעלי המניות ) (Register of Membersבלבד 100 ,מניות הוקצו לג'וזף
מויניאן ביום  13בינואר .2015

3.7

בהסתמך על ההחלטות בלבד ,החברה אישרה את ההגשה של תשקיף המדף.

3.8

התיאור המתייחס לזכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה בנוסח המפורט בנספח ב' בסעיף  4.1ואשר ,לפי ידיעתנו,
יופיע תשקיף המדף בפרק  ,4הינו סיכום מדויק ,בכל ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות הכלולות בתקנון
החברה בלבד .למען הסר ספק ,נספח ב' כולל תמצית של תקנון החברה ואינו מייצג את נוסח המסמך המלא.

3.9

התיאור המתייחס למינוי דירקטורים ,פעולותיהם והחלפתם ,בנוסח מפורט בנספח ב' בסעיפים  8.4.1-8.4.11ואשר,
לפי ידיעתנו ,יופיע בתשקיף המדף בפרק  ,8הינו סיכום מדויק ,בכל ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות
הכלולות בתקנון החברה בלבד.
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3.10

לא נדרשות הסכמות רגולטוריות ,הרשאות ,אישורים ,רישיונות ,אימותים ,פטורים או הודעות רישומים מרשויות
או משרדי ממשלה או מגופים רשמיים אחרים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים או תקנון החברה ל (1) :פרסום
תשקיף המדף בישראל והשלמת הצעה לציבור בישראל של ניירות הערך; או ) (2רישום ניירות הערך למסחר בבורסה
והמסחר בהם ,למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק את ניירות הערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק
ברישיון על פי )) Securities and Investment Business Act (2010כפי שתוקן(.

3.11

בהסתמך על ההחלטות בלבד ,ניירות הערך אשר יונפקו על ידי החברה במסגרת ההצעה לציבור בישראל אינם כפופים
למגבלות עבירות בהתאם לדיני איי הבתולה או תקנון החברה ,ועם השלמת הצעה לציבור בישראל של ניירות הערך
)בהתאם להוראות דיני ניירות ערך בישראל( ורישומם של ניירות הערך למסחר בבורסה ,ניירות הערך יוכלו להימכר
מחדש באופן חופשי בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה אחרת לפי דיני איי הבתולה
הבריטיים או תקנון החברה ,למעט שהחברה אינה רשאית להעביר או למכור ניירות ערך לציבור באיי הבתולה
הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על פי )) Securities and Investment Business Act (2010כפי שתוקן(.

3.12

בהסתמך על ההחלטות והוראות תקנון החברה בלבד ,החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך של החברה לציבור
בישראל מכוח תשקיף המדף.

3.13

נכון למועד חוות דעת זו ,החברה פטורה מתחולת דיני מס הכנסה באיי הבתולה הבריטיים ,לרבות ,בכל הקשור
לתשלום דיבידנדים ,ריבית ,תמלוגים ,פיצויים וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לאנשים שהינם תושבי איי
הבתולה או לאנשים שאינם תושבי איי הבתולה הבריטיים .רווחי הון שנבעו ביחס לכל מניות ,אגרות חוב  ,או ניירות
ערך אחרים של החברה ,לתושבי איי הבתולה או שאינם תושבי איי הבתולה ,גם כן הינם פטורים מתחולת דיני מס
הכנסה באיי הבתולה הבריטיים .אין מס ירושה ,עיזבון ,מתנה ,היטל או חובה מיסויית אחרת שחלה על מי שהינם
תושבי איי הבתולה או אינם תושבי איי הבתולה ביחס לכל מניות ,אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה.

.4

סייגים
חוות הדעת שתוארו דלעיל כפופות לסייגים כדלהלן:

4.1

על מנת לשמר את החברה ב "good standing" -בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ,יש לשלם דמי רישום שנתיים
למרשם החברות.

4.2

בכל פעם שסייגנו את חוות דעתנו ע"י הביטוי "למיטב ידיעתנו" או ע"י ביטוי דומה ,המשמעות היא שתוך כדי העיון
במסמכים ,בפרט אלו הרשומים בסעיף  1לעיל ,וכן תוך כדי הבדיקות שהחברה ערכה כאמור בפסקאות  1.2ו1.3-
לעיל ,לא הגיע לידינו שום מידע שנתן לנו מידע ממשי לגבי העובדות או הנסיבות המתייחסות לכך .אף על פי כן ,לא
לקחנו על עצמנו לחקור במיוחד ובאופן עצמאי כדי לקבוע את קיומם או את היעדרם של עובדות ונסיבות כאלה,
ואין להקיש ביחס לידע שלנו בהיקשר זה לעובדה שייתכן ופעלנו בשם החברה בעסקאות אחרות.

4.3

התחייבויות אשר יש לבצען מחוץ לתחום השיפוט של איי הבתולה הבריטיים ,עשויות שלא להיות אכיפות תחת דיני
איי הבתולה הבריטיים ,אם וככל שביצוען של התחייבויות כאמור יהא מנוגד למדיניות הציבורית תחת דיני אותו
תחום שיפוט או מנוגד לחקיקה מנדטורית או מדיניות ציבורית של אותו תחום שיפוט.

4.4

חוות דעת זו ניתנת ,אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות ועניינים שבעובדה הקיימים והידועים לנו במועד חוות
דעת זו .חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אשר הינם בתוקף במועד חוות דעת זו.

נמעני חוות דעת זו בלבד רשאים להסתמך על חוות דעת זו .כל אדם אחר אינו רשאי להסתמך על חוות דעת זו ללא הסכמתנו
לכך מראש ובכתב .ניתן למסור את חוות דעתנו זו לכל מי שרוכש ניירות ערך מהחברה או מי שמוכר או רוכש ניירות ערך של
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החברה תוך כדי מסחר בבורסה או מחוצה לה ) (over the counterלמטרות מידע בלבד .חוות דעת זו מוגבלת לנושאים
הכלולים בה ואין לקרוא אותה כחוות דעת ביחס לכל נושא אחר.
הרינו מסכימים להעביר חוות דעת זו ותרגומה לעברית לרשות ניירות ערך בישראל והבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
כחלק מתשקיף המדף.
הרינו מסמיכים בזאת את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה להגיש את חוות דעת זו לרשות ניירות ערך בישראל.

בכבוד רב,
FARARA KERINS
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נספח א' – תעודת סוכן רשום
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תעודת סוכן רשום
בתעודה זו:
"חוק״
״BVI״
״חברה״
״FSC״
"Register״ )מרשם(
"סוכן רשום״
״משרד רשום״
״פנקס
השעבודים״
״רשם״

הכוונה לחוק החברות העסקיות באיי הבתולה הבריטיים) 2004 ,כפי שתוקן(;
הכוונה לאיי הבתולה הבריטיים;
הכוונה ל;Moinian Limited -
הכוונה לוועדת השירותים הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים;
הכוונה למרשם החברות ,המנוהל על ידי הרשם;
הכוונה ל;BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED -
הכוונה למשרד הרשום של החברה ,שהינו במשרדי , BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED
;R.G. Hodge Plaza 3rd Floor, Road Town, Tortola, British Virgin Islands
הכוונה למרשם השעבודים ,המנוהל במשרד הרשום של החברה בהתאם לסעיף  162לחוק;
הכוונה היא לרשם לעניינים תאגידיים באיי הבתולה הבריטיים.

אנחנו BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED ,מR.G. Hodge Plaza, 3rd Floor, Wickhams Cay 1, Road Town, Tortola, -
 ,British Virgin Islandsבהיותנו הסוכן הרשום אשר מונה כדין של החברה ,מצהירים בזאת:
.1

החברה נוסדה באיי הבתולה הבריטיים ביום  13בינואר  ,2015כחברה עסקית באיי הבתולה הבריטיים ,עם מספר חברה .1858676

 .2שם החברה מופיע במרשם והיא שילמה את כל האגרות המגיעים ל FSC-והינה ב.Good Standing-
עד כמה שניתן לקבוע מהמסמכים המוחזקים במשרד הרשום:
 .3החברה לא החלה פירוק תחת החוק או חוק חדלות הפירעון) 2003 ,כפי שתוקן(;
 .4לא קיימים הליכים משפטיים ,הליכי בוררות או הליכים אדמיניסטרטיביים אחרים שמאיימים על או שהחלו נגד החברה;
 .5הדירקטורים ונושאי המשרה בחברה הינם כדלקמן:
37T

תאריך מינוי

שם

37T

ג'וזף מויניאן )(Joseph Moinian
ג'וזף מויניאן ) – (Joseph Moinianמנכ"ל/יו"ר דירקטוריון
יהושע רוזנצוויג ) – (Joshua Rosensweigדירקטור בלתי תלוי
גבריאל דגן ) - (Gabriel Daganדירקטור
ירון ישראל ) – (Yaron Israelסמנכ"ל כספים
יעל אפרון )(Yael Efron
עמנואל אבנר )(Emanuel Avner
37T

37T

37T

37T

37T

37T

37T

 13בינואר 2015
 9בפברואר 2015
 8במאי 2015
 8במאי 2015
 1בנובמבר 2016
 30ביוני 2015
 30ביוני 2015

 .6בעל המניות היחיד בחברה הינו כדלקמן:
שם
ג'וזף מויניאן )(Joseph Moinian
37T

מניות שהוקצו /נרכשו
100
37T

37T

תאריך הקצאה /רכישה
 13בינואר 2015
37T

37T

 .7לא בוצעו רישומים בפנקס השעבודים של החברה .יתר על כן ,אין ולא היה לחברה מרשם משכנתאות ,שעבודים וחיובים אחרים.
כל האישורים נכונים ליום  22בנובמבר .2016
____________
מורשה חתימה
למען ובשם
BLENHEIM TRUST (BVI) LIMITED
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נספח ב'
)תמצית התיאור בתשקיף(
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פרק  - 12חתימות

החברה
Moinian Limited
הדירקטורים
Joseph Moinian
Gabriel Dagan
יעל אפרון
עמנואל אבנר
יהושע רוזנצוויג
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