 29בינואר2017 ,

מליסרון בע״מ
דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין (לא מלאה)
22017

על-פי תשקיף מדף של החברה מיום  30במאי  ,2014על תיקוניו ,1שתוקפו הוארך עד ליום  30במאי
(״תשקיף המדף״ או ״התשקיף״) ,ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס״ו ,2005-מתכבדת בזאת החברה לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה (״הניצעים״),
בהצעה לרכוש מהם כמות של בין  25,000,000ש"ח ע.נ .לבין  500,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') של
החברה המוחזקות על-ידם (המהוות בין כ 2.2% -לבין כ 44% -מסך ערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ה')
שבמחזור למועד דוח זה) ,בדרך של הצעת רכש חליפין (לא מלאה) ,בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה י')
של החברה בדרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר בבורסה ,לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה
על יחס ההחלפה המקסימלי (כמפורט בסעיף  3.3לדוח ההצעה); והכל בכפוף ליתר התנאים כמפורט בדוח
הצעת מדף זה להלן (״דוח הצעת המדף״ או ״דוח ההצעה״ ו -״הצעת רכש החליפין״ ,בהתאמה).
דוח הצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות ניירות ערך )הצעת רכש( ,התש״ס2000-
(״תקנות הצעת רכש״) ,בשינויים המחויבים (״המפרט״).
במקרה שהצעת רכש החליפין תתבצע ביחס לכמות המירבית של אגרות החוב (סדרה ה') המוצעות לרכישה
לפי דוח הצעה זה וביחס ההחלפה המקסימלי הנקוב בסעיף  3.3לדוח ההצעה ,תרכוש החברה ,סך הכל,
 500,000,000ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') בתמורה להנפקה לניצעים של ,סך הכל 657,500,000 ,ש״ח
ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י').

תוקפה של הצעת רכש החליפין נשוא דוח זה מותנה בכך שהיקף ההיענות להצעת רכש החליפין לא יפחת מ-
 25,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') .לפרטים נוספים ראו סעיף  5.4לדוח זה.
למען הסר ספק ,הצעת רכש החליפין אינה נובעת מהסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים ,כהגדרת מונח זה
בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש״ל.1970-
.1

פרטים אודות אגרות החוב (סדרה ה') המוצעות לרכישה על-ידי החברה במסגרת הצעת רכש
החליפין
.1.1

1

2

אגרות החוב (סדרה ה') רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,נושאות ריבית
שנתית בשיעור של  ,5.1%צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש
מאי  .2009אגרות החוב (סדרה ה') (קרן) עומדות לפירעון בעשרים ושניים ( )22תשלומים
כדלקמן( :א) עשרים ואחד ( )21תשלומים שווים חצי שנתיים של  1%מקרן אגרות החוב ,כל
אחד ,המשולמים פעמיים בשנה ,ביום ה 10-בינואר של כל אחת מהשנים  2010עד 2020

תשקיף המדף תוקן בימים  28.3.2016 ,8.3.2016 ,23.3.2015ו 12.4.2016 -וכן תיקוני טעות סופר מימים ,21.8.2014
 15.3.2016ו .4.5.2016-לנוסח התשקיף המלא ראו אתר ההפצה של רשות ניירות ערך http://www.magna.isa.gov.il
(מס' אסמכתא)2016-01-047341 :
ראו דיווח מיידי של החברה מיום  23.5.2016בדבר קבלת אישור רשות ניירות ערך להארכת תוקפו של תשקיף המדף (מס'
אסמכתא.)2016-01-031257 :
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(כולל) וביום ה 10-ביולי של כל אחת מהשנים  2010עד ( 2019כולל)( ;3ב) תשלום אחרון של
יתרת קרן אגרות החוב ,בשיעור של  ,79%אשר ישולם בתשלום אחד ביום  10ביולי .2020
.1.2

הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') משולמת פעמיים בשנה ביום ה 10 -בינואר של כל אחת
מהשנים  2010עד ( 2020כולל) וביום ה 10-ביולי של כל אחת מהשנים  2010עד ( 2020כולל)
בעד התקופה של ששת ( )6החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום4.

.1.3

אגרות החוב (סדרה ה') מובטחות בשעבוד מדרגה ראשונה על זכויות החברה במתחם
"הקריון" בקרית ביאליק ,לרבות הפירות ותגמולי הביטוח הנובעים ממנו .לפרטים נוספים
אודות השעבוד ,ראו סעיף  12.2.7לדוח התקופתי של החברה לשנת  2015שפרסמה החברה
ביום ( 9.3.2016מס' אסמכתא  .)2016-01-002544הערכת שווי של מתחם הקריון ליום
 ,31.12.2016לרבות הסכמתו של מעריך השווי לפרסום ההערכה לציבור ,מצורפים כנספח א'
לדוח הצעה זה.

.1.4

נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  1,134,660,375ש״ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה ה') .במקרה שהצעת רכש החליפין החלקית תתבצע ביחס לכמות המירבית של אגרות
החוב (סדרה ה') המוצעות לרכישה לפי דוח הצעה זה וביחס ההחלפה המקסימלי הנקוב
בסעיף  3.3לדוח ההצעה ,יוותרו במחזור כ 634,660,000-ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה'),
המהוות כ 56% -מערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור למועד דוח זה.

.1.5

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ה') ראו נספח ד' (גילוי יעודי למחזיקי אגרות
החוב) לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  30בספטמבר  ,2016הכלול בדוח
החברה לרבעון השלישי לשנת  ,2016אשר פורסם ביום  24בנובמבר ( 2016מס' אסמכתא:
( )2016-01-131344״דוח דירקטוריון רבעון שלישי״).

3

4

5

.1.6

לא יחול שינוי בתנאי הפירעון של אגרות החוב (סדרה ה') שייוותרו במחזור לאחר השלמת
הצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעה זה.

.1.7

להלן פירוט שערי הסגירה הגבוהים ושערי הסגירה הנמוכים של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה ה') בבורסה ,בכל אחד משנים-עשר ( )12החודשים אשר קדמו לתאריך דוח הצעת
המדף ( 29בינואר  ,)2017היינו בתקופה שבין  26בינואר  2016לבין  26בינואר ( 2017יום
המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) ,בהתאם לנתונים שפורסמו על-ידי
הבורסה (באגורות):5

עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה ( 15חמישה עשר) תשלומי קרן בגין אגרות החוב (סדרה ה') בימים ה 10-בינואר וביום
ה 10-ביולי של כל אחת מהשנים  2010עד ( 2016כולל) ,וביום  10בינואר  .2017מועד תשלום הקרן הבא של אגרות החוב (סדרה
ה') הינו  10יולי .2017
פרט לתשלום הריבית הראשון ,לגביו חושבה הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של
 365ימים בשנה .עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה ( 15חמישה עשר) תשלומי ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') בימים ה-
 10בינואר וביום ה 10-ביולי של כל אחת מהשנים  2010עד ( 2016כולל) ,וביום  10בינואר  .2017מועד תשלום הריבית הבא של
אגרות החוב (סדרה ה') הינו  10ביולי .2017
על פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו .http://www.tase.co.il :אם שער אגרות חוב של החברה
הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים באותו חודש ,צוין התאריך הראשון מביניהם.
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חודש/שנה

שער נמוך*

שער גבוה*
יום בחודש

שער

יום בחודש

שער

עד  26בינואר 2017

11

125.27

19

124.32

דצמבר 2016

13

124.99

26

123.96

נובמבר 2016

23

124.61

14

124.01

אוקטובר 2016

20

124.51

13

124.22

ספטמבר 2016

5

125.62

21

123.99

אוגוסט 2016

30

125.75

15

124.82

יולי 2016

25

125.59

7

124.69

יוני 2016

30

124.46

26

123.65

מאי 2016

1

124.49

19

123.26

אפריל 2016

27

124.21

3

123.11

מרץ 2016

20

123.61

13

121.91

פברואר 2016

29

122.15

11

119.97

ינואר 2016

31

124.83

20

122.61

* שערי נעילה מתואמים לריבית והטבות (״שערי נעילה מתואמים״).

.1.8

ממוצע שערי הנעילה המתואמים (כהגדרת המונח לעיל) של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה ה') בבורסה במהלך ששת ( )6החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף ,היינו
בתקופה שבין  26ביולי  2016לבין  26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני
פרסום דוח ההצעה) ,היה כ 124.697 -אגורות (״ממוצע שערי הנעילה של אגרות חוב (סדרה
ה')״).

.1.9

.2

השווי המתואם של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') (קרי ,ערך נקוב בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה) ,ביום  26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח
ההצעה) ,היה  110.10אגורות .שער הנעילה של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') ביום
 26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) היה 124.63
אגורות.

פרטים אודות התמורה  -אגרות החוב (סדרה י') המוצעות בחליפין
התמורה
.2.1

על-פי דוח ההצעה וכפוף לתנאיו ,החברה מציעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה
להחליף כמות של בין  25,000,000ש"ח ע.נ .לבין  500,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה')
שבמחזור המוחזקות על-ידם ,בתמורה להנפקה של אגרות חוב (סדרה י') של החברה,
שתונפקנה על דרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר בבורסה לפי יחס החלפה שייקבע
במכרז ואשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי (כמפורט בסעיף  3.3להלן).
לפרטים נוספים אודות אופן ההצעה של אגרות החוב (סדרה י') והמכרז על יחס החלפה ראו
סעיפים  3ו 4 -לדוח ההצעה.
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תנאי אגרות החוב (סדרה י')
.2.2

אגרות החוב (סדרה י') הונפקו לראשונה בחודש מרץ  .2015לפרטים ראו דוח הצעת המדף
מכוחו הוצעו אגרות החוב (סדרה י') לראשונה המובא בדוח הצעה זה על דרך ההפניה ודוח
תוצאות ההנפקה מיום  31במרץ ( 2015אסמכתאות מספר2015-01- ,2015-01-065950 :
( 066961דיווח משלים) ו ,2015-01-068086-בהתאמה) ("דוח הצעת המדף (סדרה י')").

6
7

.2.3

אגרות החוב (סדרה י') רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,נושאות ריבית שנתית
בשיעור של  ,1.76%צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש פברואר
 .2015אגרות החוב (סדרה י') (קרן) עומדות לפירעון בעשרים ( )20תשלומים כדלקמן( :א)
תשעה-עשר ( )19תשלומים שווים חצי שנתיים של  1%מקרן אגרות החוב ,כל אחד,
המשולמים פעמיים בשנה ,בימים  10בינואר ו 10 -ביולי ,החל מיום  10בינואר  2016ועד ליום
 10בינואר ( 2025כולל)( ;6ב) תשלום אחרון של יתרת קרן אגרות החוב ,בשיעור של ,81%
אשר ישולם בתשלום אחד ביום  10ביולי  .2025הריבית בגין אגרות החוב (סדרה י') משולמת
פעמיים בשנה ,החל מיום  10בינואר  2016ועד ליום  10ביולי  ,2025וזאת בגין ששת החודשים
שהסתיימו ביום האחרון שלפני מועד התשלום7.

.2.4

נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  312,449,610ש״ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה י').

.2.5

אגרות החוב (סדרה י') שתונפקנה על-פי דוח הצעת המדף ,תהוונה החל ממועד הנפקתן,
סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה י') שבמחזור.

.2.6

מחזיקי אגרות החוב (סדרה י') אשר תונפקנה בדרך של הרחבת סדרה במסגרת דוח הצעת
מדף זה ,לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ו/או הצמדה בגין אגרות
החוב האמורות ,שהמועד הקובע בגינם חל קודם למועד הנפקתן כאמור .תשלומי הריבית
והקרן הראשונים בגין אגרות החוב (סדרה י') שתירכשנה במסגרת הצעת רכש החליפין,
יבוצעו ביום  10ביולי .2017

.2.7

אגרות החוב (סדרה י') מובטחות ,נכון למועד דוח זה ,בשעבוד מדרגה שנייה ללא הגבלה
בסכום על מלוא זכויות החברה במתחם "הקריון" בקרית ביאליק ,לרבות הזכויות הנובעות
מהזכות של החברה לקבלת תגמולי ביטוח בגין מתחם הקריון וללא הפירות הנובעים
ממתחם "הקריון" .לאחר מחיקת המשכנתא הראשונה בדרגה על מתחם הקריון לטובת
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') של החברה ,יהפוך השעבוד מדרגה שנייה לשעבוד מדרגה
ראשונה לטובת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה י') ,לרבות הזכות לקבלת תגמולי ביטוח
וכן שעבוד שוטף על הפירות הנובעים מהנכס .לפרטים נוספים אודות הבטוחה למחזיקי
אגרות החוב (סדרה י') ראו סעיף  6לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') הנספח לדוח
הצעת המדף (סדרה י').

עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה ( 3שלושה) תשלומי קרן בגין אגרות החוב (סדרה י') בימים  10בינואר  10 ,2016ביולי
 2016ו 10-בינואר .2017
פרט לתשלום הריבית הראשון ,לגביו חושבה הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של
 365ימים בשנה .עד למועד דוח הצעה זה שילמה החברה ( 3שלושה) תשלומי ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ה') בימים 10
בינואר  10 ,2016ביולי  2016ו 10-בינואר  .2017מועד תשלום הריבית הבא של אגרות החוב (סדרה ה') הינו  10ביולי .2017
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.2.8

לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה י') ,לרבות אודות אמות מידה פיננסיות שהחברה
התחייבה לעמוד בהן על-פי תנאי שטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה י') ,ראו נספח ד' (גילוי
יעודי למחזיקי אגרות החוב) לדוח דירקטוריון רבעון שלישי וכן ראו שטר הנאמנות לאגרות
החוב (סדרה י') הנספח לדוח הצעת המדף (סדרה י').

.3

.2.9

הנאמן לאגרות החוב (סדרה י') הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע״מ ,מרחוב יד חרוצים  ,14תל-
אביב ,טלפון ,03-6389200 :פקס( 03-6389222 :״הנאמן״) .אשת הקשר מטעם הנאמן הינה
עו"ד מיכל אבטליון-ראשוני ,דואר אלקטרוני .michal@rpn.co.il :לשטר הנאמנות של
אגרות החוב (סדרה י') ראו שטר הנאמנות (הנכלל כאן בדרך של הפניה) ,הנספח לדוח הצעת
המדף (סדרה י').

.2.10

ממוצע שערי הנעילה המתואמים (כהגדרת המונח בסעיף  1.7לעיל) של  1ש״ח ערך נקוב
אגרות חוב (סדרה י') בבורסה במהלך ששת ( )6החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף,
היינו בתקופה שבין  26ביולי  2016לבין  26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני
פרסום דוח ההצעה) ,היה כ 97.496 -אגורות (״ממוצע שערי הנעילה של אגרות חוב (סדרה
י')״).

.2.11

השווי המתואם של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י') (קרי ,ערך נקוב בתוספת ריבית
והפרשי הצמדה) ,ביום  26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח
ההצעה) ,היה  100.48אגורות .שערי הנעילה של  1ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י') ביום
 26בינואר ( 2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) היה  96.82אגורות.

.2.12

התמורה בגין אגרות חוב (סדרה ה') תועבר לניצעים שייענו להצעת רכש החליפין בהתאם
להוראות סעיף  4.7להלן ובכפוף להוראות סעיף  4.5להלן.

.2.13

לחישוב הניכיון (אם וככל שיהיה) בגין אגרות החוב (סדרה י') ,ראו סעיף  11.8להלן.

אופן הצעת אגרות החוב (סדרה י') לציבור  -הצעת רכש חליפין בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם
טווח כמויות
.3.1

אגרות החוב (סדרה י') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על יחס ההחלפה בין אגרות החוב
(סדרה ה') של החברה לבין אגרות החוב (סדרה י') של החברה אותן תנפיק החברה כנגד
קבלת אגרות החוב (סדרה ה') של החברה לפי דוח ההצעה ,ובהצעה עם טווח כמויות,
כמפורט להלן.

.3.2

יחס ההחלפה הינו היחס בין כמות אגרות החוב (סדרה י') אשר תנפיק החברה כנגד קבלת 1
ש"ח ע.נ .אגרת חוב (סדרה ה').

.3.3

יחס ההחלפה המקסימלי בין אגרות החוב (סדרה ה') לבין אגרות החוב (סדרה י') לצורך
המכרז נשוא דוח זה עומד על "( 1.315יחס ההחלפה המקסימלי״) .דהיינו ,בגין כל  1ש"ח
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ע.נ .אגרת חוב (סדרה ה') שיימסרו לחברה בהתאם לדוח הצעה זה ,תנפיק החברה ,לכל
היותר (על פי יחס ההחלפה המקסימלי)1.315 ,ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה י')8.
.3.4

יחס ההחלפה על פיו תתבצע הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה יהא יחס החלפה אחיד,
כפי שייקבע במכרז על יחס ההחלפה ובהתאם לאמור בסעיף  4.5להלן ,ובלבד שלא יעלה על
יחס ההחלפה המקסימלי.

.3.5

יחס ההחלפה המקסימלי גבוה בכ 2.16% -מהיחס הנובע מחלוקת שער הנעילה של אגרות
חוב (סדרה ה') בשער הנעילה של אגרות חוב (סדרה י') (כפי שהיו בסוף יום המסחר של 26
בינואר  ,2017יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה).

.3.6

כמו כן ,יחס ההחלפה המקסימלי גבוה בכ 2.818% -מהיחס הנובע מחלוקת ממוצע שערי
הנעילה של אגרות חוב (סדרה ה') בממוצע שערי הנעילה של אגרות חוב (סדרה י') (כהגדרת
מונחים אלו בסעיפים  1.8ו 2.10 -לדוח ההצעה ,בהתאמה).

.3.7

הצעת רכש החליפין על פי דוח זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות ,אשר נע בין
 25,000,000ש"ח ע.נ .לבין  500,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') .בתום מועד הקיבול
האחרון תחליט החברה על כמות אגרות החוב (סדרה ה') שתירכשנה על ידי החברה במסגרת
הצעת רכש החליפין ,בתוך טווח הכמויות ,לפי שיקול דעתה ,וזאת בהתאם ליחס ההחלפה
האחיד שייקבע במכרז .לפרטים נוספים ראו סעיף  4.4לדוח ההצעה.

.3.8

לפרטים בדבר שיעור ההיענות המזערי הנדרש להצעת רכש החליפין נשוא דוח זה ,ראו סעיף
 5.4לדוח ההצעה.

.4

פרטים נוספים אודות הקיבול והמכרז על יחס ההחלפה
.4.1

תקופת הקיבול
.4.1.1

הצעת רכש החליפין תבוצע באמצעות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ,
מרחוב אפעל  ,25פתח תקווה (״רכז ההצעה״).

.4.1.2

הודעות קיבול ניתן למסור ,באופן המפורט בסעיף  4.2להלן ,החל ממועד פרסום
דוח הצעת המדף ועד ליום  6בפברואר ( 2017״תקופת הקיבול״) .המועד
האחרון למסירת הודעות קיבול להצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעת המדף
הוא לא יאוחר מיום  6בפברואר  2017בשעה ( 14:30״יום הקיבול האחרון״ ו-
״מועד הקיבול האחרון״ ,בהתאמה) .הודעות קיבול תוגשנה בכל אחד מהימים
א' עד ה' ,שהינו יום עסקים ,בין השעות  09:00עד ( 16:30פרט ליום הקיבול
האחרון שבו הודעות הקיבול תוגשנה בין השעות  09:00עד  ,)14:30החל ממועד
פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד הקיבול האחרון.

.4.1.3

בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום
הקיבול האחרון ,בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה ותפורסם
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יובהר כי יחס ההחלפה המקסימלי הנקוב לעיל משקף את התמורה המינימלית של אגרות חוב (סדרה ה') שתשולם בגין כל 1
ש"ח ע.נ .אגרת חוב (סדרה י') אותה תנפיק החברה במסגרת הצעת רכש החליפין .דהיינו ,יחס ההחלפה המקסימלי משקף את
ה"מחיר המזערי" של  1ש"ח ע.נ .אגרת חוב (סדרה י').
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בעיתונים בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח ההודעה כאמור ,בהתאם
להוראות תקנות ניירות ערך (פרסום מודעות בעיתונים) ,התשס״ח2008-
(״תקנות הפרסום״) ,ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים אחד לפני
יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיים
מסחר בבורסה (״יום מסחר״) שהינו גם יום עסקים ,והכל ,לא יאוחר משישים
( )60ימים לאחר תאריך דוח ההצעה .יום הקיבול האחרון הנדחה כאמור ייחשב
כ-״יום הקיבול האחרון״ והשעה  14:30באותו יום תחשב כ-״מועד הקיבול
האחרון״ וכל המועדים בדוח ההצעה שיחולו לאחר אותו מועד שנדחה כאמור,
יידחו בהתאם .על אף האמור לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד
הקיבול האחרון אם לא אישר רכז ההצעה בכתב ,כי התחייבותו כאמור בסעיף
 8להלן תקפה גם בתנאים ו/או במועדים החדשים או אם לא קיבלה החברה
התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.
.4.2

מסירת הודעות הקיבול על ידי המשתתפים לחברי הבורסה
.4.2.1

היענות של ניצע המחזיק באגרות חוב (סדרה ה') באמצעות חבר בורסה
(״משתתף״) להצעת רכש החליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר
הבורסה ,אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף ,כשהיא
חתומה כדין על-ידי המשתתף או על-ידי מיופה כוחו .ההודעה הנ״ל תהא בנוסח
המצורף לדוח ההצעה כנספח ב' (״הודעת קיבול״).

.4.2.2

כל משתתף יציין בהודעת הקיבול את מספר אגרות החוב (סדרה ה') שהוא
מבקש להחליף במסגרת הצעת רכש החליפין ואת יחס ההחלפה המוצע על ידו,
אשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.

.4.2.3

הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס
ההחלפה המקסימלי .הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גבוה מיחס
ההחלפה המקסימלי יראוה כבקשה שלא הוגשה.

.4.2.4

כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול עד שלושה יחסי החלפה שונים,
וזאת ביחס לכמות אגרות חוב (סדרה ה') אותה מבקש המשתתף להחליף בגין
כל אחד מיחסי ההחלפה שננקבו (כל בקשה לגבי כל אחד מיחסי ההחלפה
תקרא להלן" :הזמנה") ,ובלבד שהסך הכולל של כמויות אגרות החוב (סדרה
ה') שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ה') המוחזקות
על ידי המשתתף אצל חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של
אותו משתתף.
יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של  ,0.001החל מיחס ההחלפה המקסימלי
(קרי ,)1.315 ,וכלפי מטה במרווחים של ( 0.001קרי ,יחס החלפה של ,1.314
 1.312 ,1.313וכו') .הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות מ-
 0.001תעוגל ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה.
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מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה
על ידי משתתף אחד תחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול עצמאיות ונפרדות ולא
תהיינה חליפיות זו לזו.
.4.2.5

כל הודעת קיבול שצוינה בה כמות אגרות חוב הגבוהה מהכמות המרבית
המוצעת על פי דוח הצעת המדף( ,כאמור בסעיף  4.4.1לדוח ההצעה) יראוה
כהודעת קיבול שצוינה בה הכמות המוצעת על פי דוח הצעת המדף.

.4.2.6

בכל הודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף ,בדבר היות אגרות
החוב (סדרה ה') לגביהן ניתנת הודעת הקיבול ,המוחזקות על-ידו ,בבעלותו
ונקיות מכל שעבוד ,עיקול ,התחייבות ,חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד
שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן ,והתחייבות המשתתף
שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב (סדרה ה') האמורות ולא יעשה
כל דיספוזיציה או עסקה בהן ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,הכל -
עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד
הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתו בסעיף  4.7.1להלן.

.4.2.7

הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר בורסה עד למועד הקיבול האחרון לא
תתקבלנה.

.4.2.8

משתתף רשאי לחזור בו ,עד למועד הקיבול האחרון ,מהודעת קיבול שנתן.
חזרה מהודעת קיבול של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול
הודעת הקיבול שניתנה על-ידו ,חתומה כדין על-ידי המשתתף האמור או מיופה
כוחו (״הודעת ביטול״) ,אשר תימסר לחבר הבורסה .על-גבי הודעת הביטול
יצוינו התאריך ושעת החתימה של הודעת הביטול .מובהר ,כי חזרה מהודעה
כאמור לעיל יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מסירת הודעת הביטול לחבר
הבורסה לא יאוחר ממועד הקיבול האחרון .עוד מובהר ,כי החל ממועד הקיבול
האחרון המשתתפים לא יהיו רשאים לחזור בהם מהודעות קיבול שנתנו.

.4.2.9

.4.3

החל ממועד הקיבול האחרון ,הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות .כל הודעת
קיבול תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המשתתף לרכוש מהחברה את
אגרות החוב (סדרה י') שתוקצינה לו מביצוע הודעת הקיבול ולמכור לחברה את
אגרות החוב (סדרה ה') בגינן הגיש הודעות קיבול ,בהתאם לתוצאות המכרז
וליחס ההחלפה האחיד ,והכל בהתאם ובכפוף לתנאי תשקיף ודוח ההצעה.

מסירת הודעות הקיבול מחברי הבורסה לרכז ההצעה ולחברה
.4.3.1

חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה ,במשרדי רכז ההצעה ,עד ולא יאוחר מהשעה
 16:30ביום הקיבול האחרון ,הודעה אחת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים
באגרות החוב (סדרה ה') שנמסרו לו על-ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול
האחרון .הודעות חבר בורסה האמורות תהיינה בכתב בנוסח המצורף כנספח ג'
לדוח ההצעה (״הודעת חבר הבורסה״).
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.4.3.2

בהודעת חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות אגרות החוב
(סדרה ה') ,שבגינן ניתנה ההודעה האמורה ,נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב,
התחייבות ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן אותה
הודעה ולאחר מכן ,והתחייבות חבר הבורסה שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות
באגרות החוב (סדרה ה') הכלולות בהודעת חבר הבורסה ולא יעשה בהן כל
דיספוזיציה ,או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,הכל  -עד
להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד
הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתו בסעיף  4.7.1להלן .הודעות חבר
הבורסה שתימסרנה לרכז ההצעה לאחר השעה  16:30ביום הקיבול האחרון לא
תתקבלנה.

.4.3.3

רכז ההצעה ימסור לחברה ,עד השעה  19:30ביום הקיבול האחרון ,הודעת
קיבול מרוכזת בגין כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו .אגרות החוב
(סדרה ה') הנזכרות בהודעת חבר הבורסה אשר ייקבע כי יוחלפו על פי תנאי
דוח זה (כמפורט בסעיף  4.6.1לדוח ההצעה) ,תעבורנה ביום הקיבול האחרון או
ביום המסחר הראשון שאחריו לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה ,ורכז
ההצעה יודיע באותו מועד לחברה על קבלת אגרות החוב (סדרה ה') בחשבונו
תוך ציון כמות אגרות החוב שהתקבלו.

.4.3.4

העברת הודעות הקיבול על ידי חברי הבורסה כאמור בסעיף  4.3.1לעיל לרכז
ההצעה תיעשה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי,
באמצעות כספת וירטואלית (או באופן מקובל אחר עליו יורה רכז ההצעה).
לאחר מועד הקיבול האחרון יוצגו הודעות הקיבול שבכספות בנוכחות נציג
החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז
ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

.4.3.5

.4.4

על אף האמור בסעיף  4.3.4לעיל ,העברת הודעות הקיבול לרכז ההצעה על-ידי
חברי הבורסה במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד המועד הקיבול
האחרון ,תתאפשר כגיבוי במקרה ולא תתאפשר העברת הודעות באמצעות
שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי .המעטפות הסגורות תוכנסנה
לתיבה סגורה ונעולה עד לחלוף מועד הקיבול האחרון .במקרה זה ,בתום מועד
הקיבול האחרון תיפתח התיבה וייפתחו המעטפות בנוכחות נציג החברה ,נציג
רכז ההצעה ורואה חשבון ,אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז וכן
תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז.

קביעת כמות אגרות החוב המוחלפות ויחס ההחלפה האחיד
.4.4.1

הצעת רכש החליפין על פי דוח זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות.
לפיכך ,כמות אגרות החוב (סדרה ה') שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת
רכש החליפין תעמוד על בין  25,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה')
("הכמות המזערית") לבין  500,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה')
("הכמות המרבית").

- 10 -

(טווח הכמויות שבין הכמות המזערית לבין הכמות המירבית ייקרא" :טווח
הכמויות").
.4.4.2

יחס ההחלפה על פיו תתבצע הצעת רכש החליפין נשוא דוח זה יהא יחס החלפה
אחיד ,שהינו יחס ההחלפה הגבוה ביותר אשר הודעות הקיבול שנקבו בו במכרז
כיחס ההחלפה יגיעו לכמות (שאינה חורגת מטווח הכמויות) שאותה החליטה
החברה לרכוש מהמשתתפים על-פי דוח ההצעה כמפורט בסעיף  4.4לדוח
ההצעה ("יחס ההחלפה האחיד") .להסרת ספק יובהר כי יחס ההחלפה האחיד
לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.

.4.4.3

.4.5

בתום מועד הקיבול האחרון תחליט החברה על כמות אגרות החוב (סדרה ה')
שתירכשנה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין ,בתוך טווח הכמויות,
לפי שיקול דעתה .יחס ההחלפה ייקבע בהתאם ליחס ההחלפה האחיד כמפורט
בסעיף  4.4.2לדוח ההצעה .הודעת החברה תימסר לרכז ההנפקה עד ליום
העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון לצורך מסירת ההודעות
למשתתפים כאמור בסעיף  4.6.1לדוח ההצעה.

הקצאת אגרות החוב (סדרה י') למשתתפים
.4.5.1

הקצאת אגרות החוב (סדרה י') למשתתפים שהגישו הודעות קיבול בהצעת רכש
החליפין תתבצע כדקלמן:
.4.5.1.1

היה והמספר הכולל של אגרות החוב (סדרה ה') בהודעות
הקיבול שתתקבלנה יהא נמוך מהכמות המזערית  -שיעור
ההיענות להצעת הרכש פחת משיעור ההיענות המזערי שנקבע
כמפורט בסעיף  5.4לדוח ההצעה ,ולפיכך הצעת רכש החליפין
לא תיכנס לתוקף והחברה לא תרכוש אגרות חוב (סדרה ה')
מהמשתתפים שנענו להצעת רכש החליפין .לפרטים נוספים
ראו סעיף  5.4לדוח ההצעה.

.4.5.1.2

היה והמספר הכולל של אגרות החוב (סדרה ה') בהודעות
הקיבול שתתקבלנה יהא שווה או גבוה מהכמות המזערית -
הקצאת אגרות החוב (סדרה י') תיעשה כדלקמן:
.4.5.1.2.1

הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה גבוה
מיחס ההחלפה האחיד  -לא תענינה.

.4.5.1.2.2

הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה נמוך
מיחס ההחלפה האחיד  -תענינה במלואן
(לפי יחס ההחלפה האחיד).

.4.5.1.2.3

הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה שווה
ליחס ההחלפה האחיד  -תענינה באופן יחסי
כך שלכל משתתף יוחלף מתוך סך אגרות
החוב (סדרה ה') שייוותר להחלפה לאחר
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היענות לבקשות הנוקבות ביחס החלפה נמוך
מיחס ההחלפה האחיד ,חלק השווה ליחס
שבין מספר אגרות החוב (סדרה ה') הכלולות
בהודעת הקיבול שהגיש לחברה בה נקב
ביחס ההחלפה האחיד לבין המספר הכולל
של אגרות החוב (סדרה ה') הכלולות בכל
הודעות הקיבול שהוגשו לחברה שבהן ננקב
יחס ההחלפה האחיד.
יובהר כי מספר אגרות החוב (סדרה י') שיונפקו במסגרת הצעת רכש חליפין זו
לא יעלה בכל מקרה על מכפלת יחס ההחלפה האחיד בכמות אגרות החוב
(סדרה ה') שהחברה החליטה לרכוש כמפורט בסעיף  4.4.3לדוח ההצעה.
.4.6

הודעה בדבר תוצאות המכרז
.4.6.1

ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון ,תימסר הודעה על ידי
רכז ההצעה ובאמצעות חברי הבורסה ,למשתתפים ,אשר הודעות הקיבול
שלהם נענו במלואן או בחלקן .ההודעה תציין את יחס ההחלפה שנקבע במכרז,
את מספר אגרות החוב (סדרה י') שתוקצינה לכל מבקש ואת כמות אגרות החוב
(סדרה ה') אותה נדרש המבקש למסור לחברה בעבורן.

.4.6.2

כמו כן ,החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר
מועד הקיבול האחרון על תוצאות הצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעת המדף.
בדוח המיידי תציין החברה את יחס ההחלפה שנקבע במכרז ואת כמות אגרות
החוב (סדרה י') אשר יוקצו למשתתפים .בנוסף ,בתוך שני ימי עסקים נוספים
תפרסם על כך הודעה בדבר תוצאות ההנפקה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה
רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

.4.7

הקצאת אגרות החוב (סדרה י') ורישומן למסחר בבורסה
.4.7.1

העברת התמורה המגיעה למשתתפים ,קרי אגרות החוב (סדרה י') ,תבוצע עד
ליום העסקים השני שלאחר מועד הקיבול האחרון שהינו גם יום מסחר (״יום
ההקצאה״) ,באופן המפורט בסעיף  4.7.3להלן .היה ויום העסקים השני שחל
לאחר מועד הקיבול האחרון יחול ביום שאינו יום מסחר ,יידחה יום ההקצאה
למועד הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן ,שהינו יום מסחר ,ומועד זה יהווה את
יום ההקצאה.

.4.7.2

בכל מועד כאמור ,החברה תקצה לחברה לרישומים ,לטובת רכז ההצעה ,את
אגרות החוב (סדרה י') בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד על-פי תנאי
דוח ההצעה.

.4.7.3

העברת התמורה ,קרי אגרות החוב (סדרה י') שתוקצינה על-ידי החברה,
למשתתפים ,בכמות המגיעה להם בהתאם להוראות דוח ההצעה ,תתבצע
באמצעות רכז ההצעה וחברי הבורסה .ביום ההקצאה ,רכז ההצעה יזכה את
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החשבונות של חברי הבורסה באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה יזכו
את חשבונות המשתתפים ,בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול
שמסרו.
.4.7.4

במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב (סדרה י') שתבוצע על-פי תוצאות
הצעת רכש החליפין כאמור ,ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור ,אזי שברי
אגרות החוב כאמור להם יהיו זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים בלתי
רשומים באגרות החוב (סדרה ה') ,המחזיקים בהן באמצעות חברי בורסה,
המצטברים לכדי אגרת חוב (סדרה י') אחת ,יימכרו על-ידי חברי הבורסה
באמצעותם מוחזקות אגרות החוב (סדרה ה') המזכות לאותם שברים .תמורת
מכירת השברים המצטברים לאגרות החוב (סדרה י') ביחידות שלמות ,אם יהיו
כאלה ,לאחר ניכוי הוצאות מכירתן וכל היטל או מס שיוטלו ,תחולק בין
המשתתפים האמורים בהתאם לזכויותיהם ,בזיכויים בנקאיים ,לא יאוחר
מחמישה-עשר ( )15ימים לאחר מכירתן כאמור .הודעות בקשר עם היווצרות
ומכירת שברים כאמור תשלחנה למשתתפים האמורים על-ידי חברי הבורסה
שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב (סדרה ה').

.5

.4.7.5

עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה ,באמצעות מסלקת
הבורסה ,בחשבון שהחברה תורה עליו לרכז ההצעה ,באגרות חוב (סדרה ה')
שהודעות קיבול בגינן נענו והכל כפוף לתנאים המפורטים בדוח ההצעה.

.4.7.6

אגרות חוב (סדרה ה') שתירכשנה על-ידי החברה לפי דוח ההצעה תתבטלנה
ותמחקנה מהמסחר בבורסה .החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך
באופן מיידי את תעודות אגרות החוב (סדרה ה') שתירכשנה על-ידי החברה
כאמור .מובהר בזאת ,כי מחיקת אגרות החוב (סדרה ה') שתירכשנה מהמסחר
בבורסה תעשה רק לאחר השלמת הליך הקצאת אגרות החוב (סדרה י') בהתאם
לדוח ההצעה.

תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת רכש החליפין
.5.1

אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן ,או שלא ראתה ולא היה
עליה לראותן מראש ,ותנאי הצעת רכש החליפין באותן הנסיבות נעשו שונים מהותית
מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך דוח הצעת רכש
החליפין ,תהא החברה רשאית לבטל את הצעת רכש החליפין ,והכל בכפוף לכך שההודעה על
חזרה מהצעת רכש החליפין תימסר לרכז ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון (כהגדרת מונח
זה בסעיף  4.1.2לדוח ההצעה) .במקרה של ביטול ההצעה כאמור בסעיף  5זה ,לא תתבצע
הצעת רכש החליפין ,דוח הצעת המדף יתבטל והוראותיו לא תחייבנה את החברה ,והחברה
תפרסם דוח מיידי וכן מודעה בשני ( )2עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור
בישראל בשפה העברית ,בהם יפורטו הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה החברה מהצעת
רכש החליפין.

.5.2

היה והחברה חזרה בה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף  5זה ,היא תהיה רשאית לשוב
ולפרסם הצעות רכש חליפין נוספות לאגרות החוב (סדרה ה') ,בכל מועד ,תמורה ותנאים,
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וזאת מבלי שתהיה מחויבת לתנאי הצעת רכש החליפין שבוטלה כאמור ,והכל בכפוף
להוראות כל דין.
.5.3

במקרה של חזרת החברה מהצעת רכש החליפין ,כמפורט בסעיף  5זה ,רכז ההצעה יעביר לכל
חבר בורסה ,לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת רכש
החליפין (כמפורט בסעיף  5זה) שהינו גם יום מסחר ,קישור לדיווח מיידי של החברה בדבר
חזרתה מהצעת הרכש כאמור בסעיף  5.1לעיל ,ומאותו מועד יראו את הודעות הקיבול
שנמסרו לרכז ההצעה עד לאותו מועד כבטלות ומבוטלות.

.5.4

תוקפה של הצעת רכש החליפין נשוא דוח זה והתחייבות החברה לרכישת אגרות החוב
(סדרה ה') מהמשתתפים במסגרת הצעת הרכש מותנים בכך שהיקף ההיענות להצעת רכש
החליפין נשוא דוח זה לא יפחת מ 25,000,000-ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') (השווה לכמות
המזערית שנקבעה על ידי החברה כמפורט בסעיף  3.7לדוח ההצעה) .היקף ההיענות המזערי
הנ"ל משקף שיעור היענות מזערי של כ 2.2%-מכלל אגרות החוב (סדרה ה') שבמחזור נכון
למועד דוח זה ("שיעור ההיענות המזערי").
במקרה שבו שיעור ההיענות להצעת רכש החליפין יהיה נמוך משיעור ההיענות המזערי ,לא
תיכנס הצעת רכש החליפין לתוקף ,הוראותיה לא תחייבנה את החברה ,והחברה לא תרכוש
אגרות חוב (סדרה ה') מהמשתתפים שנענו להצעת רכש החליפין .עוד יובהר כי במקרה
כאמור תהא רשאית החברה לפרסם הצעות רכש חליפין נוספות לאגרות החוב (סדרה ה'),
בכל מועד ,מבלי שתהא מחויבת לתנאי הצעת רכש חליפין זו.

.6

.7

פרטים אודות החברה
.6.1

למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד דוח ההצעה ,חברת עופר השקעות בע״מ (״עופר השקעות״)
הינה בעלת השליטה בחברה ,המחזיקה בכ 60.82% -מהונה המונפק והנפרע של החברה וכן
מזכויות ההצבעה בה.9

.6.2

לפירוט אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה ,לרבות
באגרות חוב מהסדרות ה' ו -י' ,לפי העניין ,לפי מיטב ידיעת החברה ,ראו דוח מיידי של
החברה על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום  5בינואר  ,2017וכן דיווחים
מיידים אודות שינוי החזקות בעלי עניין מהימים  12בינואר  2017ו 15-בינואר (2017מס'
אסמכתאות 2017-01-005991 ,2017-01-002940 :ו ,2017-01-006489-בהתאמה).

.6.3

לפירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה ,ראו דיווח מיידי של
החברה מיום  29בדצמבר ( 2016מס' אסמכתא.)2017-01-145378:

.6.4

לפרטים נוספים אודות החברה ראו סעיף  20להלן.

תיקון דוח ההצעה ביוזמת החברה
.7.1

9

החברה רשאית ,עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ,לתקן את הצעת רכש
החליפין באופן המיטיב את תנאיה ,ובלבד שתתקן את דוח ההצעה בהתאם לכך ותגיש עותק

לאחר ניכוי מההון המונפק של המניות הרדומות המוחזקות על-ידי החברה עצמה.
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מן התיקון לרשות ניירות ערך ולבורסה ,ובתוך יום עסקים אחד ממועד הגשת התיקון כאמור
תפרסם הודעה על כך בהתאם לתקנות הפרסום (״הודעת תיקון״) .תיקנה החברה את הצעת
רכש החליפין כאמור ,במהלך שלושת ( )3ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון ,יידחה
מועד הקיבול האחרון הקבוע בסעיף  4.1.2לעיל ,כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא
מוקדם ממיום עסקים אחד ולא יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים ממועד התיקון או משישים
( )60ימים מתאריך דוח ההצעה ,המאוחר מביניהם .במקרה כזה יידחו מועד הקיבול האחרון
ויום ההקצאה בהתאם .ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

.8

.7.2

עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ,רשאית החברה לתקן בדוח ההצעה כל
תיקון ,אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת רכש החליפין.
התיקון כאמור יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף  7.1לעיל.

.7.3

על אף האמור בסעיפים  7.1ו 7.2-לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לתקן את דוח ההצעה
כאמור ,אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף  8להלן תקפה גם בתנאים
המתוקנים או אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

התחייבות רכז ההצעה והחברה
.8.1

רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על-פי דוח
ההצעה.

.8.2

החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות החוב
(סדרה י') על-פי תנאי דוח ההצעה ובהתאם להיענות להצעת רכש החליפין ,כדי לאפשר את
הקצאת אגרות החוב (סדרה י') לניצעים שנענו להצעת רכש החליפין ,בהתאם לתנאי הצעת
רכש החליפין .התחייבות החברה לבצע את המוטל עליה על-פי דוח ההצעה הניחה את דעתו
של רכז ההצעה.

.9

הסכמים ,הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב (סדרה ה') ואגרות החוב (סדרה י')
לחברה ,ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או לתאגידים בשליטתם ,אין הסכם ,הסדר או הבנה
עם אחר הנוגעים לאגרות החוב (סדרה ה') או לאגרות החוב (סדרה י') של החברה.

.10

הודעות שקיבלה החברה ממחזיקי אגרות חוב (סדרה ה') על כוונתם להיענות או שלא להיענות
להצעת רכש החליפין
עד מועד פרסום דוח ההצעה לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') על
כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין.

.11

מיסוי וניכיון
התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב (סדרה ה') ובאגרות החוב (סדרה י')
ובהחלפתן על-פי תנאי הצעת רכש החליפין ,הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ
אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ ,כי המחזיקים
באגרות החוב (סדרה ה') של החברה יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת רכש החליפין,
בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה ,בין היתר באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי
בנושאים האמורים ,טרם היענות להצעת רכש החליפין ,בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל
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אחד מהם .האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על-פי הצעת רכש
החליפין ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה האמורה או בפעולות שעשויות לבוא
בעקבותיה.
החברה פנתה לרשות המיסים לקבלת הסדר מס בקשר עם הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה.
להלן עקרונות הסדר המס שקיבלה החברה ביום  26בינואר ( 2017״הסדר המס״) כאמור:
.11.1

החלפת אגרות החוב (סדרה ה') בתמורה לאגרות החוב (סדרה י') במסגרת הצעת רכש
החליפין ,הינה אירוע מס במישור הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין ויחולו הוראות
פקודת מס הכנסה [נוסח חדש] ,התשכ״א( 1961-״הפקודה״) ,לפי העניין.

.11.2

יראו בהחלפה כאמור ,כמכירה של אגרות חוב (סדרה ה') בידי הניצעים שנענו להצעת רכש
החליפין .התמורה בגין אגרות החוב (סדרה ה') המוחלפות תחושב לפי שווי אגרות החוב
(סדרה י') שיתקבלו בעבורן (״התמורה״).

.11.3

בגין רווח ההון המחושב ,במכירתן של אגרות החוב (סדרה ה') המוחלפות ,ינוכה מס במקור
מהתמורה ,במועד ההחלפה כאמור ,בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או
מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית) ,התשס״ג( 2002-להלן" :תקנות הניכוי
מתמורה").

.11.4

לצורך קביעת התמורה ,שווי אגרות החוב (סדרה י') המוצעות יחושב בהתאם למכפלת כמות
אגרות החוב (סדרה י') להן זכאי מחזיק אגרות החוב (סדרה ה') המוחלפות בממוצע שערי
הסגירה של אגרות החוב (סדרה י') בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה
בפועל10.

.11.5

מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל.

.11.6

בעת מכירת אגרות חוב (סדרה י') שהתקבלו אגב הצעת רכש החליפין יראו את השווי כפי
שנקבע בסעיף  11.4לעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב (סדרה י') אלו .כמו כן ,יום הרכישה
יהיה כאמור בסעיף  11.5לעיל.

.11.7

יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג(ד) לפקודה יחויב על חלק התמורה ,נשוא ההסדר
המוצע ,בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין אגרות החוב (סדרה י') הנרכשות למועד
ההחלפה בפועל ,בהתאם להוראות הסעיף .יחיד כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם
להוראות הסעיף האמור בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי מס.

.11.8

שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף  11.4לעיל ,תשמש לצורך חישוב הניכיון בגין אגרות
החוב (סדרה י') ועל פי סעיף  3.8להסדר המס ,החברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות
בנוסח הקבוע והמתקבל בהחלטת מיסוי בהסכם (מסלול ירוק) בנושא חישוב שיעור ניכיון
משוקלל (לפי טופס  907של רשות המסים) ,כדלקמן:
.11.8.1

10

אגרות החוב (סדרה י') הקיימות הונפקו ללא ניכיון .ככל שאגרות החוב (סדרה
י') שיוקצו על פי דוח הצעת המדף יונפקו בניכיון ,שיעור הניכיון לצורכי מס של

בהתאם להסדר המס" ,מועד ההחלפה בפועל"  -בתום השלמת הליך הצעת רכש החליפין ,יוקצו לניצעים אשר ייענו
להצעת רכש החליפין ,ניירות הערך המוצעים ובמקביל באותו מועד יועברו ניירות הערך המוחלפים לחברה.
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אגרות החוב (סדרה י') ייקבע לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי
מהנפקת אגרות החוב (סדרה י') הקיימות ,שיעור הניכיון היחסי מהנפקת
אגרות החוב (סדרה י') שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף ושיעור הניכיון היחסי
מהנפקת אגרות חוב (סדרה י') נוספות בעתיד ,ככל שתהיינה (״שיעור הניכיון
המשוקלל״).
.11.8.2

סכום הניכיון שייווצר בגין אגרות החוב (סדרה י') הנוספות שיוקצו על-פי דוח
ההצעה ו/או בעתיד (״סכום הניכיון הנוסף״) ,ככל שיהיו ,ייקבע במועד
ההקצאה בפועל של אגרות החוב (סדרה י') (״מועד ההקצאה״) .סכום הניכיון
הנוסף יהא הפרש שבין סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה י') שיוקצו
כאמור כשהוא מותאם לפי תנאי אגרות החוב (סדרה י') עד למועד ההקצאה,
לבין תמורת ההנפקה של אגרות החוב שיוקצו כאמור ולאחר שהופחתה ריבית
צבורה אם קיימת ,והכל אם ההפרש הוא חיובי בלבד .שיעור הניכיון שנוצר בגין
אגרות החוב (סדרה י') שיוקצו כאמור (״שיעור הניכיון הנוסף״) הינו סכום
הניכיון הנוסף כשהוא מחולק בסך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה י')
שיוקצו כאמור מתואם לפי תנאי אגרות החוב (סדרה י') עד למועד ההקצאה.
אם אגרות החוב (סדרה י') הנוספות שיוקצו כאמור יונפקו בפרמיה או בערכן
הנקוב המתואם ,שיעור הניכיון הנוסף יהא .0%

.11.8.3

הסדר מס זה מיועד לקביעת שיעור הניכיון המשוכלל של אגרות חוב (סדרה י')
הניתנות לפדיון והינו לצורכי ניכוי מס במקור בלבד מדמי הניכיון ,במועד פדיון
אגרות החוב (סדרה י') ,ואינו ממצה את חבות המס הסופית של מחזיקי אגרות
החוב (סדרה י').

.11.9

הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו את
אגרות החוב (סדרה ה') בהצעת רכש החליפין ואינו ממצה את חבות המס הסופית של
הניצעים.

 .11.10אין בהסדר המס לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב ,לכל דבר
ועניין ,סיווג כאמור יכול וייבחן על-ידי פקידי השומה הרלוונטיים.
 .11.11החברה תפרסם בדוח מיידי לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד ההחלפה
בפועל את התקבול בגין אגרות החוב (סדרה ה') לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב
(סדרה י') בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל ואת סכום ושיעור
הריבית ו/או ניכיון הצבורים בגין אגרות החוב (סדרה ה') המוחלפות על-פי דוח הצעת המדף
וכן את שיעור הניכיון המשוקלל לאגרות החוב (סדרה י') וסכום התמורה בפדיון.
לפרטים נוספים אודות היבטי מס הקשורים באגרות החוב ראו נספח ד' לדוח הצעת המדף.
יובהר כי התיאור בדוח הצעת המדף בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו
כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות
לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,לפנות
לייעוץ מקצועי על-מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות
של המשקיע ושל ניירות הערך המוצעים.

 - 17.12

נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכש החליפין
להערכת החברה ,החלפת אגרות החוב (סדרה ה' של החברה) ,שהינן בעלות מח"מ קצר יחסית,
באגרות החוב (סדרה י') של החברה ,שהינן בעלות מח"מ ארוך יותר ,תאפשר לחברה גמישות רבה
יותר בניהול תזרים המזומנים הפנוי שלה ,לרבות בביצוע השקעות נוספות ו/או חדשות.

.13

סמכות רשות ניירות ערך
.13.1

על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב ,לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה
לכך ,הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר
שהרשות סבורה שיש לכלול בדוח זה על-פי תקנות הצעת רכש .כמו-כן ,אם ראתה רשות
ניירות ערך ,לרבות עובד שהסמיכה לכך ,כי אין בדוח הצעת המדף את כל הפרטים שלדעתה
חשובים לניצע סביר או כי לא מתקיימות בדוח ההצעה הוראות תקנות הצעת רכש ,רשאית
רשות ניירות ערך להורות ,בתקופת הקיבול ,על דחיית מועד הקיבול האחרון ,וכן רשאית
להורות לחברה ,לאחר שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפניה ,לפרסם
בתוך יום עסקים אחד או תוך מועד אחר שקצבה  -תיקון לדוח הצעת המדף או דוח הצעה
מתוקן בצורה ובדרך שתורה.

.14

.13.2

רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון ,אם ראתה לנכון לעשות
כן לשם הגנת עניינם של הניצעים .הורתה כן ,יחולו הוראות סעיף  7.1לעיל.

.13.3

אם תורה רשות ניירות ערך כאמור ,הצעת רכש חליפין זו לא תושלם לפני מילוי הוראתה.

.13.4

הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון ,יראו את התחייבות רכז ההצעה
כחלה על דוח ההצעה הכולל את הדחייה האמורה ,אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית
לחברה .קיבלה החברה הודעה כאמור ,תודיע על כך מיד ,כאמור בתקנה (25א) לתקנות הצעת
רכש.

דירוג
.14.1

ביום  29בינואר  2017הודיעה ( tSnasn&s r ott&'d annatS״מעלות״) ,על קביעת דירוג "-
 "ilAAלהרחבת אגרות חוב (סדרה י') של החברה כנגד החלפת אגרות חוב (סדרה ה') ,וזאת
בגין עד  657.5מיליוני ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה י') שיונפקו על-פי הצעת רכש
החליפין.

.14.2

.15

דוח הדירוג האמור והסכמת מעלות להכללתו בדוח הצעת המדף ,מצורפים כנספח ה' לדוח
הצעת המדף.

הימנעות מעשיית הסדרים
.15.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלעשות הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדו"ח הצעת המדף בקשר עם הצעת ניירות הערך על פי
דו"ח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי
ניירות-ערך על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך אשר רכשו מעבר למפורט
בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
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.15.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת המדף להודיע לרשות ניירות ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  15.1לעיל.

.15.3

החברה והדירקטורים מתחייבים ,בחתימתם על דוח הצעת המדף להימנע מלהתקשר עם צד
ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  15.1לעיל.

.16

היתרים ואישורים
החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה י') המוצעות בדרך של
הצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעת המדף ,והבורסה נתנה את אישורה לכך.
אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף ,למהימנותם
ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים
בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

.17

תשלום אגרה
בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף),
התשנ״ה ,1995-תשלם החברה לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב (סדרה י')
המוצעות במסגרת דוח הצעת המדף.

.18

.19

תמורה והוצאות נלוות
.18.1

לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף.

.18.2

הצעת אגרות החוב (סדרה י') על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.

.18.3

להערכת החברה ,ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת רכש החליפין
מכוחו מסתכמות בסך של כ 1,000 -אלפי ש״ח .11סכום זה כולל ,בין היתר ,עמלת הפצה
ועמלת הצלחה שתשולמנה ל -אקסלנס נשואה חיתום ( )1993בע"מ ,ברק קפיטל חיתום בע"מ
וענבר הנפקות ופיננסים בע"מ (״המפיצים״) ,בסך השווה לשיעור של ( 0.15%בהתאם לשיעור
הצלחת הליך הצעת רכש החליפין) מתוך סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה י')
שתונפקנה על-פי דוח הצעה זה ,בתוספת מע״מ כדין .עמלת ההפצה וההצלחה תשולם
למפיצים לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה; עמלת ריכוז הצעה לרכז ההצעה בסך של 35
אלף ש״ח בתוספת עמלת הצלחה לפי שיקול דעת החברה; אגרה כאמור בסעיף  17לעיל; דמי
רישום של אגרות החוב (סדרה י') שתונפקנה על-פי דוח הצעה זה למסחר בבורסה; והוצאות
נלוות נוספות.

פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף
נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף הינם עוה"ד שרון ורקר-שגיא ואורי הלר ממשרד
גורניצקי ושות' ,רוטשילד  ,45תל אביב .טלפון ;03-7109191 :פקס.03-5606555 :

11

הערכת החברה בדבר ההוצאות הנלוות הינה בהנחת החלפה של הכמות המירבית של אגרות החוב (סדרה ה') המוצעות
לרכישה לפי דוח הצעה זה ביחס ההחלפה המקסימלי הנקוב בסעיף  3.3לדוח ההצעה.

 - 19.20

אירועים מהותיים בעסקי החברה מיום פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דוח הצעת המדף
.20.1

לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים שחלו בעסקי החברה החל ממועד פרסום תשקיף
המדף ביום  29.5.2014ועד יום פרסום דוח הצעת המדף ,ראו דוח תקופתי לשנת 2014
שפרסמה החברה ביום ( 23.3.2015מס' אסמכתא ,)2015-01-057463 :דוח תקופתי לשנת
 2015שפרסמה החברה ביום ( 9.3.2016מס' אסמכתא ,)2016-01-002544 :דוח רבעון ראשון
לשנת  2016שפרסמה החברה ביום ( 23.5.2016מס' אסמכתא ,)2016-01-031113 :דוח רבעון
שני לשנת  2016שפרסמה החברה ביום ( 15.8.2016מס' אסמכתא ,)2016-01-102838 :דוח
רבעון שלישי לשנת  2016שפרסמה החברה ביום  24בנובמבר ( 2016מס' אסמכתא2016-01- :
 )131וכן כלל הדיווחים המיידיים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף ועד למועד
פרסום דוח הצעה זה.
ניתן לעיין בנוסחם המלא של הדיווחים האמורים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
בכתובת http://www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של הבורסה בכתובת:
 .http://maya.tase.co.ilהדיווחים כאמור נכללים בדוח הצעה זה על דרך ההפניה ,בהתאם
להוראות תקנה (4א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס״ו2005-
(״תקנות הצעת מדף״) .לעדכונים נוספים ,ככל שיהיו ,במהלך תקופת הקיבול ראו דיווחיה
השוטפים של החברה במהלך התקופה האמורה.
לעדכונים נוספים ,ככל שיהיו ,במהלך תקופת הקיבול ראו דיווחיה השוטפים של החברה
במהלך התקופה האמורה.

.20.2
.21

.22

כמו-כן ,ראו "דוח האירועים" הנזכר בסעיף  21.1להלן.

דוח אירועים ומכתבי הסכמה
.21.1

בהתאם לתקנה 4א(א) לתקנות הצעת מדף" ,דוח אירועים" (כהגדרתו בתקנה 56א לתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ״ט ,)1969-בגין "אירועים"
(כהגדרת מונח זה באותה תקנה) מהותיים שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של
החברה לרבעון השלישי של שנת  24( 2016בנובמבר  ,)2017כלול בדוח ההצעה כנספח ו'.

.21.2

מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה ,בהתאם לתקנה 4א(ב) לתקנות הצעת
מדף ,להכללה בדוח ההצעה (לרבות בדרך של הפניה) של הדוחות המפורטים במכתבי
ההסכמה ,מובאים כנספח ז' לדוח ההצעה.

חוות דעת משפטית
.22.1

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

פנחס רובין
מוריאל מטלון
צבי אפרת
ג'ק סמית
איל מרום
גור י .סביר
עופר צור
איתי גפן
איל רז
ארז הראל
*חיים פרידלנד
ליאור פורת
ירון אלכאוי
שרון ורקר-שגיא
אלית אלקון
אלי אליה
שלמה כהן
דניאל פסרמן (רו"ח)
גיל גריידי (רו"ח)
נועם רונן
אלי כהן
כפיר ידגר
תימור בלן
אבי ד .פילוסוף
אבירם הנדל
יורם ערד
יאיר שילוני
**ארי פריד
***דובי גרוס
אורלי טננבאום
עידן בקי
שירי שני
שגית אוחנה-ליבנה
הראל שחם
אבנר פינקלשטיין
מיכאל איילון
נורית טראוריק
תמר כהן
ליאור רלוי
עופר פליישר
עדי בן-חור עפרוני
ענבל זכאי-חורב
איתי איצקוביץ
רונית רוזנשטיין-בראל
שלמה אביעד זידר
אורי יצחק
יצחק לזר
יפתח פרבר
דפנה מיכלביץ-בכרך
עדי נחמיאס-תוינה
שרי אהרוני (רו"ח)
*שגית עמית-אבן
הילה איתן
קובי מרקוס
יועד כוכבי
ניר קידר
איתי רובין
ענבל רביד-בדנר
מאיה הופטמן
אסף אבטובי
אסף הראל
הילה שמעון
אהוד כצנלסון
***גילה פונטה-שלוש
אסף פרוסק
יואב קרמר
יהונתן ראף
*אבי מיר
דניאל סקאלד (רו"ח)
רעות אושעיה הולצר
שרון זיתוני
דניאל לסרי
משה קריגר
אריאל זאבי
שני מזרחי
טיגיסט ביילייאי-סלומון
ליאור ברן
מעיין מלמד
נטע פלד
אורי הלר
אריאל רואימי
אלון פלד
לי כהן
אור לוסטגרטן
*יואב מר
ג'ואנה ינובסקי
שגיא פדוראנו
איתמר בן יהודה
ליאור גרינבלט
אבישי מרום
עמית לוי
****בר סראפיאן
טל סלע
אורי סמיט
שירין גבאי-מצגר
אלינור ורדי
נגה חרובי
בת-חן מזור
יעל קלינמן
עדי חיה רבן
לליב אמיתי
לירון גילאור
נמרוד סביל
דנה סואידמן
אמנון ביס
ענבר ברק-בילו (רו"ח)
בן גולדמן
אביעד רבינוביץ
דנה שגב
הראל שומר
מיכאל גופר
מיכל קרצברון (רו"ח)
תום אלקלעי
חן שטרנברג
שימרית זאדה
*ניר קנול
נתלי דרגות
שני וייס
*****שמואל ברקוביץ
מרינה פורטוגלוב
עדי אייברמס
מורן בן משה
יעד גורדון
דניאלה סגל
הגר פלג
סמדר רון
נועה שוייצר עמר
מעין שמעוני
אביב אורינובסקי (רו"ח)
נופר ארד
גאל למלסון
שירה פלוטניק
יהונתן פרוסק
שני הלצר
אילונה לרנר
זאב ביננשטוק
מיה דביר
קורל לשץ
שירי נס מגיד
אלכס פלדשר
גיא שניר
ליאור שרעבי
קארין אביחיל
נוי אור
אסף אלתרמן
קארין בלנק
נטעלי זליבנסקי
שי חן
אמיר צמח
לירון קורן
שירן קנפו
לירון קרס
גני שני
קארין שני
__________
צבי זוהר ,יועץ
ראני מ .חאג'-יחיא ,יועץ
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 29בינואר 2017
לכבוד
מליסרון בע"מ
שד' אבא אבן 1
הרצליה פיתוח 70100
הנדון :מליסרון בע"מ ("החברה")  -דוח הצעת מדף מיום  29בינואר 2017
בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום  30במאי ( 2014כפי שתוקן בימים ,8.3.2016 ,23.3.2015
 28.3.2016ו 12.4.2016-וכן בתיקוני טעות סופר מימים  15.3.2016 ,21.8.2014ו ,)4.5.2016-אשר תוקפו
הוארך עד ליום  30במאי "( 2017תשקיף המדף") ולדוח הצעת המדף שבנדון ("דוח הצעת המדף")
ולבקשתכם ,הרינו לחוות דעתנו כדלקמן:
.1

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף שבנדון תוארו לדעתנו נכונה
בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.2

לדעתנו ,לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף בצורה
המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.3

לדעתנו ,הדירקטורים בחברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
שרון ורקר-שגיא ,עו"ד

אורי הלר ,עו"ד

גורניצקי ושות' ,עורכי דין

*

בעל רשיון עריכת דין במדינת ניו יורק

**

בעל רשיון עריכת דין במדינות ניו יורק ומסצ'וסטס

***

בעל רשיון עריכת דין במדינות אנגליה ווויילס

**** בעל רשיון עריכת דין במדינת קליפורניה
***** בעל רשיון עריכת דין במדינת ויקטוריה ,אוסטרליה

ירוחם גורניצקי ()1921 - 1997
()1930 - 2006
בועז נהיר
אריאל זליכוב ()1955 - 2009
()1956 - 2000
דליה רונן
הגר אלון-וינדמן ()1978 - 2013
()1954 - 2015
דפנה טלגם

תל אביב :שד' רוטשילד  ,45הרצליה פיתוח :שד' אבא אבן 1
טלפון 03-7109191 :פקס03-5606555 :
דוא"ל office@gornitzky.com :דואר :ת.ד 29141 .תל אביב 6578403

עורכי דין ונוטריונים
www.gornitzky.com
נוסד ב1938 -

נספח א'  -הערכת שווי מתחם הקריון ליום  31.12.2016ומכתב הסכמה
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בינואר

מספרנו:

2017
1002/30.503

לכבוד
מליסרון בע"מ
ג.א.נ,

הסכמה לפרסום הערכת שווי בציבור
לבקשתכם ,אנו הח"מ ,נותנים בזה את הסכמתנו למליסרון בע"מ (להלן" :החברה") ,כי הערכת
השווי לפרויקט "הקריון" (מספרנו ,)35255.12/30.503 :שהוכנה על ידנו למועד הקובע
 ,31.12.2016אשר נחתמה ביום  ,22.1.2017תיכלל בהצעת מדף של החברה שתפורסם לציבור
בתאריך .29.1.2017

בכבוד רב,

רענן דוד
כלכלן ( )MAושמאי מקרקעין

משה פרידמן
מהנדס ושמאי מקרקעין

שומת מקרקעין מקיפה
פרויקט "הקריון"
דרך עכו ,קריית ביאליק
(חלקות  212 ,210 ,209בגוש )10431

הערכה ליום 31.12.2016
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מספרנו:

בינואר

2017

35255.12/30.503

לכבוד
מליסרון בע"מ
ג.א.נ,

הערכת שווי פרויקט "הקריון"
דרך עכו ,קריית ביאליק
(חלקות  212 ,210 ,209בגוש )10431

.1

מטרת ההערכה
התבקשנו על ידי מר פליקס שופמן – סמנכ"ל פיתוח עסקי ,חברת מליסרון בע"מ (להלן –
"החברה") ,להעריך את שווי השוק של הנכס הנדון ,כמפורט בסעיף  5להלן.
ההערכה התבקשה לצורך עריכת הדו"חות הכספיים של החברה ו/או חברות קשורות.
חוות דעת זו נערכה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של מועצת שמאי המקרקעין (פרוט
מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
ולצורך יישום תקינה חשבונאית) ,ולצורך קביעת "השווי ההוגן" של הנכס – כמשמעותו בתקן
דיווח כספי בינלאומי  – 13מדידת שווי הוגן ( ,)IFRS13ולצורך יישום בתקן חשבונאות בינלאומי
 – 40נדל"ן להשקעה (.)IAS40
הננו נותנים בזאת את הסכמתנו ,כי הערכתנו זו תצורף לדו"חות הכספיים של החברה ו/או
חברות קשורות ויפורסם לציבור.

.2

המועד הקובע
המועד הקובע להערכה זו – הינו .31.12.2016

-3.3

פרטי המשרד והשמאים המעריכים
משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' פעיל מאז שנת .1998
המשרד עוסק בהערכות שווי נכסי מקרקעין ומשמש כיועץ בנושאי מקרקעין לחברות וגופים
ציבוריים ,לרשויות מקומיות ,לחברות בניה ,למוסדות פיננסיים ולחברות ביטוח.
הערכת השווי לצורך חוות דעת זו נערכה ע"י שמאי המקרקעין ה"ה משה פרידמן ורענן דוד.
להלן פרטי השכלתם וניסיונם:
משה פרידמן – שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' – כלכלה ושמאות
מקרקעין.
מהנדס אזרחי בוגר הטכניון משנת  .1984בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים
באוניברסיטת תל-אביב משנת .1993
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  1991ורשום בפנקס שמאי
מקרקעין משנת ( 1993רישיון מס' .)341
רענן דוד – שותף במשרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' – כלכלה ושמאות מקרקעין.
שמאי מקרקעין ,בעל תואר שני בכלכלה ( )MAמהאוניברסיטה העברית בירושלים משנת
.2000
בוגר התכנית לשמאות מקרקעין וניהול נכסים ביחידה ללימודי חוץ  -הטכניון משנת .2005
עוסק בשמאות מקרקעין והערכות שווי נכסים החל משנת  2004ורשום בפנקס שמאי
מקרקעין משנת ( 2005רישיון מס' .)1389

.4

פרטי ההתקשרות בין החברה לשמאים
א .ההתקשרות בין החברה לבין משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' – כלכלה
ושמאות מקרקעין בוצעה ביום .28.12.2016
ב .הננו להבהיר כי משרד ברק פרידמן קפלנר שימקביץ ושות' מספק שרותי שמאות
מקרקעין למזמין העבודה ,ואולם לא קיימת תלות בין השמאים לבין מזמין העבודה.
ג .הננו להבהיר כי שכר טרחתנו בגין ההערכה אינו מותנה בתוצאות ההערכה.
ד .במסגרת ההתקשרות ניתן לנו ע"י החברה כתב שיפוי ,ולפיו מתחייבת החברה לשפות את
השמאים במידה ותוטל עליהם חבות כספית כתוצאה מעריכת שומה זו ,ולמעט מקרים
של רשלנות.
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פרטי הנכס
גוש:
חלקות:
שטח החלקות (רשום):
סוג הנכס:
שטח בנוי ברוטו:

כתובת עירונית:
הזכויות בקרקע:

.6

10431
209

210

212

 13,324מ"ר

 2,336מ"ר

 98,788מ"ר

שטח פרטי פתוח

מתחם הקניון ,תחנת
תדלוק ו"-מגדלי הקריון"

מתחם בנייני
"ביאליק סיטי"
 66,132מ"ר
קניון:
 15,324מ"ר
מגדלי הקריון:
 22,381מ"ר
ביאליק סיטי:
 103,837מ"ר
סה"כ:
דרך עכו מס'  ,192קריית ביאליק

חכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל

מועד הביקור במקום
ביקור במקום נערך ע"י גיא יופה – שמאי מקרקעין ממשרדנו ,ביום .10.1.2017

.7

תיאור הסביבה
הנכס הנדון ,הידוע כפרויקט "הקריון" ,נמצא בצומת הדרכים דרך עכו חיפה וכביש 79
בחלקה הצפון-מזרחי של קריית ביאליק.
דרך עכו חיפה הינה עורק תנועה ראשי המהווה את המשכו של כביש מס'  4המקשר בין אזור
חיפה לעכו.
מתחם הקריון ממוקם בצדה המזרחי של דרך עכו חיפה מדרום ל"צומת עין אפק" ומצפון
ל"צומת העשור".
מצפון למתחם הקריון עובר כביש מס'  ,79תחילתו במערב בדרך עכו חיפה .הכביש עובר בין
היתר דרך הצמתים "הסומך" ו"המוביל" וסיומו במזרח ב"צומת משהד" בקרבת העיר נצרת.
ממזרח למתחם הנדון עובר כביש מס' " – 22עוקף קריות" ,אשר נפתח לתנועה מלאה במרץ
 .2013כביש מס' " 22עוקף קריות" הינו כביש פרברי בינעירוני מהיר אשר מהווה את ציר
התנועה המרכזי לאורך מטרופולין חיפה והקריות .במהלך חודש מרץ  2014נפתח לתנועה
כביש החיבור בין הפתח המזרחי של פרויקט "מנהרות הכרמל" לכביש "עוקף קריות" ,כך
שהכביש מהווה את ההמשך הטבעי של ציר האורך הארצי תל-אביב – חיפה (כבישים  2ו.)4-
האזור מאופיין כסביבת מגורים ,ממזרח למתחם שכונות המגורים "פרפר" ו"גבעת הרקפות".
במהלך חודש נובמבר  2016הונחה אבן הפינה להקמת שכונת "נאות אפק" בקריית ביאליק,
הממוקמת מצפון לנכס הנדון ,הצפויה להכיל כ 4,500 -יח"ד ולהתאכלס עד שנת .2019

-5תרשים הסביבה

מגדלי הקריון

ביאליק סיטי

תחנת דלק

הקניון

.8

הסביבה העסקית
הקריון מהווה את הקניון המוביל של קניוני הצפון.
הקניון פועל בסביבה עסקית תחרותית הכוללת מספר רב יחסית של מרכזי קניות.
המרכזים העיקריים המהווים תחרות לנכס הנדון הינם:
"הגרנד קניון בחיפה" ,קניון "חיפה קסטרא" ,קניון "מרכז חורב" ,פרויקט "( "CINEMALLבסמוך
ליציאה הצפונית ממנהרות הכרמל) ,קניון "עזריאלי קריית אתא" ,קניון "שער הצפון" בקריית
אתא" ,קניון עכו" ,מתחם "ביג" בקרית ביאליק ופאואר סנטר גדול במיוחד "חוצות המפרץ" (כ-
 50,000מ"ר).

-6.9

תיאור הנכס
מתחם הקריון הינו קומפלקס מסחרי משולב הכולל קניון ,שני מגדלי משרדים ,מבנה משרדים
ובית משפט מעל קומת קרקע מסחרית המכונה – "ביאליק סיטי" ותחנת תדלוק.
המתחם בנוי על חלקות  210,209ו 212-בגוש  ,10431המהוות יחד מתחם קרקע בשטח קרקע
כולל של  114,448מ"ר (רשום).
גבולות המתחם:
צפון:

קצהו המערבי של כביש מס' 79

דרום:

שד' רבין ,מעברן בתי מגורים צמודי קרקע ,לצד בניה רוויה נמוכה

מזרח:

שד' המייסדים ,מעברן בתי מגורים צמודי קרקע – שכונת "פרפר"

מערב:

כביש עכו-חיפה הכולל  3נתיבים לכל כיוון נסיעה ומעברו בתי מגורים בבניה רוויה
נמוכה של  3-4קומות

תיאור כללי של החלקות הכלולות במתחם:
חלקה

שטח קרקע
(רשום) במ"ר
13,324

210

2,336

212

98,788

סה"כ

114,448

209

תיאור כללי
לחלקה צורה אי רגולרית ,עם חזית צפונית לכביש מס' 79
באורך של כ 77 -מ' וחזית מערבית לדרך עכו-חיפה,
באורך של כ 150-מ'.
על החלקה ניצבים בנייני "ביאליק סיטי".
לחלקה צורה רגולרית דמוית מלבן עם חזית צפונית
לכביש מס'  ,79באורך של כ 75 -מ' ,וחזית מערבית לדרך
עכו-חיפה ,באורך של כ 31-מ'.
לחלקה צורה אי רגולרית עם חזית מערבית לדרך עכו
חיפה באורך של כ 350-מ'.
במרכז החלקה ניצב הקניון .בצידה הצפון-מזרחי ממוקמים
מגדלי הקריון ובגבול הצפון מערבי ממוקמת תחנת
התדלוק.

-7תרשים הסביבה (על רקע מפת גושים)

תיאור הבנוי:
הקניון
הקניון החל את פעילותו בשנת  ,1989והוא נבנה על ביח"ר אתא לשעבר.
הקניון כולל קומת קרקע ,קומה א' וקומת מרתף ,בשטח בנוי ברוטו של כ 66,100 -מ"ר.
השטחים המסחריים מרוכזים ברובם בקומת הקרקע .מתחם בתי הקולנוע ושדרת הכוכבים
ממוקמים בקומה א' בצדו המערבי של הקניון .בנוסף ,קיים אזור מסחרי בצדו המזרחי של
הקניון המחולק לשני מפלסים – מפלס עליון המוגבה מקומת הקרקע ומפלס תחתון המהווה
את המרתף.
מבנה הקניון כולל  10שדרות ובמרכזו רחבה מרכזית.
על חלק מגג הקריון מותקנת מערכת פוטו וולטאית לאספקת חשמל.
הגישה לקניון הינה דרך  9שערים לכניסת הולכי רגל.
נכון למועד הקובע ,במתחם הקניון קיימים שטחי מסחר פנויים בהיקף של כ 460 -מ"ר
לשיווק.

-8שינויים בקניון:
במהלך שנת  2016הושלמה בנייתו של מתחם חדש הכולל מבנה מסחרי בשטח של כ680 -
מ"ר ,1אשר הושכר ואוכלס ע"י  3מסעדות וממוקם במבנה החניון המקורה (הדרומי) .כמו כן,
המתחם החדש כולל מדרחוב אשר עתיד לשמש כמתחם ירידים פתוח בחודשי הקיץ.
סטנדרט הבניה והגמר:
שטחי המסחר בנויים בסטנדרט בניה טוב ,הכולל בין היתר ,ריצוף מאריחי שיש ,תקרות
דקורטיביות מגבס בשילוב גופי תאורה ,מערכת מיזוג אויר ,דרגנועים ומעליות.
כפי שנמסר לנו ,לפני כעשור בוצעו עבודות שיפוץ של מתחם הקניון שכללו החלפת ריצוף
תאורה ותקרות ,ובנוסף נבנה אגף מערבי חדש ובו קומפלקס בתי הקולנוע ,חנויות ובתי קפה,
מעל דק החניה המערבי.
חזית הקריון מצפון

1

בהתאם להיתר בניה מס' .20141644

-9מגדלי הקריון
מגדלי הקריון כוללים שני מגדלי משרדים בני  6קומות כל אחד ,מעל קומת קרקע חלקית
וקומת גלריה חלקית.
שטחם הבנוי ברוטו של שני המגדלים הינו כ 15,300 -מ"ר.
המגדלים בנויים בצורת "חצי סהר" ומחופים שיש בצבע שמנת.
שטח קומה טיפוסית ברוטו הינו כ 1,970 -מ"ר (כ 1,700 -מ"ר עיקרי וכ 270 -מ"ר שירות).
הבניין המערבי מאוכלס בשלמות ע"י קופ"ח "כללית" ו"מכון מור" ,והבניין המזרחי מאוכלס
ברובו ע"י מרפאות וקליניקות והיתר ע"י דיירים שונים.
בבניין המזרחי קיימים שטחים פנויים בהיקף של כ 670 -מ"ר לשיווק.
סטנדרט הבניה והגמר:
המשרדים בנויים ברמת גימור טובה הכוללת ,בין היתר :ריצוף מאריחי קרמיקה ,מערכת מיזוג
אויר מרכזית ,תקרות ומחיצות מגבס ותאורה דקורטיבית.

תצלום חזית מגדלי הקריון מדרום

-10ביאליק סיטי
בנייני "ביאליק סיטי" כוללים :שני בנייני משרדים בני  4קומות כל אחד מעל שני מרתפי חניה,
קומת קרקע מסחרית וגלריה.
שטחם הבנוי ברוטו של שני הבניינים הינו  22,381מ"ר ( 14,000מ"ר עיקרי  8,381 +מ"ר שרות
 25,000 +מ"ר חניונים ופריקה).
קומת הקרקע המסחרית מאוכלסת ע"י מרכול מרשת "שופרסל" ושני סניפי בנק – "דיסקונט"
ו"מזרחי טפחות".
בבניין הדרומי קיימים שטחים פנויים בהיקף של כ 150 -מ"ר לשיווק.
קירות החוץ של הבניינים עם ציפוי חיצוני מזכוכית מסך ואבן טבעית.
הבניין הצפוני  -בית המשפט
הבניין מאוכלס בשלמותו ע"י בית משפט השלום קריות ומשרד הרווחה.
החלוקה הפנימית כוללת מספר אולמות משפט וחדרי עבודה לשופטים.
הכניסה לבניין מהחזית הצפונית.
בנוסף ,קיימת מעלית ושטחי חניה נפרדים לשופטים.
הבניין הדרומי
המשרדים מושכרים לשוכרים שונים הכוללים בין היתר :משרדי בנק דיסקונט ,משרדי בנק
לאומי ,קליניקות ועוד .כמו כן ,בבניין זה קיים מכון הכושר מרשת "הולמס פלייס".
הכניסה לבניין מהחזית הדרומית.
סטנדרט הבניה והגמר בבניין הדרומי וצפוני טובים וכוללים בין היתר :ריצוף מאריחי קרמיקה,
הנמכת תקרה מגבס ,מערכת מיזוג אויר מרכזית ותאורה שקועה.
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תחנת תדלוק  -סונול
שטח תחנת התדלוק הינו  740מ"ר .התחנה כוללת אי תדלוק אחד מתחת לגג מקורה ובנוסף
מספר משאבות משני צדדיו.
בצדה הדרומי של התחנה ממוקמת חנות הנוחות " "so goodבשטח של  25מ"ר.
הגישה והיציאה לתחנת התדלוק דרך כביש עכו חיפה עם כניסה מכביש שירות.
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 10.1תכניות בנין-עיר

2

תכנית מס' ק ,331/שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  3780מיום
.8.7.1990
מטרות התכנית הינן :שינוי יעוד השטח מתעשייה למסחר ,משרדים ,עסקים ,בידור,
נופש ,ספורט ודרכים ,התווית כבישים ראשיים וקביעת הנחיות לצורך מתן היתרי בניה.
טבלת שטחים:

מסחר ,עסקים ,משרדים ובידור
כבישים ראשיים
שטח ציבורי פתוח
שטח לתכנון בעתיד

שטח
בדונמים
71.509
86.717
21.159
157.031

ייעוד השטח

סה"כ

336.416

התכליות המותרות:
שטח לתכנון בעתיד – מגורים שטחי ספורט ,נופש ,משרדים ,מרכז בריאות ,בית אבות,
מבני ציבור ,דרכים ,שטחים פתוחים.
מסחר ,עסקים ,משרדים ובידור – מסחר ,עסקים ,משרדים ,אחסנה ,תרבות ובידור
כגון :חנויות ,בתי כלבו ,מועדונים ,מסעדות ,בתי קפה ,בתי קולנוע ,תיאטראות ,ספורט
ובריאות ,שירותים ,בתי מרקחת ,גלריות ,דוכנים ,וקיוסקים בתוך המבנה המסחרי,
מעברים וכיכרות ,אזורי חניה ,מגדל מים ותצפית ,אולמות אירועים ושמחות ואחרים,
אשר ימוקמו במבנים הקיימים ובמבנים חדשים.
שטחי הבניה:
באזור המסחרי יותר השימוש המסחרי בשטח בניה שלא יעלה על –  22,000מ"ר
בקומת הקרקע ובתוספת בניה ,לא כולל שטחי מקלטים ושטחים אחרים שאינם
נכללים באחוזי הבניה.
תותר חלוקת המבנה הקיים לקומות ,בתנאי שהשטח הכולל לא יעלה על  60%משטח
האזור המסחרי.

2

עפ"י מידע שנאסף על ידנו מאתרי האינטרנט של רשות מקרקעי ישראל ומשרד הפנים.
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מיום .8.7.1990
מטרת התכנית:
תכנון השטח המוגדר כ "שטח לתכנון בעתיד" ע"פ ק 331/וייעודו :למגורים ,מסחר,
עסקים ,בידור ,נופש ,ספורט ,מבני ציבור ,שטחים ציבוריים ,דרכים ,חניות וכו' כמתואר
ברשימת התכליות.
התווית כבישים ראשיים ,דרכים ,שבילים ,ודרכי גישה לחניה.
קביעת הנחיות לצורך מתן היתרי בניה.
מגרש מס'  1011מסומן כאזור מיוחד א' (מגורים ועסקים)
שטח המגרש:

 22,470מ"ר.

תכליות:

בנייני מגורים ,משרדים ,מסחר ,עסקים ,תרבות ובידור כגון:
חנויות ,בתי קפה ,מסעדות שירותים ,מוסדות בריאות וכן בתי
אבות.

קומות:

 9קומות מעל קומת עמודים או  10קומות מלאות.

זכויות הבניה:

 140%עיקרי.

היתרי בניה באזור זה יוצאו בהתאם לתכנית בינוי כוללת לאזור שתאושר על ידי הועדה
המקומית .בעת שתוכן תכנית הבינוי לאזור זה יוקצה שטח עבור בית-אבות/דיור מוגן
בגודל מתאים.
מגרש מס'  1013מסומן כאזור מיוחד ב' (מרכז נופש וספורט).
שטח המגרש:
תכליות:

 16,480מ"ר.
מבני ומגרשי ספורט ושירותים נלווים בלבד כגון :מסעדות ,בתי
קפה ,וכדומה ,לשרות אזור הספורט.

קומות:

 4קומות.

זכויות הבניה:

עד  30%עיקרי .באם תיבנה בריכת שחיה מקורה ו/או אולם ספורט
אחוזי הבניה הכוללים יהיו  40%משטח הקרקע.

היתרי בניה באזור זה יוצאו בהתאם לתכנית בינוי כוללת.
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מקרא

תכנית מס' ק ,365/שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס'  4117מיום
.03.06.1993
מטרת התכנית :שינוי יעוד חלק משטח מסחר לשטח תחנת תדלוק מדרגה א'.
בתכנית נקבע ,כי שטח מבנה השמנים והשירותים לא יעלה על  25מ"ר.
תכנית מס' ק/מק 331/ג' ,שהודעה על אישורה פורסמה בילקוט הפרסומים מס' 4665
מיום .23.07.1998
מטרת התכנית :הסטת דרך הגישה הצפונית לקריון מבלי לשנות את גודל השטח
המוקצה לכל יעוד ויעוד בתכנית המאושרת החלה על השטח.
עיקרי הוראות התכנית:
איחוד וחלוקה מחדש בהסכמת הבעלים בהתאם לפרק ג' סימון ז' לחוק.
התווית דרך גישה בתחום השטח המיועד לקאנטרי קלאב; ביטול דרך קיימת.
המגרש שייעודו היה מרכז נופש וספורט (קנטרי קלאב) פוצל לשני מגרשים – מגרש
מס'  2001מצפון לכביש הגישה ומגרש מס'  2002מדרום לכביש הגישה ,ללא שינוי
בשטח הכולל.
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מיום .23.01.2000
מטרת התכנית :לאפשר פיתוח שטחי מסחר ומשרדים בצמוד לקריון ויעוד קרקע לדרך
המחברת את רחוב רבין לשכונת הפרפר.
עיקרי הוראות התכנית:
שינוי יעוד שטח מרכז נופש וספורט וחלק מאתר לבניין ציבורי למסחר ומשרדים (ללא
הקטנת סה"כ השטחים המוקצים לצרכי ציבור).
המשכת דרך הגישה הדרומית לקריון מזרחה וחיבורה לרח' רבין ולשכונת הפרפר.
קביעת תנאים לבניה ולפיתוח השטח.
בקשה להקלה מקו בנין מדרך מס'  79מ 60-מ' ל 30 -מ' מגבול רצועת הדרך.
תכליות לשטח מסחרי:
מיועד למסחר ,עסקים ,משרדים ,אחסנה ,תרבות ובידור ,אולמות אירועים וחניה.
תנאי הבניה בשטח מסחרי (מגרש )1001
שטח הבניה למטרות עיקריות – עד  14,000מ"ר (מתוך זה עד  7,000מ"ר בקומת קרקע
והיתרה בקומות העליונות).
שטחי שירות – עד  30%משטח הבניה העיקרי בתוספת שטח חניה מקורה בהתאם
למספר מקומות חניה שידרשו על פי התקן התקף בעת הוצאת היתר בניה.
תכסית –  10,900מ"ר.
מגרש 1002
למגרש לא הוקצו זכויות בניה בתכנית והוא מופיע בתשריט ובנספח הבינוי כמגרש
חניה.

-16תשריט תכנית מס' ק 331/ה'
מגרש 1002

מגרש 1001

 10.2רישוי הבניה
בתיקי הבניין בוועדת בנין ערים – קריות נמצאו מסמכי רישוי בניה שונים שהוצאו
לפרויקט הנדון – כמפורט להלן:
מתחם

מס' היתר

תאריך מתן
ההיתר
30.4.1992
1.6.1995
16.8.2010

20110043

7.2.2011

20110015

7.3.2011

20110356

7.4.2011

20120035

22.2.2012

102/29/87
144/29/87
20100367

קניון

תחנת דלק

20120865

7.5.2013

20130229

31.12.2013

20130231
20140276
20141644

10.11.2013
21.9.2014
15.1.2015

20153868
20151226

7.4.2016
21.4.2016

121/46/93

26.12.1994

מטרה
שימוש חורג בחלק מהמקלט למטווח
תחנת מוניות וסככה לרחיצת מכוניות.
התקנת מערכת פוטו וולטאית על
חלק מגג הקריון.
שינויי פנים במערך החנויות ,ביטול
גלריות והחלפת חלק מהגג.
הוספת שטח מסחרי (חנות) במתחם
החניון המקורה הדרומי.
התקנת מערכת פוטו-וולטאית על
חלק מגג הקריון
תכנית שינויים במיקום חדר המיתוג
וטרנספורמציה עבור המערכת הפוטו-
וולטאית.
הוספת שטח מסחרי לחנות "שקם
אלקטריק" במבנה החניון
הוספת  2גלריות ושינויי פנים במבנה
שדרת הכוכבים
הוספת מעלית נגישות לנכים
הוספת גלריה בחנות "בנא משקאות"
תוספת שטח מסחר לחנויות במבנה
החניון המקורה (הדרומי) במקום
מקומות חניה
מצב סופי להיתר מס' 20141644
הצבת מכולה ושימוש חורג בה
כמשרד למכירת רכב
הקמת תחנת דלק.
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מס' היתר

תאריך מתן
ההיתר
1.7.1999

209902

31.1.2000

20000179

12.6.2000

315/20/99

ביאליק סיטי

מגדלי הקריון

20000613

2.7.2011

76/47/93
147/47/93
352/47/93
טופס 4

5.9.1993
5.9.1993
12.6.1995
25.9.1996

מטרה
הקמת חניון תת קרקעי בגובה 2
קומות תת קרקעיות – שלב א'.
המשך בניית המבנה המסחרי ובנין
בית המשפט מעל החניון התת
קרקעי( .דו-קומתי).
הוספת מבנה מסחרי למבנה בית
המשפט והמסחר הקיים ושינוי פנימי
בחלק המבנה המסחרי הקיים ע"פ
תכנית בנין עיר ק 331/ה'.
תכנית שינויים להיתר מס' 315/20/99
מתאריך  1.7.99המתבטאת בתוספת
שטח ,הוספת יציעים לחלק מהחנויות
והוספת שטח אחסון.
הקמת מבנה משרדים אחד.
הקמת מבנה משרדים (אחד) השני.
תכנית שינויים פנימיים.
להיתרים 147/47/93 ,76/47/93
. 352/47/93,

 10.3סיכום זכויות הבניה
להלן ריכוז שטחי הבניה בפרויקט עפ"י תכניות מאושרות להיתרי בניה:
מתחם

שטח עיקרי
במ"ר

שטח שירות
במ"ר

סה"כ
במ"ר

קניון

38,800

27,333

66,132

מגדלי הקריון

10,155

5,169

15,324

ביאליק סיטי

14,000

8,381

22,381

סה"כ

62,955

40,882

103,837

הערות

ללא שטחי חניה
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לשימושים עיקריים (במ"ר):
מתחם

הקניון

שטח מנוצל
סה"כ
שימושים עפ"י תב"ע
עפ"י היתרי
זכויות
הבניה
עפ"י ת.ב.ע
38,800
42,227
מסחר ,עסקים ,משרדים
ובידור

יתרת
זכויות
3,427

מגדלי הקריון מגורים ,משרדים ,מסחר,
תרבות ובידור

31,186

10,155

21,031

ביאליק סיטי מסחר ,עסקים ,משרדים,
אחסנה ,תרבות ובידור
אולמות ארועים וחניה
סה"כ

14,000

14,000

0

87,413

62,955

24,458

 10.4אומדן היטל השבחה
כפי שנמסר לנו מהחברה ,היטל ההשבחה בגין הזכויות מתכניות מאושרות משולם לפי
מימוש בפועל.
בהסתמך על ערכים שנקבעו בשומה מוסכמת מיום  20.12.1990בין שמאי הועדה
לשמאי הבעלים ,אומדן היטל ההשבחה בגין יתרת זכויות הבניה ,המשוערך למועד
הקובע לחוות דעת זו ,הינו בסך של כ.₪ 2,000,000 -
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 11.1הרישום בלשכת רישום המקרקעין
עפ"י דפי מידע מפנקס הזכויות המתנהל בלשכת רישום מקרקעין חיפה ,שהופקו
באמצעות האינטרנט מיום  ,15.1.2017החלקות עליהן ניצב הפרויקט רשומות – בלשכת
רישום המקרקעין – כדלקמן:
חלקה  209בגוש 10431
שטח החלקה:

 13,324מ"ר

בעלויות:

קרן קיימת לישראל בשלמות.

חכירות:

מליסרון בע"מ בשלמות ,תאריך סיום .19.3.2057

חלקה  210בגוש 10431
שטח החלקה:

 2,336מ"ר

בעלויות:

קרן קיימת לישראל בשלמות.

חכירות:

מליסרון בע"מ בשלמות ,תאריך סיום .19.3.2057

חלקה  212בגוש 10431
שטח החלקה:

 98,788מ"ר

בעלויות:

קרן קיימת לישראל בשלמות.

חכירות:
החוכרים

תאריך סיום

חלק בשטח
במ"ר

מליסרון בע"מ

19.3.2057

5,394

7.3.2041

22,276

14.3.2044

740

26.11.2037

70,378

סה"כ

98,788

משכנתאות:
על החכירה של מליסרון בע"מ במתחם הקניון רשומות מספר משכנתאות לטובת רזניק
פז נבו ר.פ.ן נאמנויות  2007בע"מ ורזניק פז נבו נאמנויות בע"מ.
המשכנתאות רובצות על חכירות מס'  ,44270/08/02,3ללא הגבלת סכום.
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הוצגו בפנינו חוזי חכירה מהוונים שנחתמו ביום  17.9.2008בין מינהל מקרקעי ישראל
("המחכיר") לבין מליסרון בע"מ ("החוכר") לגבי החלקים השונים במתחם (חוזים
נפרדים).
להלן עיקרי הדברים:
מתחם הקניון
המקרקעין:

גוש ,10431 -חלקה(212 -חלק)

שטח:

 70,378מ"ר לפי תכנית מפורטת מס' ק331/

יעוד:

מסחר ושירותים אחרים

מטרת החכירה:

מסחרי (שינוי יעוד מתעשייה למסחר)

קיבולת הבניה:

 27,235.1מ"ר מבונים

תקופת החכירה:

 49שנים החל מיום אישור העסקה  27.11.1988ועד .26.11.2037
ותקופת חכירה נוספת של  49שנים ,החל מתום תקופת החכירה.

מתחם מגדלי הקריון
המקרקעין:

גוש ,10431 -חלקה( 212 -חלק)

שטח:

 22,276מ"ר.
לפי תכנית מפורטת מס' ק 331/א'.

יעוד:

אזור מיוחד א' (מגורים ועסקים).

מטרת החכירה:

מגורים ,מסחר ,משרדים ,עסקים ,תרבות ובידור ,מסעדות.

קיבולת הבניה:

 31,186מ"ר מבונים.

תקופת החכירה:

 49שנים החל מיום אישור העסקה  8.3.1992ועד .7.3.2041
ותקופת חכירה נוספת של  49שנים ,החל מתום תקופת החכירה.

מתחם ביאליק סיטי
המקרקעין:

גוש ,10431 -חלקות( 209 -בשלמות)( 210 ,בשלמות) ו( 212 -חלק)

שטח:

 21,054מ"ר.
לפי תכנית מפורטת מס' ק 331/ה'.

-21יעוד:

מסחר ושירותים אחרים.

קיבולת הבניה:

 18,200מ"ר מבונים.

תקופת החכירה:

 49שנים החל מיום אישור העסקה  20.3.2008ועד  .19.3.2057אין
תקופה נוספת.

תחנת דלק
המקרקעין:
שטח:

גוש ,10431 -חלקה( 212 -חלק).
 740מ"ר.
לפי תכנית מפורטת מס' ק.365/

יעוד:

תחנת דלק.

תקופת החכירה:

 49שנים החל מיום אישור העסקה  15.3.1995ועד .14.3.2044
ותקופת חכירה נוספת של  49שנים החל מתום תקופת החכירה.

 11.3ריכוז מצב זכויות הבניה
להלן ריכוז מצב זכויות הבניה בתכניות בנין עיר והניצול עפ"י היתרי בניה ,בהשוואה
לקיבולת הבניה עפ"י חוזי החכירה (במ"ר):
מתחם

שימושים עפ"י תב"ע

קיבולת בניה
בחוזי החכירה

סה"כ זכויות
עפ"י ת.ב.ע
(עיקרי)

שטח מנוצל
עפ"י היתרי
הבניה
(עיקרי)

הקניון

מסחר ,עסקים ,משר דים
ובי דור
מגורים ,משר דים ,מסחר,
תרבות ובי דור
מסחר ,עסקים ,משר דים,
אחסנה ,תרבות ובי דור
אולמות ארועים וחניה

27,235

42,227

38,800

31,186

31,186

10,155

18,200

14,000

14,000

76,621

87,413

62,955

מג דלי הקריון
ביאליק סיטי

סה"כ

 11.4תשלומים לרשות מקרקעי ישראל (רמ"י)
( )1כפי שנמסר לנו מהחברה ,שולמו דמי היתר עבור תוספות הבניה מעבר לקיבולת
בחוזי החכירה (עפ"י היתרי הבניה) .כמו כן ,שולמו דמי היתר לרמ"י בגין יתרת
הזכויות באזור מיוחד א' (תכנית מס' ק 331/א').
( )2מעבר לכך ,לגבי מתחם הקניון ,במקרה של בניה נוספת ייגבו דמי היתר בהתאם
לנהלי רמ"י שיהיו בתוקף באותה עת .דהיינו בעת מימוש יתרת זכויות הבניה
(בדרך של הוצאות היתר בניה) צפויה דרישת תשלום עבור דמי היתר.
( )3דמי היוון "יובל חכירה" – בתום תקופת החכירה יידרש תשלום דמי היוון לתקופת
חכירה נוספת עפ"י החלטות רמ"י הרלוונטיות.

-22 .12הפעילות הכלכלית בפרויקט
 12.1מתחם הקניון
הקריון הינו מרכז מסחרי פעיל ,בשטח מסחרי (שטח לשיווק הכולל חנויות ודוכנים
קבועים) כולל של כ 48,200 -מ"ר ,ובנוסף ,שטח לשיווק של כ 5,200 -מ"ר המשמש
למשרדים ,מחסנים וכד'.
שיעור התפוסה בקניון ,נכון למועד חוות הדעת ,עומד על כ.98% -
בקניון פועלים מעל ל 250 -עסקים שונים ,בתמהיל מגוון.
כאמור ,קיימים שטחי מסחר פנויים בהיקף של כ 460 -מ"ר לשיווק.
 12.2תחנת התדלוק
תחנת התדלוק וחנות הנוחות הצמודה לה מושכרות לחב' סונול ,בחוזה המסתיים
באוקטובר  ,2017עם אופציה להארכת תקופת השכירות.
עפ"י הסכם השכירות ,דמי השכירות עבור ההפעלה של תחנת הדלק יהיו קבועים ,והם
צמודים למדד המחירים לצרכן בשיעור של .95%
 12.3מתחם מגדלי הקריון
המתחם כולל שני מגדלי משרדים ,בשטח לשיווק כולל של כ 12,900 -מ"ר ,המושכרים
ברובם לקופ"ח ,משרדים ,מרפאות וקליניקות רופאים.
שיעור התפוסה בשני המגדלים נכון למועד חוות הדעת ,עומד על כ.95% -
בבניין המזרחי קיימים שטחים פנויים בהיקף של  670מ"ר לשיווק.
 12.4מתחם ביאליק סיטי
המתחם כולל שני מגדלי משרדים מעל שני מרתפי חניה ,קומת קרקע מסחרית וגלריה,
בשטח לשיווק כולל של כ 22,100 -מ"ר.
שיעור התפוסה במתחם נכון למועד חוות הדעת ,עומד על כ.99% -
כאמור ,בבניין הדרומי קיימים שטחים פנויים בהיקף של כ 150 -מ"ר לשיווק.

-23 12.5ריכוז נתוני השכירות
להלן ריכוז נתוני השכירויות בפרויקט עפ"י נתוני החברה לחודש דצמבר :2016
הקניון:
שימוש

שטח משווק
במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר

מסחר

47,712

₪ 8,770,477

₪ 184

משרדים

821

₪ 60,604

₪ 74

מחסנים ושונות

3,529

₪ 412,622

סה"כ

52,062

₪ 9,243,703

₪ 178

שטחים פנויים – קיימים שטחים פנויים של כ 460 -מ"ר שטחי מסחר.3
כמו כן ,קיים שטח של כ 280 -מ"ר המשמש למשרדי הנהלת הקניון והחניון.
השוואה לתקופות קודמות:
דצמ15-

דצמ14-
הכנסה חודשית משטחי מסחר ,מחסנים
ושונותביחס לשנה קודמת
שינוי

דצמ16-

₪ 9,243,703 ₪ 8,916,139 ₪ 9,063,290
3.7%

שטח משווק ברוטו (במ"ר)

50,663

50,581

52,062

ממוצע למ"ר משווק

₪ 179

₪ 176

₪ 178

הערה :הנתונים שלעיל הינם עבור השטחים המניבים במועד הדיווח (ללא תוספת
דמ"ש עבור השתתפות בחניון).
ביאליק סיטי:
שימוש

שטח משווק
במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר

בתי משפט ומשרדי ממשלה

5,139

₪ 312,706

₪ 61

שטחי מסחר ומכון כושר

11,844

₪ 962,956

₪ 81

משרדים

2,991

₪ 186,507

₪ 62

שונות

1,990

₪ 92,824

סה"כ

21,963

₪ 1,554,993

₪ 71

בנוסף ,קיימים כ 150 -מ"ר שטחים שנכון למועד הקובע לא מאוכלסים.

3

כמו כן ,קיימים שטחים פנויים של כ 250 -מ"ר (תיאטרון הקריון לשעבר) וכ 600 -מ"ר שטחי מחסנים שנכון למועד הקובע אינם

משווקים.

-24השוואה לשנים קודמות:
סעיף
הכנסה חודשית מבתי משפטי ומשרדי ממשלה

דצמ14-

דצמ15-

דצמ16-

₪ 317,114

₪ 313,654

₪ 312,706
-0.30%

שינוי ביחס לשנה קודמת
₪ 962,339

₪ 962,956

₪0

0.06%

₪ 278,922

₪ 279,331

₪0

0.15%

שטח משווק ברוטו (במ"ר)

21,764

21,943

21,963

ממוצע למ"ר משווק

₪ 71

₪ 71

₪ 71

₪ 972,245

הכנסה חודשית משטחי מסחר
שינוי ביחס לשנה קודמת
הכנסה חודשית משטחי משרדים ושונות

₪ 268,479

שינוי ביחס לשנה קודמת

הערה :הנתונים שלעיל הינם עבור השטחים המניבים במועד הדיווח.
מגדלי הקריון:
שימוש

שטח משווק
במ"ר

דמי שכירות
חודשיים

דמי שכירות
ממוצעים
למ"ר

מגדל  - 1קופ"ח  +מכון מור

6,801

₪ 418,262

₪ 62

מגדל  - 2משרדים ומרפאות

5,393

₪ 346,759

₪ 64

מגדל  - 2שונות

46

₪ 43,932

סה"כ

12,239

₪ 808,953

₪ 66

בנוסף ,קיימים  670מ"ר שטחי משרדים פנויים.
השוואה לשנים קודמות:
סעיף
הכנסה חודשית קופ"ח ,מ .מור ,ושוכרים שונים

דצמ14-

דצמ15-

דצמ16-

₪ 797,507

₪ 795,836

₪ 808,953
1.6%

שינוי ביחס לשנה קודמת
שטח משווק ברוטו (במ"ר)

11,927

12,034

12,239

ממוצע למ"ר משווק

₪ 67

₪ 66

₪ 66

הערה :הנתונים שלעיל הינם עבור השטחים המניבים במועד הדיווח.

-25 12.6פעילות הניהול
הפרויקט מנוהל ע"י חב' קריון-מרכז קניות בע"מ (בעלי הזכויות בנכס) .החברה מבצעת
את פעולות האחזקה בפרויקט.
החברה משכירה את השטחים בפרויקט ,גובה מהשוכרים דמי שכירות ודמי ניהול
ומבצעת את פעולות האחזקה הנדרשות.
עפ"י תקציב לשנה הבאה ,ההכנסה החודשית הממוצעת מדמי ניהול ,הצפויה להתקבל
משטחי מסחר בקניון (ללא מחסנים) ,הינה בסך של כ ₪ 55 -למ"ר משווק ,וכ₪ 18 -
למ"ר משרדים משווק במגדלי הקריון ובביאליק סיטי.
להערכתנו ,הכנסה זו מצויה בטווח הסביר ביחס לפרויקטים אחרים בעלי מאפיינים
דומים.
 12.7מכירת חשמל לדיירים
אספקת החשמל לשטחים המושכרים בפרויקט נעשית ישירות ע"י המשכיר בדרך של
אספקת חשמל בצובר.
המשכיר משלם לחב' חשמל עבור אספקת החשמל בתעריף מתח נמוך ,ומספק
לדיירים חשמל במתח גבוה עפ"י תעריפי חב' החשמל .הפער בין התעריפים (מתח
גבוה ומתח נמוך) מהווה מקור הכנסה נוסף לבעלים.
 12.8מתקנים סולאריים
על חלק מגג הקריון מותקנות שתי מערכות פוטו-וולטאיות ,אחת מהן הותקנה בתחילת
שנת  – 2012מערכת בגודל של  77קו"טש ,לגביה נחתם הסכם עם חברת חשמל
לתקופה של  20שנה ,וכאמור התקבל היתר בניה.
 12.9תפעול החניון
החניון כולל  2,075מק' חניה סביב מבנה הקריון ו 852-מק' חניה סביב בית המשפט,
ובסה"כ  2,927מק' חניה.
במהלך הרבעון הראשון של שנת  2015הוסב חניון הפרויקט לחניון בתשלום (בכניסה
לחניונים הוצבו שערים חשמליים וכן מוקמו עמדות תשלום) ,כאשר התשלום עבור
החניה הינו החל מהשעה הרביעית.
כפי שנמסר לנו מהחברה ,שוכרי היחידות בפרויקט משלמים סכום נוסף עבור
השתתפות בעלות תפעול החניה.

-26 12.10תקציב שנת 2017
להלן ריכוז ההכנסות השנתיות הצפויות בשנת  ,2017עפ"י תקציב אשר הוכן ע"י
הנהלת החברה:
מקור הכנסה

סה"כ שנתי

קניון הכנסות משכירות כולל חניה מכלל המתחם

₪ 114,581,963

תחנת התדלוק

₪ 1,623,600

הכנסות משטחים מושכרים במגדלי הקריון

₪ 9,604,643

הכנסות משטחים מושכרים בביאליק סיטי

₪ 18,742,212

תוספת הכנסה מפדיון

₪ 5,756,000

רווח ממכירת חשמל ומתקנים סולארים

₪ 5,422,893

עודף מפעילות הניהול

₪ 8,685,933

סה"כ

₪ 164,417,244

שטחים פנויים – בפרויקט קיימים שטחים פנויים ומתחלפים בהיקף של כ 1,470 -מ"ר,
מהם כ 650 -מ"ר מסחר וכ 820 -מ"ר למשרדים .עפ"י תחזית החברה ,ההכנסה השנתית
הצפויה משטחים אלו הינה בסך כולל של כ 1,243 -אלפי .₪
הוצאות חד פעמיות – תקציב לשנה הבאה מביא בחשבון הפחתות חד-פעמיות הנובעות
מהקלות בשכר דירה בקניון בסך כולל של כ 1,500 -אלפי .₪
בדיקת סבירות התקציב:
לצורך בחינת סבירות הנתונים ,ערכנו בדיקה של חוזי השכירות החדשים שנחתמו
במהלך השנה ושל השוכרים המהותיים בפרויקט .הנתונים נמצאו תואמים את דווחי
החברה.
השוואה לשנים קודמות:
להלן ריכוז פעילות השכרה וניהול לשנים ( 2014-2016במיליונים):
2014

2015

2016

NOI

₪ 152.2

₪ 154

₪ 158.4

שינוי ביחס לשנה קודמת

-99.89%

1.18%

2.86%

-27 12.11נתונים נוספים
נתוני פדיון – עפ"י נתוני הפדיון שהתקבלו עבור חודשים ינואר-נובמבר  2016עולה ,כי
חל גידול בשיעור של כ 2.8% -ביחס לתקופה המקבילה בשנה קודמת.
ה"עומס על השוכרים" – המוגדר כיחס שבין הוצאות השוכרים הכוללת את דמי
השכירות ודמי הניהול (לפי תקציב לשנת  )2017לבין הפדיון (סך לשנת  – )2016הינו
בשיעור של כ ,15% -נתון המצביע כי דמי השכירות תואמים את רמת הפעילות
הכלכלית בקניון.
סיום חוזים – במהלך שנת  2017צפויה להסתיים תקופת השכירות לגבי  39שוכרים,
בשטח מושכר כולל של כ 2,700 -מ"ר (כ 5% -מהשטחים המושכרים).
כפי שנמסר לנו מהנהלת החברה ,לאור הביקוש לשטחי מסחר בקניון צפוי חידוש חוזים
או כניסת שוכרים חדשים.

-28 .13עקרונות השומה
קיימות שלוש שיטות עקרוניות להערכת שווי נכסי מקרקעין:
שיטת ההשוואה – השיטה מבוססת על הערכת שווי השוק של הנכס – בהסתמך על
עסקות שנעשו בנכסים אחרים הדומים לנכס המוערך במיקומם ,אופיים ומידת סחירותם.
שיטת היוון ההכנסות – בשיטה זו שווי הנכס יקבע ע"י היוון ההכנסה המתקבלת ,או עשויה
להתקבל ממנו לאורך זמן.
פעולת ההיוון נעשית לפי שער ריבית ,ששיעורו נקבע בהתאם לאופי ורמת הסיכון הגלומה
בהכנסה השוטפת מהנכס.
שיטת ההוצאה (השווי הפיזי) – שווי השוק לפי שיטה זו יוערך לפי העלויות הצפויות
להקמת נכס הדומה לנכס הנדון (שווי קרקע כריקה ופנויה ,בתוספת עלות הפיתוח והקמת
המבנים ובניכוי הפחת לסוגיו השונים – באם קיים).
התייחסות לנכס המוערך:
הנכס הנדון הינו פרויקט מסחרי בהיקף בנוי של למעלה מ 100,000 -מ"ר ,המיועד עפ"י אופיו
ועפ"י הסכמים בפועל להשכרה לשוכרים שונים – לצורך שימוש כנכס מניב תשואה.
הפרויקט הינו ייחודי בגודלו באזור הצפון בפרט ובארץ בכלל ,וכולל קניון ,מתחם בתי קולנוע,
מגדלי משרדים ומרפאות ותחנת תדלוק ,המהווה מוקד משיכה אזורי.
הפרויקט ממוקם בסביבת מגורים מתפתחת (כאמור ,בסביבה צפויה לקום שכונה חדשה
הכוללת כ 4,500 -יח"ד) ,בסמיכות לעורקי תחבורה ראשיים ,ומאופיין בשנים האחרונות
ביציבות בשיעורי התפוסה הגבוהים ,ובעליה עקבית בהכנסות ובהיקף פדיונות העסקים
שפועלים בקניון.
השיטה המועדפת להערכת שווי נכסי מקרקעין בנויים ומניבי תשואה הינה שיטת היוון
ההכנסות ,שכן ההכנסות המתקבלות מהשכרת השטחים מהוות אינדיקציה ישירה לסכום
שמשקיע פוטנציאלי סביר יהיה מוכן לשלם בגין הנכס.
קביעת שיעורי ההיוון:
ככלל ,שיעור ההיוון משקף את התשואה הדרושה ,כדי להוות כוח משיכה להשקעת הון.
מכאן ,שבחירת השער המתאים מהווה גורם מכריע בקביעת השווי.
שיעורי ההיוון לתזרים הצפוי להתקבל מהנכס הינם פועל יוצא של שיעורי ההיוון המקובלים
כיום לנכסים מניבי תשואה ,כאשר שיעור ההיוון המקובל בשוק נקבע בנקודת זמן מסוימת,
לסוג נכסים מסוים ,ובהקשר של שיעור הריבית והציפיות האינפלציוניות במשק באותה עת.
לצורך קביעת שיעורי ההיוון למרכיבי ההכנסה השונים הצפויים להתקבל בנכס משתמשים
בגישת ההשוואה – לפיה בוחנים עסקאות לנכסים מניבים בעלי מאפיינים דומים ,ככל הניתן,
תוך ביצוע התאמות נדרשות.

-29שיעורי ההיוון לתזרימי המזומנים הצפויים יבטאו את הסיכון (השונה) הקיים בכל אחד
ממרכיבי תזרים המזומנים.
יצויין ,כי קיים קושי לנתח את עסקאות ההשוואה באופן פרטני של כל מרכיב התזרים,
ולפיכך ,עסקאות ההשוואה משמשות למעשה לצורך בחינת סבירות תוצאת שיעור ההיוון
הכולל המתקבל בנכס הנישום (לאחר קביעת שיעור ההיוון הפרטני לכל מרכיב תזרים).
סקירה כללית לגבי מצב שוק הנכסים המניבים:
שוק הנכסים המניבים מתאפיין בשנים האחרונות בעלייה ניכרת בביקוש לרכישת נכסים ע"י
גופים מוסדיים ,וזאת בשל המרווח הגדול שנוצר בין התשואות בשוק האג"ח הסולידי
(ממשלתי וקונצרני) לבין התשואות מנדל"ן מניב וכן ,בשל הרצון לגוון את תיק הנכסים
שלהם (על רקע המשבר העולמי).
כמו כן ,מאופיין השוק בהעדר היצע של נכסים איכותיים המוצעים למכירה וזאת בשל העדר
אפיקי השקעה אלטרנטיביים וטובים יותר לשימוש בכסף.
התייחסות לנכס הנדון:
מניתוח עסקאות השוואה בשלוש השנים האחרונות עולה ,כי שיעור התשואה שנקבע
בעסקאות למרכזים מסחריים הינו בטווח של  7.1%עד  ,8.1%ובשוק נכסי משרדים/תעסוקה
בטווח של  7.2%עד .8.5%
להלן מספר עסקות מכר של נכסים מניבים שנערכו במהלך השנים האחרונות:4
מרכזים מסחריים:
תאריך
העסקה/
הפרסום

₪ 304,000

04/2014

רכישת  30%מזכויות ב"דיזנגוף סנטר" בת"א

06/2014

רכישת תחנת תדלוק הכוללת חנות נוחות ומבנה המשמש למשרדים ומסחר ₪ 34,500

7.65%
8.12%

02/2015

רכישת  51%במרכז מסחרי " Gבעמק" בעפולה

₪ 171,700

7.13%

08/2015

רכישת  50%במרכז מסחרי "רמלוד" ברמלה

₪ 69,000

8.12%

09/2016

רכישת מלוא הזכויות בקניון הפיסגה בירושלים

₪ 224,000

7.30%

)(1

4

הנכס

סכום הרכישה שיעור
התשואה
)באלפים(

)(1

ביום  7.1.2015דיווחה קבוצת עזריאלי על התקשרות החברה בהסכם מכר מותלה לרכישת  51%מהזכויות במרכז
המסחרי ("הנכס") מחברת ג'י ישראל מרכזים מסחריים בע"מ ("המוכרת") .ביום  5.2.2015דיווחה חברת ריט 1
(המחזיקה ב 49% -מהזכויות במרכז המסחרי) על מימוש זכות הסירוב הראשון ,עבורה וכן בנאמנות עבור
ג'יי.טי.אל.וי ,1שותפות מוגבלת (" .)"JTLVבהתאם לעסקה 31% ,מהנכס יירכש על ידי ריט 1ו 20% -מהנכס יירכש
על ידי ריט 1בנאמנות עבור .JTLV

מקור המידע :פרסומים במגנא וכן מידע הקיים במשרדנו לגבי נכסים שמטופלים על ידנו.
שיעורי התשואה המוצגים בטבלה לעיל מבטאים את היחס בין דמי השכירות המתקבלים בפועל נכון למועד הרכישה
לבין מחיר הרכישה ,ואינם מעידים על שיעורי התפוסה בנכס ,וכן מרכיבי שווי אחרים ,כגון יתרת זכויות בניה לניצול.

-30מבני משרדים/תעסוקה:
הנכס

תאריך
העסקה/
הפרסום

סכום הרכישה

שיעור
התשואה

)באלפים(

05/2014

שש קומות ב"בית פסגות" בתל אביב

₪ 78,200

8.00%

09/2014

מבנה משרדים באור יהודה

₪ 62,000

7.51%

10/2014

זכויות ( )25%ב"מגדל אלקטרה" בתל אביב

₪ 300,000

7.5%

)(2)(1

10/2014

מבנה משרדים בטירת הכרמל

₪ 118,000

8.5%

)(1

11/2014

חמש קומות ב"מגדל אביב" בתל אביב

₪ 40,000

7.75%

12/2014

זכויות ( )25%ב"מגדל אלקטרה" בתל אביב

₪ 302,500

7.5%

)(2)(1

12/2014

זכויות ( )50%ב"בית קודאק" בפתח תקווה

₪ 155,100

8.0%

)(1

12/2014

מבנה משרדים ברמת גן

₪ 211,180

7.75%

02/2015

שתי קומות משרדים במגדל "משה אביב" ברמת גן

₪ 36,800

7.47%

)(1

)(3

02/2015

מבני תעשייה ולוגיסטיקה באזור התעשייה הצפוני בלוד ₪ 27,550

8.4%

)(1

02/2015

מבנה משרדים בהוד השרון

₪ 60,250

8.3%

)(4

03/2015

זכויות ב"בית פסגות" בתל אביב (ע"י ריט)1

₪ 67,500

8.4%

)(5

09/2015

זכויות ב"בית פסגות" בתל אביב (ע"י ריט)1

₪ 36,839

7.25%

)(6

09/2015

זכויות ב"בית פסגות" בתל אביב (ע"י איי.די.איי)

₪ 200,000

7.25%

)(6

10/2015

מבנה תעשייה (אחסנה) בראש העין

₪ 77,000

8.00%

12/2015

זכויות במבנה משרדים בתל אביב

₪ 85,430

7.2%

01/2016

מבנה משרדים ותעשייה בפארק התעשייה בקיסריה

₪ 70,000

7.50%

03/2016

מבני משרדים באזור התעשייה הצפוני בלוד

₪ 195,800

7.40%

04/2016

מבנה משרדים בירושלים

₪ 95,000

7.37%

11/2016

מבנה משרדים ותעשייה בפתח תקווה

₪ 27,550

7.80%

11/2016

מבנה למשרדים ומסחר בתל אביב

₪ 275,000

7.27%

)(7

)(8

הערות:
)(1

נכסים בטיפול משרדנו  -מפאת סודיות עסקית נתונים מלאים לגבי עסקאות אלו אינם מוצגים
בחוות הדעת.

)(2

באוקטובר מכרה אלקטרה נדל"ן את זכויותיה בפרויקט ,ובדצמבר נענתה אלקטרה השקעות
להצעה נוספת למכור את חלקה בפרויקט.

)(3

הנכס כולל כ 4,000 -מ"ר שטחי השכרה וכן  40מקומות חניה המושכרים במלואם.

)(4

נכון למועד העסקה המבנה מושכר בתפוסה של  96%ל 7 -שוכרים לתקופות שכירות קצרות (2-4
שנים) .כמחצית מדמי השכירות צמודים למדד המחירים לצרכן ומחצית צמודה לשער הדולר.
שיעור התשואה המוצג הינו עפ"י הערכת החברה לנכס בתפוסה מלאה.

)(5

הממכר כולל  4,500מ"ר ו 79 -מק' חניה המושכרים בתפוסה של כ 98% -לכ 30 -שוכרים לתקופות
שכירות קצרות עד שנת  .2017התמורה הכוללת בגין הממכר בסך של  67.5מיליון  ₪כוללת
הסבת הלוואה שהמוכר קיבל מבנק מסחרי שיתרתה בסך של כ 34 -מיליון .₪
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איי.די.איי .חברה לביטוח בע"מ רכשה  50%מהזכויות מבניין משרדים בתל אביב המכונה "בית
פסגות" ,זאת לאחר שריט  ,1במסגרת הסכמות בין הצדדים ,מימשה זכות סירוב ביחס להצעת
איי.די.איי לרכישה של חלקים נוספים מן השטחים בנכס .יצוין ,כי מרבית הבניין מושכר (כ)56% -
לפסגות בית השקעות בע"מ ,עד ליום  31בדצמבר .2024

)(7

הנכס מושכר בתפוסה מלאה לשני שוכרים על פי הסכמי שכירות בתוקף ,האחד עד ליום
( 30.6.2017עפ"י פרסומים בעיתונות מהווה  85%מהנכס  -מושכר למדינת ישראל) והשני עד ליום
( 20.5.2020עפ"י פרסומים מושכר לקבוצת דלק מוטורס).

)(8

עפ"י דיווח של חב' אמות ,החברה רכשה את מלוא זכויות החכירה המהוונות בפרויקט למסחר
ומשרדים ברחוב הברזל  30ברמת החייל .הפרויקט כולל הסכמות להשכרה של למעלה מ60% -
משטחי הפרויקט .היקף ההשקעה בפרויקט ,בהתאם לדיווח של החברה מוערך בסך של כ-270 -
 280מיליון  ₪כאשר ה NOI -הצפוי להתקבל מהפרויקט בתפוסה מלאה הינו כ 19-21 -מיליון ₪
לשנה .שיעור ההיון המוצג מהווה מיצוע טווח הערכת הרוכשת.

קביעת שיעורי ההיוון לנכס הנדון:
מרכיבי ההכנסה ואופן קביעת שיעורי ההיוון לגביהם:
מקור הכנסה
הקניון

שיקולים עיקריים בבחירת שיעור ההיוון

שיעור ההיוון
שנקבע

גודלו וייחודו של הפרויקט ,המהווה קומפלקס עסקים
המהווה מוקד משיכה אזורי המשלב מרכז מסחרי ,בנייני
משרדים ובית משפט; מיקומו בסביבת מגורים מתפתחת,
ונגישותו הטובה – בסמיכות לצירי תנועה ראשיים ,בשילוב

7.25%

פרמטרים כלכליים של הפעילות העסקית בקניון ,כגון:
שיעור תפוסה גבוה ויציב לאורך השנים ,עליה עקבית
בהכנסות ובהיקף הפדיונות ,ועומס סביר על השוכרים.
ביאליק סיטי

שיעור ההיוון לשטחים המושכרים לבתי המשפט ומשרד
הרווחה משקף את רמת הביטחון הגבוהה לקבלת
ההכנסות מהשוכר ,ובהשוואה לעסקאות לרכישת משרדי

6.75%

ממשלה המושכרים לתקופה ארוכה.
שיעורי ההיוון לשטחים האחרים המושכרים בבניינים אלו –
שטחי מסחר ,מכון כושר ,משרדים ואחרים – יחושבו לפי
שיעורי היוון בהתאם לרמת הסיכון הגלומה בכל אחד

7.0% - 9.0%

ממקורות ההכנסה.
תוספת הכנסה מפדיון

רמת סיכון גבוהה ביחס למרכיב ההכנסה הבסיסי

מגדלי הקריון

עפ"י עסקאות השוואה של בנייני משרדים ,בהתאמה
למיקום ,הרכב השוכרים ותנאי השכירויות.

חשמל ,פוטו-וולטאי

הכנסות אלו יחושבו לפי שיעורי היוון בהתאם לרמת

ורווחי ניהול

הסיכון הגלומה ממקורות הכנסה אלו.

הכנסה משטחים

הובא בחשבון הסיכון ואי הוודאות עד למציאת שוכרים

פנויים

מתאימים.

( 8.25%בסיס
)1% +
7.75 %

7.75% - 9%
 9%בתוספת
מקדם דחייה
למועד תחילת
ההנבה הצפוי

-32 .14גורמים ושיקולים בהערכה
בבואנו להעריך את שווי הנכס הנדון התחשבנו ,בין היתר ,בגורמים ובשיקולים הבאים:
א.

מיקום הפרויקט בצומת הדרכים דרך עכו חיפה וכביש מס'  ,79בסמיכות לכביש מס' 22
– "עוקף קריות" ,בחלקה הצפון-מזרחי של קריית ביאליק ,בסביבת מגורים.

ב.

שטחי הבניה הכוללים בפרויקט ,והיקף השטחים הסחירים.

ג.

סטנדרט הבניה ,הגימור ורמת התחזוקה הטובים.

ד.

רישוי הבניה – הפרויקט בנוי עפ"י תכניות מאושרות להיתרי הבניה שניתנו במהלך
השנים.

ה.

הזכויות בקרקע הן בחכירה מהוונת מרשות מקרקעי ישראל.

ו.

הזכויות המוערכות – זכויותיה של חב' מליסרון בע"מ ,המחזיקה במלוא הזכויות בפרויקט.

ז.

הפרויקט החל לפעול בשנת  1989ופועל בתפוסה גבוהה ויציבה לאורך שנים.

ח.

הובאו בחשבון התפלגות ותמהיל השימושים והשוכרים בשטחי הקניון ובשטחי משרדים.

ט.

ההכנסה התפעולית נטו הצפויה מהשכרת השטחים בפרויקט – עפ"י תקציב שנת 2017
שהוכן ע"י החברה.

י.

יתרת זכויות בניה – קיימת יתרת זכויות בניה לתוספת שטחים למגורים (דיור מוגן)
ולשטחי מסחר ומשרדים.
היטל השבחה – כפי שנמסר לנו מהחברה ,היטל ההשבחה בגין הזכויות מתכניות
מאושרות משולם לפי מימוש בפועל .כפי שנמסר לנו ,בגין סכום זה נרשמה הפרשה
בספרי החברה ,ולפיכך ,סכום זה לא הופחת משווי הנכס.
אומדן היטל ההשבחה המשוערך הינו בסך של כ.₪ 2,000,000 -
דמי היתר – הובא בחשבון אומדן דמי היתר בגין יתרת זכויות הבניה שטרם שולמו דמי
היתר בגינם במתחם הקניון.

יא .תשלומים לרמ"י – הובאו בחשבון ערכם הנוכחי של דמי ההיוון הצפויים לתשלום לרמ"י
בגין הארכת תקופות החכירה בתום תקופת החכירה בכ"א מהחוזים.

-33 .15תחשיב השווי
א .היוון הכנסות (ללא ביאליק סיטי):
מקור הכנסה

הכנסות שנתיות שיעור
היוון

שווי כזמין

קניון  -הכנסות משכירות כולל חניה
מכלל המתחם

₪ 114,581,963

₪ 1,580,440,874 7.25%

מקדם
דחיה

סה"כ שווי

1

₪ 1,580,440,874

תוספת הכנסה מפידיון

₪ 5,756,000

₪ 69,769,697 8.25%

1

₪ 69,769,697

מגדלי הקריון

₪ 9,604,643

₪ 123,930,877 7.75%

1

₪ 123,930,877

תחנת תדלוק

₪ 1,623,600

₪ 21,648,000 7.50%

1

₪ 21,648,000

רווח ממכירת חשמל ומתקנים
סולארים
מפעילות הניהול
רווחי

₪ 5,422,893

₪ 55,660,899 9.74%

1

₪ 55,660,899

₪ 8,685,933

₪ 99,267,803 8.75%

1

₪ 99,267,803

סה"כ מניב

₪ 145,675,033

₪ 1,950,718,151 7.47%

שטחי משרדים פנויים במגדלי הקריון ₪ 401,754

₪ 1,950,718,151

₪ 4,463,933 9.00%

₪ 4,240,737 0.95

שטחי מסחר פנויים בקניון

₪ 1,243,273

₪ 13,814,147 9.00%

₪ 13,123,439 0.95

סה"כ בתפוסה מלאה

₪ 147,320,060

₪ 1,968,996,231 7.49%

הוצאות חד-פעמיות
סה"כ

₪ 1,968,082,327

₪ -1,501,054
₪ 147,320,060

₪ -1,501,054
₪ 1,966,581,273

₪ 1,967,495,177 7.49%

ב .ביאליק סיטי:
מקור הכנסה

הכנסות שנתיות שיעור
היוון

שווי כזמין

מקדם
דחיה

סה"כ שווי

בית משפט ומשרדי ממשלה

₪ 3,763,856

₪ 55,760,830 6.75%

1

₪ 55,760,830

שטחי מסחר ומכון כושר

₪ 11,572,574

₪ 165,322,486 7.00%

1

₪ 165,322,486

משרדים

₪ 2,275,592

₪ 28,444,895 8.00%

1

₪ 28,444,895

שונות

₪ 1,130,190

₪ 12,557,667 9.00%

1

₪ 12,557,667

סה"כ מניב

₪ 18,742,212

₪ 262,085,877 7.15%

שטחים פנויים

₪ 67,188

₪ 746,533 9.00%

סה"כ בתפוסה מלאה

₪ 18,809,400

₪ 262,832,410 7.16%

ג .יתרת זכויות בניה:
יתרת זכויות בניה (מ"ר עיקרי)

24,458

שווי למ"ר מבונה

₪ 1,300

סה"כ שווי

₪ 31,796,011

בניכוי אומדן דמי היתר (*)

₪ -2,000,000

סה"כ שווי זכויות נטו

₪ 29,796,011

ד .סיכום התחשיב:
)א(

₪ 1,966,581,273

ביאליק סיטי

)ב(

₪ 262,800,926

היוון הכנסות (ללא ביאליק סיטי)
יתרת זכויות בניה

)ג(

₪ 29,796,011

הפחתת אומדן דמי היוון  -יובל חכירה

₪ -8,300,000

סה"כ שווי הנכס

₪ 2,250,878,210

ובמעוגל

₪ 2,251,000,000

₪ 262,085,877
₪ 715,049 0.96
₪ 262,800,926

-34(*) אומדן מחושב ליתרת זכויות הבניה במתחם הקניון שטרם שולמו דמי היתר בגינם (לגבי יתרת
הזכויות האחרות שולמו דמי היתר) ומביא בחשבון ,בין היתר ,דחייה ,סיכון ואי וודאות למימוש הזכויות.

ניתוח רגישות:
להלן בחינת השפעה דו-ממדית של שינויים בהנחות מהותיות בשומה – שיעור ההיוון
להכנסות משטחי מסחר ושיעור ההיוון להכנסות משטחי משרדים – על שווי הנכס
(במיליונים):
שיעור ההיוון להכנסות ממסחר
7.50%

7.25%

7.00%

7.50%

₪ 2,195

₪ 2,258

₪ 2,326

7.75%

₪ 2,188

₪ 2,251

₪ 2,319

8.00%

₪ 2,181

₪ 2,244

₪ 2,312

₪ 2,251
שיעור ההיוון להכנסות
ממשרדים

 .16הערכה
לאור האמור לעיל ,הננו מעריכים את שווי הנכס הנדון – במכירה ממוכר מרצון לקונה מרצון,
נקי מכל חוב ,שעבוד ,משכנתא וזכויות צד ג' ,למעט השוכרים החופשיים – בסך של
( ₪ 2,251,000,000שני מיליארד מאתיים חמישים ואחד מיליון שקלים חדשים).
הערות:
א.

השווי המוערך ,המפורט לעיל ,אינו כולל מס ערך מוסף.

ב.

היטל השבחה – כאמור ,היטל ההשבחה בגין הזכויות מתכניות מאושרות משולם לפי
מימוש בפועל .בהסתמך על ערכים שנקבעו בשומה מוסכמת מיום  20.12.1990בין
שמאי הועדה לשמאי הבעלים ,אומדן היטל ההשבחה בגין יתרת זכויות הבניה,
משוערך למועד הקובע לחוות דעת זו – הינו כ 2 -מיליון .₪
כאמור ,בגין סכום זה נרשמה הפרשה בספרי החברה ,ולפיכך ,סכום זה לא הופחת
משווי הנכס.

ג.

הערכה זו הוכנה בהתאם להוראות תקן מס'  17.1של הועדה לתקינה שמאית של
מועצת שמאי המקרקעין (פרוט מזערי נדרש בשומות מקרקעין המבוצעות לצורך דיווח
עפ"י חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-ולצורך יישום תקינה חשבונאית).

-35 .17נתונים נוספים
א .הנכס הוערך על ידנו במסגרת הדו"חות הכספיים של החברה בשלוש השנים האחרונות –
כדלקמן:
מועד קובע
31.12.2013
30.06.2014
31.12.2014
30.06.2015
31.12.2015
30.06.2016

סה"כ שווי הנכס
(באלפי )₪
1,981,000
1,996,000
2,084,000
2,082,000
2,168,000
2,169,000

ב .כפי שנמסר לנו ע"י החברה ,לא נערכו הערכות שווי ע"י שמאים אחרים בשלוש השנים
האחרונות.
ג .כפי שנמסר לנו ,הנכס רשום בספרי החברה ליום  30.9.2016בשווי של  2,174,600אלפי
.₪

 .18הצהרות
א.

הננו מצהירים בזאת כי אין לנו כל עניין אישי בנכס נשוא השומה ,בבעלי הזכויות בו או
במזמין השומה.

ב.

הדו"ח הוכן על-פי תקנות שמאי המקרקעין (אתיקה מקצועית) ,התשכ"ו – .1966

ג.

השומה הוכנה לצרכי מזמין השומה ולמטרת השומה בלבד .השומה אינה מהווה תחליף
לייעוץ משפטי ואין להסתמך עליה לכל מטרה אחרת .השימוש בשומה נאסר על כל צד
שלישי שאינו מזמין השומה ,ועורך השומה לא יהיה אחראי להסתמכות כלשהי כאמור.

בכבוד רב,

רענן דוד

משה פרידמן

כלכלן ( )MAושמאי מקרקעין

מהנדס ושמאי מקרקעין

תאריך חתימה סופי22.01.2017:

נספח ב' -הודעת קיבול
לכבוד
מליסרון בע"מ ("החברה")
באמצעות חבר הבורסה __________ :בע"מ ("חבר הבורסה")
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת רכש חליפין (סדרה ה') של החברה
הואיל

וביום  29בינואר  2017פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין ("דוח הצעת המדף") ,לפיו הציעה
החברה לרכוש עד  500,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') של החברה בתמורה להנפקת אגרות חוב
(סדרה י') של החברה לפי יחס החלפה שייקבע במכרז (ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי הנקוב

בדוח הצעת המדף) והכל באופן ,בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף ("הצעת רכש החליפין");
והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה ,בפיקדון/חשבון מס' _____________ המתנהל בסניף מס'
_________ של חבר הבורסה ,של _____________ ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') של החברה;
והואיל וברצוני להיענות בחיוב להצעת רכש החליפין של החברה הכלולה בדוח הצעת המדף ועל פי תנאיו ,וזאת בגין
_________ ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה') של החברה המוחזקות על ידי ,וזאת ביחס ההחלפה המפורט
בהודעתי להלן;
לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת קיבול ,כמשמעה בדוח הצעת המדף ,והתחייבות להעברת אגרות החוב הנ"ל ,בכמות וביחס
ההחלפה המפורטים להלן"( :אגרות החוב המועברות")
כמות אגרות החוב (סדרה ה') (ע.נ).

יחס ההחלפה המוצע*

הזמנה א' -
הזמנה ב' -
הזמנה ג' -







כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול עד שלושה יחסי החלפה שונים ,ובלבד שהסך הכולל של כמויות
אגרות החוב (סדרה ה') שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב (סדרה ה') המוחזקות על ידי
המשתתף אצל חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף.
יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של  ,0.001החל מיחס ההחלפה המקסימלי (קרי ,)1.315 ,וכלפי מטה במרווחים
של ( 0.001קרי ,יחס החלפה של  1.312 ,1.313 ,1.314וכו') .הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות מ-
 0.001תעוגל ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה.
יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה על ידי משתתף אחד תחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול
עצמאיות ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו.
הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה המקסימלי .הודעת קיבול
אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גבוה מיחס ההחלפה המקסימלי יראוה כבקשה שלא הוגשה.

בהתאם ,הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כדלקמן:
.1

הנני הבעלים הבלעדי של אגרות החוב המועברות ,והן נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,התחייבות ,חוב ,עיכבון או
זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו ,וכן כי אגרות החוב המועברות תהיינה
במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.

.2

הנני מתחייב שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות וכי לא אעשה בהן כל
דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות
בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

.3

ידוע לי ,כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על -ידי החברה ותשלום תמורתן על פי דוח הצעת
המדף הינו נכונות הצהרתי זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוני מס' ___________ ,אצל ___________ ,סניף _____.
______________
תאריך

________________
שם מלא
_________________
ת.ז / .מס' תאגיד
_________________
חתימה  /חותמת התאגיד בצירוף חתימה

נספח ג'  -הודעת קיבול של חבר בורסה
לכבוד
מליסרון בע"מ ("החברה")
באמצעות :אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ ("רכז ההצעה")
הנדון :הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה ה') של החברה
הואיל

וביום  29בינואר  2017פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין (״דוח הצעת המדף״) ,לפיו הציעה
החברה לרכוש עד  500,000,000ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה') של החברה בתמורה להנפקת אגרות חוב
(סדרה י') של החברה לפי יחס החלפה שייקבע במכרז (ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי הנקוב
בדוח הצעת המדף) והכל באופן ,בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף (״הצעת רכש החליפין״);

לפיכך ,הרינו מצהירים ומתחייבים בחתימתנו על הודעת קיבול זו כדלקמן:
.1

קיבלנו בסה״כ _________ הודעות קיבול המתייחסות למחזיקים של אגרות החוב (סדרה ה') של החברה,
המבקשים להחליף בהצעת רכש החליפין כמות כוללת של __________ ש״ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה')
של החברה (״אגרות החוב המועברות״) ביחסי החלפה כמפורט בטבלה המצורפת להודעה זו.

.2

מצורפת להודעה זו טבלה המפרטת את כמות אגרות החוב המועברות שאליהן התייחסו הודעות הקיבול
שנתקבלו אצלנו ואת יחסי ההחלפה שהוצעו על ידי המשתתפים בהודעות הקיבול שנתקבלו אצלינו.

.3

.4

בהודעתנו זו יש לראות -
א.

הודעת חבר הבורסה כמשמעותה בדוח הצעת המדף ,והתחייבות להעברת אגרות החוב המועברות
שלהעברתן מתייחסות הודעות הקיבול שנתקבלו כאמור בסעיף  1לעיל; וכן

ב.

הצהרה שאגרות החוב המועברות נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,התחייבות ,עיכבון או זכות כלשהי
לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו; וכן

ג.

התחייבות כי אגרות החוב המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה על -פי דוח
הצעת המדף.

הרינו מתחייבים שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות ושלא לעשות בהן כל
דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות
בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

.5

ידוע לנו ,כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על-ידי החברה ותשלום תמורתן על-פי דוח הצעת
המדף הינו נכונות הצהרתנו זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.
______________
תאריך

________________
שם חבר בורסה
_________________
מס' חבר בורסה
_________________
חותמת בצירוף חתימה

נספח ד'  -מיסוי
.1

כללי
.1.1

ביום  25ביולי  2005התקבל בכנסת החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)147התשס"ה-
"( 2005התיקון") .התיקון שינה באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש],
התשכ"א"( 1961-הפקודה") ,הנוגעת למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה .כמו כן ,במועד
פרסום תשקיף מדף זה ,טרם התפרסמו כל התקנות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות
התיקון .בנוסף ,במועד פרסום תשקיף מדף זה לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק
מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.

.1.2

בנוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכנסת את תיקון  169לפקודה ,אשר פורסם ברשומות
ביום  31בדצמבר ( 2008ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,)2009וחולל שינויים נוספים ביחס
למיסוי ניירות ערך.

.1.3

ביום  6בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס (תיקוני חקיקה) ,התשע"ב-
"( 2011החוק לשינוי נטל המס") .בהתאם לחוק לשינוי נטל המס אשר נכנס לתוקף ככלל
החל משנת  ,2012בוטלה המגמה להפחתת שיעורי המס ליחידים ולחברות ,כפי שנקבע בחוק
ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה ליישום התוכנית הכלכלית לשנים ,)2009-2010
התשס"ט .2009-ואף נקבע העלאת שיעורי המס על הכנסות בידי יחידים בגין רווחי הון,
ריבית ודיבידנד מ 20% -ל ,25% -ולבעל מניות מהותי 12מ 25%-ל.30% -

.1.4

ביום  6באוגוסט  2012אישרה הכנסת את תיקון  195לפקודה ,אשר פורסם ברשומות ביום 13
באוגוסט ( 2012ונכנס לתוקף ביום  1בינואר  ,)2013במסגרת התיקון נוסף סעיף 121ב אשר
קובע כי יחיד אשר הכנסתו החייבת בשנת המס  2016עלתה על  803,520שקלים חדשים
(הסכום יתואם למדד) ,יהיה חייב החל משנת  2013במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת
העולה על הסכום כאמור בשיעור של  2%נוספים על האמור לעיל ("מס יסף") .הכנסה חייבת
כוללת את כל סוגי ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין (מכירת זכות
במקרקעין בדירת מגורים תכלול רק אם שווי מכירתה עולה על  4מיליון  ₪והמכירה אינה
פטורה ממס לפי כל דין) ,למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה וסכום
אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין.

.1.5

.2

ב 5 -בינואר  2016פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מס'  ,)216התשע"ו-
 ,2016במסגרתו הופחת שיעור מס החברות ב( 1.5% -ל )25% -החל מה.1.1.2016 -

רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים
.2.1

בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל
חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה
על עשרים וחמישה אחוזים ( ,)25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו

12יחיד המחזיק ,במישירין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר (כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה) ,ב 10% -לפחות באחד או יותר
מסוג כלשהו מאמצעי השליטה (כהגדרת נוח זה בסעיף  88לפקודה) בחברה ,במועד מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב12 -
החודשים שקדמו למכירה כאמור (להלן" :בעל מניות מהותי").

החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה
(כהגדרת מונח זה כפי שתוארה לעיל) ,אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור
שלא יעלה על שלושים אחוזים (.)30%
.2.2

כמו-כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב
רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים ( ,)30%עד קביעת הוראות
ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א(א)( )9ו101-א(ב) לפקודה .שיעור
המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר
הכנסה מ״עסק״ ,בהתאם להוראות סעיף  )1(2לפקודה.

.2.3

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס החברות
(.)25%

.2.4

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים
ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת
ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו
הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ ,אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור
מס מיוחד ,תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.

.2.5

ככלל ,תושב חוץ (יחיד וחברה) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים
בבורסה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של
סעיף  97לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,יחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין
ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות
המיסים  .האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל,
בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

.2.6

בתקנה  4לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה ,מלווה
מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס׳׳ג ,2002-נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת
בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי
הניכיון ,אם התקיימו כל אלה )1( :רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; ()2
במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו )3(-הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת
החוב מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון שרואים אותם
כתמורה לפי הוראות אלה ,לא ייחשבו כהכנסה לפי סעיף  )4(2לפקודה.

.2.7

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים ,בהתאם
לתקנות ה ניכוי מתמורה ,חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות) המשלם למוכר תמורה
במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ( )25%מרווח ההון
הריאלי ,הכל כאשר המוכר הינו יחיד ,ובשיעור מס חברות ( )25%מרווח ההון הריאלי כאשר
המוכר הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור
וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו-כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות
גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין.

.2.8

לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים
מסוימים.

.3

.2.9

אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף
(91ד) לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה
כאמור.

.2.10

ככל שאגרות החוב המוצעות על-פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור הניכוי
במקור שינוכה בעת מכירתן (לאחר המחיקה) יכול להגיע לשלושים אחוזים ()30%
מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של ניכוי מס
במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).

שיעור המס שיחול על ריבית בגין אגרות החוב
.3.1

בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על עשרים וחמישה
אחוזים ( ) 25%על ריבית או דמי ניכיון שמקורם באגרות חוב הצמודות למדד ,ויראו את
הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

.3.2

במקרה בו אגרות החוב צמודות למדד ,ככלל ,יחיד יהיה פטור ממס על הפרשי ההצמדה או
הפרשי השער לפי העניין שנצמחו בגין קרן אגרות החוב כאמור.

.3.3

על  -פי ס' (89ה) לפקודה ,הפרשי הצמדה המתקבלים מפדיון אגרות חוב או נייר ערך מסחרי,
שההכנסה אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,יראו אותם כחייבים במס לפי
הוראות חלק ה' לפקודה (בפדיון אגרת החוב יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה)
ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל.

.3.4

יצויין כי לעניין זה ,יראו כמדד את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה.

.3.5

שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים )1( :הריבית היא
הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי סעיף  )1(2לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו
של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה
בשל אגרות החוב; ( )3היחיד הוא בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; ו)4(-
היחיד עובד בחבר בני אדם ששילם את הריבית ,או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו
מוצרים ,או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו ,אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד
השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד
לבין חבר בני האדם; ו )5( -מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של
הכנסת .במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף  121לפקודה13.

.3.6

13

יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס ובלבד שהתקיימו כל אלה )1( :הפרשי
ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; ( )2היחיד לא תבע ניכוי הוצאות ריבית או הפרשי

שיעור המס השולי המרבי (לפני מס יסף) עומד על ארבעים ושמונה אחוזים ( ,)48%בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו( )2014-תיקון) ,התשע"ג.2013-

הצמדה בשל הנכס; ( )3הפרשי ההצמדה אינם הכנסה לפי ס'  )1(2ואינם רשומים בפנקסי
חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.
.3.7

שיעור המס החל על הכנסות הריבית (לרבות הפרשי הצמדה) או דמי הניכיון של חבר בני
אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף  )2(9לפקודה חלות בקביעת הכנסתו,
למעט לעניין סעיף (3ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה ,הינו שיעור מס החברות.

.3.8

קרן נאמנות פטורה ,וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים
ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף (3ח) לפקודה בדבר ריבית
או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת
מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה
בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״ ,אלא אם נקבע אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס
מיוחד ,תחוייב ההכנסה בשיעור המירבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.

.3.9

בהתאם לסעיף 15(9ד) לפקודה ,ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ,
על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושבי ישראל ,בכפוף
להוראות אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב
החוץ ,פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל .תושב חוץ
הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין
למעט אחד מאלה( :א) תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; או (ב)
תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ( )3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני האדם
המנפיק; או (ג) תושב החוץ הינו עובד ,נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם
המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו (אלא אם הוכח כי שיעור הריבית נקבע בתום לב
ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים).

.3.10

האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ ,אם היא מוחזקת בידי תושבי ישראל בהתאם
לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על
הכנסות ריבית של תושבי חוץ (יחיד או חברה) ,שמקורן בניירות ערך יחוייב בהתאם
להוראות הפקודה כמפורט לעיל או בהתאם להוראות האמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין
מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.

.3.11

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס״ו2005-
(״תקנות הניכוי מריבית״) ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות
הנ״ל) 14המשולמת על אגרות החוב הצמודות במלואן למדד המחירים לצרכן ,הינו עשרים
וחמישה אחוזים ( )25%לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית.
שיעור המס שיש לנכות במקור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את
הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף  121לפקודה .לגבי חבר בני אדם
(תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס במקור בשיעור מס החברותהקבוע בסעיף (126א)
לפקודה ובכפוף להוראות סעיף  9לפקודה.

14

ריבית  -ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף )13(9
לפקודה ודמי ניכיון.

.3.12

הפסדים בשנת המס ,שמקורם במכירת אגרות החוב בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו
חייבים במס בידי מקבלם ,יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר
ערך ,נסחר או שאינו נסחר ,ישראלי או זר ,וכן ,כנגד ריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר
ערך או בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא
עלה על שיעור מס החברות) ,באותה שנת מס .קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד
ההון כנגד רווחי הון (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל )3.5 -או
הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור .יש לציין כי המס אשר חל על דיבידנד ליחיד שהוא בעל
מניות מהותי הינו  .30%על כן ,הפסד ההון שהתהווה בשנת המס ממכירת ניירות ערך לא
יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל
מניות מהותי.

.4

.3.13

בהתאם לתקנות ה ניכוי מתמורה ,במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור
ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות עתידיות (״ניירות
סחירים״) ,יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו
בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד
ובין לאחר המועד האמור.

.3.14

הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד כאמור בסעיף
(92ב) לפקודה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה נוצר ההפסד ,ובלבד שהוגש
לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.

הנפקת אגרות חוב (סדרה י') נוספות בעתיד
.4.1

.5

לעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב ,צפויות לחול הוראות
הסדר המס והוראות הדין כמתואר לעיל ,וזאת ,בין היתר ,ככל שלא יאושר בעת ההרחבה
העתידית לסדרת אגרות החוב הסדר אחר ,או ישונו הוראות הדין באופן המשפיע על
ההוראות שתוארו לעיל.

התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה
תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל
המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת
להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות
הערך המוצעים.

נספח ה'  -דוח דירוג ומכתב הסכמה
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מר אופיר שריד ,סמנכ"ל כספים
מליסרון בע"מ
שלום רב,

הנדון  :דירוג לאג"ח
הרינו להודיעכם כי  S&P Maalotקבעה דירוג ' 'ilAA-להנפקת אג"ח בהיקף של עד  657.5מיליון  ₪ע.נ .שיונפקו על ידי
מליסרון בע"מ ) (ilAA-/Stable/ilA-1באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י' .הנפקת איגרות החוב הינה חלק ממהלך החלפת
סדרות במסגרתו יוחלפו אג"ח מסדרה ה' באג"ח מסדרה י' בהיקף של עד הסכום האמור.
בהתייחס לזאת ,ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב נקבע ,בין היתר ,על סמך טיוטת דוח הצעת המדף מיום 29
בינואר  2017שהעברתם לנו ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו.
בכל מקרה בו דוח הצעת המדף הסופי יכלול שינויים במבנה ההנפקה ,במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים ,או בכל מקרה
בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא (להלן" :שינויים ותוספות ") ,שומרת לעצמה
 S&P Maalotאת הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור .אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב
פרטים בדבר כל השינויים והתוספות .הדירוג הנ"ל מותנה בקבלת אישור מכם בכתב לפני פרסום דוח הצעת המדף כי דוח
הצעת המדף הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם.
תוקף הדירוג הינו  60יום מיום מועד מכתב זה ,דהיינו ,עד ליום  28במרץ  .2017על החברה להימנע מלכלול את הדירוג
בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
בכפוף לאמור לעיל ,אנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו בדוח הצעת המדף הסופי.
מובהר כי לצורך קביעת הדירוג  S&P Maalotבוחנת את דוח הצעת המדף בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים הקשורים
להנפקה ,לרבות תיאור של מסמכים כאמור בדוח הצעת המדף.
לפרטים נוספים על דירוג החברה ולדרישות רגולטוריות נוספות ,ראו דוח דירוג שפורסם ביום  29מרץ.2016 ,
בברכה,
Standard & Poor’s Maalot
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עמוד  1מתוך 1
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מתן דירוג ' 'ilAA-להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד  657.5מיליון
 ₪ע.נ.
 Standard & Poor’s Maalotמודיעה בזאת על דירוג ' 'ilAA-לאיגרות חוב בהיקף של עד  657.5מיליון  ₪ע.נ .שיונפקו על ידי מליסרון בע"מ
) (ilAA-/Stable/ilA-1באמצעות הרחבת סדרת אג"ח י' .הנפקת איגרות החוב היא חלק ממהלך החלפת סדרות במסגרתו יוחלפו אג"ח מסדרה
ה' באג"ח מסדרה י' בהיקף של עד הסכום האמור.
לפרטים נוספים על דירוג החברה ולדרישות רגולטוריות נוספות ,ראו דוח דירוג שפורסם ביום  29מרץ.2016 ,
פרטים כלליים (נכון ל 29 -בינואר)2017 ,
מליסרון בעמ
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ניירות ערך מסחריים
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סדרה ד,יא,יב,יג
סדרה טו

ilAAilAA-

היסטוריית דירוג המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך
ספטמבר 2015 ,03
מרץ 2015 ,11
אפריל 2013 ,22
מאי 2011 ,16
ספטמבר 2010 ,12
מאי 2009 ,13
דצמבר 2007 ,02
דצמבר 1998 ,01

ilAA-/Stable
ilA+/Positive
ilA+/Stable
ilAA-/Negative
ilAA-/Watch Neg
ilAA-/Stable
ilAA/Stable
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מליסרון בע"מ

מעקב אחר דירוג אשראי
אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מנפיקים או של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים ,מטרת המעקב היא
להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג.
לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי ,יש לפנות לאתר סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ בכתובת
.www.maalot.co.il
כל הזכויות שמורות © אין לשנות ,לבצע הנדסה חוזרת ,לשכפל ,להפיץ בכל דרך ,לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את התוכן (לרבות
הדירוגים ,האנליזות ,המידע ,ההערכות ,התוכנה ותוצריה) ,וכל חלק ממנו (להלן ,יחדיו ,ה"תוכן") ,מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של סטנדרד אנד פורס
מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן ,יחדיו S&P .)"S&P" ,וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים ,לרבות הדירקטורים שלה ,המנהלים שלה ,בעלי
המניות שלה ,עובדיה ושלוחיה (להלן ,יחדיו(" ,ה)צדדים (ה)קשורים") אינם מבקרים את התוכן ואינם מאמתים את נכונותו או שלמותו ,לרבות ,אך לא רק ,אי-
דיוקים ,חוסרים ,היותו מעודכן או זמין בכל עת .התוכן מסופק על בסיס  S&P .AS-ISוהצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג ,במישרין או בעקיפין,
לרבות ,אך לא רק ,בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או אחר ,וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.
 S&Pוהצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים (ובכלל זה ,מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים ,הפסד הכנסות או רווחים ,הפסד או איבוד מידע ,פגיעה בשם טוב ,אבדן הזדמנויות עסקיות או מוניטין),
אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן ,גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.
אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות ,לרבות ,אך לא רק ,הדירוגים ,ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של  S&Pנכון למועד פרסומן,
ואינן מהוות דבר שבעובדה ,או המלצה לרכוש ,להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם ,או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות S&P .אינה נוטלת על עצמה כל
מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו .אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות S&P .אינה משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או
ניירות ערך.
על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של  S&P ,S&Pשומרת על הפרדה בין פעולות אלו .כתוצאה מכך ,ייתכן
וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של  S&P .S&Pגיבשה נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע שאינו פומבי המתקבל
בקשר להליכים האניליטיים שהיא מבצעת S&P .מקבל ת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת ,בדרך כלל מהמנפיקים
או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים ,או מהחייבים ,לפי העניין S&P .שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה והאנליזות .הדירוגים
הפומביים של  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&Pמעלות ,בכתובת  www.maalot.co.ilובאתר  ,S&Pבכתובת  ,www.standardandpoors.comויכולים גם
להופיע בפרסומים אחרים של  S&Pושל צדדים שלישיים.

 3׀  29בינואר2017 ,

www.maalot.co.il

נספח ו'
דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט1969-
בתקופה שלאחר מועד החתימה על הדוחות הכספיים של החברה ליום ( 30.9.2016כפי שפורסמו ביום 24
בנובמבר  )2016ועד למועד פרסום דוח הצעה זה ,לא חלו אירועים מהותיים ,כמשמעם בתקנה 56א לתקנות
ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה) ,התשכ"ט ,1969-למעט האירועים המפורטים
להלן בגינם פרסמה החברה דיווחים מיידים כמפורט להלן (המובאים בזאת על דרך ההפניה):
.1

ביום  26.12.2016פרסמה החברה דיווח אודות השלמת רכישת מניות בחברה נכדה (אזורי מל"ל
תעשיות בע"מ ,בעלת הזכויות בפארק עופר פתח תקווה) בתמורה למזומן ,כך שהחל ממועד הדיווח
היא מחזיקה (בעקיפין) בכ 73.4%-מהון המניות של החברה הנכדה .לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי
של החברה מיום ( 26.12.2016מס' אסמכתא.)2016-01-143131 :

.2

בחודש ינואר  2017הנפיקה החברה  255,965,000ע.נ .אגרות חוב (סדרה ט"ז) ,סדרת אגרות חוב
חדשה שהונפקה על ידי החברה 419,356,000 ,ע.נ .אגרות חוב (סדרה יא') ו 273,339,000-ע.נ .אגרות
חוב (סדרה טו') ,אשר הונפקו בדרך של הרחבת סדרות אגרות חוב קיימות של החברה .לפרטים
נוספים ראו דוח הצעת מדף שפרסמה החברה ביום ( 11.1.2017מס' אסכמתא 2017-01-005040 :וכן
דוח מיידי בדבר תוצאות הנפקה מיום ( 12.1.2017מס' אסמכתא.)2017-01-005976 :

ליאורה עופר
יו"ר הדירקטוריון

תאריך 29 :בינואר 2017

אבי לוי
מנכ"ל

אופיר שריד
סמנכ"ל הכספים

נספח ז'  -מכתב הסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה

 29בינואר2017 ,
לכבוד
מליסרון בע"מ ("החברה")

הנדון :דוח הצעת מדף של מליסרון בע"מ המיועד להתפרסם בחודש ינואר 2017
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בדוח הצעת מדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  8במרס  2016על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2015ו 2014-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .2דוח רואה החשבון המבקר מיום  8במרס  2016על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של
החברה ליום  31בדצמבר .2015
 .3דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  8במרס  2016על המידע הכספי הנפרד של החברה לימים 31
בדצמבר  2015ו 2014-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  2015לפי תקנה
9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל.1970 -
 .4דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  23בנובמבר  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה
ליום  30בספטמבר  2016ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .5דוח סקירה מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  23בנובמבר  2016על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30בספטמבר  2016ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך לפי
תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל. 1970-

בכבוד רב,
זיו האפט
רואי חשבון

חתימות

החברה

מליסרון בע"מ

______________________________

הדירקטורים
ליאורה עופר

________________

גדעון שטיאט
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