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חברת החשמל לישראל בע"מ
("החברה")
[_] ב[____] 2017

דוח הצעת מדף
על-פי תשקיף המדף של החברה מיום  27בנובמבר"( 2015 ,תשקיף המדף") ,1ובהתאם להוראות תקנות ניירות
ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו"( 2005-תקנות ההצעה") ,החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח הצעת
מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן
("דוח הצעת המדף" ו" -הבורסה" ,בהתאמה).
בדוח הצעת מדף זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן צוין
אחרת.
.1

ניירות הערך המוצעים
1.1

אגרות חוב (סדרה )28
1.1.1

עד [______] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )28של החברה ,רשומות על שם,
נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של .4.5%
החברה התקשרה ביום [_] עם הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ בשטר נאמנות המסדיר
את תנאיהן של אגרות החוב (סדרה  )28ומצורף כנספח א' לדוח הצעת המדף.2

1.2

1.1.2

עד [______] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )28שיכול שיוקצו בהקצאה נוספת
למשקיעים מסווגים ,ככל שתבוצע ,כמפורט בסעיף  2לנספח ב' לדוח הצעת המדף.

1.1.1

עד [_____] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )28שיכול שיוקצו בהקצאה נוספת
לכלל המזמינים ,ככל שתבוצע ,כמפורט בסעיף  1לנספח ב' לדוח הצעת המדף.

1.1.4

קרן אגרות החוב (סדרה  )28והריבית בגינה לא תהיינה צמודות לבסיס כלשהו או
למטבע כלשהו.

1.1.5

לפרטים נוספים אודות עיקרי תנאי אגרות החוב (סדרה  )28ראה סעיפים 4.1-4.6
לדוח הצעת המדף.

אגרות חוב (סדרה )29
1.2.1

1

עד [______] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  ,)29רשומות על שם ,נושאות ריבית
שנתית קבועה בשיעור של .4.5%

לנוסח תשקיף המדף ,ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ( http://www.magna.isa.gov.ilמס' אסמכתא .)2015-01-165822
2
להלן פרטי ההתקשרות של הנאמן ,הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ; רח' הירקון  111תל אביב (טלפון ,01-5274867 :פקס,)01-5271716 :
איש הקשר אצל הנאמן :עו"ד דן אבנון.

2

החברה התקשרה ביום [_]  2017עם הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ בשטר נאמנות
המסדיר את תנאיהן של אגרות החוב (סדרה  , )29ומצורף בזאת כנספח א' לדוח
הצעת המדף.3

1.1

1.2.2

עד [_____] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )29שיכול שיוקצו בהקצאה נוספת
למשקיעים מסווגים ככל שתבוצע ,כמפורט בסעיף  2לנספח ב' לדוח הצעת המדף.

1.2.1

עד [______] ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )29שיכול שיוקצו בהקצאה נוספת
לכלל המזמינים ,ככל שתבוצע ,כמפורט בסעיף  1לנספח ב' לדוח הצעת המדף.

1.2.4

אגרות החוב (סדרה  ) 29הינן צמודות ,קרן וריבית ,למדד המחירים לצרכן בגין חודש
[____]  2017אשר פורסם ביום [_] ב[_____].2017 ,

1.2.5

לפרטים נוספים אודות עיקרי תנאי אגרות החוב (סדרה  )29ראה סעיפים 4.7-4.12
לדוח הצעת המדף.

אגרות החוב (סדרה  )28ואגרות החוב (סדרה  )29המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה יקראו ביחד
להלן" :אגרות החוב המוצעות".

.2

1.4

לפרטים אודות מועדי תשלום הקרן והריבית של אגרות החוב המוצעות ,ראה סעיף  4לדוח הצעת
המדף.

1.5

לפרטים אודות דירוג אגרות החוב המוצעות ,ראה סעיף  7לדוח הצעת המדף.

אופן הצעת ניירות הערך
המכרזים לרכישת אגרות החוב המוצעות הינם מכרזים נפרדים .ההזמנות במסגרת המכרזים כאמור
תעשנה בנפרד ,וקביעת תוצאות ההנפקה לגבי כל מכרז תעשה בנפרד .היה ויבוטל מכרז אחד מבין
המכרזים האמורים ,אגרות החוב המוצעות באותו מכרז לא יוקצו ולא יירשמו למסחר בבורסה ,אולם
הדבר לא יביא לביטול המכרז האחר על פי דוח הצעת המדף.
בכל מקרה הסך המצטבר של אגרות החוב (סדרה  )28ושל אגרות החוב (סדרה  )29שיוקצו על פי דוח
הצעת המדף ,לציבור ולמשקיעים המסווגים ,לרבות בהקצאה נוספת למשקיעים מסווגים ובהקצאה
נוספת לכלל המזמינים ,ככל שתבוצע ,בהתאם למפורט בנספח ב' לדוח הצעת מדף זה ,לא יעלה על סך
כולל של [_] מיליארד ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה  )28ואגרות חוב (סדרה  ,)29יחדיו ,ובהתאם לאמור
בדוח הדירוג כמפורט בסעיף  7להלן.
2.1

מכרז על אגרות החוב (סדרה )28
אגרות החוב (סדרה  )28מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות ניירות ערך
(אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז"( 2007-תקנות אופן ההצעה") ,בדרך של מכרז על
מחיר היחידה כדלקמן:
עד [______] ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה  )28המוצעות לציבור בעד [____] יחידות,
כשכל יחידה הינה בעלת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה "( )28יחידות  ,)"28בדרך של מכרז על
מחיר היחידה בהצעה אחידה ("המכרז על מחיר היחידה  ,)"28כשמחירה המינימאלי של כל
יחידה  ,28לא יפחת מ ]___[ -ש"ח ליחידה ("המחיר המינימאלי ליחידה .)"28

3

לפרטי ההתקשרות של הנאמן ראה ה"ש [ ]2לעיל.

3

2.2

מכרז על אגרות החוב (סדרה )29
אגרות החוב (סדרה  ) 29מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות אופן ההצעה,
בדרך של מכרז על מחיר היחידה כדלקמן:
עד [___] ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה  )29המוצעות לציבור בעד [___] יחידות ,כשכל
יחידה הינה בעלת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה "( )29יחידות  "29וביחד עם יחידות – 28
"היחידות") ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה בהצעה אחידה ("המכרז על מחיר היחידה ,)"29
כשמחירה המינימאלי של כל יחידה  29לא יפחת מ ]___[ -ש"ח ליחידה ("המחיר המינימאלי
ליחידה .)"29

2.1

התקופה להגשת הזמנות ליחידות  28ו/או ליחידות  29המוצעות לציבור במסגרת דוח הצעת מדף
זה ,תחל ביום [_]' ]_[ ,ב[_____] ,2017 ,בשעה  10:10ותסתיים באותו יום בשעה  ,17:10ובכל
מקרה התקופה להגשת הזמנות תסתיים לא לפני שחלפו שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר
לפחות ממועד פרסום דוח הצעת המדף ("מועד סגירת רשימת החתימות").
עד מועד סגירת המכרז ,החברה תהא רשאית לבטל את ההצעה בקשר עם אגרות החוב (סדרה
 )28ו/או אגרות החוב (סדרה  )29המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה ,מבלי שתהיה למזמינים כל
טענה ו/או דרישה ו/או זכות בקשר לכך .במקרה כאמור ,יראו את כל ההזמנות שניתנו בקשר
עם ההצעה כאמור ,כבטלות.

2.4

רכז ההנפקה להנפקת אגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת המדף הינו בנק דיסקונט לישראל
בע"מ ,שכתובתו רח' יהודה הלוי  ,18תל-אביב ("רכז ההנפקה").

2.5

בקשות לרכישת יחידות  28ו/או יחידות  29תוגשנה לחברה באמצעות רכז ההנפקה או באמצעות
בנקים או חברים אחרים בבורסה ("חברי הבורסה") ,לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות
על גבי טפסים אותם ניתן להשיג אצל חברי הבורסה.

2.6

כל מזמין יציין בהזמנתו את מספר יחידות  28ו/או יחידות  29שהוא מבקש לרכוש וכן את מחיר
יחידה  28ו/או יחידה  29המוצע על ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה  28ו/או
מהמחיר המינימאלי ליחידה  ,29לפי העניין.
לעניין זה" ,מזמין" – יחד עם בן משפחתו הגר עימו ,וכן משקיע מסווג כמפורט בתקנות אופן
ההצעה ,אשר נתן התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות.

2.7

כל מזמין יהיה רשאי להגיש עד שלוש הזמנות במחירי יחידה  28ו/או יחידה  29שונים ,אשר כל
אחד מהם לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה  28ו/או מהמחיר המינימאלי ליחידה  ,29לפי
העניין; המחירים בהזמנות שתוגשנה במסגרת המכרז על מחיר יחידה  28ו/או המכרז על מחיר
יחידה  29יהיו נקובים במדרגות של  1ש"ח באופן שהמדרגה הראשונה בה ניתן להזמין יחידות
הינה:
2.7.1

ביחס ליחידה  – 28במחיר של [___] ש"ח ,ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של
[____] ש"ח ]____[ ,ש"ח וכו'.

2.7.2

ביחס ליחידה  – 29במחיר של [____] ש"ח ,ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של
[____] ש"ח ]____[ ,ש"ח וכו'.

מחיר הנקוב בהזמנה ,שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר כמפורט לעיל ,יעוגל למדרגת המחיר
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הקרובה כלפי מטה.
2.8

הזמנה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי ליחידה  28ו/או מהמחיר המינימאלי
ליחידה  ,29לפי העניין ,תהא בטלה ויראוה כהזמנה שלא הוגשה.

2.9

ניתן להגיש הזמנות לרכישת יחידות שלמות בלבד .הזמנה שתוגש לגבי חלק כלשהו של יחידה,
יראו אותה כהזמנה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הנקוב בה ,וחלק כלשהו של
יחידה הנקוב בה ,יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .הזמנה שמספר היחידות הנקוב בה
פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.

2.10

ההזמנות לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות בכפוף לכל דין .כל מזמין ייחשב כאילו התחייב
בהזמנתו לרכוש את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית להזמנתו
בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף ,וייחשב כמחויב לשלם את מלוא תמורת היחידות שהוא יהיה
זכאי לקבלן בהתאם לתנאי דוח הצעת המדף.

2.11

הזמנה תחשב כמוגשת אם תתקבל אצל חברי הבורסה עד מועד סגירת רשימת החתימות ,ובלבד
שחבר הבורסה שקיבל אותה יעבירה לרכז ההנפקה לא יאוחר משעה לאחר מועד סגירת רשימת
החתימות .הזמנה שתתקבל אצל רכז ההנפקה יותר משעה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות
(קרי לאחר השעה  ,)18:10לא תיענה על ידי החברה.

2.12

חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה
שתגיע לחברה בגין הזמנות שהוגשו באמצעותם ,ואשר נענו ,במלואן או בחלקן.

2.11

הבקשות תועברנה על ידי חברי הבורסה לרכז ההנפקה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההנפקה
באופן דיגיטלי ,באמצעות כספת וירטואלית .כמו כן ,בקשות שתוגשנה ישירות לרכז ההנפקה
תשמרנה בכספת וירטואלית .בנוסף ,כגיבוי ,ניתן להעביר הבקשות במעטפות סגורות ,אשר
תישמרנה סגורות עד חלוף המועד האחרון להגשת ההזמנות כאמור ,ואשר תוכנסנה על-ידי רכז
ההנפקה לתיבה סגורה ונעולה (כולל ההזמנות אשר תוגשנה באמצעות הכספת הוירטואלית
ובאמצעות רכז ההנפקה) וזאת עד שעה אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות.

2.14

חשבון נאמנות מיוחד
2.14.1

סמוך לפני מועד פתיחת רשימת החתימות (כהגדרת מונח זה בסעיף  2.15.1להלן),
ייעד רכז ההנפקה עבור החברה ,בתאגיד בנקאי ,חשבון נאמנות מיוחד עבור החברה,
בקשר להצעת היחידות ("חשבון הנאמנות") וימסור לחברי הבורסה את פרטיו של
חשבון הנאמנות .חשבון הנאמנות ישמש לכספים שיתקבלו ממזמיני ניירות הערך
המוצעים.

2.14.2

חשבון הנאמנות ינוהל באופן בלעדי על-ידי רכז ההנפקה עבור החברה בהתאם
להוראות סעיף  28לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח"( 1968-חוק ניירות ערך").

2.14.1

בחשבון הנאמנות יופקדו הכספים שישולמו בגין הזמנות לרכישת היחידות שהוגשו
על-ידי חברי הבורסה ואשר נענו על-ידי החברה ,במלואן או בחלקן ,כאמור להלן.
כספים שיצטברו בחשבון הנאמנות יושקעו על-ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים לא
צמודים נושאי ריבית על בסיס יומי.
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2.15

הליכי המכרזים ותעודות
2.15.1

שעה אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,תיפתח תיבת ההזמנות ותיפתחנה
המעטפות ("מועד פתיחת רשימת החתימות") ,בנוכחות נציג החברה ורואה-החשבון
של החברה ,אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרזים.

2.15.2

עד השעה  10:00בבוקר ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות,
יום [_]' ]_[ ,במרץ "( 2017יום הסליקה") ,ימסור רכז ההנפקה למזמינים ,באמצעות
חברי הבורסה אשר באמצעותם הוגשו ההזמנות ,הודעה על מידת ההיענות לבקשתם.
ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע עבור יחידות  28ו/או עבור יחידות  ,29את
מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה שעליו לשלם בגינן.

2.15.1

עד השעה  12:10בצהרים ביום הסליקה יעבירו המזמינים לרכז ההנפקה ,באמצעות
חברי הבורסה ,את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור יחידות אשר לגביהן נענתה
ההצעה ,לחשבון הנאמנות .חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי
רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין הזמנות שהוגשו באמצעותם,
ואשר נענו במלואן או בחלקן.

2.15.4

החברה תהיה רשאית לראות את קבלת התמורה בידי רכז ההנפקה ,כאילו התקבלה
בידיה.

2.15.5

רכז ההנפקה ישלם לחברה את כל הכספים ופירותיהם שיצטברו בחשבון הנאמנות,
בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת ועמלת רכז ההנפקה ,כנגד קבלת אישור מסלקת
הבורסה על הפקדת אגרות החוב בחשבון רכז ההנפקה.

2.15.6

ביום הסליקה ,תגיש החברה דיווח מיידי לבורסה ולרשות ניירות ערך בהתאם לחוק
ניירות ערך על תוצאות המכרזים ,ותוך שני ( )2ימי עסקים נוספים לאחר מכן תפרסם
החברה מודעה על תוצאות המכרזים בשני ( )2עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בשפה העברית.

2.15.7

נענתה החברה להזמנות ,כולן או מקצתן ,תקצה החברה את אגרות החוב (סדרה )28
ואגרות החוב (סדרה  )29שההזמנות לרכישתן נענו ואשר תמורתן שולמה במלואה,
למזמינים באמצעות הקצאת אגרות החוב האמורות על שם חברה לרישומים של בנק
דיסקונט לישראל בע"מ ("החברה לרישומים") .הקצאת אגרות החוב (סדרה )28
ואגרות החוב (סדרה  ,)29תיעשה על ידי משלוח תעודת אגרות חוב (סדרה  )28ותעודת
אגרות חוב ( ,)29לפי העניין ,לחברה לרישומים.

2.16

אופן הקצאת היחידות למזמינים
יחידות  28ויחידות  29שהזמנות לרכישתן תענינה במסגרת המכרזים ,תונפקנה במחיר אחיד
שייקבע בהתאם לתוצאות המכרזים בגין יחידות  28ויחידות  ,29לפי העניין ("מחיר המכירה
האחיד") ,ואופן הקצאת היחידות במכרזים יתבצע כדלקמן:
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2.16.1

אם סך כמות היחידות שלגביהן הוגשו הזמנות (כולל הזמנות שהתקבלו ממשקיעים
מסווגים 4בהתקשרות המוקדמת עם החברה ,כהגדרת מונח זה בסעיף  3להלן) ,יהא
נמוך מכמות היחידות המוצעות לציבור ,אזי תיענינה כל ההזמנות במלואן .במקרה
כזה ,מחיר המכירה האחיד יהיה המחיר המינימאלי ליחידה כפי שנקבע בדוח הצעת
המדף .יתרת היחידות אשר לגביהן לא התקבלו הזמנות ,לא תונפק.

2.16.2

אם סך כמות היחידות שלגביהן הוגשו הזמנות (כולל הזמנות שהתקבלו ממשקיעים
מסווגים בהתקשרות המוקדמת עם החברה ,כהגדרת מונחים אלו בסעיף  3להלן),
יהא שווה ,או יעלה על סך כל היחידות המוצעות על פי דוח הצעת המדף ,יהיה מחיר
המכירה האחיד שווה למחיר המכירה הגבוה ביותר שבו (ו/או במחירים גבוהים ממנו)
הוגשו הזמנות לרכישת כל היחידות המוצעות לציבור (כולל הזמנות שהוגשו על ידי
משקיעים מסווגים) על פי דוח הצעת המדף.
החברה תיענה להזמנות לרכישת יחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף
כאשר מחיר המכירה של היחידות הינו מחיר המכירה האחיד ,וכל מזמין ייחשב
כאילו התחייב בהזמנתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה מהיענות
להזמנתו ,כאשר היחידות המוצעות בדוח הצעת המדף תונפקנה במחיר המכירה
האחיד ,על פי כללים אלה:

2.17
.1

(א)

הזמנות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר המכירה האחיד -תיענינה
במלואן.

(ב)

הזמנות הנוקבות במחיר ליחידה הנמוך ממחיר המכירה האחיד -לא תיענינה.

(ג)

הזמנות הנוקבות במחיר המכירה האחיד (לא כולל הזמנות שיתקבלו
ממשקיעים מסווגים ,אם וככל שיהיו) -תיענינה באופן יחסי ,כך שכל מזמין
יקבל מתוך היחידות המוצעות לציבור שיוותרו לחלוקה ,לאחר ההקצאה בגין
ההזמנות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר שנקבע כמחיר המכירה
האחיד ולאחר הקצאת היחידות להן יהיו זכאים המשקיעים המסווגים
שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,חלק השווה ליחס שבין מספר
היחידות הכלולות בהזמנה שהגיש ,הנוקבת במחיר המכירה האחיד ,לבין סך
כל היחידות הכלולות בכל ההזמנות בהן נקבע מחיר המכירה האחיד ,בניכוי
הזמנות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים אשר נקבו במחיר המכירה האחיד,
מעוגל כלפי מטה ליחידה שלמה .שברים שייווצרו כתוצאה מהקצאה שבוצעה
כאמור בסעיף זה לעיל ,ככל שייווצרו ,ירכשו על ידי רכז ההנפקה .ההקצאה
למשקיעים מסווגים תיעשה כמפורט בסעיף  3לדוח הצעת המדף.

הצעת אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף אינם מובטחות בחיתום.

משקיעים מסווגים
החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות לציבור ,עם משקיעים מסווגים,
לפיה קיבלה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס ליחידות  28וליחידות  ,29כמפורט
להלן בסעיף זה ("ההתקשרות המוקדמת").
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"משקיע מסווג" – משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)( )1או ( )2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-על משקיע מסווג להתחייב לרכוש אגרות
חוב מכל סדרה רלוונטית בהיקף שלא יפחת מ 800,000 -ש"ח.
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קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים נעשתה לפי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.
1.1

מתוך היחידות המוצעות לציבור במכרזים על מחיר היחידה על פי דוח הצעת מדף כאמור ,לגבי
[____] יחידות  ,28ולגבי [____] יחידות  ,29ניתנה התחייבות מוקדמת ("ההתחייבות
המוקדמת") לרכישתן ממשקיעים מסווגים ,ששמותיהם מפורטים בסעיפים  3.3ו 3.4-לדוח
הצעת המדף ("המשקיעים המסווגים") ,לפיה יגישו המשקיעים המסווגים ,באמצעות רכז
ההנפקה ,הזמנות ליחידות  28במחיר יחידה ובכמויות המפורטות להלן בסעיף  3.3והזמנות
ליחידות  29במחיר יחידה ובכמויות המפורטות להלן בסעיף  ,3.4הכל בכמות שלא תפחת
ובמחירים שלא יפחתו מהמפורט לצד שמם.

1.2

בסעיף  3זה:
"חתימת יתר" – היחס בין כמות אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף שהוגשו לגביהן
הזמנות במחיר ליחידה שייקבע במכרזים ,לבין הכמות שנותרה לחלוקה (כהגדרתה להלן) ובלבד
שהוא עולה על אחד.
"הכמות שנותרה לחלוקה" – כמות אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף ,לאחר
שנוכתה ממנה כמות אגרות החוב שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה
שייקבע במכרזים.
על פי תקנות אופן ההצעה ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים כדלקמן:

1.1

1.2.1

לא עלתה חתימת היתר על חמש ( ,)5יוקצו לכל משקיע מסווג מאה אחוזים
( )100%מהכמות שהתחייב לרכוש; עלתה חתימת היתר על חמש ( ,)5יוקצו לכל
משקיע מסווג חמישים אחוזים ( )50%מהכמות שהתחייב לרכוש.

1.2.2

לא הייתה הכמות שנותרה לחלוקה על פי דוח הצעת מדף זה מספיקה להקצאה
כאמור בסעיף  3.2.1לעיל ,תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה (כהגדרתה לעיל)
למשקיעים המסווגים שהגישו הזמנות במחיר ליחידה שייקבע במכרזים ,לפי חלקה
היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו
מחיר ליחידה .הזמנות המשקיעים המסווגים תיחשבנה כהזמנות שהוגשו על ידי
הציבור לצורך קביעת מחיר היחידה .ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר
ליחידה כפי שייקבע במכרזים.

1.2.1

במקרה שלא תתקיים חתימת יתר ,תיחשבנה הזמנות המשקיעים המסווגים במסגרת
המכרזים כהזמנות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך חלוקת היחידות למזמינים.

כל אחד מהמשקיעים המסווגים ,המפורטים להלן ,התחייב במסגרת ההתחייבות המוקדמת
לרכישת יחידות  28המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,וזאת במחיר ליחידה  28שלא יפחת
ובכמויות שלא יפחתו מהמפורט לצד שמו:
שם המשקיע המסווג

מחיר בש"ח
ליחידה

כמות היחידות
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שם המשקיע המסווג

מחיר בש"ח
ליחידה

כמות היחידות

סה"כ
(*) מפיץ בהנפקה או גופים מסווגים הקשורים למפיצים בהנפקה.

1.4

כל אחד מהמשקיעים המסווגים ,המפורטים להלן ,התחייב במסגרת ההתחייבות המוקדמת
לרכישת יחידות  29המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,וזאת במחיר ליחידה  29שלא יפחת
ובכמויות שלא יפחתו מהמפורט לצד שמו:
שם המשקיע המסווג

מחיר בש"ח
ליחידה

כמות היחידות

סה"כ
(*)מפיץ בהנפקה או גופים מסווגים הקשורים למפיצים בהנפקה.

1.5

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת מדף זה נעשתה על
פי העקרונות הקבועים בתקנות אופן ההצעה.

1.6

לאור האמור לעיל ,ניתנה התחייבות מוקדמת על-ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות 28
המהוות כ %]___[ -מסך יחידות  28המוצעות לציבור במסגרת המכרז על מחיר יחידה  28וכן
ניתנה התחייבות מוקדמת על-ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות  29המהוות כ %]__[ -מסך
יחידות  29המוצעות לציבור במסגרת המכרז על מחיר יחידה  .29מתוך כלל ההתחייבויות על ידי
משקיעים מסווגים ,בסך הכול ניתנו התחייבויות מוקדמות לרכישת [___] יחידות  28על-ידי
גופים מסווגים הקשורים למפיצים (כהגדרתם בסעיף  10.1להלן) ,המהוות כ %]__[ -מסך
יחידות  28שניתנו לגביהן התחייבויות מוקדמות על-ידי משקיעים מסווגים וכן התחייבויות
מוקדמות לרכישת [___] יחידות  29על-ידי גופים מסווגים הקשורים למפיצים ,המהוות כ-
[___] %מסך יחידות  29שניתנו לגביהן התחייבויות מוקדמות על-ידי משקיעים מסווגים.

1.7

המשקיעים המסווגים יהיו רשאים להזמין יחידות  28ו/או יחידות  29בכמות העולה על זו
הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ,ואולם יחידות עודפות שיוזמנו לא ייחשבו כהזמנות משקיעים
מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה ,אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין,
ובמקרה כזה יחולו עליהם כל ההוראות החלות על הזמנות שאר הציבור והם לא יהיו זכאים
לעמלה כלשהי בגין היחידות הנוספות שיזמינו.
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1.8

המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של [_] %מהתמורה בגין
יחידות  28ביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות ,כמפורט לעיל ,וכן
לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של [_] %מהתמורה בגין יחידות  29ביחס אליהן התחייבו
המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות ,כמפורט לעיל .יובהר שעמלת התחייבות מוקדמת תחושב
לפי המחיר המינימלי ליחידה.

1.9

משקיע מסווג יהא רשאי ,ביום המכרז ,להגדיל את מחיר היחידה בו נקב בהתחייבות המוקדמת
האמורה לעיל (במדרגות של  1ש"ח) ,על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה ,ובלבד
שהתקבלה בידי רכז ההנפקה לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

1.10

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים בגין היחידות המוצעות תועבר לרכז ההנפקה
באמצעות חברי הבורסה ,ביום המסחר הראשון לאחר מועד סגירת רשימת החתימות]_[ ,
ב[___]( 2017 ,יום הסליקה) ,עד השעה  12:10בצהריים ,ותופקד על ידו בחשבון הנאמנות,
כאמור בסעיף  2.14לעיל.

.4

עיקרי תנאי אגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת המדף
אגרות החוב (סדרה )28
4.1

קרן אגרות החוב (סדרה  )28תיפרע בתשלום אחד אשר ישולם ביום  28בפברואר ..2021

4.2

קרן אגרות החוב (סדרה  )28תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  .4.5%הריבית על היתרה
הבלתי מסולקת ,כפי שתהיה מעת לעת ,של קרן אגרות החוב (סדרה  ,)28תשולם פעמיים בשנה,
ביום  28באוגוסט וביום  28בפברואר של כל אחת מהשנים  2017עד ( 2021כולל) .תשלום הריבית
הראשון בגין אגרות החוב (סדרה  )28ישולם ביום  28באוגוסט  ,2017עבור התקופה המתחילה
ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,ותסתיים ביום האחרון שלפני
מועד התשלום הראשון של הריבית ,אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 165
ימים בשנה .תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  28בפברואר .2021

4.1

התשלומים על חשבון הקרן ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי
אגרות החוב (סדרה  )28ביום  16בפברואר  .2021התשלומים על חשבון הריבית ישולמו לאנשים
אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )28ביום  16באוגוסט ו16 -
בפברואר של כל אחת מהשנים  2017עד  .2021בכל מקרה שיום תשלום הריבית ו/או יום תשלום
הקרן יחול ביום שאיננו יום עסקים ,ידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו
ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת זכאות לתשלום קרן או ריבית לא ישתנה בשל
כך.

4.4

תשלום הריבית האחרון יבוצע ביחד עם פירעון הקרן ביום  28בפברואר  ,2021וישולם לאנשים
אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )28ביום התשלום ,כנגד
מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה  )28לידי החברה במועד התשלום ,במשרדה הרשום או בכל
מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור ובכפוף לתנאים
שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).

4.5

אגרות החוב (סדרה  )28אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו.

אגרות החוב (סדרה )29
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4.6

קרן אגרות החוב (סדרה  )29תיפרע בשני ( )2תשלומים שנתיים שווים ,אשר ישולמו ביום 28
בפברואר של כל אחת מהשנים  2025עד ( 2026כולל) כדלהלן :התשלום הראשון בגין קרן אגרות
החוב (סדרה  )29אשר ישולם ביום  28בפברואר  2025יהיה בשיעור של  50%מהערך הנקוב של
הקרן והתשלום השני אשר ישולם ביום  28בפברואר  2026יהיה בשיעור של  50%מהערך הנקוב
של הקרן.

4.7

קרן אגרות החוב (סדרה  )29תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור של  .4.5%הריבית על היתרה
הבלתי מסולקת ,כפי שתהיה מעת לעת ,של קרן אגרות החוב (סדרה  ,)29תשולם פעמיים בשנה,
ביום  28באוגוסט וביום  28בפברואר של כל אחת מהשנים  2017עד ( 2026כולל) .תשלום הריבית
הראשון בגין אגרות החוב (סדרה  )29ישולם ביום  28באוגוסט  ,2017עבור התקופה המתחילה
ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,ותסתיים ביום האחרון שלפני
מועד התשלום הראשון של הריבית ,אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס 165
ימים בשנה .תשלום הריבית האחרון ישולם ביום  28בפברואר .2026

4.8

אגרות החוב (סדרה  )29הינן צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש [___] ,2017
כפי שפורסם ביום  15ב[__].2017 ,

4.9

התשלומים על חשבון הקרן ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי
אגרות החוב (סדרה  )29ביום  16בפברואר של כל אחת מהשנים  2025עד  .2026התשלומים על
חשבון הריבית ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב
(סדרה  )29ביום  16באוגוסט ו 16 -בפברואר של כל אחת מהשנים  2017עד  .2026בכל מקרה
שיום תשלום הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום עסקים ,ידחה מועד התשלום
ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת זכאות
לתשלום קרן או ריבית לא ישתנה בשל כך.

4.10

תשלום הריבית האחרון יבוצע ביחד עם פירעון הקרן ,ביום  28בפברואר  ,2026וישולם לאנשים
אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )29ביום התשלום ,כנגד
מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה  )29לידי החברה במועד התשלום ,במשרדה הרשום או בכל
מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור ובכפוף לתנאים
שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).

עיקרי שטרי הנאמנות לאגרות החוב המוצעות
4.11

הקצאת אגרות חוב נוספות
לפרטים בדבר הקצאת אגרות חוב נוספות מאגרות החוב המוצעות ,ראה סעיף .8א .בכל אחד
משטרי הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.

4.12

בטחונות
אגרות החוב המוצעות מובטחות בשעבוד צף כמפורט בסעיף  9בכל אחד משטרי הנאמנות של
אגרות החוב המוצעות .יובהר ,כי מימוש השעבוד לרבות מינוי כונס נכסים ,הינו בכפוף לתנאים
הקבועים באישור רשות החשמל המצורף לשטרי הנאמנות כנספח  9.1.2ובהתאם לאמור בסעיף
 9.1.9בכל אחד משטרי הנאמנות .לפרטים בדבר התחייבות החברה לאי יצירת שעבודים (שעבוד
שלילי) למעט שעבודים מותרים כמפורט בשטרי הנאמנות ,ראה סעיף  9.2בכל אחד משטרי
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הנאמנות.
4.11

רכישת אגרות חוב על ידי החברה
לפרטים אודות רכישת אגרות חוב המוצעות על ידי החברה ,ראה סעיף  1בכל אחד משטרי
הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.

4.14

פדיון מוקדם
החברה רשאית בכל עת ,לבצע פדיון מוקדם (מלא או חלקי) של אגרות החוב המוצעות ,על פי
שיקול דעתה הבלעדי ,כמפורט בסעיף  7.2בכל אחד משטרי הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.
לפרטים אודות מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה ,ראה סעיף  7.1בכל אחד משטרי הנאמנות
של אגרות החוב המוצעות.

4.15

עילות לפירעון מיידי
לפרטים אודות העילות לפירעון מיידי של אגרות החוב המוצעות ,ראה סעיף  11בכל אחד משטרי
הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.

4.16

מנגנון התאמה בשיעור הריבית
לפרטים אודות מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי בדירוג של אגרות החוב
המוצעות ,ראה סעיף 4א בכל אחד משטרי הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.

4.17

ריבית פיגורים
לפרטים אודות מנגנון תשלום ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית
העולה על שבעה ( )7ימים ,ראה סעיף  6.1בכל אחד משטרי הנאמנות של אגרות החוב המוצעות.

4.18

לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב המוצעות ,ראה שטרי הנאמנות של אגרות החוב
המוצעות.

4.19

ניכיון
אגרות החוב (סדרה  )28ואגרות החוב (סדרה  )29המוצעות על פי דוח מדף זה ,יונפקו [בפרמיה]
ולפיכך ללא ניכיון .ככל שהחברה תנפיק בעתיד אגרות חוב (סדרה  )28ו/או אגרות חוב (סדרה )29
נוספות בדרך של הרחבת סדרה ,וככל ששיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב הנוספות בשל
הרחבת הסדרה ,יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת (אם
וככל שהונפקו בנכיון) ,תפעל החברה בהתאם להוראות סעיף .8א לשטרי הנאמנות של אגרות
החוב המוצעות.

.5

מיסוי
בשנים האחרונות נערכו מספר תיקונים המשנים באופן ניכר את הוראות פקודת מס הכנסה (נוסח חדש),
התשכ״א( 1961-״הפקודה״) ,הנוגעות למיסוי ניירות ערך הנסחרים בבורסה.
בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בשנים האחרונות ,טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה
ליישום ההוראות לעיל ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה מזאת ,ייתכנו שינויים נוספים
מעבר לשינויים שבוצעו עד כה בהוראות .מטבע הדברים ,לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים
האמורים.
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כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה באגרות
החוב (סדרה  )28ובאגרות החוב (סדרה  )29המוצעות .ההוראות הכלולות בסעיף זה בדבר מיסוי אגרות החוב
המוצעות אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בסעיף זה ,ואינן באות במקום
יעוץ מקצועי ,בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע וכן אנו ממליצים לפנות לקבלת
ייעוץ מקצועי בהתאם לנתונים של כל משקיע.
יצוין כי ביחס ליחיד שהיה לתושב ישראל לראשונה ותושב חוזר ותיק כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול
השלכות מס שונות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור יפנו לקבלת ייעוץ פרטני לשם בחינת
זכאותם להטבות מס בישראל.
כמו כן יצוין כי ביחס למשקיעים אשר ייחשבו כבעלי שליטה או כבעלי מניות מהותיים כהגדרתם בפקודה,
עשויות לחול השלכות מס נוספות על אלו המתוארות להלן.
לפי הדין הקיים כיום חלים על אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת המדף (להלן בסעיף זה :״נייר הערך״
או ״ניירות הערך״) הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
5.1

רווח הון ממכירת ניירות הערך
5.1.1

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  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו
החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״
בחברה-קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,ב 10% -לפחות
באחד או יותר מאמצעי השליטה בחברה -במועד מכירת ניירות הערך או במועד
כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור ,אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי
בידיו לא יעלה על  .10%יצוין ,כי על אף האמור לעיל ,על רווח הון במכירת ניירות
ערך ,שאינם צמודים למדד ,יחול שיעור מס שלא יעלה על ( 15%או שיעור שלא יעלה
על  20%לעניין "בעל מניות מהותי").

5.1.2

לעניין המונח מדד נציין כי בהתאם להוראות סעיף  88לפקודה ,מדד הוא מדד
המחירים לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין ,רשאי
לבקש שיראו את שער מטבע החוץ כמדד.
עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)()9
לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה ,נישום שתבע ניכוי הוצאות ריבית
ריאלית והפרשי הצמדה ,יחויב רווח ההון שהיה לו במכירת ניירות הערך בשיעור של
 .10%שיעור המס בגין רווח הון ריאלי ממכירת נייר ערך ,כאמור לעיל ,לא יחול ,לגבי
יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ ,בהתאם
להוראות סעיף  ) 1(2לפקודה שאז ,יחויב היחיד במס שולי כקבוע בסעיף  121לפקודה
(בשנת  – 2017עד  .)47%ובנוסף ,בהתאם להוראות סעיף 121ב(א) לפקודה ,במידה
ומדובר בהכנסתו של היחיד העולה על סך של כ 640 -אלפי ש״ח יחויב היחיד במס יסף
בשיעור  1%נוספים).

5.1.1

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור מס
חברות הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת .)24%– 2017
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5.2

5.1.4

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 בידיו הכנסה מ״עסק״ או מ״משלח יד״ בכפוף לתנאים בסעיף
 )2(9לפקודה כאמור.

5.1.5

ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) ,כמשמעותו בפקודה ,פטור ממס על רווחי
הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו
בישראל .היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא היה
זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף (97ב )1לפקודה ,יחויב חלק רווח
ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר בבורסה,
בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ( 97ב )2לפקודה .האמור לעיל לא יחול לגבי חבר
בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או הנהנים ,או הזכאים ל-
 25%או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני האדם תושב החוץ ,במישרין או
בעקיפין כאמור לפי סעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,ככלל ,אפשר
שיחולו הוראות פטור של אמנה למניעת מיסוי כפל (אם קיימת) בין ישראל למדינת
התושבות של תושב החוץ ,הכל בהתאם להוראות האמנה.

5.1.6

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת אגרות החוב המוצעות ,בהתאם
לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך,
במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשס"ג ,2002-״חייב״ המשלם
למוכר ,תמורה במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי
ובנייר ערך שאינו צמוד למדד בשיעור של  15%מרווח ההון -כאשר המוכר הינו יחיד,
ובשיעור הקבוע במסגרת הוראות סעיף (126א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר
המוכר הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף לאישור פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס
במקור שהופק על ידי רשות המיסים וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור
לבצע .לתושב חוץ לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים
בתקנות .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים
הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא
המס במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה
וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

קיזוז הפסדים ממכירת אגרות החוב המוצעות
5.2.1

לגבי קיזוז הפסדים ממכירת אגרות החוב המוצעות ,יותר ככלל ,קיזוז הפסד הון,
שאילו היה רווח הון היה חייב במס ,שהיה בשנת המס ממכירת נייר ערך כנגד רווחי
הון ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא ,בישראל או מחוצה לה (למעט
רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.)1.5 -

5.2.2

ביום  11באוגוסט  2011פורסם ברשומות תיקון תקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה,
מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה
עתידית) ,התשע״א 2011-אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר  .2012במסגרת התיקון
כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ,בין היתר,
ממכירת ניירות ערך נסחרים (״ניירות סחירים״) יקזז החייב 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.

14

5.1

5.2.1

בהתאם להוראות סעיף (92א)( )4לפקודה ,הפסד הון שנוצר בשנת המס ניתן יהיה
לקיזוז ג ם כנגד ריבית או דיבידנד ששולם בגין אותו נייר ערך ו/ואו כנגד ריבית
ודיבידנד ששולמו בשל ניירות ערך אחרים באותה שנת מס (ובלבד ששיעור המס החל
על ריבית ודיבידנד מנייר הערך האחר כאמור לא עולה על השיעור הקבוע במסגרת
סעיף (126א) לפקודה) .קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז הפסד הון כנגד רווחי
הון או כנגד הכנסות ריבית או דיבידנד כאמור.

5.2.4

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

5.2.5

בכל הנוגע לקיזוז הפסדים מניירות ערך סחירים שנוצרו קודם לשנת  2006קיימות
מגבלות נוספות לגבי אופן הקיזוז אשר נקבעו בהוראות התחולה לסעיף  92לפקודה
לפני התיקון.

5.2.6

בהתאם להוראות סעיף 94ג לפקודה ,במכירת מניה על ידי חבר בני אדם ,יופחת
מסכום הפסד ההון אשר נוצר ממכירת המניה ,סכום דיבידנד שהתקבל בשל המניה
במשך  24החודשים שקדמו למכירה אך לא יותר מסכום ההפסד ,למעט דיבידנד
ששולם עליו מס (למעט מס ששולם מחוץ לישראל) בשיעור של  15%או יותר אך לא
יותר מסכום ההפסד.

שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מניירות הערך
5.1.1

בהתאם לסעיף 125ג(ב) לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על  25%על
ריבית או דמי ניכיון ,ושמקורם בניירות הערך הצמודים במלואם למדד לרבות ניירות
ערך הצמודים למטבע חוץ ,ויראו את הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו
החייבת .יצוין כי ,יראו כמדד לעניין סעיף 125ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן
שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה .על אף האמור לעיל ,יחיד יהא חייב במס
בשיעור שלא יעלה על  15%על ריבית או דמי ניכיון ,שמקורם בניירות הערך שאינם
צמודים למדד.

5.1.2

במקרה בו ניירות הערך צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן יחיד יהיה ככלל
פטור ממס על הפרשי ההצמדה שצמחו בגין קרן החוב ניירות הערך .הפרשי הצמדה
שנצמחו על הריבית ,מהווים ,לצורכי מס ,ריבית.

5.1.1

שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים ()1
הריבית היא הכנסה מ״עסק״ לפי סעיף  )1(2לפקודה או שהיא רשומה בספרי
חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע ניכוי הוצאות ריבית
והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך; ( )1היחיד הוא בעל מניות מהותי כהגדרתו בסעיף
 88לפקודה כאמור בחברה ,המשלמת את הריבית; ( )4היחיד עובד בחבר בני האדם
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; ( )5מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר בתקנות באישור ועדת הכספים
של הכנסת .במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית או דמי ניכיון בשיעור המס
השולי החל על היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה כמפורט לעיל.
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5.1.4

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 (1ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה ,שמקורן
בניירות הערך הנסחרים בבורסה ,הינו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף (126א)
לפקודה ,כמפורט לעיל.

5.1.5

בהתאם להוראות סעיף 15(9ד) לפקודה ,תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית,
מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ ,על אגרת חוב הנסחרת
בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ,ובלבד שההכנסה אינה במפעל
הקבע של תושב החוץ בישראל .הפטור לא יחול במקרים הבאים:
(א)

תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחברה המנפיקה ,או

(ב)

תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ( )1להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של
חבר בני אדם 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 שיער הריבית או
דמי הניכיון נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים).

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי
חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה,
כמפורט לעיל ,ו/או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין
מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.
5.1.6

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 (1ח)
לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכנסותיה
של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של
יחיד שההכנסה האמורה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״.

5.1.7

בפדיון ניירות ערך הצמודה למדד ,יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה ויחולו
הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל.

5.1.8

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס״ו-
( 2005״תקנות הניכוי") ,וסעיף  170לפקודה ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית
הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס על פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים לפי
סעיף  )11(9לפקודה ודמי ניכיון המשולמת על ניירות הערך המונפקים על פי דוח
הצעת מדף זה הינה כדלקמן:
(א)

לגבי ניירות ערך צמודים למדד או למט״ח – ניכוי המס במקור הוא 25%
במקרה של יחיד (לרבות תושב חוץ) שאינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם
משלם הריבית .יצוין ,כי לגבי ריבית בגין ניירות הערך שאינם צמודים למדד
או למט״ח -שיעור ניכוי המס במקור הוא  15%במקרה של יחיד (לרבות תושב
חוץ) שאינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם משלם הריבית .במקרה של
יחיד שהוא בעל מניות מהותי או יחיד העובד בחבר בני האדם או נותן לו
שירותים או מוכר לו מוצרים יחול שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף 121
לפקודה ,כמפורט לעיל.
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5.4

(ב)

לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ,ינוכה מס בשיעור מס החברות
הקבוע בסעיף (126א) לפקודה .חרף האמור לעיל ,שיעור ניכוי המס במקור
במקרה של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) ,עשוי להיות מוקטן בהתאם
להוראות לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו
של תושב החוץ.

(ג)

בהתאם להוראת סעיף  )4(2לפקודה ולהוראות חוק רלוונטיות נוספות ,דין
ניכיון בגין ניירות הערך כדין ריבית החייבת במס ובניכוי במקור כאמור לעיל.
ניכוי המס במקור בגין דמי הניכיון יהא במועדי פדיון קרן ניירות הערך.

(ד)

תשלום ריבית לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים בתוספת
לתקנות ניכוי מריבית ,פטורים מניכוי מס במקור.

(ה)

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

מס על הכנסות גבוהות
בהתאם להוראות סעיף 121ב(א) לפקודה ,שעניינו הטלת מס נוסף על הכנסות גבוהות ,יחיד אשר
הכנסתו החייבת בשנת המס על סך של  640,000ש״ח ,יהא חייב במס נוסף בשיעור של  3%על
הכנסתו החייבת העולה על סך זה .יש לציין כי הכנסתו החייבת לעניין הסעיף כאמור כוללת גם
הכנסות מכל מקור בסעיף  2לפקודה וכן הכנסות מרווחי הון.

התיאור לעיל הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב
לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש אגרות חוב על-פי דוח הצעת המדף ,לפנות
לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של
המשקיע ושל אגרות החוב המוצעות.
.6

הימנעות מעשיית הסדרים
6.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימנע מעשיית הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף ,בקשר עם הצעת אגרות החוב על פי דוח
הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי אגרות החוב
המוצעות על-פי דוח הצעת המדף למכור את אגרות החוב שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף
ובדוח הצעת המדף.

6.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להודיע לרשות ניירות ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם הצעת אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף ,הפצתם
ופיזורם בציבור ,הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  6.1לדוח הצעת המדף.
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6.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימנע מלהתקשר עם צד ג'
כלשהו ,בקשר עם הצעת אגרות החוב על-פי דוח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,שלפי
מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  6.1לדוח הצעת המדף.

.7

דירוג אגרות החוב המוצעות
7.1

ביום [___] הודיעו חברות הדירוג מעלות  S&Pומידרוג בע"מ (יחד – "החברות המדרגות") על
מתן דירוג של [__] ו ,]__[ -בהתאמה ,להנפקת אגרות החוב (סדרה  )28ואגרות החוב (סדרה ,)29
אשר יונפקו על ידי החברה בהתאם לתשקיף המדף שפורסם ביום  27בנובמבר  ,2015בהיקף כולל
של עד [_] מיליארד ש"ח ערך נקוב.

7.2
.8

דוחות הדירוג האמורים והסכמתן של החברות המדרגות להכללתם בדוח הצעת המדף מצורפים
כנספח ג' לדוח זה.

היתרים ואישורים
8.1

החברה פנתה לרשות ניירות ערך בבקשה לקבלת היתר לפרסום דוח הצעת המדף ,בהתאם לכללי
ניירות ערך (מקרים שבהם פרסום דוח הצעת מדף יהיה טעון אישור מאת רשות ניירות ערך),
התשע"ו ,2016-והיתר כאמור התקבל .אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת
המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום
הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה.

8.2

החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת
המדף ,והבורסה נתנה את אישורה לכך.

8.1

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 אגרות
החוב המוצעות בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הן מוצעות.

8.4

רישום אגרות החוב (סדרה  )28ואגרות החוב (סדרה  )29המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה
למסחר בבורסה כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן ,בנוגע לכל סדרה בנפרד:
8.4.1

שווי החזקות הציבור באגרות החוב לאחר הרישום למסחר לא יפחת מ 16-מיליון

ש״ח.
8.4.2

הפיזור המזערי הנדרש באגרות החוב יהיה של  15מחזיקים לפחות ,כשכל אחד
מחזיק בשווי החזקות של  200,000ש״ח לפחות ("שווי החזקה מזערי").
לעניין זה ״מחזיק״  -מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה מזערי
למחזיק הנדרש על פי סעיף  8.4.2זה או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם
במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.

כאמור לעיל ,אגרות החוב (סדרה  )28ואגרות החוב (סדרה  )29דורגו על ידי מעלות בדירוג
"____" ו "___" -בהתאמה ,ועל כן ,החברה פטורה מדרישת ההון העצמי הקבועה בתקנון
הבורסה ובהנחיות מכוחו.
8.5

אם יתברר כי בנוגע לאיזו מסדרות אגרות החוב המוצעות לא התקיימו התנאים לרישום למסחר
בבורסה כמפורט בסעיף  8.4זה לעיל ,תבוטל הנפקת אגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת
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המדף מאותה סדרה ,אגרות החוב מאותה הסדרה לא תוקצינה ולא תירשמנה למסחר בבורסה,
לא יגבו כספים מהמזמינים בגין ההצעה ,לא יהא כל תוקף להצעת אגרות החוב מאותה הסדרה
על פי דוח הצעת המדף ו/או לשטר הנאמנות ולא תעמודנה למבקשים על טענה ו/או דרישה
בקשר עם האמור.
8.6

ככל שהופקדו כספים בחשבון הנאמנות בגין אגרות חוב שהצעות לרכישתן נתקבלו  -יוחזרו
הכספים למבקשים (בצירוף פירות שנצברו בגינם ,ככל שנצברו) ,ובניכוי מס כדין ככל שחל ,וזאת
בתוך שבעה ( )7ימי עסקים ממועד ההודעה על ביטול ההנפקה.
החברה תמסור הודעה בדבר ביטול ההנפקה בדוח מיידי ותפרסם הודעה על כך בשני עיתונים
יומיים בשפה העברית הנפוצים בישראל ,ביום העסקים הראשון שלאחר מועד ביטול ההנפקה
כאמור .יובהר כי במקרה של ביטול הנפקת איזו מסדרות אגרות החוב המוצעות ,החברה תהא
רשאית להנפיק אגרות חוב חדשות מאותה הסדרה ,בין בתנאים דומים ובין בתנאים שונים
לתנאי אגרות החוב מאותה סדרה שהנפקתה בוטלה כאמור ,על פי דוחות הצעת מדף ככל
שיפורסמו או אחרת ,וזאת בכפוף להוראות כל דין ,להנחיות הבורסה ולהוראות תשקיף המדף.

.9

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

.10

תמורת ההנפקה וייעודה
10.1

התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו ,בהנחה שכל יחידות אגרות החוב המוצעות בדוח הצעת
המדף תירכשנה ,בניכוי ההוצאות הכרוכות בהנפקה ,תהיה כמפורט להלן:
התמורה המיידית הצפויה (ברוטו)
בניכוי עמלת התחייבות מוקדמת

5

6

כ]__[ -אלפי ₪
כ ]__[ -אלפי ₪

בניכוי עמלות הפצה ,יעוץ והוצאות אחרות

כ ]__[ -אלפי ₪

התמורה הצפויה (נטו)

כ ]__[ -אלפי ₪

דיסקונט חיתום והנפקות בע"מ ופועלים אי.בי.אי – ניהול וחיתום בע"מ ישמשו כמפיצים לעניין
הצעת אגרות החוב המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ("המפיצים") .עבור שירותיהם ,יקבלו
המפיצים עמלת ניהול והפצה בשיעור של  0.01%מהיקף הגיוס בפועל ,בתוספת מע"מ כדין
("עמלת המפיצים") וכן עמלת הצלחה בשיעור של עד  0.015%מהיקף הגיוס בפועל ,בתוספת
מע"מ כדין ,אשר תהיה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי
לעמלה בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבות מוקדמת שהגיש אותו מפיץ
במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים .העמלות אשר תתקבלנה בידי המפיצים בהתאם
לאמור לעיל ,תחולקנה בין המפיצים באופן שווה.
רכז ההנפקה לא יהיה זכאי לעמלת ריכוז הנפקה.
5

במחיר המינימום ,ללא הקצאות נוספות.
6
ראה סעיף  1.8לדוח הצעת מדף זה.
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לעמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ,ראו סעיף  3.7לעיל.
10.2

לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

תמורת ההנפקה של אגרות החוב המוצעות תשמש את החברה לשם מימון תכנית הפיתוח של החברה ,מחזור חוב
קיים ולצרכיה השוטפים האחרים על פי שיקול דעתה המלא
.11

פירוט בדבר שינויים או חידושים מהותיים בעסקי החברה מיום פרסום תשקיף המדף ועד מועד פרסום
דוח הצעת המדף
בהתאם לאמור בתקנה  4לתקנות הצעה ,כלל הדיווחים שהגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף
נכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך ההפניה .ניתן לעיין בנוסח המלא של הדיווחים המיידיים האמורים,
באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת www.magna.isa.gov.il :וכן באתר האינטרנט של הבורסה
בכתובת.www.maya.tase.co.il :

.12

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
לחברה ניתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה ,שבהם נכללת הסכמתם לכלול בדוח
הצעת מדף זה ,על דרך של הפניה ,את דו"חות רואה החשבון המבקר ואת דו"חות הסקירה ,לפי העניין,
הנכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך ההפניה .למכתב ההסכמה הנ"ל ראו נספח ד' לדוח הצעת מדף זה.
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חוות דעת משפטית

.11

להלן חוות דעת משפטית שקיבלה החברה מאת הרצוג ,פוקס ,נאמן ,עורכי-דין ,מרח' ויצמן  ,4ת"א:

[_] במרץ 2017
30750
תיק מס'
לכבוד
חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה")
רחוב נתיב האור  1ת"ד 10
חיפה 3100001
א.ג.נ,.
הנדון:

חברת החשמל לישראל בע"מ – דוח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה )28
ואגרות חוב (סדרה "( )29אגרות החוב המוצעות")

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום  27בנובמבר"( 2015 ,תשקיף המדף") ולדוח הצעת
המדף שבנדון אשר פורסם מכוחו ,הננו לחוות דעתנו כדלקמן:
.1

הזכויות הנלוות לאגרות החוב המוצעות תוארו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.2

לחברה הסמכות להנפיק את אגרות החוב המוצעות על ידה על פי דוח הצעת המדף באופן
המתואר בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.3

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
ניר דאש ,עו"ד

יהודה הומפור ,עו"ד
הרצוג ,פוקס ,נאמן ,עורכי דין

אורי שטרן ,עו"ד

21

.14

חתימות

החברה:
חברת החשמל לישראל בע"מ

_________________________

הדירקטורים:
יפתח רון טל

_________________________

פורר (אריק) אריה

_________________________

גדעון פרנק

_________________________

ראיק אבו ריש

_________________________

דיאנה חלבי חסון

_________________________

אריה רפפורט

_________________________

יפה ויגודסקי

_________________________

מוקי בן עמי

_________________________

יואב דרוקר

_________________________

אורלי גרטי-סרוסי

_________________________

דורית ענבר

_________________________

22

נספח א'
שטרי הנאמנות

שטר נאמנות לאגרות חוב לסדרה 28
שנערך ונחתם ביום

בין:

חברת חשמל לישראל בע"מ
ח.פ52-000047-2 .
מרחוב נתיב האור  1ת.ד 10 .חיפה 31000
("חברת החשמל" או "החברה")

לבין:

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ
ח.פ51-070519-7 .
רחוב הירקון  ,113תל אביב
("הנאמן")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והחברה החליטה לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה  ,)28אשר תרשמנה
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") וזאת על-פי דוח
הצעת מדף אשר יפורסם לפי התשקיף (כהגדרת מונחים אלה להלן);

והואיל

וביום [_] הודיעו חברות הדירוג מעלות  S&Pבע"מ ומדרוג בע"מ ("מעלות" ו-
"מדרוג" בהתאמה ,ויחד "החברות המדרגות") על מתן דירוג של [_] ו]_[ -
בהתאמה"( ,דירוג הבסיס") להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה של החברה,
המגובה בשעבוד צף ,כמפורט בסעיף  9לשטר נאמנות זה;

והואיל

ובמסגרת ההנפקה תנפיק החברה עד  xxxש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה )28
(וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה
 )28בהתאם להוראות סעיף 8א .לשטר הנאמנות);

והואיל

וביום  xxxנחתם בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם אגרות החוב
(סדרה ;)28

והואיל

והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה לפי החוק בישראל ,שעיקר עיסוקו
בצוע תפקידי נאמנות והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות
ערך ,לנאמן לאגרות חוב;

והואיל

ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ,ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל

והחברה הסכימה עם הנאמן על תנאי הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב,
כמפורט בשטר נאמנות זה;

והואיל

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות
החוב כמפורט להלן;
לפיכך ,הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ,פרשנות ,הגדרות
המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.1.1

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

.1.2

למונחים המפורטים להלן ,תהא בשטר נאמנות זה המשמעות הנקובה לצידם:
"אגרות החוב " -

אגרות החוב (סדרה  )28שתונפקנה על ידי החברה,
לרבות אגרות החוב הנוספות כהגדרתן בסעיף 8א
לשטר נאמנות זה להלן;

"דוח הצעת המדף" -

דוח הצעת המדף אשר צפוי להתפרסם על ידי
החברה בחודש מרץ  2017על פי התשקיף;

"דירוג הבסיס" -

דירוג [_] של חברת הדירוג מידרוג ו/או דירוג [_] של
חברת הדירוג מעלות ו/או הדירוג המקביל לו של
חברות דירוג מוכרות אחרות;

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"החלטה מיוחדת" -

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ,בה
נכחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים של
לפחות חמישים אחוזים ( )50%מיתרת הערך הנקוב
של אגרות החוב שבמחזור ,או באסיפה נדחית -
מחזיקים של לפחות עשרה אחוזים ( )10%מן היתרה
האמורה (ובלבד שאם לא נמצא מניין חוקי באסיפה
שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה,
יהיו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על
ידי באי כוחם ,מנין חוקי ,יהיה אשר יהא הערך
הנקוב של אגרות החוב המוחזקות או המיוצגות על
ידם) ,ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין
באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה
אחוזים ( )75%מכלל הקולות של המשתתפים
בהצבעה ,ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל
סדר היום;

"החלטה רגילה" -

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב ,שהמניין החוקי לפתיחתה הינו נוכחות
(בעצמם או על-ידי באי-כוחם) של לפחות שני
מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות עשרים
וחמישה ( )25%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור ,או באסיפה נדחית  -נוכחות של מחזיקים
באגרות החוב בכל מספר משתתפים שהוא (בעצמם
או על -ידי באי-כוחם) ואשר נתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל;

"החברה לרישומים" -

חברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
ח.פ ,51-002255-1 .או כל מי שישמש במקומה
כחברה לרישומים של אגרות החוב ,ובלבד שכל
ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה
החברה לרישומים;

"התשקיף" -

תשקיף מדף של החברה מיום  27בנובמבר ;2015

"חברת דירוג" -

כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק
ההון במשרד האוצר;

"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999בנוסחו כפי שיהיה
מעת לעת;

"חוק החברות
הממשלתיות"
"חוק ניירות ערך"

חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה – 1975
ותקנותיו ,כפי שיהיו מעת לעת;

"יום עסקים" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בנוסחו כפי שיהיה
מעת לעת;
כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות;

"מחזיק איגרות החוב" או מחזיק באגרת חוב בהחזקה כמשמעותה בחוק
"מחזיקי איגרות החוב" או ניירות ערך ,אך בכל עניין המחייב את זיהויו של אדם
כמחזיק באיגרות חוב ,תכלול ההגדרה רק מחזיק
"המחזיקים"

רשום ומחזיק לא רשום;
"מיזוג"

כהגדרתו בחוק החברות;

"מחזיק רשום"

אדם ששמו רשום בזמן הרלוונטי במרשם מחזיקי
אגרות החוב ,ובמקרה בו רשומים במרשם מספר
מחזיקים במשותף ,המחזיק המשותף הרשום
ראשונה במרשם ,להוציא חברת רישומים;

"מחזיק לא רשום"

אדם אשר אגרות החוב (בגינן הוא מוגדר בזה
כמחזיק לא רשום) רשומות על שמו בחשבון אצל
חבר בורסה ואותן איגרות חוב רשומות על שמה של
חברת רישומים במרשם מחזיקי אגרות החוב של
החברה;

"(ה)נאמן" -

הנאמן הנזכר בראש שטר נאמנות זה ו/או כל מי
שיכהן או יכהנו מדי פעם בפעם כנאמן או כנאמנים
של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר נאמנות זה;

"מרשם מחזיקי אגרות החוב"

כאמור בסעיף  31לשטר נאמנות זה;

"(ה)ריבית" -

הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן
אגרות החוב כהגדרתה בנספח א' לשטר נאמנות זה.

"שטר נאמנות זה" או "שטר שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
הנאמנות"
"תעודת אגרות החוב"

תעודת אגרות החוב שנוסחה מופיע כנספח ב' לשטר
נאמנות זה.

.1.3

כל האמור בשטר נאמנות זה בלשון רבים אף ביחיד במשמע וכן להיפך ,וכל
האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך ,וכל האמור באדם ,אף
תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר נאמנות זה הוראה אחרת או משתמעת ,או
אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

.1.4

במידה ולא נאמר במפורש אחרת בשטר נאמנות זה ,תהא למונחים המשמעות
המפורטת להם בחוק החברות הממשלתיות .היה ולא מפורטת למונחים הנ"ל
משמעות בחוק החברות הממשלתיות ,תהא למונחים המשמעות המפורטת להם
בחוק החברות בנוסחו דהיום .היה וגם בחוק החברות לא תמצא משמעות
מפורטת למונחים הנ"ל ,תהא למונחים המשמעות המפורטת להם בחוק ניירות
ערך.

.1.5

התוספות והנספחים לשטר נאמנות זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות שטר נאמנות זה לבין התוספות והנספחים לו
יגברו הוראות שטר נאמנות זה.

.1.6

בכל מקום בו כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות
זה ,והוראות שטר נאמנות זה סותרות את האמור בתקנון הבורסה ,יתוקן שטר
הנאמנות בהתאם לכללי הבורסה ובכל מקרה כללי הבורסה יגברו .תיקון כאמור
ייעשה בתיאום עם הנאמן ובהתאם להוראות סעיף  29.3לשטר נאמנות זה.

.1.7

שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב (סדרה  )28על-ידי
החברה .מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב (סדרה  )28מכל סיבה
שהיא ,יהיה שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

.2

.3

.4

הנפקת אגרות החוב
.2.1

החברה תנפיק סדרה של עד  xxxש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )28רשומות
על שם (בכפוף לזכותה של החברה להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו,
בהתאם להוראות סעיף 8א לשטר נאמנות זה) ,עומדות לפירעון במועד הנקוב
בנספח א' לשטר נאמנות זה ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים  6 – 4לשטר
נאמנות זה.

.2.2

כל אגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה (פארי פאסו) מבלי שתהיה כל זכות
בכורה או עדיפות לאחת על פני אחרת.

.2.3

אגרות החוב תרשמנה למסחר בבורסה ותרשמנה על שם החברה לרישומים.
החברה תוציא לחברה לרישומים תעודת אגרת חוב אחת בגין כל אגרות החוב
בנוסח המצ"ב כנספח ב' לשטר נאמנות זה.

רכישת אגרות חוב (סדרה  )28על ידי החברה ו/או על ידי חברה בשליטתה
.3.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לרכוש ,בכל עת,
בכל מחיר שיראה לה ,אגרות חוב (סדרה  ,)28שיהיו במחזור מעת לעת
(וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים) ,מבלי
לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה .במקרה שאגרות החוב (סדרה )28
תירכשנה על-ידי החברה במסגרת המסחר בבורסה ,החברה תפנה למסלקת
הבורסה בבקשה למשיכת התעודות שנרכשו כאמור.

.3.2

אגרות חוב (סדרה  )28שתירכשנה על ידי החברה תפקענה באופן אוטומטי,
תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן
מחדש.

.3.3

חברה בת של החברה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ,ו/או בעלי השליטה בחברה
ו/או תאגיד בשליטת בעלי השליטה בחברה במישרין ו/או בעקיפין ("מחזיק
קשור") יהיו רשאים לרכוש (לרבות במסגרת הנפקה) ו/או למכור מעת לעת
אגרות חוב (סדרה  )28על פי שיקול דעתם (בכפוף לכל דין) .במקרה של רכישה
ו/או מכירה כאמור ,תמסור החברה על כך ,בכפוף ובהתאם להוראות הדין ,דוח
מיידי בעניין זה .אגרות חוב (סדרה  )28שתוחזקנה על ידי מחזיק קשור תחשבנה
כנכס של אותו מחזיק קשור ולא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן ,בכפוף לכל
דין ,הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב (סדרה  .)28אגרות חוב (סדרה
 )28שתוחזקנה על ידי מחזיק קשור לא תקנינה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי
אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי המחזיק
הנגוע.

הריבית
היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור ,תישא ריבית בשיעור
כמפורט בנספח א' ("הריבית").
הריבית בגין איגרות החוב תשולם במועדים כמפורט בנספח א' לשטר נאמנות זה ובהתאם
לאמור בסעיף  6להלן.
התשלום האחרון של הריבית על אגרות החוב ישולם ביחד עם פירעון יתרת הקרן של אגרות
החוב כאמור בסעיף  5להלן.

4א.

התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב
עד למועד פירעון יתרת הקרן הסופית של אגרות החוב ,יחולו ההוראות הבאות:
(א) בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב במהלך תקופת ריבית כלשהי על ידי איזו מחברות
הדירוג ,מדירוג הבסיס לדירוג  A1של מידרוג ו/או דירוג אגרות החוב לדירוג  A+של
מעלות (או דירוג מקביל להם של חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף אחת מחברות הדירוג
על ידי חברת דירוג אחרת) ,אזי שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור של  0.5%מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז ,כפי

שהחברה תפרסם בדו״ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה (״ריבית הבסיס״) וזאת החל
ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג כאמור (כולל);
(ב) בכל מקרה בו לאחר ירידת דירוג כמפורט בסעיף (א) לעיל ,תתרחש ירידת דירוג נוספת
כלשהיא על ידי חברת הדירוג ,אשר הדירוג שלה הוא הנמוך יותר במועד הרלוונטי ,או
שירידת דירוג תהא מלכתחילה לדירוג נמוך יותר מזה הקבוע בפסקה (א) לעיל ,אזי שיעור
הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור נוסף
של  0.25%לכל מדרגת דירוג ( )Notchמתחת לדירוג  A1של מידרוג ודירוג  A+של מעלות
(או דירוג מקביל להם של חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף אחת מחברות הדירוג על ידי
חברת דירוג אחרת); והכל החל ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג (כולל)
("שיעור הריבית הנוסף");
עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל ,יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת
הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון
מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,אך בכפוף לאמור בס"ק (ג) להלן.
(ג) בכל מקרה בו ארעה עליית דירוג על ידי חברת הדירוג אשר הדירוג שלה יהיה נמוך יותר
במועד הרלוונטי לאחר קרות אירוע אחד או יותר מן האירועים מפורטים בסעיפים (א)
ו/או (ב) לעיל ,אזי שיעור הריבית של אגרות החוב יופחת בשיעור של  0.25%לכל מדרגת
דירוג ( )Notchשעלתה וזאת החל ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג (כולל)
ובלבד שבכל מקרה שיעור הריבית של אגרות החוב לא יפחת משיעור ריבית הבסיס הנקוב
בנספח א' לשטר נאמנות זה וכן בלבד שככל ששיעור הריבית יופחת לגובה ריבית הבסיס
אך ורק ככל ודירוג החברה לא יפחת מדירוג הבסיס.
להסרת ספק מובהר ,כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף בגין מנגנון ההתאמה
המפורט בסעיף זה לעיל על .3%
להסרת ספק עוד ,במקרה שבו במועד כלשהו ידורגו אגרות החוב של החברה על ידי חברת
דרוג אחת בלבד (בהתאם לאמור בסעיף  21.14להלן) ,אזי די יהיה בשינוי בדירוג של אגרות
החוב על ידי חברת דירוג זה ,כדי להביא לשינוי שיעור הריבית של אגרות החוב בהתאם
להוראות סעיף זה.
במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על ידי חברות הדירוג באופן שישפיע על שיעור
הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל ,תודיע החברה על כך בכתב לנאמן ותפרסם
דיווח מיידי במערכת המגנ״א של רשות לניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ובכל
מקרה לא יאוחר משני ימי עסקים ממועד עדכון הדירוג כאמור .מוסכם ,כי דיווח מיידי
במערכת המגנ״א של רשות לניירות ערך יחשב למתן הודעה לנאמן .במסגרת הדיווח המיידי
האמור תציין החברה( :א) את דבר הורדת או העלאת הדירוג ,את הדירוג שניתן ואת שיעור
הריבית הנוסף; (ב) את שיעור הריבית שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום
הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוסף; (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור
הריבית לתקופה ,ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד
בשנה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) ביחס
לתקופות הבאות .יובהר בזאת כי כניסת דירוג אגרות החוב אל רשימת מעקב שלילית של
מידרוג או חברת דירוג אחרת ,לא תהווה עילה להעלאת שיעור הריבית או לפיצוי אחר
כלשהו  ,והמחזיקים באגרות החוב בעצם רכישתם ,מסכימים כי לא תהא להם כל טענה או
דרישה עם האמור.
היה ויופסק דירוגן של אגרות החוב לתקופה העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן
בשליטת החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת חברת דירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת
הדירוג החדשה תפרסם את דירוג אגרות החוב בתוך  60ימים – שאחרת יחולו הוראות סעיף
זה בשינויים המחויבים) ,אזי ייקבע שיעור הריבית של אגרות החוב ,החל ממועד תשלום
הריבית הסמוך לאחר הפסקת הדירוג ועד לפירעון יתרת הקרן הסופית של אגרות החוב או עד
למינוי חברה מדרגת כאמור ,לשיעור הריבית הגבוה ב 3% -משיעור הריבית הנקוב בנספח א'
לשטר נאמנות זה .להסרת ספק מובהר כי אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף
 11.1.10לשטר נאמנות זה.

.5

פירעון הקרן
החברה תפרע במועד הנקוב בנספח א' לשטר נאמנות זה כ"מועד פרעון הקרן" את סכום
הערך הנקוב של כל אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור וזאת בהתאם לסעיף  6להלן,
ובכפוף לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  8להלן.

.6

תשלומי הקרן והריבית
.6.1

תשלומי הקרן והריבית על פי שטר נאמנות זה יבוצעו בשקלים חדשים.

.6.2

כל תשלום על חשבון הקרן או הריבית ,ישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו
רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )28ביום הקובע לתשלום הקרן או
הריבית ,לפי העניין ,כמפורט בנספח א' .התשלום למחזיקי איגרות החוב יתבצע
ביום הנקוב בנספח א' לשטר נאמנות זה כ"מועד פירעון קרן" ו" -מועד תשלום
הריבית" ,לפי הענין.

.6.3

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ()7
ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב ,וזאת מסיבה התלויה
בחברה ,יישא ריבית פיגורים בשיעור הנקוב בנספח א' ,החל מהמועד הקבוע
לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל .על סכום המגיע למחזיקי אגרות החוב שלא
שולם בפועל וזאת מסיבה שאינה תלויה בחברה ,יחולו הוראות סעיף  17להלן.

.6.4

במקרה שתשולם ריבית פיגורים ,תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני ימי
מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית
הכוללת לאותה תקופה ,דהיינו :הריבית השנתית בתוספת ריבית הפיגורים
כאמור.

.6.5

התשלום לזכאים יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של
האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב ,כאמור בסעיף 6.2
לעיל .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה
תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  17להלן.

.6.6

מחזיק רשום שירצה להודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים
על פי אגרות החוב כאמור לעיל ,או לשנות את הוראת התשלום שנתן ,יוכל
לעשות כן בהודעה במכתב שיישלח בדואר רשום ,אולם החברה תמלא את
ההוראה אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות שלושים ( )30יום לפני
המועד הקבוע לפרעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב.
במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק
ביחס לתשלומים שמועד פירעונם לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת
ההודעה.

.7

.6.7

לא מסר המחזיק הרשום לחברה ,מבעוד מועד ,פרטים בכתב בדבר חשבון הבנק
שלו ,שלזכותו יש להעביר תשלומים על פי אגרות החוב ,יעשה כל תשלום כזה
בשיק שישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות
החוב .משלוח שיק למחזיק רשום בדואר רשום כאמור ,יחשב לכל דבר ועניין
כתשלום הסכום הנקוב בו ,בתאריך שיגורו בדואר כאמור ,ובלבד שנפרע כהלכה
עם הצגתו לגבייה.

.6.8

מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ,לרבות מס ,ככל הנדרש
על-פי דין.

מחיקה מן המסחר ופדיון מוקדם
.7.1

מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה אם וככל שיוחלט על-ידי הבורסה על
מחיקה ממסחר של אגרות החוב (סדרה  )28בשל ירידה בשווי סדרת אגרות
החוב (סדרה  )28מתחת לסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר
לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה  )28אך הן תמחקנה
מהרישום למסחר בבורסה ,ותחולנה עליהן השלכות המס הנובעות מכך.

.7.2

פדיון מוקדם ומחיקה מהמסחר ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית לבצע ,בכל עת ,פדיון מוקדם (מלא או חלקי) של אגרות
החוב (סדרה  ,)28הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובמקרה כאמור
יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון
הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
.7.2.1

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

.7.2.2

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או
מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע
הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לעניין זה "רבעון" משמע כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר -
מרץ ,אפריל  -יוני ,יולי  -ספטמבר ,אוקטובר  -דצמבר.

.7.2.3

הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ 1 -מיליון ש"ח.

.7.2.4

כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל
מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)28פרו-ראטה לפי ערכן הנקוב של
אגרות החוב (סדרה .)28

.7.2.5

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון
מוקדם כאמור לעיל ,החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון
מוקדם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)28עם העתק לנאמן ,אשר
המועד הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי ויחול לא פחות משבעה
עשר ( )17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לפני ביצוע
פדיון מוקדם.

.7.2.6

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע
לתשלום ריבית בגין אגרות החוב (סדרה  )28לבין מועד תשלום
הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום
הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור בסעיף
 7.2.7להלן.

.7.2.7

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב (סדרה  )28אם
סכום הפדיון האחרון יפחת מ 3.2-מיליון ש"ח.

.7.2.8

במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי
על )1( :שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ()2
שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; ( )3שיעור הריבית
בפדיון החלקי בגין החלק הנפדה; ( )4שיעור הריבית שישולם
בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ( )5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ()6
המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות
החוב (סדרה  )28שיהיה שנים-עשר ( )12ימים לפני המועד שנקבע
לפדיון המוקדם.

.7.2.9

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  )28במקרה של פדיון
מוקדם יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים )1( :שווי שוק של יתרת
אגרות החוב (סדרה  )28שבמחזור ,אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה
הממוצע של אגרות החוב (סדרה  )28בשלושים ( )30ימי המסחר
שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון
המוקדם; ( )2הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה )28
שבמחזור ,דהיינו קרן בתוספת ריבית ובתוספת הפרשי הצמדה
(ככל שישנם) ,עד למועד תשלום הפדיון המוקדם בפועל; ( )3יתרת
תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה ( )28קרן בתוספת ריבית)
כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן)

בתוספת ריבית בשיעור של  1%בחישוב שנתי .היוון אגרות החוב
יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון.
לעניין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה
(ברוטו) לפדיון ,בתקופה של שבעה ( )7ימי עסקים ,המסתיימת שני
( )2ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש
( )3סדרות אגרות חוב ממשלתי שקלי שמשך חייהן הממוצע הוא
הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב (סדרה )28
במועד הרלוונטי.
.8

תנאי הצמדה
קרן אגרות החוב והריבית עליה אינן צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.

.8א .אגרות חוב נוספות
.8א.1.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב בכל עת ,ומבלי להידרש להסכמת הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב ,את סדרת אגרות החוב בהצעה/ות פרטית/יות ו/או
בהצעה לציבור ,בתנאים כפי שתימצא לנכון ("אגרות החוב הנוספות") ,וזאת בכפוף
לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין (אם וככל וידרשו אישורים על פי דין) ,ומבלי
לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה ,ובלבד שיינתן לחברה אישור מראש ובכתב
מאת חברת הדירוג כי לא יהיה בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג
סדרת אגרות החוב המורחבת כפי שהיה ערב הנפקת אגרות החוב הנוספות
(ומובהר ,כי במידה ואגרות החוב ידורגו על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג
הגבוה מביניהן הוא אשר ייקבע לעניין זה) וכן כי החברה תמסור לנאמן ,עד שני ימי
עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה ,אישור של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים בחברה כי אינה מפרה ,במועד ביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספת ,איזה
מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה וכי לא מתקיימת עילה להעמדה
לפירעון מיידי של התחייבויות החברה על פי שטר נאמנות זה .אגרות החוב ואגרות
החוב הנוספות יהוו (ממועד הוצאתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין והוראות שטר
נאמנות זה ,יחולו גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה.
החברה תודיע לנאמן מראש אודות הנפקת איגרות חוב כאמור .החברה תפנה
לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור ,לכשיוצעו .למען
הסר ספק ,מחזיקי אגרות החוב הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל ,לא יהיו זכאים
לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע לזכאות להלן ,חל טרם מועד הנפקתן
של אגרות החוב הנוספות.
מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי סעיף .8א 1.זה כהפרה של
התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.

.8א.2.

הנאמן יכהן כנאמן גם עבור אגרות החוב הנוספות והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור
לא תידרש .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב,
לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת שכר טרחתו בסכום המשקף את מלוא שיעור
הגידול שחל בסדרה עקב אותה הרחבת סדרה ,בהתאם לנספח ג' לשטר זה.

.8א.3.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות בדרך של הרחבת
סדרה בשיעור נכיון שונה משיעור הנכיון של אגרות החוב שתהיינה במחזור באותו
מועד (אם וככל שהונפקו בנכיון) .היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב
הנוספות בשל הרחבת הסדרה ,יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב
הקיימות במחזור באותה עת (אם וככל שהונפקו בנכיון) ,תפנה החברה לרשות
המסים ,לפני הרחבת סדרת אגרות החוב ,על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי
המס במקור מדמי הניכיון בגין איגרות החוב האמורות ,ייקבע לאיגרות החוב
האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון השונים
באגרות החוב ,ככל שיהיו.

.8א.4.

במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין
כל אגרות החוב ,ותפרסם בדוח מיידי ,בסמוך לפני מועד הרחבת הסדרה בפועל
(לפני הרישום למסחר בבורסה) ,את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לאגרות החוב.
כן ינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב ,לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור
ובהתאם להוראות הדין .במידה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע בדיווח
מיידי ,לפני הנפקת אגרות החוב הנוספות כתוצאה מהרחבת הסדרה על אי -קבלת

אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר
שנוצר בגין אגרות החוב .המס ינוכה במקור בעת פירעון אגרות החוב ,בהתאם
לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
לפיכך ,יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי
הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות חוב (סדרה  )28טרם הרחבת הסדרה
האמורה .במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב (סדרה  )28לפני הרחבת הסדרה
ועד לפירעון אגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים ולקבל החזר
של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.
.8א.5.

.9

למען הסר ספק יובהר כי אין בשטר נאמנות זה כדי להגביל את זכותה של החברה
להנפיק בכל עת ומעת לעת בהתאם לכל דין ,ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב או במתן הודעה אליהם על כך ,אגרות חוב מסוג שונה ,לרבות
סדרות נוספות או ניירות ערך אחרים ,עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות
החברה ,בתנאי ריבית ופדיון כפי שתקבע החברה ,ובין שהם עדיפים על פני תנאי
אגרות החוב ,שווים להם או נחותים מהם ,וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון
המוטלת עליה .להסרת ספק ,החברה לא תנפיק אגרות חוב אשר אינן מובטחות
בשעבוד ואשר המעמד שלהן בעת פירוק יהיה עדיף על מעמדן של אגרות החוב.

שעבוד צף ,שעבוד עתידי ושעבוד שלילי
.9.1

שעבוד צף
 .9.1.1להבטחת פירעון מלא ומדויק של כל התשלומים בגין אגרות החוב
(סדרה ( )28לרבות קרן ,ריבית והפרשי הצמדה) שהחברה התחייבה
לשלם למחזיקי אגרות החוב ולהבטחת המילוי המדויק של יתר תנאי
אגרות החוב בהתאם להוראות לשטר נאמנות זה תשעבד החברה לזכות
הנאמן (לטובת מחזיקי אגרות החוב) בשעבוד צף את כל רכושה
וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי
החברה– שווה בדרגה (ראשון בדרגה) (פרי פסו) עם כל השעבודים
הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו
קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו
מובטחים מזמן לזמן ("השעבוד") .יובהר כי נכון למועד זה קיימים
שעבודים צפים על כל רכושה של החברה וזכויותיה וזאת כמפורט
בנספח  9.1.1לשטר נאמנות זה ,הכולל את רשימת כל השעבודים
הצפים אשר נרשמו על ידי החברה ואשר הינם בתוקף למועד חתימת
שטר הנאמנות.
 .9.1.2יצירת השעבוד על ידי החברה ,קיבלה את אישור רשות החשמל,
בהתאם לסמכות רשות החשמל לפי הוראות חוק משק החשמל,
התשנ"ו"( 1996-חוק החשמל") .אישור רשות החשמל כאמור ,מצ"ב
לשטר השעבוד המצורף כנספח  9.1.2לשטר נאמנות זה ("אישור רשות
החשמל" ו" -שטר השעבוד").
 .9.1.3למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד כדי להגביל הפעלה ,מכירה,
העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל
זה של נכסים מהותיים ,ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות
החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש
השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר נאמנות זה.
 .9.1.4במועד חתימת שטר נאמנות זה מסרה החברה לנאמן עותק מקורי של
טופס  10ושטר שעבוד ,לרישום השעבוד כאמור בסעיף  9.1.1לעיל,
כשהם נושאים חותמת "הוגש לבדיקה" ו/או "נתקבל" מקורית מרשם
החברות ,המעידים על כך שמסמכי רישום השעבוד הומצאו למשרדי
רשם החברות ונתקבלו אצלם ונוסח אישור רשות החשמל כאשר הוא
מוטבע בחותמת "נאמן למקור".
 .9.1.5מובהר בזאת כי תמורת ההנפקה במלואה מועברת ישירות לחברה על
בסיס המסמכים המפורטים בסעיף  9.1.3לעיל ,ללא שהושלם רישום
השעבוד בפועל כך שבמועד ביצוע ההנפקה ,תהיה לחברה התחייבות
לרישום השעבוד לטובת הנאמן ,אולם אגרות החוב לא תהיינה

מובטחות בשעבוד עד למועד רישום השעבוד בפועל ,שאז ,השעבוד יהיה
בתוקף למפרע החל ממועד הגשתו לרישום אצל רשם החברות כמפורט
בסעיף  9.1.3לעיל.
 .9.1.6בתוך שלושה ימי עסקים ממועד רישום השעבוד ,תמציא החברה
לנאמן .את המסמכים המפורטים להלן:
א .עותק מקורי של תעודת רישום השעבוד בקשר עם השעבוד ופלט
רשם חברות עדכני ,המעיד על רישום השעבוד כאמור כדין ברשם
החברות;
ב .חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני של החברה בקשר לאופן
רישום השעבודים בישראל ,תוקפם ,דרגת נשייתם ,חוקיותם והיותם
ברי מימוש ואכיפה כנגד החברה בישראל ,והכול בנוסח שיהא
מקובל על הנאמן באופן סביר.
 .9.1.7החברה תפרסם דיווח מיידי אודות רישום השעבוד בתוך יום עסקים
אחד ממועד מסירת כל המסמכים המפורטים בסעיף  9.1.4לעיל לידי
הנאמן.
 .9.1.8על אף האמור בסעיף  9.1.4לעיל ,מובהר בזה כי במקרה בו לא יירשם
השעבוד תוך  60ימים ממועד ההנפקה ("המועד האחרון") תפעל החברה
לביצוע פדיון מוקדם ומחיקה מרישום של אגרות החוב (״הפדיון
המוקדם הכפוי״) .יום עסקים אחד לאחר תום המועד האחרון ,תפרסם
החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון
המוקדם הכפוי ומועדו .מועד הפדיון המוקדם הכפוי יהא לא פחות
משבעה עשר ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ימים לאחר דיווח
החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי אגרות החוב .במקרה
זה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב בתוספת ריבית
שנצברה ממועד המכרז על פי תנאי אגרות החוב וטרם שולמה בפועל,
עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי בפועל ,ישולמו למחזיקי אגרות החוב
בניכוי מס כדין .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן
שייפרע בפדיון המוקדם הכפוי וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן
האמור עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי .החברה מתחייבת להעביר
לחשבון הנאמן ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימי עסקים לפני מועד תשלום
הפדיון המוקדם הכפוי ,את הסכום השווה להפרש בין הכספים
המופקדים בחשבון הנאמן ,לבין הסכום לתשלום למחזיקים בגין
הפדיון המוקדם הכפוי .החברה תהיה אחראית לבצע את כל הנדרש על
פי דין לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,לרבות מול מסלקת הבורסה,
ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור הנדרשים לו לשם השלמת
המהלך .למען הסר ספק ,בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,לא
תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב
שעבודים על הנכסים ושטר הנאמנות יפקע ויהא חסר כל תוקף.
להסרת ספק ,עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי בהתאם לתנאי סעיף זה,
לא תהא למחזיקי אגרות החוב כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי החברה
ו/או כל מי מטעמה בקשר עם אגרות החוב ,הנפקתן ,פדיונן המוקדם
הכפוי ו/או אי רישום השעבוד על ידי החברה ולא ייראו באי רישום
השעבוד כהפרה של הוראות שטר הנאמנות על ידי החברה.
 .9.1.9החברה מצהירה ומאשרת בזאת כי יצירת השעבוד על ידי החברה
אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה וכי אין ביצירת
השעבוד על פי שטר זה משום סתירה או הפרה של הוראת דין כלשהי
החלה על החברה ו/או להוראה כלשהי של מסמכי ההתאגדות של
החברה ו/או להוראה של כל הסכם מהותי כלשהו אשר החברה היא צד
לו.
 .9.1.10מובהר בזאת כי מימוש השעבוד לרבות מינוי כונס נכסים ,הינו בכפוף
לתנאים אשר יקבעו באישור רשות החשמל ,וכי בהתאם לתנאי אישור
רשות החשמל ושטר השעבוד ,לא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד הצף
כל שימוש אשר עלול להביא להפרת התנאים אשר ייקבעו באישור רשות

החשמל ובכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור רשות החשמל
להוראות השעבוד הצף או לשטר נאמנות זה ,תגברנה הוראות אישור
רשות החשמל.
.9.2

שעבוד שלילי
 .9.2.1החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של
החוב על פי שטר נאמנות זה ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)28החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת
צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד
חתימת שטר נאמנות זה ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של
המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,למעט( :א) שעבודים צפים
על רכוש החברה וזכויותיה בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת
השעבוד הצף החל לפי שטר נאמנות זה; (ב) שעבודים מותרים כפי
שפורטו בסעיף  9.2.2להלן; וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק של
החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של החברה ,בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב.
 .9.2.2החברה תהא רשאית ,בכפוף לקבלת אישור רשות החשמל ,להחליף,
בכפוף לאישור המחזיקים באגרות החוב שיתקבל בהחלטה מיוחדת,
את השעבוד השלילי כאמור בסעיף  9.2.1לעיל בבטוחה מספקת בגובה
יתרת הסכום העומד לפירעון במועד ההחלפה .ככל שהבטוחה המספקת
החליפית חייבת ברישום על פי דין ,לא יבוטל השעבוד השלילי ,עד
למועד הרישום של הבטוחה החליפית.

.9.3

על אף האמור בסעיף  9.2.1לעיל ,תהא החברה רשאית לפעול כדלקמן:
 .9.3.1ליצור שעבודים באיזה אופן שהוא ,לצורך נטילת הלוואה חדשה,
המחליפה (ממחזרת) הלוואה נפרעת שהייתה מובטחת בשעבוד קיים,
ובלבד( :א) שגובה ההלוואה החדשה אינו עולה על גובה יתרת ההלוואה
שנפרעה במועד נטילת ההלוואה; (ב) שהשעבוד על הנכס יבטיח אך ורק
את ההלוואה החדשה שהועמדה (כולל ריביות ,עמלות ,הוצאות
והצמדה); ו( -ג) שהשעבוד אשר יירשם בגין ההלוואה החדשה יחול רק
על כל או חלק מאותם הנכסים אשר הבטיחו את ההלוואה אשר
מוחזרה באמצעות ההלוואה החדשה.
 .9.3.2ליצור שעבודים קבועים ו/או שוטפים על מלאיה ועל כל זכויות המגיעות
לה מחייבים.
 .9.3.3ליטול הלוואות המובטחות בשעבודים (וליצור לשם כך שעבודים
חדשים) ובלבד שבשעת ההתחייבות ליצור שעבודים כאמור ,סך
ההלוואות המובטחות בשעבודים ,למעט שעבודים צפים כאמור בסעיף
 9.2.1לעיל ושעבודים ספציפיים לרכישת נכס חדש (שסל"ן) כאמור
בסעיף  9.3.5להלן ,לא עלה על שיעור של  ,10%מהיקף הנכסים
המוחשיים נטו של החברה ,כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים למועד
נטילת אותן הלוואות.
למטרת סעיף זה "נכסים מוחשיים נטו" יוגדרו כסך המאזן של החברה
על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו ,בניכוי התחייבויות
שוטפות ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים.
 .9.3.4לבצע העברות לתיחום חשיפה ,המוסדרות במסגרת חוק הסכמים
בנכסים פיננסיים ,תשס"ו – .2006
למען הסר ספק יובהר כי מגבלות השעבוד השלילי לא יחולו על ניירות
ערך שיועברו ,בתמורה ,בעסקאות מכר חוזר (ריפו).
 .9.3.5ליצור שעבודים ספציפיים לרכישת נכס חדש (שסל"ן) לטובת מי שיממן
את רכישת הנכס החדש ושנוצר להבטחת המימון שניתן לצורך רכישת

אותו נכס ,לרבות מימון הנדרש לחידוש הנכס ושיפורו .בגין השבחת
הנכס או הרחבתו תהא החברה רשאית ליצור שעבוד חלקי על החלק
היחסי (פרו ראטה) של הנכס ,שאת הרחבתו או את חידושו מימן.
 .9.3.6לאחר ביצוע ההנפקה ,לרכוש נכסים וזכויות שרובץ עליהם שעבוד קיים
שנרשם כדין והמבטיח הלוואות שניטלו לפני מועד הרכישה ביחס
לנכסים והזכויות שנרכשו.
 .9.3.7ליצור שעבודים ,עכבון ,או בטוחות אחרות על נכסי החברה ,אשר נוצרו
מכוח דין מיוחד או דרישות רגולטוריות ועל פי תנאיהם.
לצורך הוראות שטר נאמנות זה ,יהוו השעבודים המוזכרים בסעיפים  9.3.1עד
 ,9.3.7ביחד וכל אחד מהם בפני עצמו כ" -שעבודים מותרים".
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי מימוש זכותה של החברה לנקוט באחת או
באילו מן הפעולות הנזכרות בסעיף  9.2.2זה בהתאם לאמור בסעיף זה ,לא
יהווה עילה להעמדה היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי
כאמור בסעיף  0להלן .עוד מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על
פי סעיף  9.2.2זה כהפרה של התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות
החוב (סדרה .)28
.9.4

.10

על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את הצורך בהעמדת
בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .)28הנאמן
לא נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות ()Due Diligence
כלכלית ,חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של
החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)28הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או
משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות
החוב (סדרה  )28או באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות אשר הועמדו ו/או
יועמדו (אם בכלל) על פי שטר זה ו/או היכולת לממשן .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות כך שאין באמור לעיל
כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין)
לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך הנפקת אגרות החוב (סדרה )28
ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה .)28

הצהרות החברה
.10.1

החברה הנה חברה ממשלתית ,אשר הוקמה כדין ,ורשומה כדין אצל רשם
החברות כחברה בעירבון מוגבל.

.10.2

החברה קיבלה את כל ההחלטות כפי הנדרש על-פי דין ו/או על פי מסמכי
ההתאגדות של החברה על-מנת שהחברה תהיה רשאית להתקשר בשטר
הנאמנות ולהנפיק את אגרות החוב והתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין
להתקשרות החברה בשטר הנאמנות ,לרבות קבלת אישור רשות החשמל.

.10.3

התקשרותה של החברה בשטר נאמנות זה והנפקת אגרות החוב (סדרה  )28על
ידי החברה אין בהן משום סתירה או הפרה של הוראת דין מהותי כלשהי החלה
על החברה ו/או להוראה כלשהי של מסמכי ההתאגדות של החברה או של
התחייבות של החברה על פי שטר נאמנות של סדרת אגרות חוב אחרת כלשהי
אשר הנפיקה החברה.

.10.4

החותמים על שטר נאמנות זה בשם החברה מוסמכים על-פי דין לחתום בשמה,
וחתימתם מחייבת את החברה.

.10.5

לא ידוע לחברה על בקשה למינוי כונס נכסים שהוגשה כנגדה ולא נמסרה לחברה
הודעה בכתב על כוונה להגיש בקשה כאמור.

.11

זכות להעמדה לפירעון מיידי ומימוש בטוחות
.11.1

עם קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן ,יחולו הוראות סעיף
 11.2להלן:
.11.1.1

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן ,ריבית (לרבות ריבית
פיגורים) או הפרשי הצמדה המגיע ממנה למחזיק אגרת החוב האמור
על פי שטר נאמנות זה תוך  10יום מהמועד הקבוע לפירעונו.

.11.1.2

אם יינתן על ידי בית המשפט צו פירוק קבוע וסופי לפירוק החברה או
אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם מונה לה מפרק קבוע או
אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה בת
תוקף לפירוק החברה (והכל למעט ,במקרה של פירוק למטרות מיזוג
עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) וצו או החלטה לפירוק זמני
כאמור לא בוטלו בתוך  45יום ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה,
לפי העניין .על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי
כלשהי ביחס לצו לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת
החברה או בהסכמתה.

.11.1.3

אם יוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה ,כולם או עיקרם ,או
תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם ,כולם או עיקרם ,ולא יוסר
העיקול או תבוטל הפעולה ,תוך  45יום לאחר שהוטל או בוצעה ,לפי
העניין .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס
לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.

.11.1.4

אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או על נכסיה ,כולם או עיקרם
או אם יינתן צו לכינוס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה ,כולם או
עיקרם ,או אם ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה ,כולם
או עיקרם ,והצו או מינוי כונס הנכסים הזמני לא בוטל בתוך  45יום
מיום המינוי .בסעיף זה "עיקר נכסי החברה" משמעם נכס אחד או
מספר נכסים המהווים במצטבר לפחות  30%מנכסי החברה בהתאם
למאזן המבוקר או הסקור האחרון שנחתם על ידי החברה לפני מועד
מינוי כונס הנכסים כאמור .על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה
תקופת ריפוי כלשהי ביחס למינוי כונס נכסים על פי צו שניתן על ידי
בית המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה.

.11.1.5

אם החברה תפסיק או תודיע על כוונה להפסיק את תשלומיה או אם
תחדל או תודיע על כוונה לחדול מניהול מרבית או כל עסקיה (אך
למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של החברה הינה עקב
השינוי המבני והחברה תמשיך לקיים עסקים לאחר ביצוע השינוי
המבני).

.11.1.6

אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר
נאמנות זה ו/או תפר את תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית,
ומחזיקי אגרות החוב ,לאחר קבלת החלטה מיוחדת נתנו הודעה
לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך
 21ימים ממתן ההודעה.

.11.1.7

אם התברר כי איזה ממצגי החברה בשטר נאמנות זה לא היה נכון
במועד חתימת שטר נאמנות זה ,ובמקרה בו מדובר בהפרת מצג
הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך  14ימים ממועד קבלת
הודעה על דבר ההפרה.

.11.1.8

אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)
כמפורט בסעיף  9.1.10לשטר נאמנות זה.

.11.1.9

אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה במועד
הנפקת אגרות החוב ,וקיים חשש ממשי ומיידי לכך שהחברה לא

תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן ולמעט במקרה בו השינוי
המהותי לרעה כאמור נובע( :א) מפעולה מלחמתית או משינוי במצב
הגיאו-פוליטי; (ב) ביצוע שינוי מבני במשק החשמל על פי הוראות
חוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1996 -כפי שאלה תהיינה מעת לעת ו/או
על פי כל דין או החלטה אחרת של ממשלת ישראל או רשות
מרשויותיה ו/או ביצוע שינוי מבני בחברת החשמל (לעיל ולהלן:
"השינוי המבני") ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי השינוי המהותי לרעה כאמור ,חל עקב שינוי מבני במשק
החשמל ו/או בחברת החשמל.
.11.1.10

אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה ,למעט כתוצאה
מהחלפת שתי חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת
הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים
ממועד החלפת חברת הדירוג) .מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי הפסקת דירוג
על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי.

.11.1.11

אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

.11.1.12

אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקים באגרות החוב
בהחלטה מיוחדת ,אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת,
לפי העניין ,כלפי מחזיקי איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח מיידי
במערכת המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת
המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של
החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים באגרות
החוב.

.11.1.13

אם הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי
של החברה ,בסכום העולה על  100מיליון דולר ארה"ב או סכום
השווה לכך בש"ח ,למעט אם ההעמדה לפירעון מיידי של החוב
למממן הפיננסי האחר נובעת מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב המאשר
כי ההעמדה לפירעון מיידי כאמור ,חלה עקב שינוי מבני במשק
החשמל ו/או בחברת החשמל.

.11.1.14

אם ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה
להקפאת הליכים ו/או בקשה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף 350
לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי
במבנה החברה ,לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה
ובעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרת
החוב וכן למעט בקשה של החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף
 350לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון או ארגון
מחדש של כל התחייבויות החברה) ,למעט אם צו הקפאת ההליכים
כאמור ו/או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף
 350לחוק החברות כאמור ,נובעים מביצוע שינוי מבני במשק החשמל
ו/או בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי ההליכים כאמור או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם
נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות כאמור ,חלים עקב שינוי מבני
במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.

.11.1.15

אם החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל
דין בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא נדרשת לפרסומם לפי
כל דין או בתוך  30ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על ידי
רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור ,לפי המאוחר.

.11.1.16

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעיה בעילה
של היווצרות אי בהירות כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון
הבורסה ,ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך  90ימים.

.11.2

.11.1.17

אם החברה ביצעה הרחבה של סדרת אגרות החוב תוך הפרה של
הוראות סעיף 8א 1.לעיל.

.11.1.18

אם החברה חדלה להיות תאגיד מדווח ,כמשמעות מונח זה בחוק
ניירות ערך.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 35ט 1לחוק ניירות ערך ,אירע אירוע אחד או יותר
מהמקרים המנויים בסעיף  11.1לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
.11.2.1

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטה
מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת
של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות ויידע את החברה אודות
הכינוס כאמור.

.11.2.2

מועד כינוס האסיפה ,אשר תזומן בהתאם להוראות לעיל ,יהיה
בחלוף  21ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות
סעיף  11.2.6להלן) ,ועל סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה
לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשל
קרות איזה מהאירועים המפורטים לעיל .בהודעת הזימון יצוין ,כי
היה והחברה תגרום לביטולו ו/או להפסקתו של האירוע המפורט
לעיל שבגינו זומנה האסיפה וזאת להנחת דעתו הסבירה של הנאמן
ועד למועד כינוס האסיפה ,אזי יבוטל זימון אסיפת מחזיקי אגרות
החוב כאמור לעיל.

.11.2.3

החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש
בטוחות ,תתקבל באסיפת מחזקים שנכחו בה המחזיקים בחמישים
אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,ברוב של
המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או
ברוב כאמור באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים
לפחות מהיתרה כאמור.

.11.2.4

במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה
מהאירועים המפורטים בסעיף זה לעיל ,והחלטה באסיפת מחזיקי
אגרות החוב התקבלה כהחלטה כאמור בס"ק  11.2.3לעיל ,הנאמן
יהיה חייב להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב ,ובלבד שהנאמן נתן לחברה התראה בכתב של  15ימים
על הכוונה לעשות כן והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או
הוסר בתוך תקופה זו ,ובלבד שהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
כאמור לעיל ,תיעשה ככל האפשר בנסיבות העניין באופן שלא יפגע
באופן מהותי בפעולתה של החברה בייצור ,הולכה או חלוקה של
חשמל ,בשים לב לחובות החברה כספק שירות חיוני בהתאם
להוראות חוק החשמל.

.11.2.5

הודעה על קבלת החלטה כאמור לעיל באסיפה של מחזיקי אגרות
החוב תשלח על-ידי הנאמן לחברה ותהווה התראה מראש ובכתב
לחברה על כוונתו לפעול כאמור.

.11.2.6

הנאמן רשאי לקצר את מנין  21הימים האמורים לכינוס האסיפה
ו/או את  15ימי ההתראה האמורים לעיל במקרה בו קיים חשש סביר
כי מסירת הודעה כאמור תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב
לפירעון מיידי .במקרה של קיצור מועדים כאמור ,ימסור הנאמן
הודעה בכתב לחברה אלא אם כן סבר הנאמן כי מתן הודעה כאמור
עלול לגרום נזק למחזיקי אגרות החוב.
יובהר ,כי בכל מקרה בו נקבעה תקופה ,באיזה מעילות פירעון מיידי
המפורטות לעיל ,שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה
שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ,רשאים
הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור

בסעיף זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא
נשמטה.
.11.2.7
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במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון
מיידי על פי הוראות סעיף  0זה ,מתחייבת החברה לפרוע למחזיקי
אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו
להם לפי תנאי שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא
('האצה' ' ,)'Accelerationוזאת תוך  5ימים ממועד ההודעה כאמור
בסעיף  11.2.5לעיל.

.11.3

בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  11.1לעיל ,יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאים
לאחוז מיד בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם ,בין היתר יהיו הנאמן ו/או
המחזיקים רשאים לממש ולאכוף את הבטוחות (כולן או חלקן) שניתנו להבטחת
התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב ולנאמן על פי שטר זה  -ובלבד שפעלו
ראשית בהתאם להוראות סעיף  11.2לעיל .הנאמן יהא רשאי לפעול בכל אופן
שימצא לנכון ולמועיל ,ובכלל זה ,יהא רשאי למנות בעצמו ו/או על ידי בית משפט,
נאמן ,כונס נכסים או מנהל על נכסים שהועמדו כבטוחה ,כולם או מקצתם ,והכול
בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  9.1.10לעיל.

.11.4

להסרת ספק ,אין בהוראות סעיף זה ביחס לזכותם של מחזיקי אגרות החוב
להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להם
כלפי החברה בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה ו/או על פי דין ,ואי העמדה לפירעון
מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  11.1לעיל ,לא תהווה ויתור
כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמור.

תביעות ,הליכים בידי הנאמן
.12.1

בנוסף על כל הוראה בשטר נאמנות זה וכזכות וסמכות עצמאית גם לפני
שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  0לעיל ,יהיה הנאמן רשאי,
לפי שיקול דעתו ,ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה שנתקבלה באסיפת
מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,אך בכל מקרה ,בכפוף למתן הודעה
מוקדמת בת  7ימים לחברה ,לנקוט בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים
משפטיים ומימוש בטוחות (בכפוף להחלטה מיוחדת שתתקבל ע"י מחזיקי
אגרות החוב בדבר העמדה לפירעון מיידי ,בהתאם לסעיף  11.1.15לעיל) ,כפי
שימצא לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר לפירעון הקרן
והריבית של אגרות החוב וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות
אחרת כלשהי של החברה על פי שטר נאמנות זה ובכפוף להוראות סעיף זה יהיה
הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות
החוב .על אף האמור בסעיף זה ,זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם
להוראות סעיף  0לעיל ולא מכח סעיף זה.
הנאמן רשאי לקצר את מנין  7הימים האמורים ואף שלא לתת לחברה הודעה
אלא בדיעבד וזאת אם סבר כי קיים חשש סביר כי שיהוי כאמור עלול להביא
לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

.12.2

אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים
ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי
אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל
דין.

.12.3

הנאמן רשאי לכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב בכדי שיוחלט על ידי
המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי
שטר נאמנות זה .כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות
החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור.

.12.4

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

.12.5
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כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר נאמנות זה לעשות פעולה כלשהי,
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור
בסעיף  12זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל
הוראות מאסיפת המחזיקים באגרות החוב ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה
הנאמן ,לפי שיקול דעתו ,בבקשת הוראות במקרה בו סבר הוא שיש צורך
בהוראות כאמור.

נאמנות על התקבולים
כל תקבול על חשבון אגרות החוב ,לרבות כזה שיתקבל על ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו
ופרעון כל חוב כלפיו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת אגרות החוב
לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,בין היתר ,כנגד החברה ,ישמשו
למטרות לפי סדר הקדימויות בנשיה ,כדלקמן:
ראשית  -לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו; שנית  -לתשלום כל סכום אחר על פי
ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת מונח זה לפי סעיף  27להלן); שלישית  -לתשלום למחזיקים
אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  27להלן; רביעית  -לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית
הפיגורים (ככל שתהיה) בגין פיגורי תשלום הריבית המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב
ובכפיפות להוראות ההצמדה של אגרות החוב ,פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור
המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; חמישית  -כדי לשלם
למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים (ככל שתהיה) על הקרן המגיעה להם לפי תנאי
אגרות החוב ובכפיפות להוראות ההצמדה של אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן
שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; שישית -
לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב
המוחזקות על ידם פרי-פסו ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,ובאופן יחסי לסכומים
המגיעים להם ,בלי כל העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; שביעית  -לתשלום למחזיקי
אגרות החוב של סכומי הקרן המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי-פסו
ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל
העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; ושמינית  -את העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם
הנאמן לחברה או לחליפיה.
מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.
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סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב ,הנאמן רשאי להורות
לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) חלק מן התשלום (ריבית
ו/או קרן) אותו חייבת החברה למחזיקים וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר
הנאמן על פי שטר זה.
מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים לתשלום קרן
ו/או ריבית על פי שטר זה ,ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי
התשלום החלים על החברה בהתאם לשטר זה.
החברה לא תתנגד לפעולה בהתאם להודעה כאמור אלא מטעמים סבירים אשר יימסרו בכתב
ויראו את החברה כמי שמילאה את התחייבויותיה כלפי המחזיקים לגבי תשלום קרן ו/או
ריבית על פי הוראות שטר זה ,במועד העברת הסכומים כאמור אשר יהיו על חשבון תשלומי
קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב .ככל שיקבע לאחר העברת סכום המימון כאמור בסעיף
זה לעיל לנאמן כי החברה לא היתה חייבת במימון הנדרש לעניינים שנקבעו בהחלטת האסיפה
כאמור ,תהיה החברה זכאית לסעד של אי החלה של הוראות סעיף זה ,באופן שלא יושת על
החברה כפל תשלום בגין סכום המימון שהועמד כאמור לעיל ,או כל סעד אחר כפי שיקבע.
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום
בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.
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סמכות לעכב חלוקת הכספים
 .15.1למרות האמור בסעיף  13לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת
ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב,
כאמור באותו סעיף ,יהיה פחות מ 1 -מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא
רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות לפי שטר

הנאמנות ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות ,הכל לפי ראות
עיניו.
 .15.2לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן
למטרה האמורה ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות עשרה אחוזים מיתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב והריבית (או סכום של  1מיליון ש"ח  -לפי הנמוך
מביניהם) ,ישלמם הנאמן למחזיקי אגרות החוב בכפוף לסדר הקדימויות כאמור בסעיף
 13לעיל .על אף האמור ,תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים
האמורים מיד עם הגיע המועד לתשלום השכר ו/או מיד לאחר תשלום ההוצאה על-ידי
הנאמן (לפי העניין) ,אף אם סך כל הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים
מהסכום הנקוב לעיל.
 .15.3על אף האמור בסעיף זה לעיל ,אם תתקבל לכך החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות
החוב ,יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור
בסעיף  12לעיל ,אף אם טרם הצטברו לסך המהווה  1מיליון ש"ח.
.16

הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
 .16.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין
התשלומים הנזכרים בסעיפים  13ו 15 -לעיל ,וזאת בהודעה שתימסר להם באופן
הקבוע בסעיף  29להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש .הכספים
שחולקו כאמור בסעיף  16זה ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של הריבית ו/או
הקרן בגין אגרות החוב ,בהתאם לסעיף 13לעיל.
 .16.2לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור
הקבוע באגרת החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום
ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור.

.17

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
.17.1

סכום כל שהוא המגיע למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועל מסיבה שאינה
תלויה בחברה ,בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו והצהירה בכתב כלפי הנאמן
כי התקיימה נסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה החברה לפרוע את תשלום
ובמסגרת הצהרתה זו פירטה את הנסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה החברה
לפרוע את התשלום ,לא יישא ריבית והצמדה מהמועד שבו הועבר לנאמן (כאמור
בסעיף  17.2להלן) ,והמחזיקים באגרות החוב יהיו זכאים אך ורק לאותם
סכומים ,שהיו זכאים להם במועד העברת אותו התשלום על חשבון הקרן או
הריבית לידי הנאמן.

.17.2

החברה תפקיד בידי הנאמן ,בחשבון הנאמנות על שמו ולפקודתו בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב ,תוך  3ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את
סכום התשלום שלא שולם במועדו ,וההפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו
תשלום .היה הסכום האמור התשלום האחרון ,תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון
אגרת החוב על ידי החברה.

.17.3

הנאמן יפקיד בחשבון הנאמנות כל סכום כאמור לזכות מחזיקי אגרות החוב
וישקיע את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף  19להלן .עשה כן הנאמן ,לא
יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבון
הנאמנות ,העמלות ותשלומי החובה החלים על חשבון נאמנות.

.17.4

היה ותוסר המניעה לביצוע התשלום בפועל למחזיקים ,הנאמן יעביר את
הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב ,כאמור בסעיף  17.3לעיל ,כנגד
קבלת הוכחות ואישורים על זכותם לסכומים אלו ואודות הסרת המניעה לביצוע
התשלום בפועל למחזיקים לשביעות רצונו המלאה של הנאמן ,בניכוי הוצאותיו
הסבירות ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור על פי דין.

.17.5

ככל ובתקופה שלאחר שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יוותרו
בידי הנאמן סכומים מתוך הכספים הנ"ל (כולל רווחים שנבעו מהשקעתם),
יעבירם הנאמן לחברה ,והנאמן יהיה פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי
אגרות החוב הזכאים .החברה תאשר לנאמן בכתב את דבר קבלת הכספים הנ"ל

בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב האמורים .אישור החברה בכתב על קבלת
הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל.
.17.6

.18

.19

החברה תחזיק בכספים אלו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים
לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות מיום העברתם אליה מאת הנאמן.
כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות חוב בתום שבע שנים
ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ישמשו את החברה לכל מטרה שהיא.
החברה תמסור דיווח מיידי על חלוף המועד לדרישת הכספים כאמור.

קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם
תשלום חלקי
.18.1

קבלה חתומה מאת מחזיק אגרות החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו
על ידי הנאמן בגין אגרות החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל
הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

.18.2

קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות
מחזיק אגרות החוב ,אצל הנאמן ,תחשב כקבלה כלפי החברה מאת מחזיק
אגרות החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט לגבי ביצוע תשלום הסכומים
הנקובים בקבלה.

.18.3

מחזיק רשום (ככל שיהיה כזה במועד כלשהו) יהיה חייב להציג בפני הנאמן,
בזמן תשלום חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים  15 ,13ו 16-לעיל ,את תעודת
אגרת החוב שבגינה משולמים התשלומים ,והנאמן ירשום על אגרת החוב הערה
בנוגע לסכומים ששולמו ותאריך תשלומם.

.18.4

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת
אגרת החוב לאחר שניתנו לו כתב שיפוי או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין
נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור ,הכל כפי שימצא
לנכון .למרות האמור לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים
באופן אחר ,לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

השקעת כספים
.19.1

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה ,יושקעו על ידיו,
בשמו או בפקודתו ,בהשקעות שדיני מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי
נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים )1( :אגרות חוב
ממשלתיות של ממשלת ישראל אשר מועד פירעונן הסופי אינו עולה על מועד
הפירעון של אגרות החוב על פי תנאיהן; ( )2מלווה קצר מועד (מק"מ); ()3
פיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל (ובלבד שהבנק
הרלוונטי מדורג בדירוג  AAלפחות) ,הכל כפי שהנאמן ימצא למתאים ובכפוף
לתנאי שטר נאמנות זה .עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם
סכומים אלא את התמורה לרבות הפירות בגין אותן השקעות שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות
בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות ,ובניכוי תשלומי החובה החלים על
חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר
נאמנות זה.

.19.2

במקרה והכספים ינבעו מהפקדתם על ידי החברה לפי סעיף  17לעיל ,יחזיק
הנאמן בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף  19.1לעיל ,עד לתום שנה
אחת ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב .לאחר מועד זה יחזיר הנאמן את
הסכומים שהצטברו בידו (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו,
לחברה ,שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב .החברה
תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב.

.19.3

סכומים שיוחזקו על ידי החברה בנאמנות כאמור בסעיף  19.2יושקעו על
החברה בשמם ולפקודתם של מחזיקי אגרות החוב בהשקעות שדיני מדינת
ישראל והוראות שטר נאמנות זה כאמור בסעיף  19.1לעיל ,ירשו להשקיע בהם
כספי נאמנות ,הכל כפי שהחברה תראה לנכון ,וזאת עד לתום שבע שנים ממועד

העברת סכומים כאמור לחברה מידי הנאמן .בתום שבע שנים ממועד העברת
סכומים כאמור לידי החברה ומבלי שנדרשו ע"י מחזיקי אגרות החוב ,תהיה
החברה משוחררת מהחזקת סכומים כאמור בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב
ותוכל החברה לעשות בסכומים כאמור כראות עיניה ולרבות לשימושה האישי,
האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים
להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.
.20

התחייבויות הנאמן
.20.1

הנאמן מתחייב כי הוא עומד בכל תנאי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו
מכוחו ובכל תנאי חוק הנאמנות ,התשל"ט"( 1979-חוק הנאמנות") והתקנות
שהותקנו מכוחו ,וימשיך ויעמוד בכל תנאי החוקים הנ"ל ובתקנות מכוחם כפי
שיתוקנו מעת לעת.

.20.2

הנאמן מצהיר כי הוא אינו מצוי כיום בניגוד עניינים המונע ממנו לכהן כנאמן
לסדרות אגרות חוב של החברה והנאמן מתחייב להודיע לחברה ולמחזיקים
בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ככל שיהיה ובכל שלב שהוא .על אף האמור
לעיל – מובהר ומוסכם בזאת כי הנאמן יהיה רשאי לכהן כנאמן גם על סדרות
נוספות של אגרות חוב של החברה המובטחות בשעבוד צף וכן כנאמן על סדרות
אגרות חוב של החברה אשר אינן מובטחות בבטוחה כלשהי – ולא יראו בכך
כניגוד עניינים של הנאמן לעניין סעיף זה.

.20.3

הנאמן מצהיר כי הינו חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית לעסוק
בנאמנות ,כי הוא בעל ידע בניהול נאמנויות וכי אין מניעה על-פי כל דין או הסכם
להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה .כן מצהיר הנאמן ,כי לא
מתקיים לגביו איזשהו סייג או איסור לשמש כנאמן ו/או לבצע את תפקידיו על
פי שטר נאמנות זה ,לרבות לפי חוק ניירות ערך.

.20.4

הנאמן יפעל לטוב ת כלל המחזיקים באגרות החוב והוא ינהג בזהירות ,באמונה
ובשקידה ,לא יעדיף את עניינו של מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא
ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב
בידי המחזיקים.

.20.5

הנאמן לא ירכוש ולא יחזיק בעד עצמו אגרות חוב שלגביה הוא משמש כנאמן
ולא יחזיק בעד עצמו ניירות ערך של החברה (ככל שיונפקו) או של חברה-אם
(ככל שתהיה) ,חברה-בת או חברה קשורה של החברה (ככל שתהיינה).

.20.6

הנאמן לא יבצע עסקאות בניירות ערך שהם נושא נאמנותו לחשבונו של אחר על
פי ייפוי כוח המקנה לנאמן שיקול דעת.

.20.7

הנאמן מצהיר כי ידוע לו שמידע שיימסר לו על-ידי החברה עשוי להיחשב
ל"מידע פנים" (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך) ,והוא מתחייב בזאת
לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה
בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב
לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר נאמנות זה או לצורך מתן
דיווח למחזיקי אגרות החוב על מצב החברה.
יובהר ,כי הצהרות והתחייבויות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחולנה גם
בקשר עם עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה
(בהוראת הנאמן לחברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם הופרו
בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

.21

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מקבלת על עצמה כלפי הנאמן ,את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרות החוב
והריבית עליהן לא נפרעו במלואם:
.21.1

לשלם במועד את תשלומי פרעון הקרן והריבית על אגרות החוב (לרבות ריבית
פיגורים ככל שתהיה).

.21.2

למלא אחר כל התנאים וההתחייבויות החלים עליה עפ"י שטר נאמנות זה.

.21.3

לנהל את עסקי החברה באופן תקין ונאות.

.21.4

לנהל ולשמור על פנקסי חשבונות סדירים על פי כל דין ,לשמור את הפנקסים,
לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ושאר המסמכים המהותיים
הקשורים בעסקיה באופן שאין בו כדי להפר באופן מהותי הוראות כל דין .היה
והחברה תחדל להיות "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,החברה
תמציא למחזיקי אגרות החוב את כל הדיווחים הנדרשים מתאגיד שאיננו
"תאגיד מדווח" כאמור ,בהתאם להוראות סעיף  8לחוזר גופים מוסדיים מס'
 2010-9-3מיום  14ביולי ,2010 ,שפורסם על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ,בנושא "הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא
ממשלתיות" ובהתאם להוראות נספח י"ב לחוזר גופים מוסדיים מס' 2013-9-17
מיום  26באוגוסט  2013שפורסם על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ,בנושא" :שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות  -הוראות
להתייחסות" כפי שאלו יעודכנו או יוחלפו מעת לעת לרבות באמצעות קודקס
הרגולציה  -עקרונות לניהול עסקים ,שער  5חלק  - 2הון מדידה וניהול סיכונים,
פרק  - 4ניהול נכסי השקעה ,שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום  1במאי .2014 ,להסרת ספק ,ככל שאיזה
מן החוזרים לעיל יוחלף בחוזר אחר אזי התחייבות החברה כאמור בסעיף זה
תישאר בעינה ותחול בהתאם להוראות החוזר החדש.

.21.5

למסור לנאמן ,דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם על פי דין במועד בו
מפורסמים הדוחות הכספיים .על אף האמור לעיל ,מובהר כי כל עוד החברה
הינה "תאגיד מדווח" ,יראו בחברה כאילו מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים
אם פרסמה את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.

.21.6

להודיע לנאמן ,בתוך שלושה ימי עסקים מהמועד בו יוודע לה ,על כל מקרה בו
הוטל עיקול בסכום מהותי על נכסיה ,כולם או עיקרם ,וכן על מקרה בו מונה
לנכסיה ,כולם או חלק מהותי מהם ,כונס נכסים ,מנהל מיוחד ,מפרק זמני או
נאמן שמונה בבקשה להקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות ,וכן לנקוט
מיד על חשבונה ,בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לשם הסרת עיקול
כאמור .החברה תעדכן את הנאמן ,באופן שוטף ומעת לעת ,על ניהול ההליכים
כאמור

.21.7

בנוסף לאמור בסעיף  21.5לעיל להודיע לנאמן בכתב על קרות אחד או יותר מן
המקרים המנויים בסעיף  11.1לעיל ,מיד עם היוודע לה על התרחשותו וזאת
מבלי לקחת בחשבון את תקופת הריפוי או ההמתנה המנויה באותו הסעיף או כי
לדעת החברה ,קיים חשש סביר שימנע מהחברה את היכולת לעמוד
בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן.

.21.8

למסור לנאמן ,לא יאוחר מתום  30יום ממועד ההנפקה ,לוח סילוקין לתשלום
אגרות החוב (קרן וריבית) המפרט את מועדי תשלום הקרן והריבית והסכומים
שישולמו במועדים אלה (ללא סכומי הצמדה לפי סעיף  7לשטר נאמנות זה).

.21.9

למסור לנאמן מיד עם מסירתו ,כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות
ניירות ערך .דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם
כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

.21.10

עד ליום  30באפריל של כל שנה קלנדארית ,וכל עוד שטר זה בתוקף ,תמציא
החברה לנאמן אישור חתום על-ידי מנכ"ל החברה או הבכיר בתחום הכספים
בחברה או ממונה מטעם החברה שהוסמך על ידה לנושא זה (לפי העניין) על כך
שלפי מיטב ידיעתו בהסתמך על בדיקות שערך ,בתקופה שמתאריך הוצאת
סדרת אגרות החוב ו/או מועד מתן האישור הקודם ,לפי העניין ,ועד ליום 31
בדצמבר של השנה הקלנדארית הקודמת לשנת מתן האישור לא קיימת מצד
החברה הפרה של שטר זה (לרבות ,למען הסר ספק ,הוראות סעיף  9.1.10ו-
 9.2.2לשטר נאמנות זה) ,אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת .באישור האמור
יפורטו השעבודים שנוצרו באותה תקופה בהתאם להוראות סעיף 9.2.2 -9.1.10
לעיל.

.22

.21.11

לתת תוך זמן סביר ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  21ימי עסקים לנאמן
ו/או לאנשים שיצווה ,כל מסמך או מידע בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה
שיהיה דרוש באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם הגנה על מחזיקי
איגרות החוב ולשם יישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן
ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,והכול בכפוף לחתימה על כתבי סודיות
בנוסח כפי שיוסכם באופן סביר בין החברה לנאמן .העברת המידע למחזיקי
אגרות החוב ,לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן בנסיבות העניין ,לא תיחשב
כהפרת חובת סודיות.

.21.12

לתת אישור לנאמן ,על פי דרישתו ,כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות
החוב במלואם ובמועדם.

.21.13

לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה ,ללא זכות
השתתפות והצבעה באסיפה.

.21.14

להסרת ספק ,החברה שומרת על זכותה להחליף את החברה המדרגת ו/או
לסיים את ההתקשרות עם אחת מחברות הדירוג (כך שאגרות החוב תהייה
מדורגות על ידי חברת דירוג אחת בלבד) לאורך כל חיי אגרות החוב ,לפי שיקול
דעתה .היה והחברה תבחר להחליף חברה מדרגת ו/או סיים את ההתקשרות עם
אחת מחברות הדירוג היא תפרסם ,את הסיבות להחלפה ו/או סיום ההתקשרות
כאמור לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה .להסרת ספק ,ומבלי לגרוע
מהוראות סעיף  11.1.10לעיל ,מובהר כי החברה מתחייבת כי אגרות החוב
תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות לכל אורך חיי אגרות החוב.

.21.15

מעבר לקבוע בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות ,לא תחול על החברה
מגבלה כלשהי לביצוע חלוקה ,כהגדרת המונח בחוק החברות ,ובכלל זה בדרך
של חלוקת דיבידנד או רכישת מניות החברה על ידי עצמה או על ידי תאגיד
בשליטתה.

.21.16

למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות
החוב ,ככל שתעביר.

.21.17

להודיע בכתב לנאמן מיידית על כל שינוי בשמה או בכתובתה.

התחייבויות נוספות
 .22.1לאחר שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי (ככל שתועמדנה) ,תבצע החברה מזמן
לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את
הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות
הבאות ,וזאת ,בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ממועד דרישתו של הנאמן:
 .22.1.1תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל
הפעולות הנחוצות או הדרושות לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות
וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.
 .22.1.2תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות
באופן סביר וידרשן לשם יישום הוראות שטר הנאמנות.
 .22.2למטרות סעיף זה  -הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על
ידו ,במסגרת סמכויותיו ,היא פעולה סבירה ,תהווה ראיה לכאורה לכך.

.23

הסכמים אחרים
כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן ,החברה לא תתקשר עם הנאמן בהסכמים נוספים אשר
יש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו כנאמן לאגרות החוב נשוא שטר זה ,וזאת למעט הסכמים
נוספים או אחרים להענקת שרותי נאמנות על ידי הנאמן לחברה.

.24

שכר הנאמן

.25

.26

.24.1

שכר הנאמן ותנאי התשלום יהיו כמפורט בהצעת שכר טרחת הנאמן החתומה
במקור המצורפת כנספח ג' לשטר נאמנות זה .החברה תישא בשכר טרחת
הנאמן.

.24.2

מובהר ,כי למעט אם מצוין בשטר נאמנות זה במפורש אחרת ,הרי שהתמורה
הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או
השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן מכל מין וסוג
בגין השירותים הניתנים על ידו במסגרת שטר נאמנות זה.

.24.3

במידה וכהונת הנאמן תפקע ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל
מיום פקיעת כהונתו.

סמכויות מיוחדות
.25.1

הנאמן רשאי להזמין חוות דעתו או את עצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון,
שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם למסקנותיה ,בין
אם חוות דעת או עצה כזו הושגה על ידי הנאמן או על ידי החברה או באופן אחר
והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מפעולה או
מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן פעל הנאמן
ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון .כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון
מידי של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  11.1לשטר נאמנות זה ,החברה
תהיה רשאית לסרב למינויו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד,
מתווך או מומחה אחר ,וזאת מטעמים סבירים שינומקו בכתב ואשר ימסרו
לנאמן בתוך  7ימי עסקים ממועד הדרישה על ידי הנאמן .בכפוף לאמור להלן
החברה תישא במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן
ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור.
טרם מינוי יועץ או מומחה הנאמן והחברה יגיעו להסכמה על רשימה של לא
יותר משלושה יועצים ו/או מומחים בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים ,אשר
אליהם יפנה הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כשלוחים כאמור.
החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ,ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם
היועצים ו/או המומחים על הצעתם.

.25.2

הנאמן רשאי לקבל תעודה חתומה בידי נושא משרה בכירה ודירקטור בחברה
ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה ,צעד ,פעולה או דבר אחר כלשהו הינם
רצויים והם לטובת החברה ,כהוכחה מספקת שהעסקה ,הצעד ,הפעולה או
הדבר הם אמנם רצויים ולטובת החברה ,והנאמן לא יהיה בשום פנים מחויב
לדרוש הוכחה נוספת או תעודה אחרת ולא יהיה אחראי להפסד או נזק כלשהם
העלולים להיגרם על ידי כך ,ובלבד שפעל כנאמן סביר.

.25.3

על אף כל האמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,מעבר לסמכויות המסורות לידיו במפורש
בשטר נאמנות זה ולא יעמדו לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב כל זכויות כלפי
החברה אלא בהתאם להוראות שטר נאמנות זה ולהוראות שלא ניתן להתנות
עליהן הקבועות בחוק ניירות ערך.

.25.4

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר
נאמנות זה ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,אך במידת הזהירות הסבירה .פעל כך
הנאמן ,הוא לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם עקב טעויות בשיקול דעת שנעשו
בתום לב ,אלא אם פעל הנאמן ברשלנות חמורה ,בחוסר תום לב או בזדון.

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי להשתמש בסמכויות ובכוחות הניתנים לו בשטר נאמנות זה בין בעצמו ובין
באמצעות מינוי שלוח שיפעל במקומו ,בין עורך דין ובין אדם אחר ,כדי לבצע או להשתתף
בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה ,זמן
סביר מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ולאחר שהתחייבו השלוחים כלפי החברה וחתמו על
הצהרה לשמירת סודיות בנוסח דומה לנוסח בו התחייב הנאמן לשמירת סודיות בסעיף 20.7
לשטר נאמנות זה לעיל .כן יהיה הנאמן מזמן לזמן רשאי לפטר שלוח שמינה ולמנות שלוח
אחר במקום המפוטר .כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בהתאם

להוראות סעיף  11.1לשטר נאמנות זה ,החברה תהיה רשאית לסרב למינויו של שלוח כאמור,
וזאת מטעמים סבירים שינומקו בכתב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תישא בשכר
טרחת השלוחים על פי דרישת הנאמן ובלבד שקודם למינוי שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה
בכתב אודות המינוי בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו ,וכי הנאמן יתייעץ
עם החברה ביחס לזהות השלוח ותנאיו .החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל
טעם סביר ,לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה
ולרבות מטעם הקשור בשכר טרחתו של השלוח .כן מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לא יהיה
במינוי שלוחים כאמור כדי לגרוע מאחריות הנאמן.
.27

שיפוי לנאמן
.27.1

החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 27.5
להלן ,כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף  27.3להלן) ,מתחייבים בזאת
לשפות את הנאמן ,כל נושא משרה בו ,עובדיו ,שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן
("הזכאים לשיפוי") ,כדלקמן:
.27.1.1

בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי ,לרבות על פי
פסק דין ,פסק בורר (שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע) ,או על פי
פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת
החברה לפשרה) ,אשר עילת מי מהם קשורה למעשה או מחדל
שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה,
ו/או על פי הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת
מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

.27.1.2

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או
שהם עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל ו/או
בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות לפי שטר זה ,לרבות בקשר
לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים,
משא ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,הוצאות נסיעה והוצאות אחרות
לצורך בדיקה ו/או טיפול ו/או מימוש של איזה מהנכסים
המשועבדים תחת הבטוחות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או
דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לאמור.

והכל בתנאי כי:
.27.1.3

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;
או

.27.1.4

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה
שיפוטית סופית כי הזכאים לשיפוי פעלו :בזדון ,ברשלנות שאין
לגביה פטור על פי הדין.

ההתחייבויות לשיפוי על פי סעיף  27.1זה תקרא " התחייבות השיפוי".
גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי ,כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם
שהוא ,יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום
המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי' .במקרה כי יקבע בהחלטה שיפוטית סופית
כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי ,ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי
התחייבות השיפוי ששולמו להם.
.27.2

מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  27.1לעיל ,כל אימת שהנאמן
יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות
מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת
החברה ,לעשות פעולה כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת
תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ,כאמור בשטר זה ,וככל שהנאמן
יסבור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי אין די בכספי הפיקדון (כהגדרת מונח זה
בסעיף 35ה(1ב) לחוק) שהעבירה החברה ו/או כי החוק אינו מתיר שימוש בכספי
הפיקדון למטרות הדרושות כאמור ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל
פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי
("פיקדון המימון") בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד

את פיקדון המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן
למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.5להלן),
בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום פיקדון המימון ,כל אחד את חלקו היחסי
(כהגדרת מונח זה להלן) .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את
מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או
בהליכים הרלוונטיים .אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה
הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
להסרת ספק ,לא יהיה בהעמדת הפיקדון על ידי מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף
זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בהתחייבות לשיפוי בהתאם
להוראות סעיף  27.3להלן.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור
ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על ידו.
.27.3

.27.4

התחייבות השיפוי:
.27.3.1

תחול על החברה בכל מקרה של ( )1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע על פי כל דין או לפי תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה
על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק אגרות
חוב הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן ( )2פעולות שבוצעו ו/או
נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

.27.3.2

תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 27.5
להלן) בכל מקרה של ( )1מקרה שאינו בגדר סעיף  ;27.3.1וכן ( )2אי
תשלום על ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על
פי סעיף  27.3.1לעיל (מבלי לגרוע מהוראות סעיף  27.6להלן).

בכל מקרה בו( :א) .החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות
השיפוי ו/או לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענין; ו/או (ב) .חובת
השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף  27.3.2לעיל ו/או נקראו
המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף  27.2לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות:
.27.4.1

ככל שמופקדים כספים בפיקדון המימון ,ישתמש הנאמן בכספים
המופקדים בה;

.27.4.2

ככל שהסכום המופקד בפיקדון המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור
או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו ,יגבו הכספים באופן
הבא:
.27.4.2.1

ראשית  -מתוך הכספים (ריבית ו/או קרן) שעל
החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך
הפעולה הנדרשת ,ויחולו הוראות סעיף  13לעיל;

.27.4.2.2

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים
המופקדים בפיקדון המימון כדי לכסות את התחייבות
השיפוי ,יפקידו מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות
חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.5להלן) ,כל אחד
בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) ,בידי הנאמן
את הסכום החסר .הסכום שיפקיד כל מחזיק אגרות
חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית
הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות כאמור
בסעיף  27.7להלן.

"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותן
החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  27.5להלן
מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד (בניכוי
אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה).

מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו
מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.
.27.5

.28

.27.5.1

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון
נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של
אסיפת מחזיקי אגרות החוב  -יהיה המועד הקובע לחבות תום יום
המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום
אינו יום מסחר ,יום המסחר הקודם לו.

.27.5.2

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון
נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב  -יהיה המועד
הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה
נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או
השתתף באסיפה.

.27.5.3

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי
שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט.

.27.6

אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו
המוטל על החברה על פי סעיף  27זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת
בתשלום האמור.

.27.7

ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי
סדר הקדימויות הקבוע בסעיף  13לעיל.

דיווח על ידי הנאמן
.28.1

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר נאמנות זה מצד החברה ,יודיע למחזיקי
אגרות החוב בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין על ההפרה
ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי העניין .חובה זו
לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין.

.28.2

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדארית דו"ח שנתי על ענייני
הנאמנות ("הדו"ח השנתי").
הדו"ח השנתי יכלול פירוט לגבי הנושאים הבאים:

.28.3

.29

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום
פיקדון המימון הינו כדלקמן:

.28.2.1

פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה;

.28.2.2

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך
השנה שחלפה.

המחזיקים יהיו רשאים לעיין בדו"ח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה
המקובלות .עותק מהדוח יומצא לחברה בד בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי
אגרות החוב.

הודעות
.29.1

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על-ידי דיווח
במערכת המגנ"א .הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח
לאלתר במערכת המגנ"א ,בשם הנאמן ,כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-
ידי הנאמן לחברה ,ובמקרים המפורטים להלן בלבד ,יפורסם הדיווח האמור
בנוסף ,בדרך של פרסום מודעה בשני ( )2עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית( :א) הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק
החברות; (ב) מיזוג; ו( -ג) זימון אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב .כל
הודעה שתפורסם או שתישלח על-ידי החברה באמצעות מערכת המגנ"א כאמור
תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ו/או הנאמן ביום פרסומה
כאמור במערכת המגנ"א.

העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על
ידי החברה לנאמן.
העתקים מהודעות ומהזמנות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי
הנאמן לחברה.

.30

.29.2

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי מכתב רשום לפי
הכתובת שלהלן:
חברת החשמל לישראל בע"מ
רחוב נתיב האור 1
ת.ד10 .
חיפה31000 ,
לידי :מנהל אגף כספים
או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן בכתב וכל הודעה או דרישה
שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה כעבור חמישה ( )5ימי עסקים מיום
מסירתה בדואר .יום המסירה יוכח על ידי הצגת אישור המסירה למשלוח .אין
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  0לעיל.

.29.3

כל הודעה או דרישה מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב רשום לפי
הכתובת המפורטת בשטר נאמנות זה ,או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן
לחברה בכתב ,וכל הודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן
כעבור שבעה ( )7ימי עסקים מיום מסירתה בדואר .יום המסירה יוכח על ידי
הצגת אישור המסירה למשלוח.

ויתור ,פשרה ושינוי בשטר הנאמנות
.30.1

בכפוף להוראות הדין ,יהיה הנאמן רשאי ,מזמן לזמן ובכל עת ,אם שוכנע כי
הדבר הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אם שוכנע שאין בדבר משום פגיעה
בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי
מתנאי שטר נאמנות זה ,מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות
החוב ,וזאת למעט ביחס( :א) שינוי בתנאי אגרות החוב הנוגע לשיעור הריבית,
הצמדה ,מועדי תשלום הקרן והריבית (אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד
הקובע לתשלומם) או תנאי הפירעון האחרים; (ב) כל שינוי הנוגע לאיזו מהעילות
להעמדה לפרעון מיידי כמפורט בסעיף  0לעיל; (ג) להליך העמדה לפירעון מיידי;
(ד) התחייבות ולדירוג ומנגנון התאמת הריבית במקרה של ירידה בדירוג; (ה)
למגבלות על יצירת שעבודים בהתאם לשטר נאמנות זה ולביטול חובת דיווח
אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר נאמנות זה; (ו) הוראות הנוגעות
להרחבת סדרה; (ז) הוראות הנוגעות לבטוחה המוענקת על ידי החברה ו( -ח)
נושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות החוב.

.30.2

בכפוף להוראות הדין ,הנאמן והחברה יהיו רשאים לשנות את תנאי שטר
נאמנות זה (בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון) ,אם נתקיים
אחד מאלה:
.30.2.1

אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב
והשינוי כאמור אינו מהווה הסדר כמשמעו בסעיף  350לחוק
החברות .הוראות פסקה זו לא תחולנה לעניין שינויים הנוגעים
לשיעור הריבית ,למועדי תשלום הקרן והריבית (אך לרבות שינוי
טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם) ,לכל שינוי הנוגע לאיזו
מעילות העמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  0לעיל ,להליך
העמדה לפירעון מיידי ,למנגנון התאמת הריבית במקרה של ירידה
בדירוג ,למגבלות על יצירת שעבודים בהתאם לשטר נאמנות זה
ולביטול חובת דיווח אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר
נאמנות זה ,שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר זה ,לשם מינוי
נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו ,ונושאים אחרים
שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות החוב מבלי צורך
לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב.

.30.2.2

.30.3

המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה שהתקבלה
באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה  ,)28ברוב של
המחזיקים בלפחות שני שלישים ( )66.67%מכלל הקולות של
המשתתפים בהצבעה ,ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל סדר
היום ,או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה
מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות
שהותקנו מכוחו ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות ,לאסיפה הכללית של
מחזיקי אגרות החוב תהיה הסמכות ,על ידי קבלת החלטה מיוחדת ,לעשות בין
היתר ,את הדברים הבאים או כל אחד מהם:
.30.3.1

להסכים לכל תיקון ,שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות
החוב ,בין אם זכויות אלה נובעות משטר נאמנות זה או כל מסמך
אחר ,או לכל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה.

.30.3.2

להסכים לכל תיקון בהוראות שטר הנאמנות אשר תסכים לו
החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל שטר נאמנות ו/או כל
מסמך אחר בקשר עם המסמכים כאמור והכל לשם ביצוע התיקון
כאמור.

.30.4

.31

.30.4.1

החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן בתור בא כוחה,
להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות הטכניות
שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה ,ולפעול בשמה
בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן ,וזאת ,בתנאי
שהחברה לא ביצעה את הפעולות הטכניות שהיא חייבת לבצע לפי
תנאי שטר זה לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד דרישת הנאמן.

.30.4.2

אין במינוי לפי סעיף  30.4.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל
פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר
הנאמנות ,והחברה פוטרת בזה את הנאמן מראש במקרה שלא
תעשה כל פעולה שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן הנכון,
והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל
נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין כך,
על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל ,או שלא נעשתה
בזמן על ידי הנאמן ,והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו
ברשלנות רבתי או בזדון.

.30.5

בכל מקרה של הפעלת סעיפים  30.1עד  30.3לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש
ממחזיקי אגרות החוב ,למסור לו את תעודת אגרות החוב ,לשם רישום הערה
בדבר כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור.

.30.6

החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באופן המפורט
בסעיף  29לעיל על כל ויתור כאמור בסעיף  30.1לעיל ,בסמוך לאחר ביצועו ועל
כל שינוי כאמור בסעיף  30.2לעיל ,בסמוך לפני ביצועו.

מרשם מחזיקי אגרות החוב
.31.1

החברה תנהל במשרדה מרשם של מחזיקים באגרות החוב ,בהתאם להוראות
חוק ניירות ערך ,שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לסגור את המרשם מזמן לזמן ולא להתיר בו העברות מדי פעם
לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על  30יום בשנה.

.31.2

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב ולהכיר בשום
נאמנות בין מפורשת ,מכללא או משוערת ,או משכון או שעבוד מכל מין שהוא
או כל זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות

החוב .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של מחזיק רשום שבשמו נרשמו אגרות
החוב במרשם מחזיקי אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי
צוואתו של המחזיק הרשום ,כונס נכסים שימונה עקב פשיטת רגל וכל אדם
שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא
תאגיד  -עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים לאחר מתן הוכחות
שלדעת מנהלי החברה תספקנה להוכיח את זכאותם להירשם כמחזיקים שלהן.

.32

כהונת הנאמן ,התפטרות הנאמן והחלפתו ,אישורים
.32.1

על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות כל דין לרבות
הוראות חוק ניירות ערך ,הוראות חוק הנאמנות והוראות שטר נאמנות זה.

.32.2

תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם
להוראות סעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך.

.32.3

כהונתו של הנאמן תפקע באחת מאלה:
.32.3.1

חדל הנאמן להיות חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית
לעסוק בנאמנות;

.32.3.2

נתקיימה בנאמן אחת הנסיבות המנויות בסעיף 35ה' לחוק ניירות
ערך לפיהן הנאמן איננו כשיר להיות נאמן;

.32.3.3

על פי הוראת כל דין בקשר עם פקיעת כהונתו של נאמן לאגרות
חוב ,לרבות לפי חוק ניירות ערך כפי שיתוקן מעת לעת.

.32.4

בכפוף להוראות הדין ,הנאמן וחליפיו (ככל שיהיו) יהיו רשאים להתפטר
מתפקידיהם כנאמנים בכל עת שירצו ,לאחר מתן הודעה בכתב של לפחות 3
חודשים מראש אשר בה יפרטו את סיבת ההתפטרות .ההתפטרות תכנס לתוקף
רק לאחר שיינתן לה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע על כך באישור כאמור,
ולאחר שמונה נאמן אחר בהסכמת החברה וכפי שיאושר כאמור בסעיף 32.6
להלן (ולהסרת ספק ,לא יראו החלפת נאמן כאמור כתיקון או כשינוי של שטר
נאמנות זה) .בכל מקרה ,נאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי
נאמן אחר.

.32.5

בית המשפט רשאי לפטר את הנאמן וכל נאמן שיבוא במקומו ,אם לא מילא
תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

.32.6

החלטה על החלפת נאמן ,תתקבל ברוב של חמישים אחוזים ( )50%לפחות
מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור

.32.7

פקעה כהונתו של נאמן ,רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים
שייראו לו .בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו
עד למינוי נאמן אחר .עם סיום הנאמנות ,הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל
כספי הנאמנות ואת כל המסמכים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא
שטר הנאמנות ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך.

.32.8

החברה והנאמן יגישו לרשות ניירות ערך דו"ח מיידי ,על אירוע כאמור בסעיפים
 32.3עד  32.6לעיל.

.32.9

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות ,ויחולו עליו
כל החובות וההתחייבויות שנטל על עצמו הנאמן לפי שטר נאמנות זה וכן הסדר
שכר הטרחה הקבוע בשטר נאמנות זה כך שיוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן
מלכתחילה.
מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות או טענות
שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן ,ככל ויהיו ,שעילתן
קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות
כלשהי על פי כל דין .כמו כן ,לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע

.32.10

מזכויות ,תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות
החוב ,ככל שיהיו ,שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך כדי
לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.
.33

.34

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב ונציגות דחופה
.33.1

אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת
השנייה לשטר נאמנות זה.

.33.2

נציגות דחופה תמונה וסמכויותיה יהיו בהתאם לתוספת השלישית לשטר
נאמנות זה.

הוראות כלליות
.34.1

למרות האמור בשטר נאמנות זה ו/או בנספח א' ,בכל מקרה שיום תשלום
הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום עסקים ידחה מועד
הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ולא תשולם ריבית
בגין דחיית תשלום כאמור.

.34.2

מבלי לגרוע מכל תנאי אחד משטר נאמנות זה ,יהוו זיכוי חשבונו של מחזיק
אגרת חוב או פדיון שיק שנשלח אל מחזיק אגרת חוב רשום או קבלה חתומה על
ידי מחזיק רשום יחיד באגרת חוב או על ידי איזה שהוא מבין המחזיקים
הרשומים במשותף באגרת חוב ,לפי העניין ,הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום
אשר נעשה על ידי החברה בגין אגרת חוב זו.

.34.3

במקרה שתעודת אגרת חוב תתבלה ,תאבד או תושמד ,תהיה החברה רשאית
להוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה .דירקטוריון החברה ,או מי שיוסמך
על ידו ,יהיה רשאי לקבוע תנאים ביחס לאופן הוכחת אובדן או השמדת
התעודה ,וכן לכסוי ולשפוי ההוצאה שנגרמה לחברה לשם בירור זכות הבעלות
בתעודה .במקרה של בלאי ,תעודת אגרת החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני
שתוצא התעודה החדשה .מסים ,תשלומי חובה והיטלים אחרים ,ככל שיחולו,
וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש
התעודה האמורה.

.34.4

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר נאמנות זה ,הרי כל ויתור ,ארכה,
הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה ("ויתור") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או
קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על פי
שטר נאמנות זה ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה
מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של
שטר נאמנות זה ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב (לפי העניין) מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין בעל
פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב ,לא
תיחשב כהסכמה כלשהי .זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות
ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי
דין ו/או הסכם .החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את החברות המדרגות,
כפי שיהיו במועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ,וכן אינה מתחייבת כי
אגרות החוב תמשכנה להיות מדורגות על ידי שתי חברות מדרגות ,עד למועד
פירעון כל קרן אגרות החוב ,הריבית והפרשי ההצמדה בגינן.

.34.5

תשלומי סכומי הקרן והריבית לפי שטר נאמנות זה ישולמו בלי שים לב לכל
זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות
בין החברה לבין מחזיק קודם ,ככל שישנו ,כולל המחזיק המקורי של אגרות
החוב.

.34.6

מחזיקי אגרות החוב בלבד יישאו בכל מס ותשלומי חובה אחרים בגין תשלומים
שיקבלו על פי אגרות החוב ,ככל שהם חייבים בהם על פי דין.

.34.7

המחזיקים באגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי שטר
נאמנות זה באמצעות הנאמן בלבד ,בדרכים המפורטות בשטר נאמנות זה.

.35

.34.8

מובהר בזאת כי אין בהיותה של החברה בשליטת מדינת ישראל ואין בהסכמים
שיש או שיהיו בין החברה לבין מדינת ישראל כדי להטיל על מדינת ישראל
אחריות או חבות כלשהי כלפי כל מחזיק באגרות החוב ו/או כלפי הנאמן בקשר
עם הנפקת אגרות החוב ו/או בקשר עם כל מצג שניתן על ידי החברה או העדרו.

.34.9

הדין החל על אגרות החוב ושטר נאמנות זה הינו הדין הישראלי בלבד ,וזאת
בהתעלם מכללי ברירת הדין הכלולים בו .סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין
הקשור באגרות החוב ושטר נאמנות זה ,לרבות תוקפם ,ביטולם או כל עניין אחר
הקשור בהם ,תהא לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

כתובות
כ תובות הצדדים לצורך שטר נאמנות זה יהיו כמופיע במבוא לשטר נאמנות זה ,או כל מען
אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב.

.36

הסמכה למגנ"א
בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג  ,2003הנאמן מאשר
בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על
שטר נאמנות זה.

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י]__[ :

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י :יצחק מנדלמן,
מ"מ סמנכ"ל כספים וכלכלה

הרמטיק נאמנות ()1975
בע"מ
אני הח"מ ,עו"ד ניר דאש ,מאשר כי ביום  xxxשטר נאמנות זה נחתם על ידי חברת החשמל
לישראל בע"מ כדין על פי תקנונה ,באמצעות ה"ה :יצחק בלמס ויצחק מנדלמן ,אשר
חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

ניר דאש ,עו"ד

נספח א'
חברת החשמל לישראל בע"מ
הנפקת אגרות חוב ("סדרה )"28
בהנפקה זו של אגרות החוב יהיו:
.1

"הערך הנקוב הכולל"  ]__[ -ע.נ .ש"ח.

.2

"מועד ההנפקה" ]__[ -

.3

"שיעור הריבית"  4.5% -לשנה.

.4

"ריבית פיגורים" – לעניין זה ,שיעור ריבית הפיגורים יהיה שיעור הריבית על אגרות
החוב כאמור בסעיפים  4ו4 -א לשטר הנאמנות ,לפי העניין ,בתוספת ריבית בשיעור
"ריבית החשב הכללי  -ריבית פיגורים" המתפרסם מעת לעת באתר משרד האוצר -אגף
החשב הכללי (ליום  19במאי  2015השיעור הינו  P+ 6.5%לשנה) והכל על בסיס שנתי.
שיעור "ריבית החשב הכללי  -ריבית פיגורים" הרלוונטי ייקבע לפי שיעור ריבית
הפיגורים שהתפרסם לאחרונה והיה ידוע במועד הקובע לתשלום הריבית כמועד
הפירעון של הסכום שבפיגור.

.5

"מועדי תשלום הריבית"  -פעמיים בשנה ,בימים  28בפברואר ו 28 -באוגוסט של כל
אחת מהשנים  2017עד ( 2021כולל) ,בעד התקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום
הקודם למועד התשלום .התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה  )28ישולם
ביום  28באוגוסט  2017עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד
סגירת רשימת החתימות ,ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של
הריבית ,אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס  365ימים בשנה .תשלום
הריבית האחרון ישולם ביום  28בפברואר .2021

.6

"תקופות הריבית" – התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת
רשימת החתימות ,ומסתיימת ביום שלפני מועד תשלום הריבית הראשון והתקופות
המתחילות בכל יום תשלום ריבית כלשהו ,ומסתיימות ביום שלפני יום תשלום הריבית
העוקב הבא.

.7

"מועד פירעון הקרן" – הקרן תפרע בתשלום אחד ביום  28בפברואר .2021

.8

"היום הקובע לתשלום הקרן או הריבית" -המועד הקובע לזכאות של מחזיקי אגרות
החוב לקבלת תשלום קרן או ריבית על חשבון אגרות החוב ,שהינו  12ימים לפני תשלום
כלשהו של ריבית או קרן על ידי החברה.
"היום הקובע לתשלום הקרן" יהא ביום  16בפברואר  2021והוא יעשה כנגד מסירת
תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו
תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור ובכפוף לתנאים שהחברה
תיקבע בוויתורה כאמור).
"היום הקובע לתשלום הריבית" יהא בימים  16באוגוסט ו 16 -בפברואר של כל אחת
מהשנים  2017עד ( 2021כולל) .התשלום האחרון של הריבית ,ביום  28בפברואר ,2021
יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או
בכל מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור
ובכפוף לתנאים שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).

נספח ב'

אגרת חוב ("סדרה  )"28רשומה על שם
מספר

1

ערך נקוב

[__] ש"ח.

חברת החשמל לישראל בע"מ
שמשרדה בנתיב האור  1חיפה
הנפקה של אגרות חוב (סדרה )28
בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )28מיום [__]

תעודה
תעודה זו מעידה כי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה") מתחייבת לשלם ל"חברה לרישומים
של בנק דיסקונט לישראל בע"מ" או למי שיהיה במועד פירעון אגרת החוב המחזיק הרשום של אגרת
חוב זו ,את סך הערך הנקוב המצוין בתעודת אגרת חוב זו ,במועדים ובכפיפות ליתר התנאים
המפורטים בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  ,)28מיום [__] ,לרבות הנספחים המצורפים להם
("שטר הנאמנות").
התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה
הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה
כאמור ובכפוף לתנאים שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).
היתרה הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית בשיעורים ותשולם במועדים ובכפיפות לתנאים
המפורטים בשטר הנאמנות .תשלומי הקרן והריבית לא יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן
(כהגדרתו בשטר הנאמנות) ויבוצעו בשקלים חדשים.
אגרות החוב מובטחות בבטוחות המפורטות בשטר הנאמנות .אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה
בדרגה שווה (פרי פסו) מבלי שתהיה כל זכות בכורה או עדיפות לאחת על פני אחרת.
אגרת חוב זו ניתנת להעברה לאחרים בכפיפות לתנאים ולמגבלות המפורטים בשטר הנאמנות.
אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.

ניתן בחותם החברה שהוטבע ביום [__].

בנוכחות מורשי החתימה מטעם החברה:

[__]חברת החשמל לישראל
בע"מ

יצחק מנדלמן,
מ"מ סמנכ"ל כספים
וכלכלה
חברת החשמל לישראל
בע"מ

נספח ג' -שכר נאמן
.1

שכר טרחה שנתי בעבור שירותי הנאמנות בסך  ,₪ 1,690לא כולל מע"מ ,לכל  1מיליארד ₪
ע.נ"( .שכר הטרחה השנתי") .אם שנת ההתקשרות האחרונה לא תהיה שנה קלנדרית שלמה,
אזי בגין שנה זו ישולם שכר טרחה יחסי.
למען הסר ספק ,אין בכך כדי ליצור מחויבות של החברה לבצע הנפקה בהיקף מסוים או
לתקופת פדיון מסוימת ובכלל מחויבות לבצע הנפקה.

.2

שכר טרחה בסך  ₪ 400לא כולל מע"מ לשעת עבודה מיוחדת ("שכר טרחה לשעת עבודה
מיוחדת") על פי דרישת החברה בהרשאה מראש ובכתב ו/או במקרה בו יידרש הנאמן
להתערב במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי הנושים על-פי שטר נאמנות.

.3

שכר הטרחה השנתי וכן שכר הטרחה לשעת עבודה מיוחדת יקראו להלן ביחד ולחוד
"התמורה".

.4

למען הסר ספק מפורש בזה ,כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא
הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן
מכל מין בגין שטר הנאמנות ,להוציא מס ערך מוסף והצמדה לשינוי בין מדד הבסיס למדד
הקובע במועד תשלום כלשהו לנאמן .למען הסר ספק ,לא יהיה נאמן זכאי לתשלום כלשהו
בגין הכנה ועריכה של מסמכים וכל הפעולות להן יידרש עד למינויו ותחילת כהונתו.

.5

תנאי תשלום – בתום כל שנה ממועד ההנפקה ,ישולם לנאמן שכר הטרחה השנתי .הנאמן
יגיש לחברה חשבונית מס מקור בגין השירות הניתן באותה השנה.

.6

הצמדה  -בשל העובדה שתקופת ההתקשרות ממושכת ,שכר הטרחה יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן.

.7

מדד הבסיס  -מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום [__] ("מדד הבסיס"),

.8

המדד הקובע – מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הוצאת חשבונית מס מקור.

.9

אופן התשלום  -התשלום יבוצע אחת לשנה בשיטת שוטף ,90+קרי  90לאחר ה 1 -לחודש
העוקב לחודש קבלת חשבון עסקה או חשבונית מס מקור ,בהתאם לדרישות החוק ,במשרדי
החברה ואישורה ע"י נציג החברה.

.10

במקרה שההנפקה לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהיא ישולם לנאמן שכ"ט לשעה כמתואר
בסעיף  2לעיל בהתאם למספר השעות שהושקעו בפועל.

.11

במקרה שהנאמן יבצע עבודה מיוחדת כמתואר בסעיף  2לעיל ,ישלח הנאמן חשבונית מס
מקור (המפרטת את היקף השעות שהושקעו בפועל) בתום כל חודש עבודה .במקרה זה יבוצע
התשלום בהתאם לסעיף  9לנספח זה.

9.1.1 נספח
חברת החשמל לישראל בע"מ
2017  במרץ5 רשימת שעבודים צפים – מעודכן ליום
שם המלווה

תאריך רישום

תאריך יצירה

בנק הפועלים בע"מ

17.8.1973

1.8.1973

)1(

בנק לאומי לישראל בע"מ

28.1.1974

13.1.1974

)2(

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

23.9.1974

25.6.1974

)3(

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

12.3.1976

16.1.1976

)4(

 קופות גמל שליד בנק הפועלים34

17.7.1991

30.6.1991

)5(

 קופות גמל שליד בנק הפועלים בע"מ23

17.7.1991

15.7.1991

)6(

בנק אגוד לישראל בע"מ

24.11.1993

22.9.1993

)7(

מדינת ישראל

1.12.1993

22.11.1993

)8(

בנק הפועלים בע"מ

25.9.1996

9.9.1996

)9(

The Bank of New York

11.12.1996

9.12.1996

)10(

The Bank of New York

19.3.1997

16.3.1997

)11(

Bankers Trust Company

9.12.1997

3.12.1997

)12(

Bankers Trust Company

23.12.1998

21.12.1998

)13(

Bankers Trust Company

24.8.1999

17.8.1999

)14(

Bankers Trust Company

9.5.2001

2.5.2001

)15(

Citibank N.A.

7.10.2002

28.9.2002

)16(

Citibank N.A.

17.10.2002

6.10.2002

)17(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)18(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)19(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)20(

מדינת ישראל

29.12.2005

25.12.2005

)21(

IEC GAS Pipeline Financing Trust

29.12.2005

25.12.2005

)22(

BNY Corporate Trustee Services
Limited, as trustee

9.1.2008

8.1.2008

)23(

16.4.2008

14.4.2008

)24(

The Bank of New York Mellon

()25

24.6.2008

3.7.2008

בנק דקסיה ישראל בע"מ

()26

18.1.2011

31.1.2011

מחזיקי אג"ח כמפורט בנספח השעבוד

()27

25.6.2012

10.7.2012

מדינת ישראל

()28

21.5.2013

26.5.2013

()29

18.6.2013

1.7.2013

()30

12.5.2014

13.5.2014

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

()31

26.05.2015

07.06.2015

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

()32

26.05.2015

12.07.2015

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

HSBC BANK PLC
The Bank of New York Mellon

2017  במרץ5 רשימת שעבודים קבועים – מעודכן ליום
שם המלווה

תאריך רישום

תאריך יצירה

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)1(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)2(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)3(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)4(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)5(

מדינת ישראל

7.10.1984

31.8.1984

)6(

מדינת ישראל

30.3.1986

31.12.1985

)7(

מדינת ישראל

4.5.1986

31.12.1985

)8(

17.12.2009

13.11.2009

)9(

3.4.2013

17.3.2013

)10(

26.5.2013

21.5.2013

)11(

DZ Bank AG Deutsche Zentral –
Genossenschaftsbank,
LBBW Landesbank BadenWürttemberg, AKA Ausfuhrkredit
Gesellschaft M.B.H
LBBW Landesbank BadenWürttemberg
HSBC BANK PLC

נספח 9.1.2
נוסח שטר השעבוד

אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_]("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה")
לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון  ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות
החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )28בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות
החוב (סדרה  )28שהונפקו ביום ______ ,2017 ,ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר
הנאמנות" ו" -אגרות החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )1וביום [_] ____ התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )2וביום [_] ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות ,ובתוך כך
את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום
המלא וקיום כל התחייבויות החברה במועדם ,מעת לעת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר
עם שטר הנאמנות או שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.1

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם הגדרה בשטר
הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר הנאמנות.

.2

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ושל הריבית ,בגין אגרות החוב ובמועד בו אלו
יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום ריבית ובין אם במועד תשלום קרן ,בעקבות האצה ,פדיון או
במועד אחר ,וריבית על קרן שמועד פרעונה חלף ושל ריבית ,בגין אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר
התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים המובטחים") ,החברה משעבדת
בזאת בשעבוד צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים
האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים,
שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי
ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").

.3

אישור רשות החשמל
רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א' לשעבוד צף זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות המוקנות בשעבוד צף זה לטובת
הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן,
כפופות לתנאים הקבועים באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים
הקבועים באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש אשר עלול
להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.

24708 - 1228933/1

2
בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין רישיונות החברה על פי
חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל") כפי שיהיו בכל עת ,ו/או בין הוראות
שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד
צף זה או שטר הנאמנות לבין הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים
ו/או הוראות משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד צף
זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.
למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים ,ועסקאות כאמור לא
יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש
השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר הנאמנות.

.4

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.1.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות ,תקפות וניתנות
לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.1.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים ,השטרות
והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על נספחיהם ,הינם נכונים
ומדויקים; וכי

.1.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת צד שלישי למעט
מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר לתאריך החתימה על שעבוד צף זה,
המפורטים בנספח  9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים
קבועים שניתנו על ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על חשבונות הבנק
של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום כולל שאינו עולה על
 25,000,000דולר ארה"ב;

.1.1

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל ,לא קיימת כל
הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או במשכונה או בשעבודה כאמור
להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.1.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי הוצאה לפועל
בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים כלשהו וכן אין הליכי כינוס
בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה
לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.1.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים קיימים וכל
שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן
לזמן; וכי

.1.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד צף זה וכן
לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי שעבוד צף זה לא יפגע או
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יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא
או של השעבודים הצפים הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד
להם; וכי

.5

.1.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה אחרת אשר החברה
עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם או תושפע מכל שינוי לשם קיומה
או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של
הסכומים המובטחים.

.1.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה התקבלו ,ואין כל
הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,ה חברה תדאג לקבל את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או
הסכם כלשהו לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את הבטוחה,
לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:

.6

.5.1

לשמור את הבטוחה במצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו בבטוחה ,כולה או
חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.5.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב המחזיקים יחד
לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב או ,מחזיקים באגרות החוב
אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי
הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד
הבדיקה ,בכפוף לכך שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב סודיות לשביעות
רצונה של החברה;

.5.3

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה ,באופן סביר,
תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים באגרות החוב
בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא
הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט
כמפורט בסעיפים  9.2ו 9.3 -לשטר הנאמנות.

.7

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.8

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע האצה") ,ובכפוף
לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת אישור האסיפה הכללית של
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מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם
להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן ,יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים
המובטחים כעומדים לפרעון מיידי ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים
המובטחים ,לרבות ,וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן
הוראות לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או יידרש לעשות
כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי שימונה על ידי בית המשפט
ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס
הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל,
לעשות את הדברים הבאים:
.8.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי שימצא לנכון;

.8.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את הבטוחה בכל
אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;

.8.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא לנכון;

.8.1

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל הקשורות ברישוי
פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה של כל או חלק מנכסי החברה;

.8.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי שימצא לנכון;

.8.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.8.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות לעיל ,בשכר
שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.8.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.8.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל לרכוש ,לשכור
לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק מנכסי החברה ,בכפוף להוראות
חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים האמורים; ו-

.8.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים או נלווים בכל
אחת מהסמכויות שלעיל.
החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה מיוחדת
של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה לנהל את הבטוחה ולנקוט
באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים
המובטחים ,בכל דרך המותרת בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת
שהנאמן ,המחזיקים באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים
שיגרמו כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש הבטוחה כדי
לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל דין.
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.9

עלויות
כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יי שא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת שעבוד צף זה יהיו
ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.

.11

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם תעשה בהתאם
לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.11

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים בזאת לסמכות
השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים הקשורים בשעבוד צף זה.

.12

שונות
.12.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים העומדים לו לפי
שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע
מימושה של זכות זו או של זכות אחרת.

.12.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך ללא חוקית או
בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף זה לא יפגעו.

.12.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא אם השינוי או
הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר הנאמנות ואז יהיו לשינוי או
לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה המסוימת בגינם ניתנו.

.12.1

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה ,תביעה ,עיקול
ל פני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או אכיפה אחרת) כנגד החברה או
נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או הקשורים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות
מפני תביעה או הליך משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת
באופן בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם או
שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי כאמור למתן כל
סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור ,כולל ,ללא הגבלה ,יצירת,
אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל
צו או פסק דין אשר יכול וינתן בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.12.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן רשאי להעביר את
זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים
המשועבדים ,במלואם או בחלקם (להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי
להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על
גב הסכם משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה ימצאו
לנכון ,בכפוף לדין.

.12.6

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו על-ידי החברה
(כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים
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שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך
אחרת) בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט
לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על
פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב
לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול
דעתו של הנאמן .יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת הנאמן לחברה
בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם
הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.
.13

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה מקור וכולם ביחד
יהוו הסכם אחד ויחיד.
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ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :

24708 - 1228933/1

ע"י__________________ :
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נספח א' – אישור רשות החשמל
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מדינת ישראל
רשות החשמל

הנדון :אישור רשות החשמל למתן שיעבודים צפים בהנפקת אג"ח בישראל

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:
 .1דף נלווה שכולל כותרת קצרה של ההחלטה ותמצית קצרה של ההחלטה בשפה ברורה
 .2הצעת החלטה לפרסום מתן אישור לחברת החשמל לשעבד נכסים
 .3אישור לחברת החשמל לשעבד נכסים (נספח א')
 .3טיוטת שטרות השיעבוד (נספחים ב' ו-ג')
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מדינת ישראל
רשות החשמל

דף נלווה
 .1תאור ההחלטה
אישור רשות החשמל למתן שעבודים צפים על ידי חברת החשמל להבטחת הנפקת אג"ח,
הכוללים הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר השעבוד כדי למנוע מכירה של נכסים
מהותיים על ידי החברה.

 .2תקציר ההחלטה
עד לתיקון מס'  13לחוק משק החשמל תשנ"ו – "( 1996החוק") ,הסמכות לאשר
שעבודים לחברת החשמל היתה בידי שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .ביום
 ,26.5.15אישר השר לחברת החשמל לשעבד נכסים בשיעבודים צפים בהיקף כולל של עד
 10מיליארד  ₪ע.נ .בכפוף לתנאים מסוימים ("אישור השר") ,מתוכם נותרה לחברה
יתרת גיוס של  5מיליארד  ₪ע.נ .אשר טרם נוצלה .לאחר תיקון החוק ,הסמכות לאשר
מתן שיעבודים הועברה לרשות החשמל .במסגרת החלטה זו מאשרת רשות החשמל
לחברת החשמל ליצור שיעבודים צפים לצורך הבטחת הנפקת איגרות חוב של החברה
בהיקף כולל אשר מהווה את יתרת הגיוס שטרם נוצלה ע"י החברה מאישור השר
(בהיקף של  5מיליארד  ₪ע.נ ,).וזאת תוך הוספת הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין
בשטר השיעבוד כדי למנוע מכירתם של נכסים מהותיים על ידי החברה .יתר תנאי
השעבוד כפי שאושרו על ידי השר לא שונו בהחלטה זו.
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מדינת ישראל
רשות החשמל

החלטת רשות החשמל מישיבה מס'  000מיום 00.3.2017
החלטה מס'  - )0000( 0אישור לשעבוד נכסים של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן:
"החברה")

בתוקף סמכותה לפי סעיף  11לחוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1996 -ויתר סמכויותיה לפי דין,
מחליטה רשות החשמל כדלקמן:
 .1לאשר לחברה לשעבד את נכסיה וזאת בהתאם לאישור לשעבוד נכסים המצורף כנספח
א' להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2אין בהחלטה זו כדי לשנות איזה תנאי מתנאי רישיונות החברה או איזה מהחובות
בתנאי רישיונותיה ולפי כל דין.
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מדינת ישראל
רשות החשמל

נספח א'
אישור לשעבוד נכסים
חברת החשמל לישראל בע"מ

.1
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו ,1996 -ויתר סמכויותיה על פי דין ,מחליטה
בזאת רשות החשמל (להלן" :הרשות") לאשר לחברת החשמל כדלקמן:
 .1רשות החשמל מאשרת בזאת לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :החברה" או
"חברת החשמל") לשעבד בשעבוד צף את רכושה וזכויותיה של החברה עליהם חלים
השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה ,למעט הרישיונות שקיבלה לפי החוק,
לצורך הבטחת אגרות חוב של החברה אשר יונפקו במספר סדרות ,אשר תנאיהן יהיו
זהים מכל הבחינות המהותיות (למעט ביחס למועדי פירעון הקרן והרבית של הסדרות
השונות ומנגנוני ההצמדה והריבית ,להלן "אגרות החוב") ,בנוסח טיוטת שטרות
השעבוד המצורפים בנספחי ב' ו-ג' להחלטה זו (להלן" :טיוטת השטרות") ,לטובת
הנאמן לאגרות החוב שחברת החשמל תבחר לפי שיקול דעתה ,בהתאם להוראות שטרי
הנאמנות של אגרות החוב האמורות .הערך הנקוב הכולל שיובטח באגרות החוב ,יהיה
עד לסכום כולל של  5מיליארד  ₪ע.נ.
 .2אישור זה יכנס לתוקפו לאחר הוספת הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר השעבוד
כדי למנוע הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי
החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים .עסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב
או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי
לגרוע מיתר הוראות שטר הנאמנות אשר לפיו יונפקו אגרות החוב.
 .3אין באישור זה כדי להגביל הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או
השכרה של נכסי החברה הדרושים לדעת השר או הרשות לביצוע הפעילויות הקבועות
ברישיונות שניתנו לחברת החשמל ולרישיונות שינתנו ,אם יינתנו לחברה בעתיד בידי כל
גורם שהוא.
 .4השעבוד כפוף להוראות הרישיונות ,להוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו כנוסחם
מזמן לזמן ,ולהחלטות הממשלה בנושא שינויים מבניים או התחרות בשוק החשמל ,ככל
שתהיינה בכל זמן .בכל סתירה בין מסמכי השעבוד או כתבי ההתחייבות לבין הוראות
הרישיונות או הוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו או החלטות הממשלה
האמורות ,יגברו הוראות הרישיונות והוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו
והחלטות הממשלה האמורות.
 .5לא תבוצע כל מכירה ,העברה או השכרה של נכסים המשמשים ליצור ,להולכה ,לניהול
מערכת ,לחלוקה ,להספקה או לכל פעילות אחרת על פי חוק משק החשמל אלא למי
שיהיו רשאים על פי הדין בישראל לעסוק בפעילויות כאמור ,באמצעות הנכסים ואשר
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מדינת ישראל
רשות החשמל

יקבלו זכויות בנכסים ויחזיקו אותם לשם ביצוע הפעילויות האמורות ,על פי רישיונות
המתירים את ביצועם באמצעות הנכסים כאמור ,מכוח חוק משק החשמל.
 .6הנכסים האמורים יוחזקו בכל זמן בידי מי שיש לו רישיון להפעילם על פי חוק משק
החשמל וישמשו בכל זמן למטרות הרישיונות בלבד.
 .7אישור זה אינה מהווה אישור למימוש הזכויות המוקנות בשעבוד ,לרבות מינוי כונס
נכסים זמני או קבוע (להלן" -כונס") .מינוי כונס יותנה בהתחייבות הכונס לפעול באופן
שיקויימו חובות חברת החשמל ,כפי שיהיו מזמן לזמן .זהות הכונס טעונה אישור
מוקדם של רשות החשמל .החלטת הרשות בבקשה תינתן בתוך  30ימים ,מנימוקים
שירשמו .העדר תגובה מצד הרשות בתוך  30ימים ,ממועד הגשת הבקשה כאמור ייחשב
כאישור הרשות לזהות הכונס .מינוי כונס יותנה ,בין היתר ,כמילוי תנאי הרישיונות
והמשך קיום החובות לפי הרישיונות ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהמשך
ההפעלה הסדירה של ניהול המערכת ,ייצור ,הולכה ,חלוקה ,הספקת חשמל ויתר
הפעילויות לפי חוק משק החשמל ,לפי העניין ,באמצעות נכסי ומתקני חברת החשמל.
 .8הסמכויות המוקנות בדין כלפי חברת החשמל כבעלת רישיונות יחולו ,בשינויים
המחויבים ,כלפי כל מחזיק אחר בנכסים המשועבדים ,ככל שיהיה כזה כתוצאה מן
השעבוד.
 .9אישור זה אינו מהווה מצג או הבטחה כי הרישיונות שניתנו לחברת החשמל יוארכו,
ובדבר התנאים בהם יינתנו לה רישיונות בעתיד ,ככל שיינתנו.
 .10כל הודעה שעל צד למסור למשנהו על פי תנאי מסמכי השעבוד ,תינתן במקביל לרשות.
 .11אין באישור זה משום מצג על זכויות חברת החשמל בנכסים המשועבדים ,ואין בו כדי
ליצור זכויות לחברת החשמל בנכסים המשועבדים ,או כדי לגרוע מחובות חברת החשמל
לגביהם ,בהתאם לאמור בסעיף (62ב) לחוק משק החשמל.
 .12אישור זה אינה מהווה היתר לכל פעולה אחרת לה נדרש היתר על פי כל דין.
 .13אישור זה מהווה חלק ממסמכי השעבוד ובכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור זה
להוראות אגרות החוב או יתר מסמכי השעבוד יגברו הוראות אישור זה.
 .14החברה מתבקשת להעביר ,בכתב ומראש ,לידיעת הצוות המקצועי ברשות כל שינוי
שבכוונתה לבצע בנוסח טיוטת השטרות .הצוות המקצועי מוסמך לאשר כל שינוי שיוגדר
על ידו כשינוי שאינו מהותי .שינוי שהוגדר על ידי הצוות המקצועי כשינוי מהותי יובא
לאישור מליאת הרשות.
 .15אין אישור זה בא כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת של חברת החשמל לרבות לפי הסכמי
שעבוד אחרים או להוסיף עליה ,ואינו בא לקבוע סדרי קדימויות ביחס לשעבודים
אחרים של החברה.
ביאורים:
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 .1ביום  26/5/2015ניתן אישור שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ("אישור השר")
לרישום שעבוד על רכושה וזכויותיה של החברה (למעט הרישיונות שקיבלה החברה לפי חוק)
לצורך הבטחת איגרות החוב של החברה ,אשר יונפקו במספר סדרות ,אשר תנאיהן יהיו
זהים (למעט ביחס למועדי פירעון הקרן והריבית של הסדרות השונות ומנגנוני ההצמדה
והריבית) .עוד נקבע כי הערך הנקוב הכולל שיובטח במסגרת השעבוד יהיה עד לסכום כולל
של  10מיליארד  ₪ע.נ.
 .2מתוך הערך הנקוב הכולל של  10מיליארד  ₪שניתן באישור השר ,גויסו עד למועד זה כ5-
מיליארד  ₪ע.נ.
 .3בהמשך לדיונים בין החברה ורשות החברות הממשלתיות בקשר עם ביצוע ההנפקה ,הוסכם
בין רשות החברות ,רשות החשמל והחברה להוסיף הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר
השעבוד כדי למנוע מכירה של נכסים מהותיים על ידי החברה (כאמור בסעיף  2לאישור לעיל)
ומכאן הצורך באישור מחדש של למתן שיעבוד על ידי החברה.
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נספח ב'-

סודי -אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_]("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ
("החברה") לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון
 ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה
 )28בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה  )28שהונפקו ביום ______,
 ,2017ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות
החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )1וביום [_] ____ התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )2וביום [_]  ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר
הנאמנות ,ובתוך כך את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים
הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום המלא וקיום כל התחייבויות החברה
במועדם ,מעת לעת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר עם שטר הנאמנות או
שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.1

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם
הגדרה בשטר הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר
הנאמנות.

.2

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ושל הריבית ,בגין אגרות החוב
ובמועד בו אלו יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום ריבית ובין אם במועד תשלום
קרן ,בעקבות האצה ,פדיון או במועד אחר ,וריבית על קרן שמועד פרעונה חלף ושל
ריבית ,בגין אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר התחייבויות החברה לפי שטר
הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים המובטחים") ,החברה משעבדת בזאת בשעבוד
צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים
האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים
האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית
(פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").
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.3

אישור רשות החשמל

.3.1

רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א'
לשעבוד צף זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות
המוקנות בשעבוד צף זה לטובת הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן ,כפופות לתנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש
אשר עלול להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.

.3.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
רישיונות החברה על פי חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל")
כפי שיהיו בכל עת ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין
הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים ו/או הוראות
משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד
צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.

.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל מכירה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים,
ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות
החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר
הנאמנות.

.4

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.4.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות,
תקפות וניתנות לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.4.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים,
השטרות והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על
נספחיהם ,הינם נכונים ומדויקים; וכי

.4.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת
צד שלישי למעט מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר
לתאריך החתימה על שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח  9.1.1לשטר
הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים קבועים שניתנו על
ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על
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חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב;

.5

.4.4

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל,
לא קיימת כל הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או
במשכונה או בשעבודה כאמור להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.4.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי
הוצאה לפועל בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים
כלשהו וכן אין הליכי כינוס בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה
והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.4.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים
קיימים וכל שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות
כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן; וכי

.4.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד
צף זה וכן לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי
שעבוד צף זה לא יפגע או יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד
צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא או של השעבודים הצפים
הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד להם; וכי

.4.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה
אחרת אשר החברה עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם
או תושפע מכל שינוי ל שם קיומה או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד
צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של הסכומים המובטחים.

.4.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה
התקבלו ,ואין כל הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת
שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תדאג לקבל
את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או הסכם כלשהו
לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את
הבטוחה ,לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:
.5.1

לשמור את הבטוחה ב מצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו
בבטוחה ,כולה או חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.5.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב
המחזיקים יחד לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
או ,מחזיקים באגרות החוב אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא
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יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה
בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד הבדיקה ,בכפוף לכך
שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב
סודיות לשביעות רצונה של החברה;
.5.3
.6

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה,
באופן סביר ,תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של
משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס
מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט כמפורט בסעיפים  9.2ו-
 9.3לשטר הנאמנות.

.7

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.8

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע
האצה") ,ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת
אישור האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח
זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן,
יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים המובטחים כעומדים לפרעון מיידי
ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ,לרבות,
וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן הוראות
לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או
יידרש לעשות כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי
שימונה על ידי בית המשפט ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה
תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה
מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל ,לעשות את הדברים
הבאים:
.8.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי
שימצא לנכון;

.8.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את
הבטוחה בכל אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;
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.8.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא
לנכון;

.8.4

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל
הקשורות ברישוי פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה
של כל או חלק מנכסי החברה;

.8.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי
שימצא לנכון;

.8.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.8.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות
לעיל ,בשכר שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.8.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.8.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל
לרכוש ,לשכור לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק
מנכסי החברה ,בכפוף להוראות חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים
האמורים; ו-

.8.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים
או נלווים בכל אחת מהסמכויות שלעיל.

החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה
מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה
לנהל את הבטוחה ולנקוט באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את
הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים המובטחים ,בכל דרך המותרת
בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת שהנאמן ,המחזיקים
באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים שיגרמו
כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש
הבטוחה כדי לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל
דין.
.9

עלויות
כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יישא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת
שעבוד צף זה יהיו ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.
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.10

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם
תעשה בהתאם לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.11

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים
בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים
הקשורים בשעבוד צף זה.

.12

שונות
.12.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים
העומדים לו לפי שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על
זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע מימושה של זכות זו או של זכות
אחרת.

.12.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך
ללא חוקית או בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף
זה לא יפגעו.

.12.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא
אם השינוי או הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר
הנאמנות ואז יהיו לשינוי או לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה
המסוימת בגינם ניתנו.

.12.4

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה,
תביעה ,עיקול לפני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או
אכיפה אחרת) כנגד החברה או נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או
הקשורים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות מפני תביעה או הליך
משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת באופן
בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם
או שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי
כאמור למתן כל סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור,
כולל ,ללא הגבלה ,יצירת ,אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס
שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל צו או פסק דין אשר יכול וינתן
בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.12.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן
רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את
זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים המשועבדים ,במלואם או בחלקם
(להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי להיזקק להסכמה נוספת
מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על גב הסכם
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משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה
ימצאו לנכון ,בכפוף לדין.
.12.6

.13

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו
על-ידי החברה (כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי
מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך אחרת) בסודיות מלאה ולא
למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך
העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל
רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי
דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו של הנאמן.
יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת
הנאמן לחברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם
הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה
מקור וכולם ביחד יהוו הסכם אחד ויחיד.

ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :
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נספח ג
סודי

אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_] ("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ
("החברה") לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון
 ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה
 )29בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה  )29שהונפקו ביום ______,
 ,2017ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות
החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )3וביום [__] התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )4וביום [_] ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר
הנאמנות ,ובתוך כך את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים
הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום המלא וקיום כל התחייבויות החברה
במועדם ,מעת ל עת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר עם שטר הנאמנות או
שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.14

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם
הגדרה בשטר הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר
הנאמנות.

.15

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ,של הריבית ושל הפרשי
ההצמדה ,בגין אגרות החוב ובמועד בו אלו יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום
ריבית ובין אם במועד תשלום קרן ,בעקבות האצה ,פדיון או במועד אחר ,וריבית על
קרן שמועד פרעונה חלף ושל ריבית והצמדה ,בגין אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר
התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים המובטחים"),
החברה משעבדת בזאת בשעבוד צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה
עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי
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פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום
ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו
מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").
.16

אישור רשות החשמל

.16.1

רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א'
לשעבוד צף זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות
המוקנות בשעבוד צף זה לטובת הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן ,כפופות לתנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש
אשר עלול להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.

.16.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
רישיונות החברה על פי חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל")
כפי שיהיו בכ ל עת ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין
הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים ו/או הוראות
משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד
צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.

.16.3

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל מכירה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים,
ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות
החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר
הנאמנות.

.17

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.17.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות,
תקפות וניתנות לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.17.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים,
השטרות והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על
נספחיהם ,הינם נכונים ומדויקים; וכי

.17.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת
צד שלישי למעט מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר
לתאריך החתימה על שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח  9.1.1לשטר
הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים קבועים שניתנו על
ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
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 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על
חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב;

.18

.17.4

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל,
לא קיימת כל הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או
במשכונה או בשעבודה כאמור להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.17.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי
הוצאה לפועל בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים
כלשהו וכן אין הליכי כינוס בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה
והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.17.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים
קיימים וכל שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות
כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן; וכי

.17.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד
צף זה וכן לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי
שעבוד צף זה לא יפגע או יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד
צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא או של השעבודים הצפים
הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד להם; וכי

.17.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה
אחרת אשר החברה עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם
או תושפע מכל שינוי לשם קיומה או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד
צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של הסכומים המובטחים.

.17.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה
התקבלו ,ואין כל הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת
שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תדאג לקבל
את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או הסכם כלשהו
לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את
הבטוחה ,לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:
.18.1

לשמור את הבטוחה במצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו
בבטוחה ,כולה או חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.18.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב
המחזיקים יחד לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
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או ,מחזיקים באגרות החוב אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא
יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה
בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד הבדיקה ,בכפוף לכך
שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב
סודיות לשביעות רצונה של החברה;
.18.3
.19

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה,
באופן סביר ,תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של
משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס
מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט כמפורט בסעיפים  9.2ו-
 9.3לשטר הנאמנות.

.20

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.21

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע
האצה") ,ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת
אישור האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח
זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן,
יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים המובטחים כעומדים לפרעון מיידי
ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ,לרבות,
וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן הוראות
לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או
יידרש לעשות כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי
שימונה על ידי בית המשפט ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה
תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה
מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל ,לעשות את הדברים
הבאים:
.21.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי
שימצא לנכון;
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.21.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את
הבטוחה בכל אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;

.21.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא
לנכון;

.21.4

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל
הקשורות ברישוי פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה
של כל או חלק מנכסי החברה;

.21.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי
שימצא לנכון;

.21.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.21.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות
לעיל ,בשכר שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.21.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.21.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל
לרכוש ,לשכור לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק
מנכסי החברה ,בכפוף להוראות חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים
האמורים; ו-

.21.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים
או נלווים בכל אחת מהסמכויות שלעיל.

החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה
מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה
לנהל את הבטוחה ולנקוט באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את
הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים המובטחים ,בכל דרך המותרת
בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת שהנאמן ,המחזיקים
באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים שיגרמו
כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש
הבטוחה כדי לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל
דין.
.22

עלויות
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כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יישא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת
שעבוד צף זה יהיו ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.
.23

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם
תעשה בהתאם לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.24

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים
בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים
הקשורים בשעבוד צף זה.

.25

שונות
.25.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים
העומדים לו לפי שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על
זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע מימושה של זכות זו או של זכות
אחרת.

.25.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך
ללא חוקית או בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף
זה לא יפגעו.

.25.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא
אם השינוי או הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר
הנאמנות ואז יהיו לשינוי או לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה
המסוימת בגינם ניתנו.

.25.4

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה,
תביעה ,עיקול לפני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או
אכיפה אחרת) כנגד החברה או נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או
הקשו רים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות מפני תביעה או הליך
משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת באופן
בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם
או שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי
כאמור למ תן כל סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור,
כולל ,ללא הגבלה ,יצירת ,אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס
שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל צו או פסק דין אשר יכול וינתן
בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.25.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן
רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את
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זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים המשועבדים ,במלואם או בחלקם
(להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי להיזקק להסכמה נוספת
מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על גב הסכם
משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה
ימצאו לנכון ,בכפוף לדין.
.25.6

.26

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו
על-ידי החברה (כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי
מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך אחרת) בסודיות מלאה ולא
למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך
העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל
רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי
דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו של הנאמן.
יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת
הנאמן ל חברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם
הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה
מקור וכולם ביחד יהוו הסכם אחד ויחיד.

ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :

PO.Box 1296, Jerusalem,91012
 972-2-6217122

ע"י__________________ :


info@pua. il
 Http: // www.pua.gov.il 

ת.ד  1296ירושלים91012 ,

:972-2-6217111 

תוספת שנייה
חברת החשמל לישראל בע"מ
שמשרדה ברח' נתיב האור  1חיפה
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב
.1

הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפת מחזיקי אגרות חוב .אם
החברה מזמנת אסיפת מחזיקי אגרות חוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום,
היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה .אם הנאמן מזמן
אסיפה כזו ,עליו לשלוח הודעה בכתב לחברה על היום והשעה שבה תתקיים האסיפה וכן על
העניינים שיובאו לדיון בה.
החברה תהיה חייבת לזמן אסיפה כנ"ל לפי בקשה של הנאמן או לפי דרישה של מחזיקים
לפחות ב 5% -מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהנאמן .החברה תישא
בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה ובכינוסה כאמור ככל שחלה עליה חובה על פי שטר
הנאמנות .נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור ,יזמנה בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה,
למועד שיקבע בזימון ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ21-
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות
לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים .עשה כן ,ינמק
הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל,
עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס
האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.
כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו
תודיע החברה.

.2

לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק המחזיק לפחות ב 5% -מהיתרה הבלתי מסולקת
של קרן אגרות החוב בתוך המועד האמור בסעיף  1לעיל ,רשאי המחזיק לכנס את האסיפה,
ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,
והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

.3

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות
יום אחד לפני מועד כינוסה (״אסיפת התייעצות״) .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום
ולא יתקבלו בה החלטות.

.4

זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות ישלח על-ידי הנאמן לחברה ויפורסם לא יותר מ21-
ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה .בזימון יפורטו המקום ,היום ושעת
האסיפה ,המניין החוקי לפתיחת האסיפה ,המועד הקובע להשתתפות באסיפה ,הסדרים
לעניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ונוסח הצעות
ההחלטה שיועלו להצבעה .בכפוף לכל הוראה נוגדת בשטר הנאמנות ,במקרה בו מטרת
האסיפה הינה דיון בהצעה אשר החלטה לגביה הינה החלטה מיוחדת ,תינתן הודעה מוקדמת
כאמור לעיל של  14ימים לפחות ,וההודעה תפרט בנוסף לאמור לעיל את נוסח ההחלטה
המוצעת .אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס האסיפה
בהתאם לאמור בסעיף  1לעיל.

.5

מחזיק באגרות חוב אחד או יותר ,שלו  5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד,
ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

.6

להסרת ספק ,ייראו בכל דיווח של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בקשר עם
מידע שהחברה נדרשת למוסרו בהודעה לפי שטר הנאמנות ,כהודעה שנמסרה ליעדה במועד
פרסום הדיווח כאמור.

.7

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות חוב שזומנה ,כאמור לעיל,
מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל מחזיקי אגרות החוב או שהודעה כאמור לא
נתקבלה על ידי כל מחזיקי אגרות החוב.

.8

.9

יושב ראש
(א)

יושב הראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב יהיה אדם שימונה על ידי על ידי מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים והנוכחים ובאם לא הגיעו לכלל הסכמה ימונה יושב הראש
ע"י החברה.

(ב)

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש בעת
התחלת הדיון לאיזה מהנושאים אשר על סדר היום.

מניין חוקי
(א)

בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי ,ככל שאינן ניתנות להתניה (לרבות
בקשר עם פיטורי נאמן) ,באסיפות מחזיקי אגרות החוב ,שעל סדר יומן הצעה לקבל
החלטה רגילה ,יהוו מנין חוקי לפחות שני מחזיקי אגרות החוב ,הנוכחים בעצמם או על
ידי בא כוח והמחזיקים או המיצגים לפחות  25%מיתרת הערך הנקוב של היתרה
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית באותה עת .על אף האמור,
אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

(ב)

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מנין חוקי כאמור,
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום
האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על
זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות לכך .באסיפה נדחית כאמור ,אשר זומנה ביוזמת הנאמן ,שני
מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא
התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם .אם זימון האסיפה התבקש על ידי
מחזיקי אגרות חוב  -יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית לה מחזיקים באגרות החוב,
אחד או יותר ,שלהם  5%לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב הרלוונטית.

(ג)

על אף האמור לעיל ,באסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת ,יהיה מניין חוקי
אם נכחו באסיפה מחזיקים של לפחות  50%מיתרת ערך החוב הנקוב של אגרות החוב,
או באסיפה נדחית  -מחזיקים של לפחות  10%מן היתרה האמורה .לא נמצא מנין חוקי
באסיפה שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה ,יהיו שני מחזיקי אגרות
חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ,מנין חוקי יהא אשר יהא ערך החוב הנקוב
של אגרות החוב המוחזקות או המיוצגות על ידם.

.10

הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת ,בכל מקום בו נדרשת החלטה כאמור על פי תנאי שטר
הנאמנות ,הוא רוב של  75%מבין קולות מחזיקי אגרות החוב הנוכחים והמצביעים (בהתאם
לערך החוב הנקוב המוחזק על ידי הנוכחים והמצביעים) ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה
שעל סדר היום.

.11

פרט למקרים אשר צוין בהם אחרת בשטר הנאמנות ובתוספותיו ו/או בדין ,הרי כל שאלה
שתובא בפני האסיפה של מחזיקי אגרות החוב יוחלט לגביה בהחלטה רגילה .הרוב הדרוש
להחלטה רגילה הוא רוב רגיל מבין קולות מחזיקי אגרות החוב הנוכחים והמצביעים (בהתאם
לער ך החוב הנקוב המוחזק על ידי הנוכחים והמצביעים) או באי כוחם הנוכחים באסיפה
והמצביעים בה (בהתאם לערך החוב הנקוב המיוצג על ידי באי הכוח הנוכחים והמצביעים),
אלא אם נקבע אחרת בשטר הנאמנות ו/או בתוספות להם.

.12

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר
הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו ולא יהיה צריך להוכיח את מספר הקולות
שנתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.

.13

הצבעה וכתב מינוי
(א)

ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

(ב )

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם ,באמצעות
באי כוח או באמצעות כתב הצבעה .כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך
של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה ,בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול
דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם

לנסיבות ,בכפוף להוראות הדין .בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה
לפי מניין קולות ,כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו ,יהיה זכאי לקול אחד בגין
כל  1ש״ח ע.נ .מאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן
הוא רשאי להצביע .בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם
מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את
זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה.
במקרה של מחזיקים במשותף ,יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון
מביניהם במרשם ,אם בעצמו ואם על ידי שלוח.
כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד
למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי
באסיפה.
(ג)

מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני הנאמן אישור על בעלות,
לרבות ייפוי כח אם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה ,אשר יועבר
לנאמן עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח ,אלא אם נקבע אחרת
בהודעת זימון האסיפה.

(ד )

ייפוי כוח להשתתפות באסיפה יהיה בתוקף לתאריך האסיפה ולאסיפה הנדחית ובלבד
שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה ( )10ימים מהתאריך שנקבע לאסיפה
המקורית.

(ה)

החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על
שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב ,וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או
למי שיקבע על ידו ,ובלבד שהמחזיק הלא רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה
לרישומים.

(ו)

כתב מינוי שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות
לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב
חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה בתאגיד.

(ז)

כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת.

(ח)

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.

(ט)

כתב מינוי ויפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי ,או העתק מאושר של
יפוי כוח כזה ,יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מ 48 -שעות לפני המועד של
האסיפה לגביה ניתן יפוי הכוח ,אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

(י)

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה
נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרות החוב שלגביה
ניתן הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה
בכתב בדבר הפטירה ,החלטת הפסלות ,הביטול או ההעברה הנ"ל ,הכל לפי העניין.

(יא) במקרה של מחזיקים במשותף ,ימנה רק קולו של הרשום ראשון מביניהם במרשם
מחזיקי אגרות החוב ,בין בעצמו ובין על ידי בא כוחו.
(יב)

בהצבעה רשאי המחזיק באגרות חוב ,או בא כוחו ,להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד
ההצעה העומדת לדיון ובגין חלקם נגד ההצעה ובגין חלק אחר להימנע ,והכל לפי ראות
עיניו.

(יג)

יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפת
מחזיקי אגרות חוב ולרושמם בספר הפרוטוקולים .כל פרוטוקול ייחתם על ידי יושב
ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והדיונים ,או על ידי יושב ראש האסיפה
שהתקיימה לאחריה וישמש כראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו ,וכל עוד לא יוכח
ההיפך ,הרי שההחלטות והדיונים בכל אסיפה כזו ייחשבו כאילו נתקבלו כדין .הנאמן
ישמור את הפרוטוקולים במשרדו הרשום במשך שבע שנים.

(יד)

במקרה בו על פי שיקול דעתו הסביר של מי אשר מונה לשמש כיושב ראש האסיפה,
יידרש בחלק מהאסיפה לערוך דיון ללא נוכחות נציגי החברה ,אזי הם ומי מטעמם ,לא
ישתתפו באותו חלק של הדיון.

(טו) הנאמן ישתתף באסיפת מחזיקי איגרות חוב ,אך ללא זכות הצבעה .אדם שיתמנה על-
ידי הנאמן ,מזכיר החברה וכל אדם אחר שיוסמך על-ידי הנאמן ,יהיה רשאי להיות
נוכח באסיפות של מחזיקי איגרות החוב ,ללא זכות הצבעה.
(טז) בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב הנוכחים באסיפה ,שנוכח בה מנין חוקי,
רשאי היושב ראש ,ולפי דרישת רוב כזה הינו חייב ,לדחות את המשך קיום האסיפה
מפעם לפעם וממקום למקום ,כפי שהאסיפה תחליט .אם האסיפה נדחתה לעשרה ימים
או יותר ,תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן לפיו מודיעים על האסיפה
הראשונה .פרט לאמור לעיל ,לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנדחית .לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים
שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה .יושב ראש האסיפה רשאי
לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה .מובהר ,כי בהצבעה על פי כתבי הצבעה,
זכאי להצביע גם מחזיק שלא נכח באסיפה הרלוונטית ,וזאת בכפוף להוכחת זכאותו
להשתתף ולהצביע באסיפה במועד הקובע לאסיפה ,והכול טרם מועד נעילת האסיפה /
ההצבעה באסיפה.
.14

קביעת עניין מנוגד
(א) בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (בין שזומנה על ידי החברה ,או מחזיקי אגרות
החוב) ,יבחן מי שמונה לשמש כיושב ראש האסיפה קיומם של עניינים מנוגדים (כהגדרת
מונח זה להלן) אצל מחזיקי אגרות החוב המבקשים להשתתף באסיפה ,בהתאם לנסיבות
העניין ,ויקבע מי מבין המשתתפים הינו מחזיק בעל עניין מנוגד אשר לגביו יחולו
ההוראות שלהלן.
(ב) יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב המבקש להשתתף באסיפת
מחזיקים למסור לו הצהרה בכתב בדבר קיומם ו/או אי קיומם של עניינים מנוגדים שיש
לאותו מחזיק כאמור להלן .מחזיק אשר לא ימסור ליושב ראש האסיפה הצהרה כאמור
לאחר שהתבקש לעשות כן יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד .יושב ראש האסיפה
יסתמך על ההצהרות שיוגשו לו כאמור בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה
נוספת.
קולותיהם של מי שיושב ראש האסיפה קבע על פי ההוראות שלהלן ,כי הינו מחזיק בעל
ענין מנוגד  -לא יובאו במניין הקולות המצביעים באסיפת מחזיקים.
(ג) יובהר ,כי קולו של מחזיק שיושב ראש האסיפה קבע על פי ההוראות שלהלן ,כי הינו
מחזיק בעל עניין מנוגד כן יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש
לפתיחת אסיפת המחזיקים.
(ד) בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון
את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף (ב) לעיל ,או של מחזיקים
שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור (ולעניין זה יראו מחזיק אשר מכהן כנושא
משרה בחברה או מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס
ההחלטה המועלית להצבעה באסיפה ו/או במועד האירוע כמחזיק בעל עניין מנוגד) (להלן
ביחד :״מחזיקים בעלי עניין מנוגד״).
(ה) על אף האמור בס״ק (ד) לעיל ,פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים
בעלי עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
מאותה סדרה ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של
המחזיקים בעלי עניין מנוגד.
(ו) מחזיק בעל "עניין מנוגד" משמעו ,בין היתר ,גם כל מחזיק אשר יצהיר בכתב ליושב ראש
האסיפה כי הינו בעל עניין מהותי ,אישי או אחר ,אשר נוסף על עניינם של כלל מחזיקי
אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הנובע מעצם אחזקת אגרות החוב ,לרבות עניין
כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי
עניין בו.

(ז) על אף האמור לעיל ,מובהר ומוסכם כי בכל מקרה לא יראו בחברה ממשלתית ,או בחברה
בת ממשלתית ,או בחברה מעורבת (כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות הממשלתיות) ,או
בכל תאגיד או גוף סטטוטורי ,כבעלי עניין מנוגד ,אך ורק משום העובדה כי הם נמצאים
בשליטת מדינת ישראל או שמדינת ישראל מחזיקה בהם אמצעי שליטה.
(ח) יושב ראש האסיפה יבחן את אופן הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו
להשתתף באסיפה על פי כל האמור לעיל ,ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט המוסמך
לקבלת הוראות בנושא .יובהר כי לא תכונס אסיפה נפרדת נוספת של אותם מחזיקים
אשר לגביהם קבע יושב ראש האסיפה כי הינם מחזיק בעל 'עניין מנוגד' ,וכי לצורך קבלת
החלטה מחייבת תספיק ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים הטהורים ולא יידרש
לשם כך אישור ההחלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'.
כל האמור בתוספות זו כפוף להוראות שטר הנאמנות.
*

*

*

תאריך_____________ :

חברת חשמל לישראל בע"מ ("החברה")
תמצית תניות בהנפקה
להלן תמצית תניות בהנפקה הנכללות בטיוטת שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה  )28ובשטר השעבוד ביחס
לשעבוד צף של נכסי החברה המצורף כנספח לשטר הנאמנות ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות החוב" ,בהתאמה):


מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי מסמכי ההנפקה .הוא אינו ממצה ואינו מחליף
קריאה מלאה של המסמכים המחייבים .בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההנפקה לבין מסמך זה יגברו
מסמכי ההנפקה.



במסמך זה "החוזר" משמעו חוזר גופים מוסדיים  2010-9-3שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים
באיגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר ,וכולל כל הבהרה שניתנה לו).



אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים במסמך זה ושניתנה להם הגדרה במסמכי ההנפקה,
תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם במסמכי ההנפקה.

מעמד אגרות החוב
 אגרות החוב מובטחות בבטחונות.
להלן פירוט תמציתי של הבטחונות ,כמפורט בסעיף  2לשטר השעבוד :שעבוד צף לטובת הנאמן לאגרות
החוב על כל רכושה של החברה וכל זכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי
החברה– שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום
ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן.
במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:
 אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:
בכירות ביחס ל .___________________________________________________:
תמצית הוראות הבכירות.___________________________________________ :
 אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:
________________________.
נחיתות ביחס ל .___________________________________________________:
תמצית הוראות הנחיתות.____________________________________________ :
 אגרות החוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות.

שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.

2
רישום למסחר


קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה או במערכת המסחר לגופים
מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף מוסדיים") ,כמפורט במבוא לשטר הנאמנות.

מגבלות על פעולות "מדללות"


קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף._______________________________ :



קיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים ("שעבוד שלילי") ,כדלקמן :החברה מתחייבת כי עד למועד
הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על פי שטר נאמנות זה ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב ,החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה
וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר הנאמנות ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של
המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,למעט( :א) שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה
בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף החל לפי שטר נאמנות זה; (ב) שעבודים מותרים
כפי שפורטו בסעיף  9.3לשטר הנאמנות; וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו
במהלך העסקים הרגיל של החברה ,בסכום כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב .לפרטים
נוספים ראו סעיף  9.2לשטר הנאמנות.

אמות מידה פיננסיות


קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות.________________________ :

מגבלות על "חלוקה"


קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של
מניות ,כמפורט בסעיף  21.15לשטר הנאמנות.



קיימות מגבלות על "חלוקה"._________________________________________ :



קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים._______________________________ :

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"


קיימות מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה".______________________________ :

שינויי מבנה


קיימות מגבלות על שינוי שליטה.______________________________ :



קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה :בהתאם ובכפוף לסעיפים  11.1.12ו 11.2 -לשטר הנאמנות,
ככל שיבוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כהגדרתה
בשטר הנאמנות) ,יהיו מחזיקי אגרות החוב רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ,אלא אם כן
הצהירה החברה או החברה הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח
מיידי במערכת המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר
שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים באגרות
החוב.

3
דירוג
 אגרות החוב מדורגות :אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות  S&Pבע"מ ומדרוג בע"מ בדירוג של [__] ו-
[_] ,בהתאמה.
 קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג  -בהתאם ובכפוף לסעיפים  11.1.10ו 11.2 -לשטר הנאמנות ,ככל
שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת
החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת שתי חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג
החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים ממועד החלפת חברת הדירוג) ,יהיו מחזיקי
אגרות החוב רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי (מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי).
 קיימות הוראות התאמה של תנאי אגרות החוב בעת ירידת דירוג :סעיף 4א לשטר הנאמנות כולל מנגנון
אשר מתאים את שיעור הריבית של אגרות החוב בהתאם לשינוי הדירוג .לפרטים נוספים ראו סעיף 4א
לשטר הנאמנות.
 קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם
סיבות להחלפה ,כמפורט בסעיף  21.14לשטר הנאמנות.
עילות העמדה לפירעון מיידי
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
אי תשלום

11.1.1

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן ,ריבית
(לרבות ריבית פיגורים) או הפרשי הצמדה המגיע ממנה
למחזיק אגרת החוב האמור על פי שטר הנאמנות תוך
 10יום מהמועד הקבוע לפירעונו.

הפרה יסודית או הפרת
התחייבויות מהותיות

11.1.6

אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על
פי שטר הנאמנות ומחזיקי אגרות החוב ו/או תפר את
תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית ,לאחר קבלת

אי נכונות מצגים

11.1.7

החלטה מיוחדת נתנו הודעה לחברה לתקן את ההפרה
והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך  21ימים
ממתן ההודעה.

הפרת התחייבויות ספציפיות
 מגבלות על גיוס חוב נוסףכולל מגבלות על הרחבת
סידרה

לא קיים

אם התברר כי איזה ממצגי החברה בשטר הנאמנות לא
היה נכון במועד חתימת שטר הנאמנות ,ובמקרה בו
מדובר בהפרת מצג הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה
בתוך  14ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה.

4
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
הפרת התחייבות ספציפית -
אי יצירת שעבודים (שעבוד
שלילי)

11.1.8

הפרת התחייבות ספציפית -
מגבלות על חלוקה

לא קיים

הפרת התחייבות ספציפית –
מגבלות על עסקאות בעלי

לא קיים

למעט( :א) שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה
בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף
החל לפי שטר הנאמנות; (ב) שעבודים מותרים כפי
שפורטו בסעיף  ;9.3וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק
של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של
החברה ,בסכום כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר
ארה"ב.

שליטה
אם החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת
בפרסומם לפי כל דין בתוך  30ימים מהמועד האחרון
שבו היא נדרשת לפרסומם לפי כל דין או בתוך  30ימים
מתום מועד הארכה שניתן לחברה על ידי רשות

הפרת התחייבות ספציפית -
אי פרסום דוחות כספיים
במועד הנדרש

11.1.15

הפרת התחייבות ספציפית -
אמות המידה הפיננסיות

לא קיים

החלטת פירוק ,צו פירוק
קבוע וסופי

11.1.2

למעט ,במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה
אחרת או שינוי במבנה החברה

צו פירוק זמני ,מינוי מפרק
זמני או כל החלטה שיפוטית

11.1.2

ככל שלא בוטל בתוך  45ימים ממועד מתן הצו או קבלת
ההחלטה ,לפי העניין ,ולמעט פירוק למטרות מיזוג עם

מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור ,לפי
המאוחר.

בעלת אופי דומה

הטלת עיקול או ביצוע פעולת
הוצל"פ

חברה אחרת או שינוי במבנה החברה .על אף האמור
לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לצו
לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה
או בהסכמתה.
11.1.3

ככל שיוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה ,כולם
או עיקרם ,או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם,
כולם או עיקרם ,ולא יוסר העיקול או תבוטל הפעולה,
תוך  45יום לאחר שהוטל או בוצעה ,לפי העניין.

5
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
בקשות כינוס או מינוי כונס
זמני ,צו למינוי כונס קבוע

11.1.4

ככל שמינוי כונס הנכסים הזמני לא בוטל בתוך  45יום
מיום המינוי.

בקשת הקפאת הליכים; צו
הקפאת הליכים; בקשת
החברה לפשרה או להסדר
עם נושיה לפי סעיף 350

11.1.14

ככל שניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידה
בקשה להקפאת הליכים ו/או בקשה לעשות הסדר עם
נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות (למעט למטרת
מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה,
לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי
מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של
איגרת החוב וכן למעט בקשה של החברה לעשות הסדר
עם נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות שלא במסגרת

לחוק החברות

הליכי חדלות פירעון או ארגון מחדש של כל
התחייבויות החברה) ,למעט אם צו הקפאת ההליכים
כאמור ו/או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם
נושיה ,נובעים מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור
בכתב המאשר כי ההליכים כאמור או הבקשה של
החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף  350לחוק
החברות כאמור ,חלים עקב שינוי מבני במשק החשמל
ו/או בחברת החשמל.
החברה חדלה או הודיעה על
מניהול
לחדול
כוונתה
עסקיה ,החברה הפסיקה או
הודיעה על כוונתה להפסיק
את תשלומיה

11.1.5

אך למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של
החברה הינה עקב השינוי המבני והחברה תמשיך לקיים
עסקים לאחר ביצוע השינוי המבני

חלה הרעה מהותית בעסקי
החברה ,וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את
חובותיה למחזיקי אגרות
החוב

11.1.9

אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה
במועד הנפקת אגרות החוב ,וקיים חשש ממשי ומיידי
לכך שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן,
למעט במקרה בו השינוי המהותי לרעה כאמור נובע:
(א) מפעולה מלחמתית או משינוי במצב הגיאו-פוליטי;
(ב) ביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת
החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי השינוי המהותי לרעה כאמור ,חל עקב שינוי
מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.

חשש ממשי שהחברה לא

לא קיים

6
קיים (מס'

העילה

הערות

סעיף)/לא
קיים
בהתחייבויותיה
תעמוד
המהותיות כלפי מחזיקי
אגרות החוב
השעיה או מחיקה ממסחר
בבורסה

11.1.11

Cross

11.1.13

Default/Cross

 :Accelerationהפרה צולבת

במידה שהועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה)
חוב למממן פיננסי של החברה ,בסכום העולה על 100
מיליון דולר ארה"ב או סכום השווה לכך בש"ח ,למעט
אם ההעמדה לפירעון מיידי של החוב למממן הפיננסי
האחר נובעת מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור

(במקרי אי תשלום חובות
אחרים או במקרי העמדה
לפירעון מיידי של חובות
אחרים)

בכתב המאשר כי ההעמדה לפירעון מיידי כאמור ,חלה
עקב שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.
אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה
העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת

הפסקת דירוג

11.1.10

ירידת דירוג

לא קיים

שינוי שליטה

לא קיים

הפרת התחייבויות בקשר
לשינויים מבניים ,מיזוגים
ורכישות

11.1.12

אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,אלא אם כן הצהירה
החברה או החברה הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי
איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח מיידי במערכת
המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת
המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה
ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות
כלפי המחזיקים באגרות החוב.

11.16

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט

החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת חברת דירוג בחברה
מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה
דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים ממועד החלפת
חברת הדירוג) .מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי
הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי.

השעייה ממסחר

השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כמשמעות עילה
זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,ואם ההשעיה לא

7
העילה

הערות

קיים (מס'
סעיף)/לא
קיים
בוטלה בתוך  90ימים.

הפרת התחייבויות בקשר עם
הרחבת סדרת אגרות חוב

11.17

החברה חדלה להיות תאגיד
מדווח

11.18

8

נציגות דחופה


קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה.

הדין החל וסמכות השיפוט


נקבע הדין החל :הדין הישראלי בלבד.



נקבעה סמכות השיפוט :בתי המשפט המוסמכים בחיפה.

___________________
חברת חשמל לישראל בע"מ

 ,שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.

שטר נאמנות לאגרות חוב לסדרה 29
שנערך ונחתם ביום

בין:

חברת חשמל לישראל בע"מ
ח.פ52-000047-2 .
מרחוב נתיב האור  1ת.ד 10 .חיפה 31000
("חברת החשמל" או "החברה")

לבין:

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ
ח.פ51-070519-7 .
רחוב הירקון  ,113תל אביב
("הנאמן")

מצד אחד;

מצד שני;
הואיל

והחברה החליטה לבצע הנפקה לציבור של אגרות חוב (סדרה  ,)29אשר תרשמנה
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה") וזאת על-פי דוח
הצעת מדף אשר יפורסם לפי התשקיף (כהגדרת מונחים אלה להלן);

והואיל

וביום [_] הודיעו חברות הדירוג מעלות  S&Pבע"מ ומדרוג בע"מ ("מעלות" ו-
"מדרוג" בהתאמה ,ויחד "החברות המדרגות") על מתן דירוג של [_] ו]_[ -
בהתאמה"( ,דירוג הבסיס") להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה של החברה,
המגובה בשעבוד צף ,כמפורט בסעיף  9לשטר נאמנות זה;

והואיל

ובמסגרת ההנפקה תנפיק החברה עד  xxxש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה )29
(וזאת מבלי לגרוע מזכותה של החברה להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה
 )29בהתאם להוראות סעיף 8א .לשטר הנאמנות);

והואיל

וביום  xxxנחתם בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם אגרות החוב
(סדרה ;)29

והואיל

והנאמן הינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה לפי החוק בישראל ,שעיקר עיסוקו
בצוע תפקידי נאמנות והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות בחוק ניירות
ערך ,לנאמן לאגרות חוב;

והואיל

ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ,ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;

והואיל

והחברה הסכימה עם הנאמן על תנאי הנאמנות כלפי מחזיקי אגרות החוב,
כמפורט בשטר נאמנות זה;

והואיל

והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות
החוב כמפורט להלן;
לפיכך ,הותנה ,הוצהר והוסכם בין הצדדים כדלקמן:

מבוא ,פרשנות ,הגדרות
המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
.1.1

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

.1.2

למונחים המפורטים להלן ,תהא בשטר נאמנות זה המשמעות הנקובה לצידם:
"אגרות החוב " -

אגרות החוב (סדרה  )29שתונפקנה על ידי החברה,

לרבות אגרות החוב הנוספות כהגדרתן בסעיף 8א
לשטר נאמנות זה להלן;
"דוח הצעת המדף" -

דוח הצעת המדף אשר צפוי להתפרסם על ידי
החברה בחודש מרץ  2017על פי התשקיף;

"דירוג הבסיס" -

דירוג [_] של חברת הדירוג מידרוג ו/או דירוג [_] של
חברת הדירוג מעלות ו/או הדירוג המקביל לו של
חברות דירוג מוכרות אחרות;

"הבורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ;

"החלטה מיוחדת" -

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ,בה
נכחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים של
לפחות חמישים אחוזים ( )50%מיתרת הערך הנקוב
של אגרות החוב שבמחזור ,או באסיפה נדחית -
מחזיקים של לפחות עשרה אחוזים ( )10%מן היתרה
האמורה (ובלבד שאם לא נמצא מניין חוקי באסיפה
שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה,
יהיו שני מחזיקי אגרות חוב הנוכחים בעצמם או על
ידי באי כוחם ,מנין חוקי ,יהיה אשר יהא הערך
הנקוב של אגרות החוב המוחזקות או המיוצגות על
ידם) ,ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין
באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה
אחוזים ( )75%מכלל הקולות של המשתתפים
בהצבעה ,ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל
סדר היום;

"החלטה רגילה" -

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב ,שהמניין החוקי לפתיחתה הינו נוכחות
(בעצמם או על-ידי באי-כוחם) של לפחות שני
מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות עשרים
וחמישה ( )25%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור ,או באסיפה נדחית  -נוכחות של מחזיקים
באגרות החוב בכל מספר משתתפים שהוא (בעצמם
או על -ידי באי-כוחם) ואשר נתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב רגיל;

"החברה לרישומים" -

חברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ,
ח.פ ,51-002255-1 .או כל מי שישמש במקומה
כחברה לרישומים של אגרות החוב ,ובלבד שכל
ניירות הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה
החברה לרישומים;

"התשקיף" -

תשקיף מדף של החברה מיום  27בנובמבר ;2015

"חברת דירוג" -

כל חברת דירוג מאושרת על ידי הממונה על שוק
ההון במשרד האוצר;

"חוק החברות" -

חוק החברות ,התשנ"ט –  ,1999בנוסחו כפי שיהיה
מעת לעת;

"חוק החברות
הממשלתיות"
"חוק ניירות ערך"

חוק החברות הממשלתיות ,התשל"ה – 1975
ותקנותיו ,כפי שיהיו מעת לעת;
חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-בנוסחו כפי שיהיה
מעת לעת;

"יום עסקים" -

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות;

"(ה)מדד הידוע" -

המדד האחרון הידוע;

"(ה)מדד היסודי" -

כהגדרתו בנספח א' לשטר נאמנות זה;

"מדד המחירים לצרכן"
או "המדד" -

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן"
הכולל ירקות ופירות ,המפורסם על ידי הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי ,וכולל אותו
מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר,
וכן כולל כל מדד רשמי שיבוא במקומו ,בין אם יהיה
בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים
ובין אם לאו .אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם
על ידי גוף או מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא
קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף ,ייקבע
היחס על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ובמקרה שאותו יחס לא יקבע כאמור ,אזי תקבע
החברה ,בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו
על ידה ,את היחס שבין המדד האחר למדד המוחלף;

"מדד התשלום" -

המדד הידוע ביום תשלום כלשהו על חשבון קרן או
ריבית בגין אגרות החוב ,אולם אם מדד התשלום
נמוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד
היסודי

"מחזיק איגרות החוב" או מחזיק באגרת חוב בהחזקה כמשמעותה בחוק
"מחזיקי איגרות החוב" או ניירות ערך ,אך בכל עניין המחייב את זיהויו של אדם
כמחזיק באיגרות חוב ,תכלול ההגדרה רק מחזיק
"המחזיקים"
רשום ומחזיק לא רשום;
"מיזוג"

כהגדרתו בחוק החברות;

"מחזיק רשום"

אדם ששמו רשום בזמן הרלוונטי במרשם מחזיקי
אגרות החוב ,ובמקרה בו רשומים במרשם מספר
מחזיקים במשותף ,המחזיק המשותף הרשום
ראשונה במרשם ,להוציא חברת רישומים;

"מחזיק לא רשום"

אדם אשר אגרות החוב (בגינן הוא מוגדר בזה
כמחזיק לא רשום) רשומות על שמו בחשבון אצל
חבר בורסה ואותן איגרות חוב רשומות על שמה של
חברת רישומים במרשם מחזיקי אגרות החוב של
החברה;

"(ה)נאמן" -

הנאמן הנזכר בראש שטר נאמנות זה ו/או כל מי
שיכהן או יכהנו מדי פעם בפעם כנאמן או כנאמנים
של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר נאמנות זה;

"מרשם מחזיקי אגרות החוב"

כאמור בסעיף  31לשטר נאמנות זה;

"(ה)ריבית" -

הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן
אגרות החוב כהגדרתה בנספח א' לשטר נאמנות זה.

"שטר נאמנות זה" או "שטר שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים
המצורפים אליו והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
הנאמנות"
"תעודת אגרות החוב"
.1.3

תעודת אגרות החוב שנוסחה מופיע כנספח ב' לשטר
נאמנות זה.

כל האמור בשטר נאמנות זה בלשון רבים אף ביחיד במשמע וכן להיפך ,וכל
האמור במין זכר אף במין נקבה במשמע וכן להיפך ,וכל האמור באדם ,אף
תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר נאמנות זה הוראה אחרת או משתמעת ,או
אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

.2

.3

.1.4

במידה ולא נאמר במפורש אחרת בשטר נאמנות זה ,תהא למונחים המשמעות
המפורטת להם בחוק החברות הממשלתיות .היה ולא מפורטת למונחים הנ"ל
משמעות בחוק החברות הממשלתיות ,תהא למונחים המשמעות המפורטת להם
בחוק החברות בנוסחו דהיום .היה וגם בחוק החברות לא תמצא משמעות
מפורטת למונחים הנ"ל ,תהא למונחים המשמעות המפורטת להם בחוק ניירות
ערך.

.1.5

התוספות והנספחים לשטר נאמנות זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות שטר נאמנות זה לבין התוספות והנספחים לו
יגברו הוראות שטר נאמנות זה.

.1.6

בכל מקום בו כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות
זה ,והוראות שטר נאמנות זה סותרות את האמור בתקנון הבורסה ,יתוקן שטר
הנאמנות בהתאם לכללי הבורסה ובכל מקרה כללי הבורסה יגברו .תיקון כאמור
ייעשה בתיאום עם הנאמן ובהתאם להוראות סעיף  29.3לשטר נאמנות זה.

.1.7

שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב (סדרה  )29על-ידי
החברה .מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב (סדרה  )29מכל סיבה
שהיא ,יהיה שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

הנפקת אגרות החוב
.2.1

החברה תנפיק סדרה של עד  xxxש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה  )29רשומות
על שם (בכפוף לזכותה של החברה להנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה זו,
בהתאם להוראות סעיף 8א לשטר נאמנות זה) ,עומדות לפירעון במועד הנקוב
בנספח א' לשטר נאמנות זה ובהתאם לתנאים הקבועים בסעיפים  6 – 4לשטר
נאמנות זה.

.2.2

כל אגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה (פארי פאסו) מבלי שתהיה כל זכות
בכורה או עדיפות לאחת על פני אחרת.

.2.3

אגרות החוב תרשמנה למסחר בבורסה ותרשמנה על שם החברה לרישומים.
החברה תוציא לחברה לרישומים תעודת אגרת חוב אחת בגין כל אגרות החוב
בנוסח המצ"ב כנספח ב' לשטר נאמנות זה.

רכישת אגרות חוב (סדרה  )29על ידי החברה ו/או על ידי חברה בשליטתה
.3.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לרכוש ,בכל עת,
בכל מחיר שיראה לה ,אגרות חוב (סדרה  ,)29שיהיו במחזור מעת לעת
(וממוכרים שייבחרו לפי שיקול דעתה וללא חובת פנייה לכלל המחזיקים) ,מבלי
לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה .במקרה שאגרות החוב (סדרה )29
תירכשנה על-ידי החברה במסגרת המסחר בבורסה ,החברה תפנה למסלקת
הבורסה בבקשה למשיכת התעודות שנרכשו כאמור.

.3.2

אגרות חוב (סדרה  )29שתירכשנה על ידי החברה תפקענה באופן אוטומטי,
תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן
מחדש.

.3.3

חברה בת של החברה ו/או תאגיד אחר בשליטתה ,ו/או בעלי השליטה בחברה
ו/או תאגיד בשליטת בעלי השליטה בחברה במישרין ו/או בעקיפין ("מחזיק
קשור") יהיו רשאים לרכוש (לרבות במסגרת הנפקה) ו/או למכור מעת לעת
אגרות חוב (סדרה  )29על פי שיקול דעתם (בכפוף לכל דין) .במקרה של רכישה
ו/או מכירה כאמור ,תמסור החברה על כך ,בכפוף ובהתאם להוראות הדין ,דוח
מיידי בעניין זה .אגרות חוב (סדרה  )29שתוחזקנה על ידי מחזיק קשור תחשבנה
כנכס של אותו מחזיק קשור ולא תימחקנה מהמסחר בבורסה וכן ,בכפוף לכל
דין ,הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב (סדרה  .)29אגרות חוב (סדרה
 )29שתוחזקנה על ידי מחזיק קשור לא תקנינה זכות הצבעה באסיפות מחזיקי

אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי המחזיק
הנגוע.
.4

הריבית
היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור ,תישא ריבית בשיעור
כמפורט בנספח א' ("הריבית").
הריבית בגין איגרות החוב תשולם במועדים כמפורט בנספח א' לשטר נאמנות זה ובהתאם
לאמור בסעיף  6להלן.
התשלום האחרון של הריבית על אגרות החוב ישולם ביחד עם פירעון יתרת הקרן של אגרות
החוב כאמור בסעיף  5להלן.

4א.

התאמת שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג אגרות החוב
עד למועד פירעון יתרת הקרן הסופית של אגרות החוב ,יחולו ההוראות הבאות:
(א) בכל מקרה בו ירד דירוג אגרות החוב במהלך תקופת ריבית כלשהי על ידי איזו מחברות
הדירוג ,מדירוג הבסיס לדירוג  A1של מידרוג ו/או דירוג אגרות החוב לדירוג  A+של
מעלות (או דירוג מקביל להם של חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף אחת מחברות הדירוג
על ידי חברת דירוג אחרת) ,אזי שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור של  0.5%מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז ,כפי
שהחברה תפרסם בדו״ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה (״ריבית הבסיס״) וזאת החל
ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג כאמור (כולל);
(ב) בכל מקרה בו לאחר ירידת דירוג כמפורט בסעיף (א) לעיל ,תתרחש ירידת דירוג נוספת
כלשהיא על ידי חברת הדירוג ,אשר הדירוג שלה הוא הנמוך יותר במועד הרלוונטי ,או
שירידת דירוג תהא מלכתחילה לדירוג נמוך יותר מזה הקבוע בפסקה (א) לעיל ,אזי שיעור
הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה בשיעור נוסף
של  0.25%לכל מדרגת דירוג ( )Notchמתחת לדירוג  A1של מידרוג ודירוג  A+של מעלות
(או דירוג מקביל להם של חברת דירוג אחרת ככל שתוחלף אחת מחברות הדירוג על ידי
חברת דירוג אחרת); והכל החל ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג (כולל)
("שיעור הריבית הנוסף");
עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל ,יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל מתחילת תקופת
הריבית הבאה לאחר תקופת הריבית בה חל שינוי הדירוג על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון
מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,אך בכפוף לאמור בס"ק (ג) להלן.
(ג) בכל מקרה בו ארעה עליית דירוג על ידי חברת הדירוג אשר הדירוג שלה יהיה נמוך יותר
במועד הרלוונטי לאחר קרות אירוע אחד או יותר מן האירועים מפורטים בסעיפים (א)
ו/או (ב) לעיל ,אזי שיעור הריבית של אגרות החוב יופחת בשיעור של  0.25%לכל מדרגת
דירוג ( )Notchשעלתה וזאת החל ממועד תשלום הריבית החל לאחר השינוי בדירוג (כולל)
ובלבד שבכל מקרה שיעור הריבית של אגרות החוב לא יפחת משיעור ריבית הבסיס הנקוב
בנספח א' לשטר נאמנות זה וכן בלבד שככל ששיעור הריבית יופחת לגובה ריבית הבסיס
אך ורק ככל ודירוג החברה לא יפחת מדירוג הבסיס.
להסרת ספק מובהר ,כי בשום מקרה לא יעלה שיעור הריבית הנוסף בגין מנגנון ההתאמה
המפורט בסעיף זה לעיל על .3%
להסרת ספק עוד ,במקרה שבו במועד כלשהו ידורגו אגרות החוב של החברה על ידי חברת
דרוג אחת בלבד (בהתאם לאמור בסעיף  21.14להלן) ,אזי די יהיה בשינוי בדירוג של אגרות
החוב על ידי חברת דירוג זה ,כדי להביא לשינוי שיעור הריבית של אגרות החוב בהתאם
להוראות סעיף זה.
במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על ידי חברות הדירוג באופן שישפיע על שיעור
הריבית שתישאנה אגרות החוב כאמור לעיל ,תודיע החברה על כך בכתב לנאמן ותפרסם
דיווח מיידי במערכת המגנ״א של רשות לניירות ערך בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ובכל
מקרה לא יאוחר משני ימי עסקים ממועד עדכון הדירוג כאמור .מוסכם ,כי דיווח מיידי
במערכת המגנ״א של רשות לניירות ערך יחשב למתן הודעה לנאמן .במסגרת הדיווח המיידי
האמור תציין החברה( :א) את דבר הורדת או העלאת הדירוג ,את הדירוג שניתן ואת שיעור

הריבית הנוסף; (ב) את שיעור הריבית שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום
הריבית הראשון שבו יתווסף שיעור הריבית הנוסף; (ג) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור
הריבית לתקופה ,ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד
בשנה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) ביחס
לתקופות הבאות .יובהר בזאת כי כניסת דירוג אגרות החוב אל רשימת מעקב שלילית של
מידרוג או חברת דירוג אחרת ,לא תהווה עילה להעלאת שיעור הריבית או לפיצוי אחר
כלשהו ,והמחזיקים באגרות החוב בעצם רכישתם ,מסכימים כי לא תהא להם כל טענה או
דרישה עם האמור.
היה ויופסק דירוגן של אגרות החוב לתקופה העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן
בשליטת החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת חברת דירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת
הדירוג החדשה תפרסם את דירוג אגרות החוב בתוך  60ימים – שאחרת יחולו הוראות סעיף
זה בשינויים המחויבים) ,אזי ייקבע שיעור הריבית של אגרות החוב ,החל ממועד תשלום
הריבית הסמוך לאחר הפסקת הדירוג ועד לפירעון יתרת הקרן הסופית של אגרות החוב או עד
למינוי חברה מדרגת כאמור ,לשיעור הריבית הגבוה ב 3% -משיעור הריבית הנקוב בנספח א'
לשטר נאמנות זה .להסרת ספק מובהר כי אין באמור בפסקה זו כדי לגרוע מהאמור בסעיף
 11.1.10לשטר נאמנות זה.

.5

פירעון הקרן
החברה תפרע במועד הנקוב בנספח א' לשטר נאמנות זה כ"מועד פרעון הקרן" את סכום
הערך הנקוב של כל אגרות החוב שהונפקו ושעדיין במחזור וזאת בהתאם לסעיף  6להלן,
ובכפוף לתנאי ההצמדה המפורטים בסעיף  7להלן.

.6

תשלומי הקרן והריבית
.6.1

תשלומי הקרן והריבית על פי שטר נאמנות זה יבוצעו בשקלים חדשים.

.6.2

כל תשלום על חשבון הקרן או הריבית ,כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן
(כהגדרתו לעיל) בכפוף לתנאי ההצמדה הקבועים בסעיף  8להלן ,ישולם לאנשים
אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )29ביום
הקובע לתשלום הקרן או הריבית ,לפי העניין ,כמפורט בנספח א' .התשלום
למחזיקי איגרות החוב יתבצע ביום הנקוב בנספח א' לשטר נאמנות זה כ"מועד
פירעון קרן" ו" -מועד תשלום הריבית" ,לפי הענין.

.6.3

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ()7
ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי אגרות החוב ,וזאת מסיבה התלויה
בחברה ,יישא ריבית פיגורים בשיעור הנקוב בנספח א' ,החל מהמועד הקבוע
לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל .על סכום המגיע למחזיקי אגרות החוב שלא
שולם בפועל וזאת מסיבה שאינה תלויה בחברה ,יחולו הוראות סעיף  17להלן.

.6.4

במקרה שתשולם ריבית פיגורים ,תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני ימי
מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית
הכוללת לאותה תקופה ,דהיינו :הריבית השנתית בתוספת ריבית הפיגורים
כאמור.

.6.5

התשלום לזכאים יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של
האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב ,כאמור בסעיף 6.2
לעיל .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה
תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  17להלן.

.6.6

מחזיק רשום שירצה להודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויו בתשלומים
על פי אגרות החוב כאמור לעיל ,או לשנות את הוראת התשלום שנתן ,יוכל
לעשות כן בהודעה במכתב שיישלח בדואר רשום ,אולם החברה תמלא את

ההוראה אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות שלושים ( )30יום לפני
המועד הקבוע לפרעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב.
במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק
ביחס לתשלומים שמועד פירעונם לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת
ההודעה.
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.6.7

לא מסר המחזיק הרשום לחברה ,מבעוד מועד ,פרטים בכתב בדבר חשבון הבנק
שלו ,שלזכותו יש להעביר תשלומים על פי אגרות החוב ,יעשה כל תשלום כזה
בשיק שישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות
החוב .משלוח שיק למחזיק רשום בדואר רשום כאמור ,יחשב לכל דבר ועניין
כתשלום הסכום הנקוב בו ,בתאריך שיגורו בדואר כאמור ,ובלבד שנפרע כהלכה
עם הצגתו לגבייה.

.6.8

מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ,לרבות מס ,ככל הנדרש
על-פי דין.

מחיקה מן המסחר ופדיון מוקדם
.7.1

מחיקה מן המסחר ביוזמת הבורסה אם וככל שיוחלט על-ידי הבורסה על
מחיקה ממסחר של אגרות החוב (סדרה  )29בשל ירידה בשווי סדרת אגרות
החוב (סדרה  )29מתחת לסכום הקבוע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר
לא תאפשר החברה פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה  )29אך הן תמחקנה
מהרישום למסחר בבורסה ,ותחולנה עליהן השלכות המס הנובעות מכך.

.7.2

פדיון מוקדם ומחיקה מהמסחר ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית לבצע ,בכל עת ,פדיון מוקדם (מלא או חלקי) של אגרות
החוב (סדרה  ,)29הכל על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובמקרה כאמור
יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון
הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
.7.2.1

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

.7.2.2

נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או
מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע
הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לעניין זה "רבעון" משמע כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר -
מרץ ,אפריל  -יוני ,יולי  -ספטמבר ,אוקטובר  -דצמבר.

.7.2.3

הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ 1 -מיליון ש"ח.

.7.2.4

כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על-ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל
מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)29פרו-ראטה לפי ערכן הנקוב של
אגרות החוב (סדרה .)29

.7.2.5

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון
מוקדם כאמור לעיל ,החברה תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון
מוקדם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)29עם העתק לנאמן ,אשר
המועד הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי ויחול לא פחות משבעה
עשר ( )17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( )45ימים לפני ביצוע
פדיון מוקדם.

.7.2.6

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע
לתשלום ריבית בגין אגרות החוב (סדרה  )29לבין מועד תשלום
הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום

הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם (לרבות הפרשי הצמדה
למדד) ,בהתאם לאמור בסעיף  7.2.7להלן.
.7.2.7

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב (סדרה  )29אם
סכום הפדיון האחרון יפחת מ 3.2-מיליון ש"ח.

.7.2.8

במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי
על )1( :שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ()2
שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; ( )3שיעור הריבית
בפדיון החלקי בגין החלק הנפדה; ( )4שיעור הריבית שישולם
בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ( )5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ()6
המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות
החוב (סדרה  )29שיהיה שנים-עשר ( )12ימים לפני המועד שנקבע
לפדיון המוקדם.

.7.2.9

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה  )29במקרה של פדיון
מוקדם יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים )1( :שווי שוק של יתרת
אגרות החוב (סדרה  )29שבמחזור ,אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה
הממוצע של אגרות החוב (סדרה  )29בשלושים ( )30ימי המסחר
שקדמו למועד קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון
המוקדם; ( )2הערך ההתחייבותי של אגרות החוב (סדרה )29
שבמחזור ,דהיינו קרן בתוספת ריבית ובתוספת הפרשי הצמדה
(ככל שישנם) ,עד למועד תשלום הפדיון המוקדם בפועל; ( )3יתרת
תזרים המזומנים של אגרות החוב (סדרה ( )29קרן בתוספת ריבית)
כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן)
בתוספת ריבית בשיעור של  1%בחישוב שנתי .היוון אגרות החוב
יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון.
לעניין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה
(ברוטו) לפדיון ,בתקופה של שבעה ( )7ימי עסקים ,המסתיימת שני
( )2ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש
( )3סדרות אגרות חוב ממשלתי שקלי צמודות שמשך חייהן
הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב
(סדרה  )29במועד הרלוונטי.
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תנאי הצמדה
קרן אגרות החוב והריבית עליה תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן (כהגדרתו לעיל) לפי
תנאי ההצמדה הבאים:

אם יתברר בתאריך הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן או הריבית כי מדד התשלום עלה
לעומת המדד היסודי ,תשלם החברה אותו תשלום של קרן או ריבית ,כשהוא מוגדל באופן יחסי
בשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי אולם ,אם יתברר כי מדד התשלום זהה עם
המדד היסודי או קטן ממנו ,תשלם החברה את אותו תשלום של הקרן או הריבית לפי המדד היסודי.
.8א .אגרות חוב נוספות
.8א.1.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב בכל עת ,ומבלי להידרש להסכמת הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב ,את סדרת אגרות החוב בהצעה/ות פרטית/יות ו/או
בהצעה לציבור ,בתנאים כפי שתימצא לנכון ("אגרות החוב הנוספות") ,וזאת בכפוף
לקבלת האישורים הנדרשים על פי דין (אם וככל וידרשו אישורים על פי דין) ,ומבלי
לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה ,ובלבד שיינתן לחברה אישור מראש ובכתב
מאת חברת הדירוג כי לא יהיה בהנפקת אגרות החוב הנוספות כדי לפגוע בדירוג
סדרת אגרות החוב המורחבת כפי שהיה ערב הנפקת אגרות החוב הנוספות
(ומובהר ,כי במידה ואגרות החוב ידורגו על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג
הגבוה מביניהן הוא אשר ייקבע לעניין זה) וכן כי החברה תמסור לנאמן ,עד שני ימי
עסקים לפני מועד ביצוע ההנפקה ,אישור של נושא המשרה הבכיר ביותר בתחום
הכספים בחברה כי אינה מפרה ,במועד ביצוע הנפקת אגרות החוב הנוספת ,איזה
מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר נאמנות זה וכי לא מתקיימת עילה להעמדה
לפירעון מיידי של התחייבויות החברה על פי שטר נאמנות זה .אגרות החוב ואגרות

החוב הנוספות יהוו (ממועד הוצאתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין והוראות שטר
נאמנות זה ,יחולו גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה.
החברה תודיע לנאמן מראש אודות הנפקת איגרות חוב כאמור .החברה תפנה
לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור ,לכשיוצעו .למען
הסר ספק ,מחזיקי אגרות החוב הנוספות כאמור בסעיף זה לעיל ,לא יהיו זכאים
לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע לזכאות להלן ,חל טרם מועד הנפקתן
של אגרות החוב הנוספות.
מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה על פי סעיף .8א 1.זה כהפרה של
התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב.
.8א.2.

הנאמן יכהן כנאמן גם עבור אגרות החוב הנוספות והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור
לא תידרש .בלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב,
לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת שכר טרחתו בסכום המשקף את מלוא שיעור
הגידול שחל בסדרה עקב אותה הרחבת סדרה ,בהתאם לנספח ג' לשטר זה.

.8א.3.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות בדרך של הרחבת
סדרה בשיעור נכיון שונה משיעור הנכיון של אגרות החוב שתהיינה במחזור באותו
מועד (אם וככל שהונפקו בנכיון) .היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב
הנוספות בשל הרחבת הסדרה ,יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב
הקיימות במחזור באותה עת (אם וככל שהונפקו בנכיון) ,תפנה החברה לרשות
המסים ,לפני הרחבת סדרת אגרות החוב ,על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי
המס במקור מדמי הניכיון בגין איגרות החוב האמורות ,ייקבע לאיגרות החוב
האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון השונים
באגרות החוב ,ככל שיהיו.

.8א.4.

במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין
כל אגרות החוב ,ותפרסם בדוח מיידי ,בסמוך לפני מועד הרחבת הסדרה בפועל
(לפני הרישום למסחר בבורסה) ,את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לאגרות החוב.
כן ינוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב ,לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור
ובהתאם להוראות הדין .במידה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע בדיווח
מיידי ,לפני הנפקת אגרות החוב הנוספות כתוצאה מהרחבת הסדרה על אי -קבלת
אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר
שנוצר בגין אגרות החוב .המס ינוכה במקור בעת פירעון אגרות החוב ,בהתאם
לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
לפיכך ,יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי
הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות חוב (סדרה  )29טרם הרחבת הסדרה
האמורה .במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב (סדרה  )29לפני הרחבת הסדרה
ועד לפירעון אגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים ולקבל החזר
של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

.8א.5.

.9

למען הסר ספק יובהר כי אין בשטר נאמנות זה כדי להגביל את זכותה של החברה
להנפיק בכל עת ומעת לעת בהתאם לכל דין ,ללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב או במתן הודעה אליהם על כך ,אגרות חוב מסוג שונה ,לרבות
סדרות נוספות או ניירות ערך אחרים ,עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות
החברה ,בתנאי ריבית ופדיון כפי שתקבע החברה ,ובין שהם עדיפים על פני תנאי
אגרות החוב ,שווים להם או נחותים מהם ,וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון
המוטלת עליה .להסרת ספק ,החברה לא תנפיק אגרות חוב אשר אינן מובטחות
בשעבוד ואשר המעמד שלהן בעת פירוק יהיה עדיף על מעמדן של אגרות החוב.

שעבוד צף ,שעבוד עתידי ושעבוד שלילי
.9.1

שעבוד צף
 .9.1.1להבטחת פירעון מלא ומדויק של כל התשלומים בגין אגרות החוב
(סדרה ( )29לרבות קרן ,ריבית והפרשי הצמדה) שהחברה התחייבה
לשלם למחזיקי אגרות החוב ולהבטחת המילוי המדויק של יתר תנאי
אגרות החוב בהתאם להוראות לשטר נאמנות זה תשעבד החברה לזכות
הנאמן (לטובת מחזיקי אגרות החוב) בשעבוד צף את כל רכושה
וזכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי

החברה– שווה בדרגה (ראשון בדרגה) (פרי פסו) עם כל השעבודים
הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו
קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו
מובטחים מזמן לזמן ("השעבוד") .יובהר כי נכון למועד זה קיימים
שעבודים צפים על כל רכושה של החברה וזכויותיה וזאת כמפורט
בנספח  9.1.1לשטר נאמנות זה ,הכולל את רשימת כל השעבודים
הצפים אשר נרשמו על ידי החברה ואשר הינם בתוקף למועד חתימת
שטר הנאמנות.
 .9.1.2יצירת השעבוד על ידי החברה ,קיבלה את אישור רשות החשמל,
בהתאם לסמכות רשות החשמל לפי הוראות חוק משק החשמל,
התשנ"ו"( 1996-חוק החשמל") .אישור רשות החשמל כאמור ,מצ"ב
לשטר השעבוד המצורף כנספח  9.1.2לשטר נאמנות זה ("אישור רשות
החשמל" ו" -שטר השעבוד").
 .9.1.3למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד כדי להגביל הפעלה ,מכירה,
העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל
זה של נכסים מהותיים ,ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות
החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש
השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר נאמנות זה.
 .9.1.4במועד חתימת שטר נאמנות זה מסרה החברה לנאמן עותק מקורי של
טופס  10ושטר שעבוד ,לרישום השעבוד כאמור בסעיף  9.1.1לעיל,
כשהם נושאים חותמת "הוגש לבדיקה" ו/או "נתקבל" מקורית מרשם
החברות ,המעידים על כך שמסמכי רישום השעבוד הומצאו למשרדי
רשם החברות ונתקבלו אצלם ונוסח אישור רשות החשמל כאשר הוא
מוטבע בחותמת "נאמן למקור".
 .9.1.5מובהר בזאת כי תמורת ההנפקה במלואה מועברת ישירות לחברה על
בסיס המסמכים המפורטים בסעיף  9.1.3לעיל ,ללא שהושלם רישום
השעבוד בפועל כך שבמועד ביצוע ההנפקה ,תהיה לחברה התחייבות
לרישום השעבוד לטובת הנאמן ,אולם אגרות החוב לא תהיינה
מובטחות בשעבוד עד למועד רישום השעבוד בפועל ,שאז ,השעבוד יהיה
בתוקף למפרע החל ממועד הגשתו לרישום אצל רשם החברות כמפורט
בסעיף  9.1.3לעיל.
 .9.1.6בתוך שלושה ימי עסקים ממועד רישום השעבוד ,תמציא החברה
לנאמן .את המסמכים המפורטים להלן:
א .עותק מקורי של תעודת רישום השעבוד בקשר עם השעבוד ופלט
רשם חברות עדכני ,המעיד על רישום השעבוד כאמור כדין ברשם
החברות;
ב .חוות דעת משפטית של עורך דין חיצוני של החברה בקשר לאופן
רישום השעבודים בישראל ,תוקפם ,דרגת נשייתם ,חוקיותם והיותם
ברי מימוש ואכיפה כנגד החברה בישראל ,והכול בנוסח שיהא
מקובל על הנאמן באופן סביר.
 .9.1.7החברה תפרסם דיווח מיידי אודות רישום השעבוד בתוך יום עסקים
אחד ממועד מסירת כל המסמכים המפורטים בסעיף  9.1.4לעיל לידי
הנאמן.
 .9.1.8על אף האמור בסעיף  9.1.4לעיל ,מובהר בזה כי במקרה בו לא יירשם
השעבוד תוך  60ימים ממועד ההנפקה ("המועד האחרון") תפעל החברה
לביצוע פדיון מוקדם ומחיקה מרישום של אגרות החוב (״הפדיון
המוקדם הכפוי״) .יום עסקים אחד לאחר תום המועד האחרון ,תפרסם
החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן ובו תודיע אודות ביצוע הפדיון
המוקדם הכפוי ומועדו .מועד הפדיון המוקדם הכפוי יהא לא פחות
משבעה עשר ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ימים לאחר דיווח
החברה אודות הפדיון המוקדם הכפוי למחזיקי אגרות החוב .במקרה
זה היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב בתוספת ריבית

שנצברה ממועד המכרז על פי תנאי אגרות החוב וטרם שולמה בפועל,
עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי בפועל ,ישולמו למחזיקי אגרות החוב
בניכוי מס כדין .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן
שייפרע בפדיון המוקדם הכפוי וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן
האמור עד למועד הפדיון המוקדם הכפוי .החברה מתחייבת להעביר
לחשבון הנאמן ,וזאת לא יאוחר מ 7-ימי עסקים לפני מועד תשלום
הפדיון המוקדם הכפוי ,את הסכום השווה להפרש בין הכספים
המופקדים בחשבון הנאמן ,לבין הסכום לתשלום למחזיקים בגין
הפדיון המוקדם הכפוי .החברה תהיה אחראית לבצע את כל הנדרש על
פי דין לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,לרבות מול מסלקת הבורסה,
ותמציא לנאמן במועד כל מסמך ואישור הנדרשים לו לשם השלמת
המהלך .למען הסר ספק ,בד בבד עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ,לא
תחול עוד חובה על החברה לרשום לטובת מחזיקי אגרות החוב
שעבודים על הנכסים ושטר הנאמנות יפקע ויהא חסר כל תוקף.
להסרת ספק ,עם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי בהתאם לתנאי סעיף זה,
לא תהא למחזיקי אגרות החוב כל טענה ,דרישה או תביעה כלפי החברה
ו/או כל מי מטעמה בקשר עם אגרות החוב ,הנפקתן ,פדיונן המוקדם
הכפוי ו/או אי רישום השעבוד על ידי החברה ולא ייראו באי רישום
השעבוד כהפרה של הוראות שטר הנאמנות על ידי החברה.
 .9.1.9החברה מצהירה ומאשרת בזאת כי יצירת השעבוד על ידי החברה
אושרה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה וכי אין ביצירת
השעבוד על פי שטר זה משום סתירה או הפרה של הוראת דין כלשהי
החלה על החברה ו/או להוראה כלשהי של מסמכי ההתאגדות של
החברה ו/או להוראה של כל הסכם מהותי כלשהו אשר החברה היא צד
לו.
 .9.1.10מובהר בזאת כי מימוש השעבוד לרבות מינוי כונס נכסים ,הינו בכפוף
לתנאים אשר יקבעו באישור רשות החשמל ,וכי בהתאם לתנאי אישור
רשות החשמל ושטר השעבוד ,לא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד הצף
כל שימוש אשר עלול להביא להפרת התנאים אשר ייקבעו באישור רשות
החשמל ובכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור רשות החשמל
להוראות השעבוד הצף או לשטר נאמנות זה ,תגברנה הוראות אישור
רשות החשמל.
.9.2

שעבוד שלילי
 .9.2.1החברה מתחייבת כי עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של
החוב על פי שטר נאמנות זה ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)29החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת
צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה וזכויותיה שאינו קיים במועד
חתימת שטר נאמנות זה ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של
המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,למעט( :א) שעבודים צפים
על רכוש החברה וזכויותיה בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת
השעבוד הצף החל לפי שטר נאמנות זה; (ב) שעבודים מותרים כפי
שפורטו בסעיף  9.2.2להלן; וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק של
החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של החברה ,בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב.
 .9.2.2החברה תהא רשאית ,בכפוף לקבלת אישור רשות החשמל ,להחליף,
בכפוף לאישור המחזיקים באגרות החוב שיתקבל בהחלטה מיוחדת,
את השעבוד השלילי כאמור בסעיף  9.2.1לעיל בבטוחה מספקת בגובה
יתרת הסכום העומד לפירעון במועד ההחלפה .ככל שהבטוחה המספקת
החליפית חייבת ברישום על פי דין ,לא יבוטל השעבוד השלילי ,עד
למועד הרישום של הבטוחה החליפית.

.9.3

על אף האמור בסעיף  9.2.1לעיל ,תהא החברה רשאית לפעול כדלקמן:

 .9.3.1ליצור שעבודים באיזה אופן שהוא ,לצורך נטילת הלוואה חדשה,
המחליפה (ממחזרת) הלוואה נפרעת שהייתה מובטחת בשעבוד קיים,
ובלבד( :א) שגובה ההלוואה החדשה אינו עולה על גובה יתרת ההלוואה
שנפרעה במועד נטילת ההלוואה; (ב) שהשעבוד על הנכס יבטיח אך ורק
את ההלוואה החדשה שהועמדה (כולל ריביות ,עמלות ,הוצאות
והצמדה); ו( -ג) שהשעבוד אשר יירשם בגין ההלוואה החדשה יחול רק
על כל או חלק מאותם הנכסים אשר הבטיחו את ההלוואה אשר
מוחזרה באמצעות ההלוואה החדשה.
 .9.3.2ליצור שעבודים קבועים ו/או שוטפים על מלאיה ועל כל זכויות המגיעות
לה מחייבים.
 .9.3.3ליטול הלוואות המובטחות בשעבודים (וליצור לשם כך שעבודים
חדשים) ובלבד שבשעת ההתחייבות ליצור שעבודים כאמור ,סך
ההלוואות המובטחות בשעבודים ,למעט שעבודים צפים כאמור בסעיף
 9.2.1לעיל ושעבודים ספציפיים לרכישת נכס חדש (שסל"ן) כאמור
בסעיף  9.3.5להלן ,לא עלה על שיעור של  ,10%מהיקף הנכסים
המוחשיים נטו של החברה ,כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים למועד
נטילת אותן הלוואות.
למטרת סעיף זה "נכסים מוחשיים נטו" יוגדרו כסך המאזן של החברה
על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו ,בניכוי התחייבויות
שוטפות ובניכוי נכסים בלתי מוחשיים.
 .9.3.4לבצע העברות לתיחום חשיפה ,המוסדרות במסגרת חוק הסכמים
בנכסים פיננסיים ,תשס"ו – .2006
למען הסר ספק יובהר כי מגבלות השעבוד השלילי לא יחולו על ניירות
ערך שיועברו ,בתמורה ,בעסקאות מכר חוזר (ריפו).
 .9.3.5ליצור שעבודים ספציפיים לרכישת נכס חדש (שסל"ן) לטובת מי שיממן
את רכישת הנכס החדש ושנוצר להבטחת המימון שניתן לצורך רכישת
אותו נכס ,לרבות מימון הנדרש לחידוש הנכס ושיפורו .בגין השבחת
הנכס או הרחבתו תהא החברה רשאית ליצור שעבוד חלקי על החלק
היחסי (פרו ראטה) של הנכס ,שאת הרחבתו או את חידושו מימן.
 .9.3.6לאחר ביצוע ההנפקה ,לרכוש נכסים וזכויות שרובץ עליהם שעבוד קיים
שנרשם כדין והמבטיח הלוואות שניטלו לפני מועד הרכישה ביחס
לנכסים והזכויות שנרכשו.
 .9.3.7ליצור שעבודים ,עכבון ,או בטוחות אחרות על נכסי החברה ,אשר נוצרו
מכוח דין מיוחד או דרישות רגולטוריות ועל פי תנאיהם.
לצורך הוראות שטר נאמנות זה ,יהוו השעבודים המוזכרים בסעיפים  9.3.1עד
 ,9.3.7ביחד וכל אחד מהם בפני עצמו כ" -שעבודים מותרים".
למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי מימוש זכותה של החברה לנקוט באחת או
באילו מן הפעולות הנזכרות בסעיף  9.2.2זה בהתאם לאמור בסעיף זה ,לא
יהווה עילה להעמדה היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב לפירעון מיידי
כאמור בסעיף  11להלן .עוד מובהר כי יראו בהפרת התחייבויותיה של החברה
על פי סעיף  9.2.2זה כהפרה של התחייבות מהותית של החברה כלפי מחזיקי
אגרות החוב (סדרה .)29
.9.4

על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את הצורך בהעמדת
בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה  .)29הנאמן
לא נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות ()Due Diligence
כלכלית ,חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של
החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן
למחזיקי אגרות החוב (סדרה  ,)29הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או

משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות
החוב (סדרה  )29או באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות אשר הועמדו ו/או
יועמדו (אם בכלל) על פי שטר זה ו/או היכולת לממשן .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות כך שאין באמור לעיל
כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין)
לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך הנפקת אגרות החוב (סדרה )29
ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה .)29
.10

.11

הצהרות החברה
.10.1

החברה הנה חברה ממשלתית ,אשר הוקמה כדין ,ורשומה כדין אצל רשם
החברות כחברה בעירבון מוגבל.

.10.2

החברה קיבלה את כל ההחלטות כפי הנדרש על-פי דין ו/או על פי מסמכי
ההתאגדות של החברה על-מנת שהחברה תהיה רשאית להתקשר בשטר
הנאמנות ולהנפיק את אגרות החוב והתקבלו כל האישורים הנדרשים על פי דין
להתקשרות החברה בשטר הנאמנות ,לרבות קבלת אישור רשות החשמל.

.10.3

התקשרותה של החברה בשטר נאמנות זה והנפקת אגרות החוב (סדרה  )29על
ידי החברה אין בהן משום סתירה או הפרה של הוראת דין מהותי כלשהי החלה
על החברה ו/או להוראה כלשהי של מסמכי ההתאגדות של החברה או של
התחייבות של החברה על פי שטר נאמנות של סדרת אגרות חוב אחרת כלשהי
אשר הנפיקה החברה.

.10.4

החותמים על שטר נאמנות זה בשם החברה מוסמכים על-פי דין לחתום בשמה,
וחתימתם מחייבת את החברה.

.10.5

לא ידוע לחברה על בקשה למינוי כונס נכסים שהוגשה כנגדה ולא נמסרה לחברה
הודעה בכתב על כוונה להגיש בקשה כאמור.

זכות להעמדה לפירעון מיידי ומימוש בטוחות
.11.1

עם קרות אחד או יותר מהמקרים המנויים בסעיף זה להלן ,יחולו הוראות סעיף
 11.2להלן:
.11.1.1

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן ,ריבית (לרבות ריבית
פיגורים) או הפרשי הצמדה המגיע ממנה למחזיק אגרת החוב האמור
על פי שטר נאמנות זה תוך  10יום מהמועד הקבוע לפירעונו.

.11.1.2

אם יינתן על ידי בית המשפט צו פירוק קבוע וסופי לפירוק החברה או
אם החברה קיבלה החלטת פירוק או אם מונה לה מפרק קבוע או
אם יינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט או התקבלה החלטה בת
תוקף לפירוק החברה (והכל למעט ,במקרה של פירוק למטרות מיזוג
עם חברה אחרת או שינוי במבנה החברה) וצו או החלטה לפירוק זמני
כאמור לא בוטלו בתוך  45יום ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה,
לפי העניין .על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי
כלשהי ביחס לצו לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת
החברה או בהסכמתה.

.11.1.3

אם יוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה ,כולם או עיקרם ,או
תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם ,כולם או עיקרם ,ולא יוסר
העיקול או תבוטל הפעולה ,תוך  45יום לאחר שהוטל או בוצעה ,לפי
העניין .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס
לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.

.11.1.4

אם ימונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או על נכסיה ,כולם או עיקרם
או אם יינתן צו לכינוס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה ,כולם או

עיקרם ,או אם ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או על נכסיה ,כולם
או עיקרם ,והצו או מינוי כונס הנכסים הזמני לא בוטל בתוך  45יום
מיום המינוי .בסעיף זה "עיקר נכסי החברה" משמעם נכס אחד או
מספר נכסים המהווים במצטבר לפחות  30%מנכסי החברה בהתאם
למאזן המבוקר או הסקור האחרון שנחתם על ידי החברה לפני מועד
מינוי כונס הנכסים כאמור .על אף האמור לעיל ,לא תינתן לחברה
תקופת ריפוי כלשהי ביחס למינוי כונס נכסים על פי צו שניתן על ידי
בית המשפט לבקשת החברה או בהסכמתה.
.11.1.5

אם החברה תפסיק או תודיע על כוונה להפסיק את תשלומיה או אם
תחדל או תודיע על כוונה לחדול מניהול מרבית או כל עסקיה (אך
למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של החברה הינה עקב
השינוי המבני והחברה תמשיך לקיים עסקים לאחר ביצוע השינוי
המבני).

.11.1.6

אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על פי שטר
נאמנות זה ו/או תפר את תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית,
ומחזיקי אגרות החוב ,לאחר קבלת החלטה מיוחדת נתנו הודעה
לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך
 21ימים ממתן ההודעה.

.11.1.7

אם התברר כי איזה ממצגי החברה בשטר נאמנות זה לא היה נכון
במועד חתימת שטר נאמנות זה ,ובמקרה בו מדובר בהפרת מצג
הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה בתוך  14ימים ממועד קבלת
הודעה על דבר ההפרה.

.11.1.8

אם החברה תפר את התחייבותה לאי יצירת שעבודים (שעבוד שלילי)
כמפורט בסעיף  9.1.10לשטר נאמנות זה.

.11.1.9

אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה במועד
הנפקת אגרות החוב ,וקיים חשש ממשי ומיידי לכך שהחברה לא
תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן ולמעט במקרה בו השינוי
המהותי לרעה כאמור נובע( :א) מפעולה מלחמתית או משינוי במצב
הגיאו-פוליטי; (ב) ביצוע שינוי מבני במשק החשמל על פי הוראות
חוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1996 -כפי שאלה תהיינה מעת לעת ו/או
על פי כל דין או החלטה אחרת של ממשלת ישראל או רשות
מרשויותיה ו/או ביצוע שינוי מבני בחברת החשמל (לעיל ולהלן:
"השינוי המבני") ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי השינוי המהותי לרעה כאמור ,חל עקב שינוי מבני במשק
החשמל ו/או בחברת החשמל.

.11.1.10

אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על 60
ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת החברה ,למעט כתוצאה
מהחלפת שתי חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת
הדירוג החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים
ממועד החלפת חברת הדירוג) .מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי הפסקת דירוג
על ידי חברה אחת לא תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי.

.11.1.11

אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

.11.1.12

אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקים באגרות החוב
בהחלטה מיוחדת ,אלא אם כן הצהירה החברה או החברה הקולטת,
לפי העניין ,כלפי מחזיקי איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח מיידי
במערכת המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת
המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של
החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים באגרות
החוב.

.11.2

.11.1.13

אם הועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה) חוב למממן פיננסי
של החברה ,בסכום העולה על  100מיליון דולר ארה"ב או סכום
השווה לכך בש"ח ,למעט אם ההעמדה לפירעון מיידי של החוב
למממן הפיננסי האחר נובעת מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב המאשר
כי ההעמדה לפירעון מיידי כאמור ,חלה עקב שינוי מבני במשק
החשמל ו/או בחברת החשמל.

.11.1.14

אם ניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידי החברה בקשה
להקפאת הליכים ו/או בקשה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף 350
לחוק החברות (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי
במבנה החברה ,לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה
ובעלי מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרת
החוב וכן למעט בקשה של החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף
 350לחוק החברות שלא במסגרת הליכי חדלות פירעון או ארגון
מחדש של כל התחייבויות החברה) ,למעט אם צו הקפאת ההליכים
כאמור ו/או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף
 350לחוק החברות כאמור ,נובעים מביצוע שינוי מבני במשק החשמל
ו/או בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי ההליכים כאמור או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם
נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות כאמור ,חלים עקב שינוי מבני
במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.

.11.1.15

אם החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם לפי כל
דין בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא נדרשת לפרסומם לפי
כל דין או בתוך  30ימים מתום מועד הארכה שניתן לחברה על ידי
רשות מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור ,לפי המאוחר.

.11.1.16

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעיה בעילה
של היווצרות אי בהירות כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון
הבורסה ,ואם ההשעיה לא בוטלה בתוך  90ימים.

.11.1.17

אם החברה ביצעה הרחבה של סדרת אגרות החוב תוך הפרה של
הוראות סעיף 8א 1.לעיל.

.11.1.18

אם החברה חדלה להיות תאגיד מדווח ,כמשמעות מונח זה בחוק
ניירות ערך.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף 35ט 1לחוק ניירות ערך ,אירע אירוע אחד או יותר
מהמקרים המנויים בסעיף  11.1לעיל ,יחולו ההוראות הבאות:
.11.2.1

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטה
מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת
של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות ויידע את החברה אודות
הכינוס כאמור.

.11.2.2

מועד כינוס האסיפה ,אשר תזומן בהתאם להוראות לעיל ,יהיה
בחלוף  21ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות
סעיף  11.2.6להלן) ,ועל סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה
לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשל
קרות איזה מהאירועים המפורטים לעיל .בהודעת הזימון יצוין ,כי
היה והחברה תגרום לביטולו ו/או להפסקתו של האירוע המפורט
לעיל שבגינו זומנה האסיפה וזאת להנחת דעתו הסבירה של הנאמן
ועד למועד כינוס האסיפה ,אזי יבוטל זימון אסיפת מחזיקי אגרות
החוב כאמור לעיל.

.11.2.3

החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש
בטוחות ,תתקבל באסיפת מחזקים שנכחו בה המחזיקים בחמישים
אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,ברוב של

המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או
ברוב כאמור באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים
לפחות מהיתרה כאמור.
.11.2.4

במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה
מהאירועים המפורטים בסעיף זה לעיל ,והחלטה באסיפת מחזיקי
אגרות החוב התקבלה כהחלטה כאמור בס"ק  11.2.3לעיל ,הנאמן
יהיה חייב להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב ,ובלבד שהנאמן נתן לחברה התראה בכתב של  15ימים
על הכוונה לעשות כן והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או
הוסר בתוך תקופה זו ,ובלבד שהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
כאמור לעיל ,תיעשה ככל האפשר בנסיבות העניין באופן שלא יפגע
באופן מהותי בפעולתה של החברה בייצור ,הולכה או חלוקה של
חשמל ,בשים לב לחובות החברה כספק שירות חיוני בהתאם
להוראות חוק החשמל.

.11.2.5

הודעה על קבלת החלטה כאמור לעיל באסיפה של מחזיקי אגרות
החוב תשלח על-ידי הנאמן לחברה ותהווה התראה מראש ובכתב
לחברה על כוונתו לפעול כאמור.

.11.2.6

הנאמן רשאי לקצר את מנין  21הימים האמורים לכינוס האסיפה
ו/או את  15ימי ההתראה האמורים לעיל במקרה בו קיים חשש סביר
כי מסירת הודעה כאמור תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב
לפירעון מיידי .במקרה של קיצור מועדים כאמור ,ימסור הנאמן
הודעה בכתב לחברה אלא אם כן סבר הנאמן כי מתן הודעה כאמור
עלול לגרום נזק למחזיקי אגרות החוב.
יובהר ,כי בכל מקרה בו נקבעה תקופה ,באיזה מעילות פירעון מיידי
המפורטות לעיל ,שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה
שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ,רשאים
הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור
בסעיף זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא
נשמטה.

.11.2.7
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במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון
מיידי על פי הוראות סעיף  11זה ,מתחייבת החברה לפרוע למחזיקי
אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו
להם לפי תנאי שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא
('האצה' ' ,)'Accelerationוזאת תוך  5ימים ממועד ההודעה כאמור
בסעיף  11.2.5לעיל.

.11.3

בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  11.1לעיל ,יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאים
לאחוז מיד בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם ,בין היתר יהיו הנאמן ו/או
המחזיקים רשאים לממש ולאכוף את הבטוחות (כולן או חלקן) שניתנו להבטחת
התחייבויות החברה למחזיקי אגרות החוב ולנאמן על פי שטר זה  -ובלבד שפעלו
ראשית בהתאם להוראות סעיף  11.2לעיל .הנאמן יהא רשאי לפעול בכל אופן
שימצא לנכון ולמועיל ,ובכלל זה ,יהא רשאי למנות בעצמו ו/או על ידי בית משפט,
נאמן ,כונס נכסים או מנהל על נכסים שהועמדו כבטוחה ,כולם או מקצתם ,והכול
בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  9.1.10לעיל.

.11.4

להסרת ספק ,אין בהוראות סעיף זה ביחס לזכותם של מחזיקי אגרות החוב
להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כדי לגרוע מכל זכות אחרת העומדת להם
כלפי החברה בהתאם לתנאי שטר נאמנות זה ו/או על פי דין ,ואי העמדה לפירעון
מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  11.1לעיל ,לא תהווה ויתור
כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או הנאמן כאמור.

תביעות ,הליכים בידי הנאמן

.12.1

בנוסף על כל הוראה בשטר נאמנות זה וכזכות וסמכות עצמאית גם לפני
שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  11לעיל ,יהיה הנאמן
רשאי ,לפי שיקול דעתו ,ויהיה חייב לעשות כן על-ידי החלטה שנתקבלה באסיפת
מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,אך בכל מקרה ,בכפוף למתן הודעה
מוקדמת בת  7ימים לחברה ,לנקוט בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים
משפטיים ומימוש בטוחות (בכפוף להחלטה מיוחדת שתתקבל ע"י מחזיקי
אגרות החוב בדבר העמדה לפירעון מיידי ,בהתאם לסעיף  11.1.15לעיל) ,כפי
שימצא לנכון לשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב בקשר לפירעון הקרן
והריבית של אגרות החוב וכן לשם אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות
אחרת כלשהי של החברה על פי שטר נאמנות זה ובכפוף להוראות סעיף זה יהיה
הנאמן חייב לעשות כאמור לעיל לפי דרישת החלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות
החוב .על אף האמור בסעיף זה ,זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם
להוראות סעיף  11לעיל ולא מכח סעיף זה.
הנאמן רשאי לקצר את מנין  7הימים האמורים ואף שלא לתת לחברה הודעה
אלא בדיעבד וזאת אם סבר כי קיים חשש סביר כי שיהוי כאמור עלול להביא
לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
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.12.2

אין באמור כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים
ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון מיידי והכל להגנת מחזיקי
אגרות החוב ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ובכפוף להוראות כל
דין.

.12.3

הנאמן רשאי לכנס אסיפות מחזיקי אגרות החוב בכדי שיוחלט על ידי
המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי
שטר נאמנות זה .כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות
החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור.

.12.4

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

.12.5

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר נאמנות זה לעשות פעולה כלשהי,
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב כאמור
בסעיף  12זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור עד שיקבל
הוראות מאסיפת המחזיקים באגרות החוב ו/או הוראות מבית משפט אליו פנה
הנאמן ,לפי שיקול דעתו ,בבקשת הוראות במקרה בו סבר הוא שיש צורך
בהוראות כאמור.

נאמנות על התקבולים
כל תקבול על חשבון אגרות החוב ,לרבות כזה שיתקבל על ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו
ופרעון כל חוב כלפיו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת אגרות החוב
לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,בין היתר ,כנגד החברה ,ישמשו
למטרות לפי סדר הקדימויות בנשיה ,כדלקמן:
ראשית  -לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו; שנית  -לתשלום כל סכום אחר על פי
ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת מונח זה לפי סעיף  27להלן); שלישית  -לתשלום למחזיקים
אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  27להלן; רביעית  -לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית
הפיגורים (ככל שתהיה) בגין פיגורי תשלום הריבית המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב
ובכפיפות להוראות ההצמדה של אגרות החוב ,פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור
המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; חמישית  -כדי לשלם
למחזיקי אגרות החוב את ריבית הפיגורים (ככל שתהיה) על הקרן המגיעה להם לפי תנאי
אגרות החוב ובכפיפות להוראות ההצמדה של אגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן
שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; שישית -
לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב
המוחזקות על ידם פרי-פסו ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,ובאופן יחסי לסכומים
המגיעים להם ,בלי כל העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; שביעית  -לתשלום למחזיקי
אגרות החוב של סכומי הקרן המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי-פסו
ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל

העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; ושמינית  -את העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם
הנאמן לחברה או לחליפיה.
מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.
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סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
בכפוף לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב ,הנאמן רשאי להורות
לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב) חלק מן התשלום (ריבית
ו/או קרן) אותו חייבת החברה למחזיקים וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר
הנאמן על פי שטר זה.
מובהר כי העברה כאמור מהחברה תתבצע על ידה אך ורק במועדים הקבועים לתשלום קרן
ו/או ריבית על פי שטר זה ,ואין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את מועדי
התשלום החלים על החברה בהתאם לשטר זה.
החברה לא תתנגד לפעולה בהתאם להודעה כאמור אלא מטעמים סבירים אשר יימסרו בכתב
ויראו את החברה כמי שמילאה את התחייבויותיה כלפי המחזיקים לגבי תשלום קרן ו/או
ריבית על פי הוראות שטר זה ,במועד העברת הסכומים כאמור אשר יהיו על חשבון תשלומי
קרן ו/או ריבית למחזיקי אגרות החוב .ככל שיקבע לאחר העברת סכום המימון כאמור בסעיף
זה לעיל לנאמן כי החברה לא היתה חייבת במימון הנדרש לעניינים שנקבעו בהחלטת האסיפה
כאמור ,תהיה החברה זכאית לסעד של אי החלה של הוראות סעיף זה ,באופן שלא יושת על
החברה כפל תשלום בגין סכום המימון שהועמד כאמור לעיל ,או כל סעד אחר כפי שיקבע.
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום
בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.

.15

סמכות לעכב חלוקת הכספים
 .15.1למרות האמור בסעיף  13לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת
ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב,
כאמור באותו סעיף ,יהיה פחות מ 1 -מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא
רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות לפי שטר
הנאמנות ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות ,הכל לפי ראות
עיניו.
 .15.2לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן
למטרה האמורה ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות עשרה אחוזים מיתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב והריבית (או סכום של  1מיליון ש"ח  -לפי הנמוך
מביניהם) ,ישלמם הנאמן למחזיקי אגרות החוב בכפוף לסדר הקדימויות כאמור בסעיף
 13לעיל .על אף האמור ,תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים
האמורים מיד עם הגיע המועד לתשלום השכר ו/או מיד לאחר תשלום ההוצאה על-ידי
הנאמן (לפי העניין) ,אף אם סך כל הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים
מהסכום הנקוב לעיל.
 .15.3על אף האמור בסעיף זה לעיל ,אם תתקבל לכך החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות
החוב ,יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת ההליכים כאמור
בסעיף  12לעיל ,אף אם טרם הצטברו לסך המהווה  1מיליון ש"ח.

.16

הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
 .16.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין
התשלומים הנזכרים בסעיפים  13ו 15 -לעיל ,וזאת בהודעה שתימסר להם באופן
הקבוע בסעיף  29להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים מראש .הכספים
שחולקו כאמור בסעיף  16זה ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של הריבית ו/או
הקרן בגין אגרות החוב ,בהתאם לסעיף 13לעיל.
 .16.2לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור
הקבוע באגרת החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום
ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור.

.17

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
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.17.1

סכום כל שהוא המגיע למחזיקי אגרות החוב שלא שולם בפועל מסיבה שאינה
תלויה בחברה ,בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו והצהירה בכתב כלפי הנאמן
כי התקיימה נסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה החברה לפרוע את תשלום
ובמסגרת הצהרתה זו פירטה את הנסיבה אשר בעקבותיה לא יכלה החברה
לפרוע את התשלום ,לא יישא ריבית והצמדה מהמועד שבו הועבר לנאמן (כאמור
בסעיף  17.2להלן) ,והמחזיקים באגרות החוב יהיו זכאים אך ורק לאותם
סכומים ,שהיו זכאים להם במועד העברת אותו התשלום על חשבון הקרן או
הריבית לידי הנאמן.

.17.2

החברה תפקיד בידי הנאמן ,בחשבון הנאמנות על שמו ולפקודתו בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב ,תוך  3ימי עסקים מהמועד שנקבע לאותו תשלום את
סכום התשלום שלא שולם במועדו ,וההפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו
תשלום .היה הסכום האמור התשלום האחרון ,תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון
אגרת החוב על ידי החברה.

.17.3

הנאמן יפקיד בחשבון הנאמנות כל סכום כאמור לזכות מחזיקי אגרות החוב
וישקיע את הכספים שיועברו אליו כאמור בסעיף  19להלן .עשה כן הנאמן ,לא
יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבון
הנאמנות ,העמלות ותשלומי החובה החלים על חשבון נאמנות.

.17.4

היה ותוסר המניעה לביצוע התשלום בפועל למחזיקים ,הנאמן יעביר את
הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב ,כאמור בסעיף  17.3לעיל ,כנגד
קבלת הוכחות ואישורים על זכותם לסכומים אלו ואודות הסרת המניעה לביצוע
התשלום בפועל למחזיקים לשביעות רצונו המלאה של הנאמן ,בניכוי הוצאותיו
הסבירות ובכפוף לחובת ניכוי מס במקור על פי דין.

.17.5

ככל ובתקופה שלאחר שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יוותרו
בידי הנאמן סכומים מתוך הכספים הנ"ל (כולל רווחים שנבעו מהשקעתם),
יעבירם הנאמן לחברה ,והנאמן יהיה פטור מתשלום הסכומים כאמור למחזיקי
אגרות החוב הזכאים .החברה תאשר לנאמן בכתב את דבר קבלת הכספים הנ"ל
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב האמורים .אישור החברה בכתב על קבלת
הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי לגבי הכספים הנ"ל.

.17.6

החברה תחזיק בכספים אלו בחשבון נאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב הזכאים
לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות מיום העברתם אליה מאת הנאמן.
כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק אגרות חוב בתום שבע שנים
ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ישמשו את החברה לכל מטרה שהיא.
החברה תמסור דיווח מיידי על חלוף המועד לדרישת הכספים כאמור.

קבלה מאת מחזיק אגרות החוב ומאת הנאמן; הצגת אגרות חוב לנאמן ורישום בקשר עם
תשלום חלקי
.18.1

קבלה חתומה מאת מחזיק אגרות החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו
על ידי הנאמן בגין אגרות החוב שלו תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל
הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.

.18.2

קבלה חתומה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות
מחזיק אגרות החוב ,אצל הנאמן ,תחשב כקבלה כלפי החברה מאת מחזיק
אגרות החוב ותשחרר את החברה בשחרור מוחלט לגבי ביצוע תשלום הסכומים
הנקובים בקבלה.

.18.3

מחזיק רשום (ככל שיהיה כזה במועד כלשהו) יהיה חייב להציג בפני הנאמן,
בזמן תשלום חלקי של קרן וריבית לפי סעיפים  15 ,13ו 16-לעיל ,את תעודת
אגרת החוב שבגינה משולמים התשלומים ,והנאמן ירשום על אגרת החוב הערה
בנוגע לסכומים ששולמו ותאריך תשלומם.

.18.4

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת
אגרת החוב לאחר שניתנו לו כתב שיפוי או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין
נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור ,הכל כפי שימצא

לנכון .למרות האמור לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים
באופן אחר ,לגבי תשלומים חלקיים כאמור.
.19

.20

השקעת כספים
.19.1

כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה ,יושקעו על ידיו,
בשמו או בפקודתו ,בהשקעות שדיני מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי
נאמנות ובלבד שהינם אחד מבין אפיקי ההשקעה הבאים )1( :אגרות חוב
ממשלתיות של ממשלת ישראל אשר מועד פירעונן הסופי אינו עולה על מועד
הפירעון של אגרות החוב על פי תנאיהן; ( )2מלווה קצר מועד (מק"מ); ()3
פיקדונות שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל (ובלבד שהבנק
הרלוונטי מדורג בדירוג  AAלפחות) ,הכל כפי שהנאמן ימצא למתאים ובכפוף
לתנאי שטר נאמנות זה .עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם
סכומים אלא את התמורה לרבות הפירות בגין אותן השקעות שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות
בהשקעה האמורה ובניהול חשבון הנאמנות ,ובניכוי תשלומי החובה החלים על
חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר
נאמנות זה.

.19.2

במקרה והכספים ינבעו מהפקדתם על ידי החברה לפי סעיף  17לעיל ,יחזיק
הנאמן בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה בסעיף  19.1לעיל ,עד לתום שנה
אחת ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב .לאחר מועד זה יחזיר הנאמן את
הסכומים שהצטברו בידו (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי הוצאותיו,
לחברה ,שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב .החברה
תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב.

.19.3

סכומים שיוחזקו על ידי החברה בנאמנות כאמור בסעיף  19.2יושקעו על
החברה בשמם ולפקודתם של מחזיקי אגרות החוב בהשקעות שדיני מדינת
ישראל והוראות שטר נאמנות זה כאמור בסעיף  19.1לעיל ,ירשו להשקיע בהם
כספי נאמנות ,הכל כפי שהחברה תראה לנכון ,וזאת עד לתום שבע שנים ממועד
העברת סכומים כאמור לחברה מידי הנאמן .בתום שבע שנים ממועד העברת
סכומים כאמור לידי החברה ומבלי שנדרשו ע"י מחזיקי אגרות החוב ,תהיה
החברה משוחררת מהחזקת סכומים כאמור בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב
ותוכל החברה לעשות בסכומים כאמור כראות עיניה ולרבות לשימושה האישי,
האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים
להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

התחייבויות הנאמן
.20.1

הנאמן מתחייב כי הוא עומד בכל תנאי חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו
מכוחו ובכל תנאי חוק הנאמנות ,התשל"ט"( 1979-חוק הנאמנות") והתקנות
שהותקנו מכוחו ,וימשיך ויעמוד בכל תנאי החוקים הנ"ל ובתקנות מכוחם כפי
שיתוקנו מעת לעת.

.20.2

הנאמן מצהיר כי הוא אינו מצוי כיום בניגוד עניינים המונע ממנו לכהן כנאמן
לסדרות אגרות חוב של החברה והנאמן מתחייב להודיע לחברה ולמחזיקים
בכתב על כל חשש לניגוד עניינים ככל שיהיה ובכל שלב שהוא .על אף האמור
לעיל – מובהר ומוסכם בזאת כי הנאמן יהיה רשאי לכהן כנאמן גם על סדרות
נוספות של אגרות חוב של החברה המובטחות בשעבוד צף וכן כנאמן על סדרות
אגרות חוב של החברה אשר אינן מובטחות בבטוחה כלשהי – ולא יראו בכך
כניגוד עניינים של הנאמן לעניין סעיף זה.

.20.3

הנאמן מצהיר כי הינו חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית לעסוק
בנאמנות ,כי הוא בעל ידע בניהול נאמנויות וכי אין מניעה על-פי כל דין או הסכם
להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה .כן מצהיר הנאמן ,כי לא
מתקיים לגביו איזשהו סייג או איסור לשמש כנאמן ו/או לבצע את תפקידיו על
פי שטר נאמנות זה ,לרבות לפי חוק ניירות ערך.

.20.4

הנאמן יפעל לטוב ת כלל המחזיקים באגרות החוב והוא ינהג בזהירות ,באמונה
ובשקידה ,לא יעדיף את עניינו של מחזיק אחד על פני עניינו של מחזיק אחר ולא
ישקול במסגרת תפקידו שיקולים שאינם נובעים מעצם החזקת אגרות החוב
בידי המחזיקים.

.20.5

הנאמן לא ירכוש ולא יחזיק בעד עצמו אגרות חוב שלגביה הוא משמש כנאמן
ולא יחזיק בעד עצמו ניירות ערך של החברה (ככל שיונפקו) או של חברה-אם
(ככל שתהיה) ,חברה-בת או חברה קשורה של החברה (ככל שתהיינה).

.20.6

הנאמן לא יבצע עסקאות בניירות ערך שהם נושא נאמנותו לחשבונו של אחר על
פי ייפוי כוח המקנה לנאמן שיקול דעת.

.20.7

הנאמן מצהיר כי ידוע לו שמידע שיימסר לו על-ידי החברה עשוי להיחשב
ל"מידע פנים" (כמשמעות מונח זה בחוק ניירות ערך) ,והוא מתחייב בזאת
לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה
בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב
לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר נאמנות זה או לצורך מתן
דיווח למחזיקי אגרות החוב על מצב החברה.
יובהר ,כי הצהרות והתחייבויות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחולנה גם
בקשר עם עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה
(בהוראת הנאמן לחברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם הופרו
בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

.21

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מקבלת על עצמה כלפי הנאמן ,את ההתחייבויות הבאות כל זמן שאגרות החוב
והריבית עליהן לא נפרעו במלואם:
.21.1

לשלם במועד את תשלומי פרעון הקרן והריבית על אגרות החוב (לרבות ריבית
פיגורים ככל שתהיה) וכן הפרשי ההצמדה.

.21.2

למלא אחר כל התנאים וההתחייבויות החלים עליה עפ"י שטר נאמנות זה.

.21.3

לנהל את עסקי החברה באופן תקין ונאות.

.21.4

לנהל ולשמור על פנקסי חשבונות סדירים על פי כל דין ,לשמור את הפנקסים,
לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ושאר המסמכים המהותיים
הקשורים בעסקיה באופן שאין בו כדי להפר באופן מהותי הוראות כל דין .היה
והחברה תחדל להיות "תאגיד מדווח" כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,החברה
תמציא למחזיקי אגרות החוב את כל הדיווחים הנדרשים מתאגיד שאיננו
"תאגיד מדווח" כאמור ,בהתאם להוראות סעיף  8לחוזר גופים מוסדיים מס'
 2010-9-3מיום  14ביולי ,2010 ,שפורסם על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון
במשרד האוצר ,בנושא "הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באיגרות חוב לא
ממשלתיות" ובהתאם להוראות נספח י"ב לחוזר גופים מוסדיים מס' 2013-9-17
מיום  26באוגוסט  2013שפורסם על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד
האוצר ,בנושא" :שטר נאמנות להנפקת אגרות חוב לא ממשלתיות  -הוראות
להתייחסות" כפי שאלו יעודכנו או יוחלפו מעת לעת לרבות באמצעות קודקס
הרגולציה  -עקרונות לניהול עסקים ,שער  5חלק  - 2הון מדידה וניהול סיכונים,
פרק  - 4ניהול נכסי השקעה ,שפורסם על ידי הממונה על שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום  1במאי .2014 ,להסרת ספק ,ככל שאיזה
מן החוזרים לעיל יוחלף בחוזר אחר אזי התחייבות החברה כאמור בסעיף זה
תישאר בעינה ותחול בהתאם להוראות החוזר החדש.

.21.5

למסור לנאמן ,דוחות כספיים שהיא חייבת בפרסומם על פי דין במועד בו
מפורסמים הדוחות הכספיים .על אף האמור לעיל ,מובהר כי כל עוד החברה
הינה "תאגיד מדווח" ,יראו בחברה כאילו מסרה לנאמן את דוחותיה הכספיים
אם פרסמה את הדוחות הכספיים באמצעות מערכת המגנ"א.

.21.6

להודיע לנאמן ,בתוך שלושה ימי עסקים מהמועד בו יוודע לה ,על כל מקרה בו
הוטל עיקול בסכום מהותי על נכסיה ,כולם או עיקרם ,וכן על מקרה בו מונה
לנכסיה ,כולם או חלק מהותי מהם ,כונס נכסים ,מנהל מיוחד ,מפרק זמני או
נאמן שמונה בבקשה להקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות ,וכן לנקוט
מיד על חשבונה ,בכל האמצעים העומדים לרשותה על פי דין לשם הסרת עיקול
כאמור .החברה תעדכן את הנאמן ,באופן שוטף ומעת לעת ,על ניהול ההליכים
כאמור

.21.7

בנוסף לאמור בסעיף  21.5לעיל להודיע לנאמן בכתב על קרות אחד או יותר מן
המקרים המנויים בסעיף  11.1לעיל ,מיד עם היוודע לה על התרחשותו וזאת
מבלי לקחת בחשבון את תקופת הריפוי או ההמתנה המנויה באותו הסעיף או כי
לדעת החברה ,קיים חשש סביר שימנע מהחברה את היכולת לעמוד
בהתחייבויותיה הקיימות והצפויות בהגיע המועד לקיומן.

.21.8

למסור לנאמן ,לא יאוחר מתום  30יום ממועד ההנפקה ,לוח סילוקין לתשלום
אגרות החוב (קרן וריבית) המפרט את מועדי תשלום הקרן והריבית והסכומים
שישולמו במועדים אלה (ללא סכומי הצמדה לפי סעיף  7לשטר נאמנות זה).

.21.9

למסור לנאמן מיד עם מסירתו ,כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות
ניירות ערך .דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם
כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

.21.10

עד ליום  30באפריל של כל שנה קלנדארית ,וכל עוד שטר זה בתוקף ,תמציא
החברה לנאמן אישור חתום על-ידי מנכ"ל החברה או הבכיר בתחום הכספים
בחברה או ממונה מטעם החברה שהוסמך על ידה לנושא זה (לפי העניין) על כך
שלפי מיטב ידיעתו בהסתמך על בדיקות שערך ,בתקופה שמתאריך הוצאת
סדרת אגרות החוב ו/או מועד מתן האישור הקודם ,לפי העניין ,ועד ליום 31
בדצמבר של השנה הקלנדארית הקודמת לשנת מתן האישור לא קיימת מצד
החברה הפרה של שטר זה (לרבות ,למען הסר ספק ,הוראות סעיף  9.1.10ו-
 9.2.2לשטר נאמנות זה) ,אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת .באישור האמור
יפורטו השעבודים שנוצרו באותה תקופה בהתאם להוראות סעיף 9.2.2 -9.1.10
לעיל.

.21.11

לתת תוך זמן סביר ובכל מקרה תוך פרק זמן שלא יעלה על  21ימי עסקים לנאמן
ו/או לאנשים שיצווה ,כל מסמך או מידע בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה
שיהיה דרוש באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם הגנה על מחזיקי
איגרות החוב ולשם יישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן
ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,והכול בכפוף לחתימה על כתבי סודיות
בנוסח כפי שיוסכם באופן סביר בין החברה לנאמן .העברת המידע למחזיקי
אגרות החוב ,לפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן בנסיבות העניין ,לא תיחשב
כהפרת חובת סודיות.

.21.12

לתת אישור לנאמן ,על פי דרישתו ,כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות
החוב במלואם ובמועדם.

.21.13

לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה ,ללא זכות
השתתפות והצבעה באסיפה.

.21.14

להסרת ספק ,החברה שומרת על זכותה להחליף את החברה המדרגת ו/או
לסיים את ההתקשרות עם אחת מחברות הדירוג (כך שאגרות החוב תהייה
מדורגות על ידי חברת דירוג אחת בלבד) לאורך כל חיי אגרות החוב ,לפי שיקול
דעתה .היה והחברה תבחר להחליף חברה מדרגת ו/או סיים את ההתקשרות עם
אחת מחברות הדירוג היא תפרסם ,את הסיבות להחלפה ו/או סיום ההתקשרות
כאמור לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה .להסרת ספק ,ומבלי לגרוע
מהוראות סעיף  11.1.10לעיל ,מובהר כי החברה מתחייבת כי אגרות החוב
תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות לכל אורך חיי אגרות החוב.

.21.15

מעבר לקבוע בחוק החברות ובחוק החברות הממשלתיות ,לא תחול על החברה
מגבלה כלשהי לביצוע חלוקה ,כהגדרת המונח בחוק החברות ,ובכלל זה בדרך

של חלוקת דיבידנד או רכישת מניות החברה על ידי עצמה או על ידי תאגיד
בשליטתה.

.22

.21.16

למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות
החוב ,ככל שתעביר.

.21.17

להודיע בכתב לנאמן מיידית על כל שינוי בשמה או בכתובתה.

התחייבויות נוספות
 .22.1לאחר שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי (ככל שתועמדנה) ,תבצע החברה מזמן
לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את
הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות
הבאות ,וזאת ,בתוך זמן סביר בנסיבות העניין ממועד דרישתו של הנאמן:
 .22.1.1תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל
הפעולות הנחוצות או הדרושות לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות
וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.
 .22.1.2תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות
באופן סביר וידרשן לשם יישום הוראות שטר הנאמנות.
 .22.2למטרות סעיף זה  -הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על
ידו ,במסגרת סמכויותיו ,היא פעולה סבירה ,תהווה ראיה לכאורה לכך.

.23

הסכמים אחרים
כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן ,החברה לא תתקשר עם הנאמן בהסכמים נוספים אשר
יש בהם ניגוד עניינים עם תפקידו כנאמן לאגרות החוב נשוא שטר זה ,וזאת למעט הסכמים
נוספים או אחרים להענקת שרותי נאמנות על ידי הנאמן לחברה.

.24

.25

שכר הנאמן
.24.1

שכר הנאמן ותנאי התשלום יהיו כמפורט בהצעת שכר טרחת הנאמן החתומה
במקור המצורפת כנספח ג' לשטר נאמנות זה .החברה תישא בשכר טרחת
הנאמן.

.24.2

מובהר ,כי למעט אם מצוין בשטר נאמנות זה במפורש אחרת ,הרי שהתמורה
הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או
השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן מכל מין וסוג
בגין השירותים הניתנים על ידו במסגרת שטר נאמנות זה.

.24.3

במידה וכהונת הנאמן תפקע ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה החל
מיום פקיעת כהונתו.

סמכויות מיוחדות
.25.1

הנאמן רשאי להזמין חוות דעתו או את עצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון,
שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם למסקנותיה ,בין
אם חוות דעת או עצה כזו הושגה על ידי הנאמן או על ידי החברה או באופן אחר
והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מפעולה או
מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן פעל הנאמן
ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון .כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון
מידי של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  11.1לשטר נאמנות זה ,החברה
תהיה רשאית לסרב למינויו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד,
מתווך או מומחה אחר ,וזאת מטעמים סבירים שינומקו בכתב ואשר ימסרו
לנאמן בתוך  7ימי עסקים ממועד הדרישה על ידי הנאמן .בכפוף לאמור להלן
החברה תישא במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן
ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור.
טרם מינוי יועץ או מומחה הנאמן והחברה יגיעו להסכמה על רשימה של לא
יותר משלושה יועצים ו/או מומחים בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים ,אשר

אליהם יפנה הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כשלוחים כאמור.
החברה תבחר הצעה אחת מתוך ההצעות שיוגשו ,ותהיה רשאית לנהל מו"מ עם
היועצים ו/או המומחים על הצעתם.

.26

.25.2

הנאמן רשאי לקבל תעודה חתומה בידי נושא משרה בכירה ודירקטור בחברה
ו/או הערכה המאשרת כי לדעתם עסקה ,צעד ,פעולה או דבר אחר כלשהו הינם
רצויים והם לטובת החברה ,כהוכחה מספקת שהעסקה ,הצעד ,הפעולה או
הדבר הם אמנם רצויים ולטובת החברה ,והנאמן לא יהיה בשום פנים מחויב
לדרוש הוכחה נוספת או תעודה אחרת ולא יהיה אחראי להפסד או נזק כלשהם
העלולים להיגרם על ידי כך ,ובלבד שפעל כנאמן סביר.

.25.3

על אף כל האמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,מעבר לסמכויות המסורות לידיו במפורש
בשטר נאמנות זה ולא יעמדו לנאמן ו/או למחזיקי אגרות החוב כל זכויות כלפי
החברה אלא בהתאם להוראות שטר נאמנות זה ולהוראות שלא ניתן להתנות
עליהן הקבועות בחוק ניירות ערך.

.25.4

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר
נאמנות זה ,לפי שיקול דעתו המוחלט ,אך במידת הזהירות הסבירה .פעל כך
הנאמן ,הוא לא יישא באחריות לכל נזק שנגרם עקב טעויות בשיקול דעת שנעשו
בתום לב ,אלא אם פעל הנאמן ברשלנות חמורה ,בחוסר תום לב או בזדון.

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי להשתמש בסמכויות ובכוחות הניתנים לו בשטר נאמנות זה בין בעצמו ובין
באמצעות מינוי שלוח שיפעל במקומו ,בין עורך דין ובין אדם אחר ,כדי לבצע או להשתתף
בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ובלבד שהנאמן נתן לחברה הודעה ,זמן
סביר מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ולאחר שהתחייבו השלוחים כלפי החברה וחתמו על
הצהרה לשמירת סודיות בנוסח דומה לנוסח בו התחייב הנאמן לשמירת סודיות בסעיף 20.7
לשטר נאמנות זה לעיל .כן יהיה הנאמן מזמן לזמן רשאי לפטר שלוח שמינה ולמנות שלוח
אחר במקום המפוטר .כל עוד לא התקיימה להעמדה לפירעון מידי של אגרות החוב בהתאם
להוראות סעיף  11.1לשטר נאמנות זה ,החברה תהיה רשאית לסרב למינויו של שלוח כאמור,
וזאת מטעמים סבירים שינומקו בכתב .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תישא בשכר
טרחת השלוחים על פי דרישת הנאמן ובלבד שקודם למינוי שלוח כאמור יודיע הנאמן לחברה
בכתב אודות המינוי בצירוף פירוט שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו ,וכי הנאמן יתייעץ
עם החברה ביחס לזהות השלוח ותנאיו .החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי כאמור מכל
טעם סביר ,לרבות במקרה בו השלוח הינו מתחרה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה
ולרבות מטעם הקשור בשכר טרחתו של השלוח .כן מובהר בזאת למען הסר ספק ,כי לא יהיה
במינוי שלוחים כאמור כדי לגרוע מאחריות הנאמן.

.27

שיפוי לנאמן
.27.1

החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 27.5
להלן ,כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף  27.3להלן) ,מתחייבים בזאת
לשפות את הנאמן ,כל נושא משרה בו ,עובדיו ,שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן
("הזכאים לשיפוי") ,כדלקמן:
.27.1.1

בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי ,לרבות על פי
פסק דין ,פסק בורר (שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע) ,או על פי
פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת
החברה לפשרה) ,אשר עילת מי מהם קשורה למעשה או מחדל
שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה,
ו/או על פי הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת
מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה; וכן

.27.1.2

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או
שהם עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל ו/או
בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות לפי שטר זה ,לרבות בקשר
לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים,

משא ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,הוצאות נסיעה והוצאות אחרות
לצורך בדיקה ו/או טיפול ו/או מימוש של איזה מהנכסים
המשועבדים תחת הבטוחות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או
דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לאמור.
והכל בתנאי כי:
.27.1.3

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;
או

.27.1.4

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה
שיפוטית סופית כי הזכאים לשיפוי פעלו :בזדון ,ברשלנות שאין
לגביה פטור על פי הדין.

ההתחייבויות לשיפוי על פי סעיף  27.1זה תקרא " התחייבות השיפוי".
גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי ,כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם
שהוא ,יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום
המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי' .במקרה כי יקבע בהחלטה שיפוטית סופית
כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי ,ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי
התחייבות השיפוי ששולמו להם.
.27.2

מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  27.1לעיל ,כל אימת שהנאמן
יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות
מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת
החברה ,לעשות פעולה כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת
תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ,כאמור בשטר זה ,וככל שהנאמן
יסבור ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,כי אין די בכספי הפיקדון (כהגדרת מונח זה
בסעיף 35ה(1ב) לחוק) שהעבירה החברה ו/או כי החוק אינו מתיר שימוש בכספי
הפיקדון למטרות הדרושות כאמור ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל
פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי
("פיקדון המימון") בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד
את פיקדון המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן
למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.5להלן),
בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום פיקדון המימון ,כל אחד את חלקו היחסי
(כהגדרת מונח זה להלן) .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את
מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או
בהליכים הרלוונטיים .אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה
הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
להסרת ספק ,לא יהיה בהעמדת הפיקדון על ידי מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף
זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בהתחייבות לשיפוי בהתאם
להוראות סעיף  27.3להלן.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור
ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על ידו.

.27.3

התחייבות השיפוי:
.27.3.1

תחול על החברה בכל מקרה של ( )1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע על פי כל דין או לפי תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה
על זכויות מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק אגרות
חוב הדרושה לשם הגנה כאמור); וכן ( )2פעולות שבוצעו ו/או
נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

.27.3.2

תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 27.5
להלן) בכל מקרה של ( )1מקרה שאינו בגדר סעיף  ;27.3.1וכן ( )2אי
תשלום על ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על
פי סעיף  27.3.1לעיל (מבלי לגרוע מהוראות סעיף  27.6להלן).

.27.4

בכל מקרה בו( :א) .החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות
השיפוי ו/או לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענין; ו/או (ב) .חובת
השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף  27.3.2לעיל ו/או נקראו
המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף  27.2לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות:
.27.4.1

ככל שמופקדים כספים בפיקדון המימון ,ישתמש הנאמן בכספים
המופקדים בה;

.27.4.2

ככל שהסכום המופקד בפיקדון המימון אינו מספיק לשיפוי כאמור
או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו ,יגבו הכספים באופן
הבא:
.27.4.2.1

ראשית  -מתוך הכספים (ריבית ו/או קרן) שעל
החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך
הפעולה הנדרשת ,ויחולו הוראות סעיף  13לעיל;

.27.4.2.2

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים
המופקדים בפיקדון המימון כדי לכסות את התחייבות
השיפוי ,יפקידו מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות
חוב במועד הקובע (כאמור בסעיף  27.5להלן) ,כל אחד
בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) ,בידי הנאמן
את הסכום החסר .הסכום שיפקיד כל מחזיק אגרות
חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית
הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות כאמור
בסעיף  27.7להלן.

"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותן
החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  27.5להלן
מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור באותו מועד (בניכוי
אגרות חוב המוחזקות על ידי אדם בעל קשרי שליטה עם החברה).
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו
מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.
.27.5

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום
פיקדון המימון הינו כדלקמן:
.27.5.1

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון
נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה
לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של
אסיפת מחזיקי אגרות החוב  -יהיה המועד הקובע לחבות תום יום
המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום
אינו יום מסחר ,יום המסחר הקודם לו.

.27.5.2

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון
נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב  -יהיה המועד
הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה
נקבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או
השתתף באסיפה.

.27.5.3

בכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי
שיקבע על ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט.

.27.6

אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו
המוטל על החברה על פי סעיף  27זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת
בתשלום האמור.

.27.7

ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי
סדר הקדימויות הקבוע בסעיף  13לעיל.

.28

דיווח על ידי הנאמן
.28.1

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר נאמנות זה מצד החברה ,יודיע למחזיקי
אגרות החוב בהקדם האפשרי ותוך זמן סביר ובכפוף להוראות כל דין על ההפרה
ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי העניין .חובה זו
לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על-ידי החברה על-פי הדין.

.28.2

הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדארית דו"ח שנתי על ענייני
הנאמנות ("הדו"ח השנתי").
הדו"ח השנתי יכלול פירוט לגבי הנושאים הבאים:

.28.3

.29

.30

.28.2.1

פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה;

.28.2.2

דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך
השנה שחלפה.

המחזיקים יהיו רשאים לעיין בדו"ח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה
המקובלות .עותק מהדוח יומצא לחברה בד בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי
אגרות החוב.

הודעות
.29.1

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על-ידי דיווח
במערכת המגנ"א .הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח
לאלתר במערכת המגנ"א ,בשם הנאמן ,כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-
ידי הנאמן לחברה ,ובמקרים המפורטים להלן בלבד ,יפורסם הדיווח האמור
בנוסף ,בדרך של פרסום מודעה בשני ( )2עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית( :א) הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק
החברות; (ב) מיזוג; ו( -ג) זימון אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב .כל
הודעה שתפורסם או שתישלח על-ידי החברה באמצעות מערכת המגנ"א כאמור
תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ו/או הנאמן ביום פרסומה
כאמור במערכת המגנ"א.
העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב ישלחו על
ידי החברה לנאמן.
העתקים מהודעות ומהזמנות שייתן הנאמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על ידי
הנאמן לחברה.

.29.2

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי מכתב רשום לפי
הכתובת שלהלן:
חברת החשמל לישראל בע"מ
רחוב נתיב האור 1
ת.ד10 .
חיפה31000 ,
לידי :מנהל אגף כספים
או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן בכתב וכל הודעה או דרישה
שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה כעבור חמישה ( )5ימי עסקים מיום
מסירתה בדואר .יום המסירה יוכח על ידי הצגת אישור המסירה למשלוח .אין
בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מהוראות סעיף  11לעיל.

.29.3

כל הודעה או דרישה מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב רשום לפי
הכתובת המפורטת בשטר נאמנות זה ,או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן
לחברה בכתב ,וכל הודעה או דרישה כזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן
כעבור שבעה ( )7ימי עסקים מיום מסירתה בדואר .יום המסירה יוכח על ידי
הצגת אישור המסירה למשלוח.

ויתור ,פשרה ושינוי בשטר הנאמנות

.30.1

בכפוף להוראות הדין ,יהיה הנאמן רשאי ,מזמן לזמן ובכל עת ,אם שוכנע כי
הדבר הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אם שוכנע שאין בדבר משום פגיעה
בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל תנאי
מתנאי שטר נאמנות זה ,מבלי צורך לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות
החוב ,וזאת למעט ביחס( :א) שינוי בתנאי אגרות החוב הנוגע לשיעור הריבית,
הצמדה ,מועדי תשלום הקרן והריבית (אך לרבות שינוי טכני במועדים או במועד
הקובע לתשלומם) או תנאי הפירעון האחרים; (ב) כל שינוי הנוגע לאיזו מהעילות
להעמדה לפרעון מיידי כמפורט בסעיף  11לעיל; (ג) להליך העמדה לפירעון
מיידי; (ד) התחייבות ולדירוג ומנגנון התאמת הריבית במקרה של ירידה בדירוג;
(ה) למגבלות על יצירת שעבודים בהתאם לשטר נאמנות זה ולביטול חובת דיווח
אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר נאמנות זה; (ו) הוראות הנוגעות
להרחבת סדרה; (ז) הוראות הנוגעות לבטוחה המוענקת על ידי החברה ו( -ח)
נושאים אחרים שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות החוב.

.30.2

בכפוף להוראות הדין ,הנאמן והחברה יהיו רשאים לשנות את תנאי שטר
נאמנות זה (בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון) ,אם נתקיים
אחד מאלה:

.30.3

.30.2.1

אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקי אגרות החוב
והשינוי כאמור אינו מהווה הסדר כמשמעו בסעיף  350לחוק
החברות .הוראות פסקה זו לא תחולנה לעניין שינויים הנוגעים
לשיעור הריבית ,למועדי תשלום הקרן והריבית (אך לרבות שינוי
טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם) ,לכל שינוי הנוגע לאיזו
מעילות העמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  11לעיל ,להליך
העמדה לפירעון מיידי ,למנגנון התאמת הריבית במקרה של ירידה
בדירוג ,למגבלות על יצירת שעבודים בהתאם לשטר נאמנות זה
ולביטול חובת דיווח אותם התחייבה החברה ליתן על פי שטר
נאמנות זה ,שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר זה ,לשם מינוי
נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו ,ונושאים אחרים
שעניינם הטלת חובות כספיות על מחזיקי אגרות החוב מבלי צורך
לקבל את אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב.

.30.2.2

המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי בהחלטה שהתקבלה
באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לפחות
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה  ,)29ברוב של
המחזיקים בלפחות שני שלישים ( )66.67%מכלל הקולות של
המשתתפים בהצבעה ,ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה שעל סדר
היום ,או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה
מחזיקים בעשרים אחוזים לפחות מהיתרה כאמור.

בנוסף ומבלי לגרוע מהאמור לעיל ,ובכפוף להוראות חוק החברות והתקנות
שהותקנו מכוחו ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות ,לאסיפה הכללית של
מחזיקי אגרות החוב תהיה הסמכות ,על ידי קבלת החלטה מיוחדת ,לעשות בין
היתר ,את הדברים הבאים או כל אחד מהם:
.30.3.1

להסכים לכל תיקון ,שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות
החוב ,בין אם זכויות אלה נובעות משטר נאמנות זה או כל מסמך
אחר ,או לכל פשרה או ויתור בקשר עם זכויות אלה.

.30.3.2

להסכים לכל תיקון בהוראות שטר הנאמנות אשר תסכים לו
החברה ולהסמיך את הנאמן לחתום על כל שטר נאמנות ו/או כל
מסמך אחר בקשר עם המסמכים כאמור והכל לשם ביצוע התיקון
כאמור.

.30.4
.30.4.1

החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן בתור בא כוחה,
להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות הטכניות
שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה ,ולפעול בשמה
בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן ,וזאת ,בתנאי

שהחברה לא ביצעה את הפעולות הטכניות שהיא חייבת לבצע לפי
תנאי שטר זה לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד דרישת הנאמן.
.30.4.2

.31

.32

אין במינוי לפי סעיף  30.4.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל
פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר
הנאמנות ,והחברה פוטרת בזה את הנאמן מראש במקרה שלא
תעשה כל פעולה שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן הנכון,
והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל
נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין כך,
על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל ,או שלא נעשתה
בזמן על ידי הנאמן ,והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו
ברשלנות רבתי או בזדון.

.30.5

בכל מקרה של הפעלת סעיפים  30.1עד  30.3לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש
ממחזיקי אגרות החוב ,למסור לו את תעודת אגרות החוב ,לשם רישום הערה
בדבר כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור.

.30.6

החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באופן המפורט
בסעיף  29לעיל על כל ויתור כאמור בסעיף  30.1לעיל ,בסמוך לאחר ביצועו ועל
כל שינוי כאמור בסעיף  30.2לעיל ,בסמוך לפני ביצועו.

מרשם מחזיקי אגרות החוב
.31.1

החברה תנהל במשרדה מרשם של מחזיקים באגרות החוב ,בהתאם להוראות
חוק ניירות ערך ,שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם בהתאם להוראות הדין.
החברה רשאית לסגור את המרשם מזמן לזמן ולא להתיר בו העברות מדי פעם
לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על  30יום בשנה.

.31.2

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב ולהכיר בשום
נאמנות בין מפורשת ,מכללא או משוערת ,או משכון או שעבוד מכל מין שהוא
או כל זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות
החוב .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של מחזיק רשום שבשמו נרשמו אגרות
החוב במרשם מחזיקי אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי
צוואתו של המחזיק הרשום ,כונס נכסים שימונה עקב פשיטת רגל וכל אדם
שיהיה זכאי לאגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא
תאגיד  -עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים לאחר מתן הוכחות
שלדעת מנהלי החברה תספקנה להוכיח את זכאותם להירשם כמחזיקים שלהן.

כהונת הנאמן ,התפטרות הנאמן והחלפתו ,אישורים
.32.1

על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות כל דין לרבות
הוראות חוק ניירות ערך ,הוראות חוק הנאמנות והוראות שטר נאמנות זה.

.32.2

תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם
להוראות סעיף 35ב(א )1לחוק ניירות ערך.

.32.3

כהונתו של הנאמן תפקע באחת מאלה:

.32.4

.32.3.1

חדל הנאמן להיות חברה רשומה בישראל שמטרתה העיקרית
לעסוק בנאמנות;

.32.3.2

נתקיימה בנאמן אחת הנסיבות המנויות בסעיף 35ה' לחוק ניירות
ערך לפיהן הנאמן איננו כשיר להיות נאמן;

.32.3.3

על פי הוראת כל דין בקשר עם פקיעת כהונתו של נאמן לאגרות
חוב ,לרבות לפי חוק ניירות ערך כפי שיתוקן מעת לעת.

בכפוף להוראות הדין ,הנאמן וחליפיו (ככל שיהיו) יהיו רשאים להתפטר
מתפקידיהם כנאמנים בכל עת שירצו ,לאחר מתן הודעה בכתב של לפחות 3
חודשים מראש אשר בה יפרטו את סיבת ההתפטרות .ההתפטרות תכנס לתוקף
רק לאחר שיינתן לה אישור בית המשפט ומן היום שנקבע על כך באישור כאמור,

ולאחר שמונה נאמן אחר בהסכמת החברה וכפי שיאושר כאמור בסעיף 32.6
להלן (ולהסרת ספק ,לא יראו החלפת נאמן כאמור כתיקון או כשינוי של שטר
נאמנות זה) .בכל מקרה ,נאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי
נאמן אחר.
.32.5

בית המשפט רשאי לפטר את הנאמן וכל נאמן שיבוא במקומו ,אם לא מילא
תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו.

.32.6

החלטה על החלפת נאמן ,תתקבל ברוב של חמישים אחוזים ( )50%לפחות
מהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור

.32.7

פקעה כהונתו של נאמן ,רשאי בית המשפט למנות נאמן אחר לתקופה ובתנאים
שייראו לו .בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו
עד למינוי נאמן אחר .עם סיום הנאמנות ,הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל
כספי הנאמנות ואת כל המסמכים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא
שטר הנאמנות ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך.

.32.8

החברה והנאמן יגישו לרשות ניירות ערך דו"ח מיידי ,על אירוע כאמור בסעיפים
 32.3עד  32.6לעיל.

.32.9

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות ,ויחולו עליו
כל החובות וההתחייבויות שנטל על עצמו הנאמן לפי שטר נאמנות זה וכן הסדר
שכר הטרחה הקבוע בשטר נאמנות זה כך שיוכל לפעול כאילו נתמנה כנאמן
מלכתחילה.
מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות או טענות
שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן ,ככל ויהיו ,שעילתן
קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות
כלשהי על פי כל דין .כמו כן ,לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע
מזכויות ,תביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות
החוב ,ככל שיהיו ,שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך כדי
לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין.

.32.10

.33

.34

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב ונציגות דחופה
.33.1

אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו בהתאם לתנאים המפורטים בתוספת
השנייה לשטר נאמנות זה.

.33.2

נציגות דחופה תמונה וסמכויותיה יהיו בהתאם לתוספת השלישית לשטר
נאמנות זה.

הוראות כלליות
.34.1

למרות האמור בשטר נאמנות זה ו/או בנספח א' ,בכל מקרה שיום תשלום
הריבית ו/או יום תשלום הקרן יחול ביום שאיננו יום עסקים ידחה מועד
הפירעון של אותו תשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ולא תשולם ריבית
בגין דחיית תשלום כאמור.

.34.2

מבלי לגרוע מכל תנאי אחד משטר נאמנות זה ,יהוו זיכוי חשבונו של מחזיק
אגרת חוב או פדיון שיק שנשלח אל מחזיק אגרת חוב רשום או קבלה חתומה על
ידי מחזיק רשום יחיד באגרת חוב או על ידי איזה שהוא מבין המחזיקים
הרשומים במשותף באגרת חוב ,לפי העניין ,הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום
אשר נעשה על ידי החברה בגין אגרת חוב זו.

.34.3

במקרה שתעודת אגרת חוב תתבלה ,תאבד או תושמד ,תהיה החברה רשאית
להוציא במקומה תעודת אגרת חוב חדשה .דירקטוריון החברה ,או מי שיוסמך
על ידו ,יהיה רשאי לקבוע תנאים ביחס לאופן הוכחת אובדן או השמדת
התעודה ,וכן לכסוי ולשפוי ההוצאה שנגרמה לחברה לשם בירור זכות הבעלות
בתעודה .במקרה של בלאי ,תעודת אגרת החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני
שתוצא התעודה החדשה .מסים ,תשלומי חובה והיטלים אחרים ,ככל שיחולו,
וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש
התעודה האמורה.

.35

.34.4

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר נאמנות זה ,הרי כל ויתור ,ארכה,
הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה ("ויתור") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או
קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על פי
שטר נאמנות זה ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה
מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של
שטר נאמנות זה ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב (לפי העניין) מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין בעל
פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב ,לא
תיחשב כהסכמה כלשהי .זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות
ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי
דין ו/או הסכם .החברה אינה מתחייבת שלא להחליף את החברות המדרגות,
כפי שיהיו במועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ,וכן אינה מתחייבת כי
אגרות החוב תמשכנה להיות מדורגות על ידי שתי חברות מדרגות ,עד למועד
פירעון כל קרן אגרות החוב ,הריבית והפרשי ההצמדה בגינן.

.34.5

תשלומי סכומי הקרן והריבית לפי שטר נאמנות זה ישולמו בלי שים לב לכל
זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות
בין החברה לבין מחזיק קודם ,ככל שישנו ,כולל המחזיק המקורי של אגרות
החוב.

.34.6

מחזיקי אגרות החוב בלבד יישאו בכל מס ותשלומי חובה אחרים בגין תשלומים
שיקבלו על פי אגרות החוב ,ככל שהם חייבים בהם על פי דין.

.34.7

המחזיקים באגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי שטר
נאמנות זה באמצעות הנאמן בלבד ,בדרכים המפורטות בשטר נאמנות זה.

.34.8

מובהר בזאת כי אין בהיותה של החברה בשליטת מדינת ישראל ואין בהסכמים
שיש או שיהיו בין החברה לבין מדינת ישראל כדי להטיל על מדינת ישראל
אחריות או חבות כלשהי כלפי כל מחזיק באגרות החוב ו/או כלפי הנאמן בקשר
עם הנפקת אגרות החוב ו/או בקשר עם כל מצג שניתן על ידי החברה או העדרו.

.34.9

הדין החל על אגרות החוב ושטר נאמנות זה הינו הדין הישראלי בלבד ,וזאת
בהתעלם מכללי ברירת הדין הכלולים בו .סמכות השיפוט הבלעדית בכל עניין
הקשור באגרות החוב ושטר נאמנות זה ,לרבות תוקפם ,ביטולם או כל עניין אחר
הקשור בהם ,תהא לבתי המשפט המוסמכים בחיפה.

כתובות
כ תובות הצדדים לצורך שטר נאמנות זה יהיו כמופיע במבוא לשטר נאמנות זה ,או כל מען
אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב.

.36

הסמכה למגנ"א
בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) התשס"ג  ,2003הנאמן מאשר
בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על
שטר נאמנות זה.

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י]__[ :

חברת החשמל לישראל בע"מ
ע"י :יצחק מנדלמן,
מ"מ סמנכ"ל כספים וכלכלה

הרמטיק נאמנות ()1975

בע"מ
אני הח"מ ,עו"ד ניר דאש ,מאשר כי ביום  xxxשטר נאמנות זה נחתם על ידי חברת החשמל
לישראל בע"מ כדין על פי תקנונה ,באמצעות ה"ה :יצחק בלמס ויצחק מנדלמן ,אשר
חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

ניר דאש ,עו"ד

נספח א'
חברת החשמל לישראל בע"מ
הנפקת אגרות חוב ("סדרה )"29
בהנפקה זו של אגרות החוב יהיו:
.1

"הערך הנקוב הכולל"  ]__[ -ע.נ .ש"ח.

.2

"מועד ההנפקה" ]__[ -

.3

"שיעור הריבית"  4.5% -לשנה.

.4

"ריבית פיגורים" – לעניין זה ,שיעור ריבית הפיגורים יהיה שיעור הריבית על אגרות
החוב כאמור בסעיפים  4ו4 -א לשטר הנאמנות ,לפי העניין ,בתוספת ריבית בשיעור
"ריבית החשב הכללי  -ריבית פיגורים" המתפרסם מעת לעת באתר משרד האוצר -אגף
החשב הכללי (ליום  19במאי  2015השיעור הינו  P+ 6.5%לשנה) והכל על בסיס שנתי.
שיעור "ריבית החשב הכללי  -ריבית פיגורים" הרלוונטי ייקבע לפי שיעור ריבית
הפיגורים שהתפרסם לאחרונה והיה ידוע במועד הקובע לתשלום הריבית כמועד
הפירעון של הסכום שבפיגור.

.5

"מועדי תשלום הריבית"  -פעמיים בשנה ,בימים  28באוגוסט ו 28 -בפברואר של כל
אחת מהשנים  2017עד ( 2026כולל) ,בעד התקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום
הקודם למועד התשלום .התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה  )29ישולם
ביום  28באוגוסט  2017עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד
סגירת רשימת החתימות ,ותסתיים ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של
הריבית ,אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס  365ימים בשנה .תשלום
הריבית האחרון ישולם ביום  28בפברואר .2026

.6

"תקופות הריבית" – התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת
רשימת החתימות ,ומסתיימת ביום שלפני מועד תשלום הריבית הראשון והתקופות
המתחילות בכל יום תשלום ריבית כלשהו ,ומסתיימות ביום שלפני יום תשלום הריבית
העוקב הבא.

.7

"מועד פירעון הקרן" – הקרן תפרע בשני תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו ביום
 28בפברואר של כל אחת מהשנים  2025עד ( 2026כולל).

.8

"היום הקובע לתשלום הקרן או הריבית" -המועד הקובע לזכאות של מחזיקי אגרות
החוב לקבלת תשלום קרן או ריבית על חשבון אגרות החוב ,שהינו  12ימים לפני תשלום
כלשהו של ריבית או קרן על ידי החברה.
"היום הקובע לתשלום הקרן" יהא ביום  16בפברואר של כל אחת מהשנים  2025עד
( 2026כולל) .התשלום האחרון של הקרן ,ביום  28בפברואר  ,2026יעשה כנגד מסירת
תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו
תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור ובכפוף לתנאים שהחברה
תיקבע בוויתורה כאמור).
"היום הקובע לתשלום הריבית" יהא בימים  16באוגוסט ו 16 -בפברואר של כל אחת
מהשנים  2017עד ( 2026כולל) .התשלום האחרון של הריבית ,ביום  28בפברואר ,2026
יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או
בכל מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה כאמור
ובכפוף לתנאים שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).

.9

"המדד היסודי"  -המדד שפורסם בגין חודש [__]שנת ]__[( 2017נקודות לפי בסיס
שנת [__]).

נספח ב'

אגרת חוב ("סדרה  )"29רשומה על שם
מספר

1

ערך נקוב

[_] ש"ח.

חברת החשמל לישראל בע"מ
שמשרדה בנתיב האור  1חיפה
הנפקה של אגרות חוב (סדרה )29
בהתאם לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  )29מיום [_]

תעודה
תעודה זו מעידה כי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה") מתחייבת לשלם ל"חברה לרישומים
של בנק דיסקונט לישראל בע"מ" או למי שיהיה במועד פירעון אגרת החוב המחזיק הרשום של אגרת
חוב זו ,את סך הערך הנקוב המצוין בתעודת אגרת חוב זו ,במועדים ובכפיפות ליתר התנאים
המפורטים בשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרה  ,)29מיום [_] ,לרבות הנספחים המצורפים להם
("שטר הנאמנות").
התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במשרדה
הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה (אלא אם החברה ויתרה על המסירה
כאמור ובכפוף לתנאים שהחברה תיקבע בוויתורה כאמור).
היתרה הבלתי מסולקת של הקרן תישא ריבית בשיעורים ותשולם במועדים ובכפיפות לתנאים
המפורטים בשטר הנאמנות .תשלומי הקרן והריבית יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן (כהגדרתו
בשטר הנאמנות) ויבוצעו בשקלים חדשים.
אגרות החוב מובטחות בבטוחות המפורטות בשטר הנאמנות .אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה
בדרגה שווה (פרי פסו) מבלי שתהיה כל זכות בכורה או עדיפות לאחת על פני אחרת.
אגרת חוב זו ניתנת להעברה לאחרים בכפיפות לתנאים ולמגבלות המפורטים בשטר הנאמנות.
אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות.

ניתן בחותם החברה שהוטבע ביום [_].

בנוכחות מורשי החתימה מטעם החברה:

[__]חברת החשמל לישראל
בע"מ

יצחק מנדלמן,
מ"מ סמנכ"ל כספים
וכלכלה
חברת החשמל לישראל
בע"מ

נספח ג' -שכר נאמן
.1

שכר טרחה שנתי בעבור שירותי הנאמנות בסך  ,₪ 1,690לא כולל מע"מ ,לכל  1מיליארד ₪
ע.נ"( .שכר הטרחה השנתי") .אם שנת ההתקשרות האחרונה לא תהיה שנה קלנדרית שלמה,
אזי בגין שנה זו ישולם שכר טרחה יחסי.
למען הסר ספק ,אין בכך כדי ליצור מחויבות של החברה לבצע הנפקה בהיקף מסוים או
לתקופת פדיון מסוימת ובכלל מחויבות לבצע הנפקה.

.2

שכר טרחה בסך  ₪ 400לא כולל מע"מ לשעת עבודה מיוחדת ("שכר טרחה לשעת עבודה
מיוחדת") על פי דרישת החברה בהרשאה מראש ובכתב ו/או במקרה בו יידרש הנאמן
להתערב במקרה של אי עמידת החברה בהתחייבויותיה כלפי הנושים על-פי שטר נאמנות.

.3

שכר הטרחה השנתי וכן שכר הטרחה לשעת עבודה מיוחדת יקראו להלן ביחד ולחוד
"התמורה".

.4

למען הסר ספק מפורש בזה ,כי התמורה הנ"ל הינה מלאה וסופית ופרט לתמורה זו לא יהא
הנאמן זכאי לכל תוספת ו/או השתתפות בהוצאות ו/או עלויות ישירות או עקיפות של הנאמן
מכל מין בגין שטר הנאמנות ,להוציא מס ערך מוסף והצמדה לשינוי בין מדד הבסיס למדד
הקובע במועד תשלום כלשהו לנאמן .למען הסר ספק ,לא יהיה נאמן זכאי לתשלום כלשהו
בגין הכנה ועריכה של מסמכים וכל הפעולות להן יידרש עד למינויו ותחילת כהונתו.

.5

תנאי תשלום – בתום כל שנה ממועד ההנפקה ,ישולם לנאמן שכר הטרחה השנתי .הנאמן
יגיש לחברה חשבונית מס מקור בגין השירות הניתן באותה השנה.

.6

הצמדה  -בשל העובדה שתקופת ההתקשרות ממושכת ,שכר הטרחה יהיה צמוד למדד
המחירים לצרכן.

.7

מדד הבסיס  -מדד המחירים לצרכן שפורסם ביום [__] ("מדד הבסיס"),

.8

המדד הקובע – מדד המחירים לצרכן הידוע ביום הוצאת חשבונית מס מקור.

.9

אופן התשלום  -התשלום יבוצע אחת לשנה בשיטת שוטף ,90+קרי  90לאחר ה 1 -לחודש
העוקב לחודש קבלת חשבון עסקה או חשבונית מס מקור ,בהתאם לדרישות החוק ,במשרדי
החברה ואישורה ע"י נציג החברה.

.10

במקרה שההנפקה לא תצא אל הפועל מסיבה כלשהיא ישולם לנאמן שכ"ט לשעה כמתואר
בסעיף  2לעיל בהתאם למספר השעות שהושקעו בפועל.

.11

במקרה שהנאמן יבצע עבודה מיוחדת כמתואר בסעיף  2לעיל ,ישלח הנאמן חשבונית מס
מקור (המפרטת את היקף השעות שהושקעו בפועל) בתום כל חודש עבודה .במקרה זה יבוצע
התשלום בהתאם לסעיף  9לנספח זה.

9.1.1 נספח
חברת החשמל לישראל בע"מ
2017  במרץ5 רשימת שעבודים צפים – מעודכנת ליום
שם המלווה

תאריך רישום

תאריך יצירה

בנק הפועלים בע"מ

17.8.1973

1.8.1973

)1(

בנק לאומי לישראל בע"מ

28.1.1974

13.1.1974

)2(

בנק דיסקונט לישראל בע"מ

23.9.1974

25.6.1974

)3(

בנק המזרחי המאוחד בע"מ

12.3.1976

16.1.1976

)4(

 קופות גמל שליד בנק הפועלים34

17.7.1991

30.6.1991

)5(

 קופות גמל שליד בנק הפועלים בע"מ23

17.7.1991

15.7.1991

)6(

בנק אגוד לישראל בע"מ

24.11.1993

22.9.1993

)7(

מדינת ישראל

1.12.1993

22.11.1993

)8(

בנק הפועלים בע"מ

25.9.1996

9.9.1996

)9(

The Bank of New York

11.12.1996

9.12.1996

)10(

The Bank of New York

19.3.1997

16.3.1997

)11(

Bankers Trust Company

9.12.1997

3.12.1997

)12(

Bankers Trust Company

23.12.1998

21.12.1998

)13(

Bankers Trust Company

24.8.1999

17.8.1999

)14(

Bankers Trust Company

9.5.2001

2.5.2001

)15(

Citibank N.A.

7.10.2002

28.9.2002

)16(

Citibank N.A.

17.10.2002

6.10.2002

)17(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)18(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)19(

Deutsche Bank AG

18.2.2004

16.2.2004

)20(

מדינת ישראל

29.12.2005

25.12.2005

)21(

IEC GAS Pipeline Financing Trust

29.12.2005

25.12.2005

)22(

BNY Corporate Trustee Services
Limited, as trustee

9.1.2008

8.1.2008

)23(

16.4.2008

14.4.2008

)24(

The Bank of New York Mellon

()25

24.6.2008

3.7.2008

בנק דקסיה ישראל בע"מ

()26

18.1.2011

31.1.2011

מחזיקי אג"ח כמפורט בנספח השעבוד

()27

25.6.2012

10.7.2012

מדינת ישראל

()28

21.5.2013

26.5.2013

()29

18.6.2013

1.7.2013

()30

12.5.2014

13.5.2014

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

()31

26.05.2015

07.06.2015

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

()32

26.05.2015

12.07.2015

הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ

HSBC BANK PLC
The Bank of New York Mellon

2017  במרץ5 רשימת שעבודים קבועים – מעודכנת ליום
שם המלווה

תאריך רישום

תאריך יצירה

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)1(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)2(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)3(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)4(

מדינת ישראל

13.11.1983

29.8.1983

)5(

מדינת ישראל

7.10.1984

31.8.1984

)6(

מדינת ישראל

30.3.1986

31.12.1985

)7(

מדינת ישראל

4.5.1986

31.12.1985

)8(

17.12.2009

13.11.2009

)9(

3.4.2013

17.3.2013

)10(

26.5.2013

21.5.2013

)11(

DZ Bank AG Deutsche Zentral –
Genossenschaftsbank,
LBBW Landesbank BadenWürttemberg, AKA Ausfuhrkredit
Gesellschaft M.B.H
LBBW Landesbank BadenWürttemberg
HSBC BANK PLC

נספח 9.1.2
נוסח שטר השעבוד

אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_] ("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ ("החברה")
לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון  ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות
החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה  )29בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות
החוב (סדרה  )29שהונפקו ביום ______ ,2017 ,ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר
הנאמנות" ו" -אגרות החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )1וביום [__] התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )2וביום [_] ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר הנאמנות ,ובתוך כך
את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום
המלא וקיום כל התחייבויות החברה במועדם ,מעת לעת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר
עם שטר הנאמנות או שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.1

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם הגדרה בשטר
הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר הנאמנות.

.2

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ,של הריבית ושל הפרשי ההצמדה ,בגין אגרות
החוב ובמועד בו אלו יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום ריבית ובין אם במועד תשלום קרן,
בעקבות האצה ,פדיון או במועד אחר ,וריבית על קרן שמועד פרעונה חלף ושל ריבית והצמדה ,בגין
אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים
המובטחים") ,החברה משעבדת בזאת בשעבוד צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה
עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל
השעבודים הצפים האחרים ,ש נוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד,
יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").

.3

אישור רשות החשמל
רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א' לשעבוד צף זה ומהווה
חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות המוקנות בשעבוד צף זה לטובת
הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן,
כפופות לתנאים הקבועים באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים
הקבועים באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש אשר עלול
להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.
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בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין רישיונות החברה על פי
חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל") כפי שיהיו בכל עת ,ו/או בין הוראות
שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד
צף זה או שטר הנאמנות לבין הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים
ו/או הוראות משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד צף
זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.
למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים ,ועסקאות כאמור לא
יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש
השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר הנאמנות.
.4

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.1.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות ,תקפות וניתנות
לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.1.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים ,השטרות
והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על נספחיהם ,הינם נכונים
ומדויקים; וכי

.1.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת צד שלישי למעט
מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר לתאריך החתימה על שעבוד צף זה,
המפורטים בנספח  9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים
קבועים שניתנו על ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על חשבונות הבנק
של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום כולל שאינו עולה על
 25,000,000דולר ארה"ב;

.1.1

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל ,לא קיימת כל
הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או במשכונה או בשעבודה כאמור
להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.1.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי הוצאה לפועל
בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים כלשהו וכן אין הליכי כינוס
בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה
לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.1.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים קיימים וכל
שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן
לזמן; וכי

.1.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד צף זה וכן
לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי שעבוד צף זה לא יפגע או
יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא
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או של השעבודים הצפים הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד
להם; וכי

.5

.1.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה אחרת אשר החברה
עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם או תושפע מכל שינוי לשם קיומה
או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של
הסכומים המובטחים.

.1.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה התקבלו ,ואין כל
הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע
מהאמור לעיל ,החברה תדאג לקבל את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או
הסכם כלשהו לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את הבטוחה,
לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:

.6

.5.1

לשמור את הבטוחה במצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו בבטוחה ,כולה או
חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.5.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב המחזיקים יחד
לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב או ,מחזיקים באגרות החוב
אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי
הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד
הבדיקה ,בכפוף לכך שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב סודיות לשביעות
רצונה של החברה;

.5.3

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה ,באופן סביר,
תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים באגרות החוב
בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא
הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט
כמפורט בסעיפים  9.2ו 9.3 -לשטר הנאמנות.

.7

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.8

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע האצה") ,ובכפוף
לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת אישור האסיפה הכללית של
מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם
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להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן ,יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים
המובטחים כעומדים לפרעון מיידי ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים
המובטחים ,לרבות ,וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן
הוראות לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או יידרש לעשות
כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי שימונה על ידי בית המשפט
ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס
הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל,
לעשות את הדברים הבאים:
.8.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי שימצא לנכון;

.8.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את הבטוחה בכל
אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;

.8.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא לנכון;

.8.1

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל הקשורות ברישוי
פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה של כל או חלק מנכסי החברה;

.8.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי שימצא לנכון;

.8.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.8.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות לעיל ,בשכר
שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.8.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.8.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל לרכוש ,לשכור
לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק מנכסי החברה ,בכפוף להוראות
חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים האמורים; ו-

.8.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים או נלווים בכל
אחת מהסמכויות שלעיל.
החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה מיוחדת
של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה לנהל את הבטוחה ולנקוט
באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים
המובטחים ,בכל דרך המותרת בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת
שהנאמן ,המחזיקים באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים
שיגרמו כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש הבטוחה כדי
לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל דין.
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.9

עלויות
כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יי שא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת שעבוד צף זה יהיו
ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.

.11

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם תעשה בהתאם
לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.11

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים בזאת לסמכות
השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים הקשורים בשעבוד צף זה.

.12

שונות
.12.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים העומדים לו לפי
שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע
מימושה של זכות זו או של זכות אחרת.

.12.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך ללא חוקית או
בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף זה לא יפגעו.

.12.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא אם השינוי או
הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר הנאמנות ואז יהיו לשינוי או
לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה המסוימת בגינם ניתנו.

.12.1

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה ,תביעה ,עיקול
ל פני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או אכיפה אחרת) כנגד החברה או
נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או הקשורים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות
מפני תביעה או הליך משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת
באופן בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם או
שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי כאמור למתן כל
סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור ,כולל ,ללא הגבלה ,יצירת,
אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל
צו או פסק דין אשר יכול וינתן בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.12.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן רשאי להעביר את
זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים
המשועבדים ,במלואם או בחלקם (להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי
להיזקק להסכמה נוספת מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על
גב הסכם משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה ימצאו
לנכון ,בכפוף לדין.

.12.6

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו על-ידי החברה
(כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים
שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך

6
אחרת) בסודיות מלאה ולא למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט
לצורך העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על
פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב
לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול
דעתו של הנאמן .יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת הנאמן לחברה
בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם
הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.
.13

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה מקור וכולם ביחד
יהוו הסכם אחד ויחיד.

7
ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :

ע"י__________________ :

8
נספח א' – אישור רשות החשמל

מדינת ישראל
רשות החשמל

הנדון :אישור רשות החשמל למתן שיעבודים צפים בהנפקת אג"ח בישראל

למסמך זה מצורפים החלקים הבאים:
 .1דף נלווה שכולל כותרת קצרה של ההחלטה ותמצית קצרה של ההחלטה בשפה ברורה
 .2הצעת החלטה לפרסום מתן אישור לחברת החשמל לשעבד נכסים
 .3אישור לחברת החשמל לשעבד נכסים (נספח א')
 .3טיוטת שטרות השיעבוד (נספחים ב' ו-ג')
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מדינת ישראל
רשות החשמל

דף נלווה
 .1תאור ההחלטה
אישור רשות החשמל למתן שעבודים צפים על ידי חברת החשמל להבטחת הנפקת אג"ח,
הכוללים הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר השעבוד כדי למנוע מכירה של נכסים
מהותיים על ידי החברה.

 .2תקציר ההחלטה
עד לתיקון מס'  13לחוק משק החשמל תשנ"ו – "( 1996החוק") ,הסמכות לאשר
שעבודים לחברת החשמל היתה בידי שר התשתיות הלאומיות ,האנרגיה והמים .ביום
 ,26.5.15אישר השר לחברת החשמל לשעבד נכסים בשיעבודים צפים בהיקף כולל של עד
 10מיליארד  ₪ע.נ .בכפוף לתנאים מסוימים ("אישור השר") ,מתוכם נותרה לחברה
יתרת גיוס של  5מיליארד  ₪ע.נ .אשר טרם נוצלה .לאחר תיקון החוק ,הסמכות לאשר
מתן שיעבודים הועברה לרשות החשמל .במסגרת החלטה זו מאשרת רשות החשמל
לחברת החשמל ליצור שיעבודים צפים לצורך הבטחת הנפקת איגרות חוב של החברה
בהיקף כולל אשר מהווה את יתרת הגיוס שטרם נוצלה ע"י החברה מאישור השר
(בהיקף של  5מיליארד  ₪ע.נ ,).וזאת תוך הוספת הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין
בשטר השיעבוד כדי למנוע מכירתם של נכסים מהותיים על ידי החברה .יתר תנאי
השעבוד כפי שאושרו על ידי השר לא שונו בהחלטה זו.
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החלטת רשות החשמל מישיבה מס'  000מיום 00.3.2017
החלטה מס'  - )0000( 0אישור לשעבוד נכסים של חברת החשמל לישראל בע"מ (להלן:
"החברה")

בתוקף סמכותה לפי סעיף  11לחוק משק החשמל ,תשנ"ו ,1996 -ויתר סמכויותיה לפי דין,
מחליטה רשות החשמל כדלקמן:
 .1לאשר לחברה לשעבד את נכסיה וזאת בהתאם לאישור לשעבוד נכסים המצורף כנספח
א' להחלטה זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנה.
 .2אין בהחלטה זו כדי לשנות איזה תנאי מתנאי רישיונות החברה או איזה מהחובות
בתנאי רישיונותיה ולפי כל דין.
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מדינת ישראל
רשות החשמל

נספח א'
אישור לשעבוד נכסים
חברת החשמל לישראל בע"מ

.1
בתוקף סמכותה לפי חוק משק החשמל ,התשנ"ו ,1996 -ויתר סמכויותיה על פי דין ,מחליטה
בזאת רשות החשמל (להלן" :הרשות") לאשר לחברת החשמל כדלקמן:
 .1רשות החשמל מאשרת בזאת לחברת החשמל לישראל בע"מ (להלן" :החברה" או
"חברת החשמל") לשעבד בשעבוד צף את רכושה וזכויותיה של החברה עליהם חלים
השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה ,למעט הרישיונות שקיבלה לפי החוק,
לצורך הבטחת אגרות חוב של החברה אשר יונפקו במספר סדרות ,אשר תנאיהן יהיו
זהים מכל הבחינות המהותיות (למעט ביחס למועדי פירעון הקרן והרבית של הסדרות
השונות ומנגנוני ההצמדה והריבית ,להלן "אגרות החוב") ,בנוסח טיוטת שטרות
השעבוד המצורפים בנספחי ב' ו-ג' להחלטה זו (להלן" :טיוטת השטרות") ,לטובת
הנאמן לאגרות החוב שחברת החשמל תבחר לפי שיקול דעתה ,בהתאם להוראות שטרי
הנאמנות של אגרות החוב האמורות .הערך הנקוב הכולל שיובטח באגרות החוב ,יהיה
עד לסכום כולל של  5מיליארד  ₪ע.נ.
 .2אישור זה יכנס לתוקפו לאחר הוספת הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר השעבוד
כדי למנוע הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי
החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים .עסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב
או לנאמן זכות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי
לגרוע מיתר הוראות שטר הנאמנות אשר לפיו יונפקו אגרות החוב.
 .3אין באישור זה כדי להגביל הפעלה ,מכירה ,העברה ,החכרה ,השאלה ,המחאה או
השכרה של נכסי החברה הדרושים לדעת השר או הרשות לביצוע הפעילויות הקבועות
ברישיונות שניתנו לחברת החשמל ולרישיונות שינתנו ,אם יינתנו לחברה בעתיד בידי כל
גורם שהוא.
 .4השעבוד כפוף להוראות הרישיונות ,להוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו כנוסחם
מזמן לזמן ,ולהחלטות הממשלה בנושא שינויים מבניים או התחרות בשוק החשמל ,ככל
שתהיינה בכל זמן .בכל סתירה בין מסמכי השעבוד או כתבי ההתחייבות לבין הוראות
הרישיונות או הוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו או החלטות הממשלה
האמורות ,יגברו הוראות הרישיונות והוראות חוק משק החשמל והתקנות לפיו
והחלטות הממשלה האמורות.
 .5לא תבוצע כל מכירה ,העברה או השכרה של נכסים המשמשים ליצור ,להולכה ,לניהול
מערכת ,לחלוקה ,להספקה או לכל פעילות אחרת על פי חוק משק החשמל אלא למי
שיהיו רשאים על פי הדין בישראל לעסוק בפעילויות כאמור ,באמצעות הנכסים ואשר
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מדינת ישראל
רשות החשמל

יקבלו זכויות בנכסים ויחזיקו אותם לשם ביצוע הפעילויות האמורות ,על פי רישיונות
המתירים את ביצועם באמצעות הנכסים כאמור ,מכוח חוק משק החשמל.
 .6הנכסים האמורים יוחזקו בכל זמן בידי מי שיש לו רישיון להפעילם על פי חוק משק
החשמל וישמשו בכל זמן למטרות הרישיונות בלבד.
 .7אישור זה אינה מהווה אישור למימוש הזכויות המוקנות בשעבוד ,לרבות מינוי כונס
נכסים זמני או קבוע (להלן" -כונס") .מינוי כונס יותנה בהתחייבות הכונס לפעול באופן
שיקויימו חובות חברת החשמל ,כפי שיהיו מזמן לזמן .זהות הכונס טעונה אישור
מוקדם של רשות החשמל .החלטת הרשות בבקשה תינתן בתוך  30ימים ,מנימוקים
שירשמו .העדר תגובה מצד הרשות בתוך  30ימים ,ממועד הגשת הבקשה כאמור ייחשב
כאישור הרשות לזהות הכונס .מינוי כונס יותנה ,בין היתר ,כמילוי תנאי הרישיונות
והמשך קיום החובות לפי הרישיונות ובכלל זה ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בהמשך
ההפעלה הסדירה של ניהול המערכת ,ייצור ,הולכה ,חלוקה ,הספקת חשמל ויתר
הפעילויות לפי חוק משק החשמל ,לפי העניין ,באמצעות נכסי ומתקני חברת החשמל.
 .8הסמכויות המוקנות בדין כלפי חברת החשמל כבעלת רישיונות יחולו ,בשינויים
המחויבים ,כלפי כל מחזיק אחר בנכסים המשועבדים ,ככל שיהיה כזה כתוצאה מן
השעבוד.
 .9אישור זה אינו מהווה מצג או הבטחה כי הרישיונות שניתנו לחברת החשמל יוארכו,
ובדבר התנאים בהם יינתנו לה רישיונות בעתיד ,ככל שיינתנו.
 .10כל הודעה שעל צד למסור למשנהו על פי תנאי מסמכי השעבוד ,תינתן במקביל לרשות.
 .11אין באישור זה משום מצג על זכויות חברת החשמל בנכסים המשועבדים ,ואין בו כדי
ליצור זכויות לחברת החשמל בנכסים המשועבדים ,או כדי לגרוע מחובות חברת החשמל
לגביהם ,בהתאם לאמור בסעיף (62ב) לחוק משק החשמל.
 .12אישור זה אינה מהווה היתר לכל פעולה אחרת לה נדרש היתר על פי כל דין.
 .13אישור זה מהווה חלק ממסמכי השעבוד ובכל מקרה של סתירה בין הוראות אישור זה
להוראות אגרות החוב או יתר מסמכי השעבוד יגברו הוראות אישור זה.
 .14החברה מתבקשת להעביר ,בכתב ומראש ,לידיעת הצוות המקצועי ברשות כל שינוי
שבכוונתה לבצע בנוסח טיוטת השטרות .הצוות המקצועי מוסמך לאשר כל שינוי שיוגדר
על ידו כשינוי שאינו מהותי .שינוי שהוגדר על ידי הצוות המקצועי כשינוי מהותי יובא
לאישור מליאת הרשות.
 .15אין אישור זה בא כדי לגרוע מכל התחייבות אחרת של חברת החשמל לרבות לפי הסכמי
שעבוד אחרים או להוסיף עליה ,ואינו בא לקבוע סדרי קדימויות ביחס לשעבודים
אחרים של החברה.
ביאורים:
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 .1ביום  26/5/2015ניתן אישור שר התשתיות הלאומיות האנרגיה והמים ("אישור השר")
לרישום שעבוד על רכושה וזכויותיה של החברה (למעט הרישיונות שקיבלה החברה לפי חוק)
לצורך הבטחת איגרות החוב של החברה ,אשר יונפקו במספר סדרות ,אשר תנאיהן יהיו
זהים (למעט ביחס למועדי פירעון הקרן והריבית של הסדרות השונות ומנגנוני ההצמדה
והריבית) .עוד נקבע כי הערך הנקוב הכולל שיובטח במסגרת השעבוד יהיה עד לסכום כולל
של  10מיליארד  ₪ע.נ.
 .2מתוך הערך הנקוב הכולל של  10מיליארד  ₪שניתן באישור השר ,גויסו עד למועד זה כ5-
מיליארד  ₪ע.נ.
 .3בהמשך לדיונים בין החברה ורשות החברות הממשלתיות בקשר עם ביצוע ההנפקה ,הוסכם
בין רשות החברות ,רשות החשמל והחברה להוסיף הבהרה לשטר השעבוד ,לפיה אין בשטר
השעבוד כדי למנוע מכירה של נכסים מהותיים על ידי החברה (כאמור בסעיף  2לאישור לעיל)
ומכאן הצורך באישור מחדש של למתן שיעבוד על ידי החברה.
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נספח ב'-

סודי -אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_]("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ
("החברה") לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון
 ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה
 )28בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה  )28שהונפקו ביום ______,
 ,2017ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות
החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )1וביום [_] ____ התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )2וביום [_]  ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר
הנאמנות ,ובתוך כך את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים
הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום המלא וקיום כל התחייבויות החברה
במועדם ,מעת לעת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר עם שטר הנאמנות או
שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.1

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם
הגדרה בשטר הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר
הנאמנות.

.2

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ושל הריבית ,בגין אגרות החוב
ובמועד בו אלו יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום ריבית ובין אם במועד תשלום
קרן ,בעקבות האצה ,פדיון או במועד אחר ,וריבית על קרן שמועד פרעונה חלף ושל
ריבית ,בגין אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר התחייבויות החברה לפי שטר
הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים המובטחים") ,החברה משעבדת בזאת בשעבוד
צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים
האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים
האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית
(פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").
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.3

אישור רשות החשמל

.3.1

רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א'
לשעבוד צף זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות
המוקנות בשעבוד צף זה לטובת הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן ,כפופות לתנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש
אשר עלול להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.

.3.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
רישיונות החברה על פי חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל")
כפי שיהיו בכל עת ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין
הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים ו/או הוראות
משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד
צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.

.3.3

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל מכירה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים,
ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות
החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר
הנאמנות.

.4

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.4.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות,
תקפות וניתנות לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.4.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים,
השטרות והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על
נספחיהם ,הינם נכונים ומדויקים; וכי

.4.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת
צד שלישי למעט מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר
לתאריך החתימה על שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח  9.1.1לשטר
הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים קבועים שניתנו על
ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על

PO.Box 1296, Jerusalem,91012
 972-2-6217122


info@pua. il
 Http: // www.pua.gov.il 

ת.ד  1296ירושלים91012 ,

:972-2-6217111 

מדינת ישראל
רשות החשמל

חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב;

.5

.4.4

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל,
לא קיימת כל הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או
במשכונה או בשעבודה כאמור להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.4.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי
הוצאה לפועל בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים
כלשהו וכן אין הליכי כינוס בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה
והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.4.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים
קיימים וכל שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות
כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן; וכי

.4.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד
צף זה וכן לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי
שעבוד צף זה לא יפגע או יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד
צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא או של השעבודים הצפים
הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד להם; וכי

.4.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה
אחרת אשר החברה עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם
או תושפע מכל שינוי ל שם קיומה או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד
צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של הסכומים המובטחים.

.4.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה
התקבלו ,ואין כל הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת
שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תדאג לקבל
את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או הסכם כלשהו
לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את
הבטוחה ,לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:
.5.1

לשמור את הבטוחה ב מצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו
בבטוחה ,כולה או חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.5.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב
המחזיקים יחד לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
או ,מחזיקים באגרות החוב אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא
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יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה
בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד הבדיקה ,בכפוף לכך
שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב
סודיות לשביעות רצונה של החברה;
.5.3
.6

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה,
באופן סביר ,תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של
משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס
מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט כמפורט בסעיפים  9.2ו-
 9.3לשטר הנאמנות.

.7

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.8

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע
האצה") ,ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת
אישור האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח
זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן,
יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים המובטחים כעומדים לפרעון מיידי
ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ,לרבות,
וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן הוראות
לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או
יידרש לעשות כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי
שימונה על ידי בית המשפט ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה
תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה
מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל ,לעשות את הדברים
הבאים:
.8.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי
שימצא לנכון;

.8.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את
הבטוחה בכל אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;
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.8.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא
לנכון;

.8.4

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל
הקשורות ברישוי פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה
של כל או חלק מנכסי החברה;

.8.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי
שימצא לנכון;

.8.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.8.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות
לעיל ,בשכר שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.8.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.8.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל
לרכוש ,לשכור לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק
מנכסי החברה ,בכפוף להוראות חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים
האמורים; ו-

.8.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים
או נלווים בכל אחת מהסמכויות שלעיל.

החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה
מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה
לנהל את הבטוחה ולנקוט באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את
הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים המובטחים ,בכל דרך המותרת
בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת שהנאמן ,המחזיקים
באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים שיגרמו
כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש
הבטוחה כדי לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל
דין.
.9

עלויות
כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יישא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת
שעבוד צף זה יהיו ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.
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.10

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם
תעשה בהתאם לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.11

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים
בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים
הקשורים בשעבוד צף זה.

.12

שונות
.12.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים
העומדים לו לפי שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על
זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע מימושה של זכות זו או של זכות
אחרת.

.12.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך
ללא חוקית או בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף
זה לא יפגעו.

.12.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא
אם השינוי או הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר
הנאמנות ואז יהיו לשינוי או לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה
המסוימת בגינם ניתנו.

.12.4

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה,
תביעה ,עיקול לפני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או
אכיפה אחרת) כנגד החברה או נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או
הקשורים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות מפני תביעה או הליך
משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת באופן
בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם
או שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי
כאמור למתן כל סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור,
כולל ,ללא הגבלה ,יצירת ,אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס
שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל צו או פסק דין אשר יכול וינתן
בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.12.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן
רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את
זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים המשועבדים ,במלואם או בחלקם
(להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי להיזקק להסכמה נוספת
מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על גב הסכם
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משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה
ימצאו לנכון ,בכפוף לדין.
.12.6

.13

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו
על-ידי החברה (כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי
מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך אחרת) בסודיות מלאה ולא
למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך
העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל
רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי
דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו של הנאמן.
יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת
הנאמן לחברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם
הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה
מקור וכולם ביחד יהוו הסכם אחד ויחיד.

ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :
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נספח ג
סודי

אגרת חוב שעבוד צף
ללא הגבלה בסכום
שעבוד צף זה ניתן ונחתם ביום [_] ("שעבוד צף זה") ,על ידי חברת החשמל לישראל בע"מ
("החברה") לטובת הרמטיק נאמנות ( )1975בע"מ ,ח.פ ,51-070519-7 .מרחוב הירקון
 ,113תל אביב ("הנאמן לאגרות החוב" או "הנאמן") עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה
 )29בהתאם להוראות שטר הנאמנות של אגרות החוב (סדרה  )29שהונפקו ביום ______,
 ,2017ע"י החברה ,כפי שיתוקנו או יעודכנו מעת לעת ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות
החוב" ,בהתאמה).
הואיל
( )3וביום [__] התקבל אישור רשות החשמל לשעבוד צף זה;
( )4וביום [_] ,אישר דירקטוריון החברה את הנפקת אגרות החוב בהתאם לשטר
הנאמנות ,ובתוך כך את הטלת שעבוד צף זה ,בכפוף לקבלת האישורים
הרגולטורים הנדרשים ,כבטוחה לתשלום המלא וקיום כל התחייבויות החברה
במועדם ,מעת ל עת ,כלפי המחזיקים באג"ח לפי או בקשר עם שטר הנאמנות או
שעבוד צף זה;
לפיכך ,החברה מסכימה ומתחייבת בזאת:
.14

הגדרות
אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים בשעבוד צף זה ושניתנה להם
הגדרה בשטר הנאמנות ,תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם בשטר
הנאמנות.

.15

הענקת השעבוד
על מנת להבטיח את הפרעון המלא ובמועד של הקרן ,של הריבית ושל הפרשי
ההצמדה ,בגין אגרות החוב ובמועד בו אלו יעמדו לפרעון ,בין אם במועד תשלום
ריבית ובין אם במועד תשלום קרן ,בעקבות האצה ,פדיון או במועד אחר ,וריבית על
קרן שמועד פרעונה חלף ושל ריבית והצמדה ,בגין אגרות החוב ואת ביצוע כל שאר
התחייבויות החברה לפי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ("הסכומים המובטחים"),
החברה משעבדת בזאת בשעבוד צף זה לטובת הנאמן את כל רכושה וכל זכויותיה
עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה – שווה בדרגה (פרי
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פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים ,שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום
ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו
מובטחים מזמן לזמן ("הבטוחה").
.16

אישור רשות החשמל

.16.1

רשות החשמל אישרה שעבוד צף זה באישור שהעתקו מצורף כנספח א'
לשעבוד צף זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ("אישור רשות החשמל") .כל הזכויות
המוקנות בשעבוד צף זה לטובת הנאמן וחליפיו ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור -מינוי כונס נכסים כאמור בסעיף  8להלן ,כפופות לתנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,יחולו רק ככל שהן מתיישבות עם התנאים הקבועים
באישור רשות החשמל ,ולא ייעשה בזכויות המוקנות בשעבוד צף זה כל שימוש
אשר עלול להביא להפרת התנאים הקבועים באישור רשות החשמל.

.16.2

בכל מקרה של סתירה בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
רישיונות החברה על פי חוק משק החשמל ,תשנ"ו"( 1996-חוק המשק החשמל")
כפי שיהיו בכ ל עת ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות לבין
הוראות חוק משק החשמל ,ו/או בין הוראות שעבוד צף זה או שטר הנאמנות לבין
הוראות אישור רשות החשמל ,יגברו הוראות הרישיונות האמורים ו/או הוראות
משק החשמל ,ו/או הוראות אישור רשות החשמל ,לפי העניין ,על הוראות שעבוד
צף זה ו/או הוראות שטר הנאמנות.

.16.3

למען הסר ספק ,מובהר כי אין בשעבוד צף זה כדי להגביל מכירה ,החכרה,
השאלה ,המחאה או השכרה של נכסי החברה ,ובכלל זה של נכסים מהותיים,
ועסקאות כאמור לא יקנו למחזיקי אגרות החוב או לנאמן זכות להעמדת אגרות
החוב לפירעון מיידי או למימוש השעבוד ,והכול מבלי לגרוע מיתר הוראות שטר
הנאמנות.

.17

התחייבויות
החברה מתחייבת ומצהירה בזאת לטובת הנאמן כי:
.17.1

התחייבויות החברה המפורטות בשעבוד צף זה ונספחיו הינן חוקיות,
תקפות וניתנות לאכיפה בהתאם לתנאי שעבוד צף זה; וכי

.17.2

ההתחייבויות והמצגים המפורטים בשטר הנאמנות וכל יתר ההסכמים,
השטרות והמסמכים שיחתמו על ידי החברה בקשר עם אגרות החוב ,על
נספחיהם ,הינם נכונים ומדויקים; וכי

.17.3

הבטוחה אינה ממושכנת ,משועבדת או מעוקלת ,כולה או חלקה ,לטובת
צד שלישי למעט מכוח( :א) שעבודים צפים שניתנו על ידי החברה עובר
לתאריך החתימה על שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח  9.1.1לשטר
הנאמנות ("שעבודים צפים קיימים")( ,ב) שעבודים קבועים שניתנו על
ידי החברה עובר לתאריך החתימה שעבוד צף זה ,המפורטים בנספח
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 9.1.1לשטר הנאמנות ("שעבודים קבועים קיימים") ,ו – (ג) שעבודים על
חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל בסכום
כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב;

.18

.17.4

למעט כמפורט ברישיונות החברה ,ולמעט כאמור באישור רשות החשמל,
לא קיימת כל הגבלה או תנאי הקשורים בהעברת הבעלות בבטוחה או
במשכונה או בשעבודה כאמור להלן ,לפי הסכם כלשהו; וכי

.17.5

אין כל הליך או תביעה עומדים לפירוקה או חיסולה של החברה ,הליכי
הוצאה לפועל בסכומים מהותיים או מינוי כונס נכסים לפי שעבוד קיים
כלשהו וכן אין הליכי כינוס בקשר עם נכס מהותי מנכסיה של החברה
והחברה אינה מודעת לכל עילה או כוונה לפתוח בהליכים כאמור; וכי

.17.6

דרגתו של שעבוד צף זה לא תהא פחותה מפארי פאסו עם שעבודים צפים
קיימים וכל שעבוד צף עתידי ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות
כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן; וכי

.17.7

לחברה נתונה הסמכות לחתום על ולקיים את התחייבויותיה לפי שעבוד
צף זה וכן לחתום ,ליצור ולהשלים שעבוד צף זה וקיום התחייבויותיה לפי
שעבוד צף זה לא יפגע או יעמוד בסתירה או יביא להפרת תנאיו של שעבוד
צף זה ,הסכם ,שעבוד ,משכון ,משכנתא או של השעבודים הצפים
הקיימים או השעבודים הקבועים הקיימים שהחברה היא צד להם; וכי

.17.8

הבטוחה הניתנת בשעבוד צף זה הינה עצמאית ומצטברת לכל בטוחה
אחרת אשר החברה עשויה לתת לטובת הנאמן מעת לעת ,והיא לא תיפגם
או תושפע מכל שינוי לשם קיומה או שחרורה של בטוחה אחרת .שעבוד
צף זה יוותר בתוקף מלא עד לתשלומם המלא של הסכומים המובטחים.

.17.9

כל ההסכמות והאישורים הדרושים לצורך מתן ורישום שעבוד צף זה
התקבלו ,ואין כל הסכמה או אישור נוספים הדרושים לצורך יצירת
שעבוד צף זה על הבטוחה .מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה תדאג לקבל
את כל ההסכמות והאישורים הדרושים לפי כל דין או הסכם כלשהו
לצורך מתן שעבוד צף זה בקשר עם כל נכסי החברה המהווים את
הבטוחה ,לרבות ומבלי לגרוע ,מניות של חברה בת כלשהי של החברה.

שמירת הבטוחה
החברה מתחייבת לטובת הנאמן:
.18.1

לשמור את הבטוחה במצב טוב ותקין ולתקן כל נזק או פגם אשר יהיו
בבטוחה ,כולה או חלקה ,כתוצאה משימוש או מכל סיבה שהיא;

.18.2

להרשות לנאמן ,לבקשתו או לדרישתם של מחזיקים באגרות החוב
המחזיקים יחד לפחות  5%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
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או ,מחזיקים באגרות החוב אשר מחזיקים ביחד סכום קרן כולל אשר לא
יפחת מ 100 -מיליון  ₪ערך נקוב ,לפי הגבוה ,לבדוק את מצב הבטוחה
בכל מקום בו זו תמצא ,וזאת בתוך זמן סביר ממועד הבדיקה ,בכפוף לכך
שבדיקה זו תבוצע באופן העולה בקנה אחד עם דרישות הבטחון של
החברה בקשר עם גישה למתקני החברה וכן לחתימה של הנאמן על כתב
סודיות לשביעות רצונה של החברה;
.18.3
.19

להחזיק ביטוח לכיסוי ערך הבטוחה בסכום וכנגד סיכונים אשר החברה,
באופן סביר ,תמצא לנכון.

איסור על יצירת שעבודים
החברה לא תיצור או תתיר קיומם ,ללא הסכמה מראש ובכתב של המחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כמשמעות מונח זה בשטר הנאמנות) ,של
משכנתא ,משכון ,שעבוד (כולל ,וללא הגבלה ,שעבודים צפים וקבועים) על נכס
מנכסיה הקיימים או העתידיים ,לרבות הבטוחה ,למעט כמפורט בסעיפים  9.2ו-
 9.3לשטר הנאמנות.

.20

הודעות
החברה תמציא לנאמן ,בהקדם ,כל דו"ח או הודעה הניתנים לפי שטר הנאמנות.

.21

כונס נכסים
בהתקיים אירוע מן האירועים המנויים בסעיף  11.1לשטר הנאמנות ("אירוע
האצה") ,ובכפוף לתנאים המפורטים בסעיף  11.2לשטר הנאמנות ,ובכלל כך ,קבלת
אישור האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,בהחלטה מיוחדת (כהגדרת מונח
זה בשטר הנאמנות) כנדרש בהתאם להוראות סעיפים  11.2לשטר הנאמנות ,הנאמן,
יהיה רשאי להכריז על כל או חלק מהסכומים המובטחים כעומדים לפרעון מיידי
ולנקוט בכל הצעדים שהוא מוצא לנכון לשם גביית הסכומים המובטחים ,לרבות,
וללא הגבלה ,מינוי כונס נכסים או מנהל ("כונס הנכסים") או בקשה למתן הוראות
לכונס הנכסים כאמור.
כונס הנכסים ,עבור ובקשר עם כל הפעולות שכונס הנכסים יראה לנכון לעשות או
יידרש לעשות כדי לגבות את הסכומים המובטחים ,יהא בא כוחה של החברה ומי
שימונה על ידי בית המשפט ויהיו לו כל הסמכויות הקבועות בחוק .החברה לבדה
תהא אחראית למעשיו ומחדליו של כונס הנכסים ולשכרו .כונס הנכסים יהיה
מוסמך ,בין השאר ,ובכפוף להוראות אישור רשות החשמל ,לעשות את הדברים
הבאים:
.21.1

לקבל בעלות בבטוחה ולשם כך ,לנקוט בכל הליך בשם החברה או כפי
שימצא לנכון;
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.21.2

למכור או להסכים למכור את הבטוחה ,כולה או חלקה ,או להעביר את
הבטוחה בכל אופן אחר ובתנאים שימצא לנכון;

.21.3

לעשות כל הסדר אחר בקשר עם הבטוחה או כל חלק ממנה ,כפי שימצא
לנכון;

.21.4

לעשות או להמשיך בעסקי החברה ,בכפוף להוראות החוק בישראל
הקשורות ברישוי פעולות עסקיות מעין אלה ,ולגייס כסף כנגד הבטוחה
של כל או חלק מנכסי החברה;

.21.5

לנקוט ,להמשיך או להגן בכל הליך ולעשות כל הסדר של פשרה כפי
שימצא לנכון;

.21.6

לעשות ולהוציא אל הפועל תיקונים ,שיפורים וביטוח;

.21.7

למנות מנהלים ,נושא משרה ונציגים לשם כל אחת מהמטרות המפורטות
לעיל ,בשכר שיקבע על ידי כונס הנכסים;

.21.8

לדרוש את הון החברה הבלתי מוקצה;

.21.9

לקדם יצירתן של חברה או חברות בת של החברה כדי שחברה זו תוכל
לרכוש ,לשכור לקבל רשיון או בדרך אחרת לרכוש זכות בכל או חלק
מנכסי החברה ,בכפוף להוראות חוק ישראלי החלות על הפעלת הנכסים
האמורים; ו-

.21.10

לעשות את כל המעשים והדברים האחרים שלדעת כונס הנכסים כרוכים
או נלווים בכל אחת מהסמכויות שלעיל.

החברה לא תהא רשאית להתנגד לבקשת הנאמן ,אשר תימסר לאחר קבלת החלטה
מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב ,להעניק לכונס הנכסים סמכות מלאה
לנהל את הבטוחה ולנקוט באמצעים שהוא ימצא לנכון כדי לממש את
הבטוחה ולגבות כל סכום בגין הסכומים המובטחים ,בכל דרך המותרת
בחוק ובאישור רשות החשמל .החברה מאשרת בזאת שהנאמן ,המחזיקים
באגרות החוב וכונס הנכסים לא יהיו אחראים לכל הפסד ו/או נזקים שיגרמו
כתוצאה מהאמור לעיל.
החברה מודעת לכך שאין באמור בשעבוד צף זה או בפעולה שתעשה למימוש
הבטוחה כדי לפגוע בסעד אחר שהמחזיקים באגרות החוב זכאים לו לפי כל
דין.
.22

עלויות
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כל העלויות ,אגרות והוצאות שהנאמן יישא בהן בקשר עם כל ההליכים לאכיפת
שעבוד צף זה יהיו ניתנים לגביה מהחברה כסכום מובטח.
.23

כתובות להודעות
כל הודעה לפי שעבוד צף זה תחשב כמספיקה ותחשב כאילו נמסרה בפועל ,אם
תעשה בהתאם לקבוע לעניין זה בשטר הנאמנות.

.24

הדין החל וסמכות שיפוט
על שעבוד צף יחול הדין הישראלי והוא יפורש על פיו .החברה והנאמן מסכימים
בזאת לסמכות השיפוט הבלעדית של בית המשפט המחוזי בחיפה בכל העניינים
הקשורים בשעבוד צף זה.

.25

שונות
.25.1

הימנעות או עיכוב הנאמן ממימוש זכות מזכויותיו ,סמכויותיו והסעדים
העומדים לו לפי שעבוד צף זה או לפי דין לא יפורשו כויתור .ויתור על
זכות מזכויותיו של הנאמן לא תמנע מימושה של זכות זו או של זכות
אחרת.

.25.2

אם בעת כלשהי ,הוראה מהוראות שעבוד צף זה לא תהא תקפה ,תהפוך
ללא חוקית או בלתי אכיפה ,תקפותן ואכיפותן של יתר הוראות שעבוד צף
זה לא יפגעו.

.25.3

לא יהא תוקף לכל שינוי או ויתור לגבי איזו מהוראות שעבוד צף זה אלא
אם השינוי או הויתור נעשה בדרך הקבועה לעניין שינוי או ויתור בשטר
הנאמנות ואז יהיו לשינוי או לויתור תוקף רק במקרה המסוים ולמטרה
המסוימת בגינם ניתנו.

.25.4

החברה מסכימה שבכל תביעה או הליך משפטי (אשר יכלול ,ללא הגבלה,
תביעה ,עיקול לפני מתן פסק דין ,עיקול אחר ,פסק דין ,הוצאה לפועל או
אכיפה אחרת) כנגד החברה או נכסיה (כולל הבטוחה) הנובעים או
הקשו רים בשעבוד צף זה ,החברה לא תטען לחסינות מפני תביעה או הליך
משפטי זה בין אם בעבורה ובין אם לנכסיה .החברה מוותרת בזאת באופן
בלתי חוזר על כל זכות חסינות כאמור שיש לה או לנכסיה או שיהיו להם
או שייוחסו להן ומסכימה באופן כללי בקשר עם תביעה או הליך משפטי
כאמור למ תן כל סעד או קיום כל הליך בקשר עם תביעה או הליך כאמור,
כולל ,ללא הגבלה ,יצירת ,אכיפת או הוצאה לפועל כנגד כל רכוש או נכס
שהוא (ללא קשר לשימושו המיועד) של כל צו או פסק דין אשר יכול וינתן
בתביעה או הליך משפטי כאמור.

.25.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,במקרה של החלפת הנאמן ,יהא הנאמן
רשאי להעביר את זכויותיו ו/או חיוביו על פי אגרת חוב זו ו/או את
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זכויותיו ו/או חיוביו בקשר עם הנכסים המשועבדים ,במלואם או בחלקם
(להלן ביחד ולחוד" :הזכויות המועברות") ,מבלי להיזקק להסכמה נוספת
מאת החברה .ההעברה תוכל להתבצע על ידי הסבה בשולי או על גב הסכם
משכון זה או בכל דרך אחרת שהנאמן ו/או מי מהם ו/או מקבל ההעברה
ימצאו לנכון ,בכפוף לדין.
.25.6

.26

הנאמן מתחייב לשמור כל מידע שיימסר לו או לכל אדם הפועל מסמכותו
על-ידי החברה (כל מידע על החברה ו/או על אגרת חוב זו ו/או על
הסכומים המובטחים ,לרבות פרטים שנמסרו ו/או ימסרו לנאמן ו/או למי
מטעמו על ידי החברה בהסכם זה או בכל דרך אחרת) בסודיות מלאה ולא
למסור אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך
העברת מידע למחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות ואגרת חוב זו ו/או למעט דרישת כל
רשות מוסמכת אחרת שהנאמן חב לה חובת דיווח עפ"י כל דין ,בין לפי
דרישת הרשות המוסמכת הרלוונטית ובין לפי שיקול דעתו של הנאמן.
יובהר ,כי התחייבות הנאמן לשמירת סודיות כאמור ,תחול גם בקשר עם
עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו ,אשר הנאמן או החברה (בהוראת
הנאמן ל חברה בכתב) יעבירו להם מידע שקיבל מהחברה ,כך שיראו
בנאמן אחראי לכל הפרה בקשר עם הצהרות והתחייבויות אלו ,אף אם
הופרו בידי עובדי הנאמן ו/או המועסקים על ידו.

שעבוד צף זה יכול שיחתם במספר עותקים ,כל אחד מהם ,כאשר נחתם יהווה
מקור וכולם ביחד יהוו הסכם אחד ויחיד.

ולראיה חתמה החברה על שעבוד צף זה ,בתאריך המצוין לעיל.

חברת החשמל לישראל בע"מ

ע"י_______________ :
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שמשרדה ברח' נתיב האור  1חיפה
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב
.12

הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפת מחזיקי אגרות חוב .אם
החברה מזמנת אסיפת מחזיקי אגרות חוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום,
היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה .אם הנאמן מזמן
אסיפה כזו ,עליו לשלוח הודעה בכתב לחברה על היום והשעה שבה תתקיים האסיפה וכן על
העניינים שיובאו לדיון בה.
החברה תהיה חייבת לזמן אסיפה כנ"ל לפי בקשה של הנאמן או לפי דרישה של מחזיקים
לפחות ב 5% -מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהנאמן .החברה תישא
בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה ובכינוסה כאמור ככל שחלה עליה חובה על פי שטר
הנאמנות .נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור ,יזמנה בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה,
למועד שיקבע בזימון ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ21-
ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות
לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים .עשה כן ,ינמק
הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל,
עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס
האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.
כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו
תודיע החברה.

.13

לא זימן הנאמן אסיפה לפי דרישת מחזיק המחזיק לפחות ב 5% -מהיתרה הבלתי מסולקת
של קרן אגרות החוב בתוך המועד האמור בסעיף  1לעיל ,רשאי המחזיק לכנס את האסיפה,
ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,
והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

.14

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות
יום אחד לפני מועד כינוסה (״אסיפת התייעצות״) .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום
ולא יתקבלו בה החלטות.

.15

זימון לאסיפה שאינה אסיפת התייעצות ישלח על-ידי הנאמן לחברה ויפורסם לא יותר מ21-
ימים ולא פחות משבעה ימים טרם מועד כינוסה .בזימון יפורטו המקום ,היום ושעת
האסיפה ,המניין החוקי לפתיחת האסיפה ,המועד הקובע להשתתפות באסיפה ,הסדרים
לעניין הצבעה בכתב וכן יצוינו בו באופן כללי הנושאים שידונו באסיפה ונוסח הצעות
ההחלטה שיועלו להצבעה .בכפוף לכל הוראה נוגדת בשטר הנאמנות ,במקרה בו מטרת
האסיפה הינה דיון בהצעה אשר החלטה לגביה הינה החלטה מיוחדת ,תינתן הודעה מוקדמת
כאמור לעיל של  14ימים לפחות ,וההודעה תפרט בנוסף לאמור לעיל את נוסח ההחלטה
המוצעת .אין באמור בכדי לגרוע מסמכות הנאמן לקצר את מניין הימים לכינוס האסיפה
בהתאם לאמור בסעיף  1לעיל.

.16

מחזיק באגרות חוב אחד או יותר ,שלו  5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד,
ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.

.17

להסרת ספק ,ייראו בכל דיווח של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך בקשר עם
מידע שהחברה נדרשת למוסרו בהודעה לפי שטר הנאמנות ,כהודעה שנמסרה ליעדה במועד
פרסום הדיווח כאמור.

.18

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות חוב שזומנה ,כאמור לעיל,
מחמת שבשגגה לא ניתנה הודעה על האסיפה לכל מחזיקי אגרות החוב או שהודעה כאמור לא
נתקבלה על ידי כל מחזיקי אגרות החוב.
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יושב ראש
(א)

יושב הראש של אסיפת מחזיקי אגרות החוב יהיה אדם שימונה על ידי על ידי מחזיקי
אגרות החוב המשתתפים והנוכחים ובאם לא הגיעו לכלל הסכמה ימונה יושב הראש
ע"י החברה.

(ב)

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש בעת
התחלת הדיון לאיזה מהנושאים אשר על סדר היום.

מניין חוקי
(א)

בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי ,ככל שאינן ניתנות להתניה (לרבות
בקשר עם פיטורי נאמן) ,באסיפות מחזיקי אגרות החוב ,שעל סדר יומן הצעה לקבל
החלטה רגילה ,יהוו מנין חוקי לפחות שני מחזיקי אגרות החוב ,הנוכחים בעצמם או על
ידי בא כוח והמחזיקים או המיצגים לפחות  25%מיתרת הערך הנקוב של היתרה
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית באותה עת .על אף האמור,
אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

(ב)

אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כזו לא יהיה מנין חוקי כאמור,
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום
האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על
זכויות המחזיקים באגרות החוב; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות לכך .באסיפה נדחית כאמור ,אשר זומנה ביוזמת הנאמן ,שני
מחזיקי אגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם יהוו מניין חוקי ללא
התחשבות בערך הנקוב של אגרות החוב שבידיהם .אם זימון האסיפה התבקש על ידי
מחזיקי אגרות חוב  -יהיה המניין החוקי באסיפה נדחית לה מחזיקים באגרות החוב,
אחד או יותר ,שלהם  5%לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב הרלוונטית.

(ג)

על אף האמור לעיל ,באסיפה שעל סדר יומה קבלת החלטה מיוחדת ,יהיה מניין חוקי
אם נכחו באסיפה מחזיקים של לפחות  50%מיתרת ערך החוב הנקוב של אגרות החוב,
או באסיפה נדחית  -מחזיקים של לפחות  10%מן היתרה האמורה .לא נמצא מנין חוקי
באסיפה שנדחתה כאמור כעבור חצי שעה מהמועד שנקבע לה ,יהיו שני מחזיקי אגרות
חוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם ,מנין חוקי יהא אשר יהא ערך החוב הנקוב
של אגרות החוב המוחזקות או המיוצגות על ידם.
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הרוב הדרוש לקבלת החלטה מיוחדת ,בכל מקום בו נדרשת החלטה כאמור על פי תנאי שטר
הנאמנות ,הוא רוב של  75%מבין קולות מחזיקי אגרות החוב הנוכחים והמצביעים (בהתאם
לערך החוב הנקוב המוחזק על ידי הנוכחים והמצביעים) ואשר הצביעו בעד או נגד ההחלטה
שעל סדר היום.
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פרט למקרים אשר צוין בהם אחרת בשטר הנאמנות ובתוספותיו ו/או בדין ,הרי כל שאלה
שתובא בפני האסיפה של מחזיקי אגרות החוב יוחלט לגביה בהחלטה רגילה .הרוב הדרוש
להחלטה רגילה הוא רוב רגיל מבין קולות מחזיקי אגרות החוב הנוכחים והמצביעים (בהתאם
לערך החוב הנקוב המוחזק על ידי הנוכחים והמצביעים) או באי כוחם הנוכחים באסיפה
וה מצביעים בה (בהתאם לערך החוב הנקוב המיוצג על ידי באי הכוח הנוכחים והמצביעים),
אלא אם נקבע אחרת בשטר הנאמנות ו/או בתוספות להם.
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הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר
הפרוטוקולים ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו ולא יהיה צריך להוכיח את מספר הקולות
שנתנו בעד הצעת החלטה או נגדה.
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הצבעה וכתב מינוי
(א)

ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.

(ב )

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם ,באמצעות
באי כוח או באמצעות כתב הצבעה .כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך
של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה ,בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול
דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת מועדים אלו בהתאם

לנסיבות ,בכפוף להוראות הדין .בכל הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה
לפי מניין קולות ,כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו ,יהיה זכאי לקול אחד בגין
כל  1ש״ח ע.נ .מאגרות החוב מהסדרה הרלוונטית שהוכיח את החזקתו בהן ושמכוחן
הוא רשאי להצביע .בהצבעה שנערכה באמצעות כתבי הצבעה יהיו רשאים להשתתף גם
מחזיקי אגרות חוב מהסדרה הרלוונטית שלא נכחו באסיפה ובלבד שהוכיחו את
זכאותם להצביע באסיפה במועד הקובע לא יאוחר ממועד נעילת ההצבעה/אסיפה.
במקרה של מחזיקים במשותף ,יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון
מביניהם במרשם ,אם בעצמו ואם על ידי שלוח.
כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד
למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי
באסיפה.
(ג)

מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני הנאמן אישור על בעלות,
לרבות ייפוי כח אם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה ,אשר יועבר
לנאמן עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח ,אלא אם נקבע אחרת
בהודעת זימון האסיפה.

(ד )

ייפוי כוח להשתתפות באסיפה יהיה בתוקף לתאריך האסיפה ולאסיפה הנדחית ובלבד
שהאסיפה הנדחית תתקיים לא יאוחר מעשרה ( )10ימים מהתאריך שנקבע לאסיפה
המקורית.

(ה)

החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על
שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב ,וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או
למי שיקבע על ידו ,ובלבד שהמחזיק הלא רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה
לרישומים.

(ו)

כתב מינוי שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו סמכות
לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב
חתומה בחותמת התאגיד בצירוף חתימת מורשי החתימה בתאגיד.

(ז)

כתב מינוי של שלוח יערך בכל צורה מקובלת.

(ח)

שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות חוב.

(ט)

כתב מינוי ויפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי ,או העתק מאושר של
יפוי כוח כזה ,יופקד במשרד הרשום של החברה לא פחות מ 48 -שעות לפני המועד של
האסיפה לגביה ניתן יפוי הכוח ,אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.

(י)

הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה
נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרות החוב שלגביה
ניתן הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה לפני האסיפה הכללית הודעה
בכתב בדבר הפטירה ,החלטת הפסלות ,הביטול או ההעברה הנ"ל ,הכל לפי העניין.

(יא) במקרה של מחזיקים במשותף ,ימנה רק קולו של הרשום ראשון מביניהם במרשם
מחזיקי אגרות החוב ,בין בעצמו ובין על ידי בא כוחו.
(יב)

בהצבעה רשאי המחזיק באגרות חוב ,או בא כוחו ,להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד
ההצעה העומדת לדיון ובגין חלקם נגד ההצעה ובגין חלק אחר להימנע ,והכל לפי ראות
עיניו.

(יג)

יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפת
מחזיקי אגרות חוב ולרושמם בספר הפרוטוקולים .כל פרוטוקול ייחתם על ידי יושב
ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות והדיונים ,או על ידי יושב ראש האסיפה
שהתקיימה לאחריה וישמש כראיה לכאורה לעניינים הרשומים בו ,וכל עוד לא יוכח
ההיפך ,הרי שההחלטות והדיונים בכל אסיפה כזו ייחשבו כאילו נתקבלו כדין .הנאמן
ישמור את הפרוטוקולים במשרדו הרשום במשך שבע שנים.

(יד)

במקרה בו על פי שיקול דעתו הסביר של מי אשר מונה לשמש כיושב ראש האסיפה,
יידרש בחלק מהאסיפה לערוך דיון ללא נוכחות נציגי החברה ,אזי הם ומי מטעמם ,לא
ישתתפו באותו חלק של הדיון.

(טו) הנאמן ישתתף באסיפת מחזיקי איגרות חוב ,אך ללא זכות הצבעה .אדם שיתמנה על-
ידי הנאמן ,מזכיר החברה וכל אדם אחר שיוסמך על-ידי הנאמן ,יהיה רשאי להיות
נוכח באסיפות של מחזיקי איגרות החוב ,ללא זכות הצבעה.
(טז) בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב הנוכחים באסיפה ,שנוכח בה מנין חוקי,
רשאי היושב ראש ,ולפי דרישת רוב כזה הינו חייב ,לדחות את המשך קיום האסיפה
מפעם לפעם וממקום למקום ,כפי שהאסיפה תחליט .אם האסיפה נדחתה לעשרה ימים
או יותר ,תינתן הודעה על האסיפה הנדחית באותו אופן לפיו מודיעים על האסיפה
הראשונה .פרט לאמור לעיל ,לא יהיה מחזיק אגרת חוב זכאי לקבל כל הודעה על דחייה
או על העניינים שבהם ידונו באסיפה הנדחית .לא ידונו באסיפה נדחית אלא בעניינים
שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על הדחייה .יושב ראש האסיפה רשאי
לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה .מובהר ,כי בהצבעה על פי כתבי הצבעה,
זכאי להצביע גם מחזיק שלא נכח באסיפה הרלוונטית ,וזאת בכפוף להוכחת זכאותו
להשתתף ולהצביע באסיפה במועד הקובע לאסיפה ,והכול טרם מועד נעילת האסיפה /
ההצבעה באסיפה.
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קביעת עניין מנוגד
(א) בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (בין שזומנה על ידי החברה ,או מחזיקי אגרות
החוב) ,יבחן מי שמונה לשמש כיושב ראש האסיפה קיומם של עניינים מנוגדים (כהגדרת
מונח זה להלן) אצל מחזיקי אגרות החוב המבקשים להשתתף באסיפה ,בהתאם לנסיבות
העניין ,ויקבע מי מבין המשתתפים הינו מחזיק בעל עניין מנוגד אשר לגביו יחולו
ההוראות שלהלן.
(ב) יושב ראש האסיפה רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב המבקש להשתתף באסיפת
מחזיקים למסור לו הצהרה בכתב בדבר קיומם ו/או אי קיומם של עניינים מנוגדים שיש
לאותו מחזיק כאמור להלן .מחזיק אשר לא ימסור ליושב ראש האסיפה הצהרה כאמור
לאחר שהתבקש לעשות כן יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין מנוגד .יושב ראש האסיפה
יסתמך על ההצהרות שיוגשו לו כאמור בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה
נוספת.
קולותיהם של מי שיושב ראש האסיפה קבע על פי ההוראות שלהלן ,כי הינו מחזיק בעל
ענין מנוגד  -לא יובאו במניין הקולות המצביעים באסיפת מחזיקים.
(ג) יובהר ,כי קולו של מחזיק שיושב ראש האסיפה קבע על פי ההוראות שלהלן ,כי הינו
מחזיק בעל עניין מנוגד כן יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש
לפתיחת אסיפת המחזיקים.
(ד) בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון
את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף (ב) לעיל ,או של מחזיקים
שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור (ולעניין זה יראו מחזיק אשר מכהן כנושא
משרה בחברה או מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס
ההחלטה המועלית להצבעה באסיפה ו/או במועד האירוע כמחזיק בעל עניין מנוגד) (להלן
ביחד :״מחזיקים בעלי עניין מנוגד״).
(ה) על אף האמור בס״ק (ד) לעיל ,פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים
בעלי עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
מאותה סדרה ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של
המחזיקים בעלי עניין מנוגד.
(ו) מחזיק בעל "עניין מנוגד" משמעו ,בין היתר ,גם כל מחזיק אשר יצהיר בכתב ליושב ראש
האסיפה כי הינו בעל עניין מהותי ,אישי או אחר ,אשר נוסף על עניינם של כלל מחזיקי
אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הנובע מעצם אחזקת אגרות החוב ,לרבות עניין
כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק ושל תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי
עניין בו.

(ז) על אף האמור לעיל ,מובהר ומוסכם כי בכל מקרה לא יראו בחברה ממשלתית ,או בחברה
בת ממשלתית ,או בחברה מעורבת (כהגדרת מונחים אלו בחוק החברות הממשלתיות) ,או
בכל תאגיד או גוף סטטוטורי ,כבעלי עניין מנוגד ,אך ורק משום העובדה כי הם נמצאים
בשליטת מדינת ישראל או שמדינת ישראל מחזיקה בהם אמצעי שליטה.
(ח) יושב ראש האסיפה יבחן את אופן הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו
להשתתף באסיפה על פי כל האמור לעיל ,ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט המוסמך
לקבלת הוראות בנושא .יובהר כי לא תכונס אסיפה נפרדת נוספת של אותם מחזיקים
אשר לגביהם קבע יושב ראש האסיפה כי הינם מחזיק בעל 'עניין מנוגד' ,וכי לצורך קבלת
החלטה מחייבת תספיק ההחלטה שהתקבלה באסיפת המחזיקים הטהורים ולא יידרש
לשם כך אישור ההחלטה גם באסיפה של מחזיקים בעלי 'עניין מנוגד'.
כל האמור בתוספות זו כפוף להוראות שטר הנאמנות.
*

*

*

תאריך_____________ :

חברת חשמל לישראל בע"מ ("החברה")
תמצית תניות בהנפקה
להלן תמצית תניות בהנפקה הנכללות בטיוטת שטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה  )29ובשטר השעבוד ביחס
לשעבוד צף של נכסי החברה המצורף כנספח לשטר הנאמנות ("שטר הנאמנות" ו" -אגרות החוב" ,בהתאמה):


מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי מסמכי ההנפקה .הוא אינו ממצה ואינו מחליף
קריאה מלאה של המסמכים המחייבים .בכל מקרה של סתירה בין מסמכי ההנפקה לבין מסמך זה יגברו
מסמכי ההנפקה.



במסמך זה "החוזר" משמעו חוזר גופים מוסדיים  2010-9-3שעניינו הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים
באיגרות חוב לא ממשלתיות (בנוסחו העדכני ביותר ,וכולל כל הבהרה שניתנה לו).



אלא אם נקבע אחרת במסמך זה ,למונחים המופיעים במסמך זה ושניתנה להם הגדרה במסמכי ההנפקה,
תהא במסמך זה אותה המשמעות הנתונה להם במסמכי ההנפקה.

מעמד אגרות החוב
 אגרות החוב מובטחות בבטחונות.
להלן פירוט תמציתי של הבטחונות ,כמפורט בסעיף  2לשטר השעבוד :שעבוד צף לטובת הנאמן לאגרות
החוב על כל רכושה של החברה וכל זכויותיה עליהם חלים השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי
החברה– שווה בדרגה (פרי פסו) עם כל השעבודים הצפים האחרים שנוצרו על ידי החברה ,הקיימים כיום
ואשר יהיו קיימים בעתיד ,יחסית (פרו-ראטה) לסכומי ההתחייבויות כפי שיהיו מובטחים מזמן לזמן.
במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:
 אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:
בכירות ביחס ל .___________________________________________________:
תמצית הוראות הבכירות.___________________________________________ :
 אגרות החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד נחות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה:
________________________.
נחיתות ביחס ל .___________________________________________________:
תמצית הוראות הנחיתות.____________________________________________ :
 אגרות החוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרות.

שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.

2
רישום למסחר


קיימת קביעה מפורשת בקשר לרישום אגרות החוב למסחר בבורסה או במערכת המסחר לגופים
מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("רצף מוסדיים") ,כמפורט במבוא לשטר הנאמנות.

מגבלות על פעולות "מדללות"


קיימות מגבלות על נטילת חוב פיננסי נוסף._______________________________ :



קיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים ("שעבוד שלילי") ,כדלקמן :החברה מתחייבת כי עד למועד
הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של החוב על פי שטר נאמנות זה ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב ,החברה מתחייבת כי לא תיצור לטובת צד שלישי שעבוד כלשהו על נכסיה
וזכויותיה שאינו קיים במועד חתימת שטר הנאמנות ,אלא אם כן התקבלה לכך הסכמה מראש של
המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,למעט( :א) שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה
בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף החל לפי שטר נאמנות זה; (ב) שעבודים מותרים
כפי שפורטו בסעיף  9.3לשטר הנאמנות; וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק של החברה בישראל שניתנו
במהלך העסקים הרגיל של החברה ,בסכום כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר ארה"ב .לפרטים
נוספים ראו סעיף  9.2לשטר הנאמנות.

אמות מידה פיננסיות


קיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פיננסיות.________________________ :

מגבלות על "חלוקה"


קיימת קביעה מפורשת האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של
מניות ,כמפורט בסעיף  21.15לשטר הנאמנות.



קיימות מגבלות על "חלוקה"._________________________________________ :



קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים._______________________________ :

מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה"


קיימות מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה".______________________________ :

שינויי מבנה


קיימות מגבלות על שינוי שליטה.______________________________ :



קיימות מגבלות על עסקאות מיזוג ורכישה :בהתאם ובכפוף לסעיפים  11.1.12ו 11.2 -לשטר הנאמנות,
ככל שיבוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של המחזיקים באגרות החוב בהחלטה מיוחדת (כהגדרתה
בשטר הנאמנות) ,יהיו מחזיקי אגרות החוב רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ,אלא אם כן
הצהירה החברה או החברה הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח
מיידי במערכת המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר
שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים באגרות
החוב.

3
דירוג
 אגרות החוב מדורגות :אגרות החוב מדורגות על ידי מעלות  S&Pבע"מ ומדרוג בע"מ בדירוג של [__] ו-
[_] ,בהתאמה.
 קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג  -בהתאם ובכפוף לסעיפים  11.1.10ו 11.2 -לשטר הנאמנות ,ככל
שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת
החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת שתי חברת הדירוג בחברה מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג
החדשה פרסמה דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים ממועד החלפת חברת הדירוג) ,יהיו מחזיקי
אגרות החוב רשאים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי (מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי).
 קיימות הוראות התאמה של תנאי אגרות החוב בעת ירידת דירוג :סעיף 4א לשטר הנאמנות כולל מנגנון
אשר מתאים את שיעור הריבית של אגרות החוב בהתאם לשינוי הדירוג .לפרטים נוספים ראו סעיף 4א
לשטר הנאמנות.
 קיימת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת ואם שינתה מתחייבת לפרסם
סיבות להחלפה ,כמפורט בסעיף  21.14לשטר הנאמנות.
עילות העמדה לפירעון מיידי
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
אי תשלום

11.1.1

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו של קרן ,ריבית
(לרבות ריבית פיגורים) או הפרשי הצמדה המגיע ממנה
למחזיק אגרת החוב האמור על פי שטר הנאמנות תוך
 10יום מהמועד הקבוע לפירעונו.

הפרה יסודית או הפרת
התחייבויות מהותיות

11.1.6

אם החברה הפרה איזו מהתחייבויותיה המהותיות על
פי שטר הנאמנות ומחזיקי אגרות החוב ו/או תפר את
תנאי שטר הנאמנות בהפרה יסודית ,לאחר קבלת

אי נכונות מצגים

11.1.7

החלטה מיוחדת נתנו הודעה לחברה לתקן את ההפרה
והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך  21ימים
ממתן ההודעה.

הפרת התחייבויות ספציפיות
 מגבלות על גיוס חוב נוסףכולל מגבלות על הרחבת
סידרה

לא קיים

אם התברר כי איזה ממצגי החברה בשטר הנאמנות לא
היה נכון במועד חתימת שטר הנאמנות ,ובמקרה בו
מדובר בהפרת מצג הניתנת לתיקון – ההפרה לא תוקנה
בתוך  14ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה.

4
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
הפרת התחייבות ספציפית -
אי יצירת שעבודים (שעבוד
שלילי)

11.1.8

הפרת התחייבות ספציפית -
מגבלות על חלוקה

לא קיים

הפרת התחייבות ספציפית –
מגבלות על עסקאות בעלי

לא קיים

למעט( :א) שעבודים צפים על רכוש החברה וזכויותיה
בדרגה שווה (פרי פסו) או נחותה מדרגת השעבוד הצף
החל לפי שטר הנאמנות; (ב) שעבודים מותרים כפי
שפורטו בסעיף  ;9.3וכן (ג) שעבודים על חשבונות הבנק
של החברה בישראל שניתנו במהלך העסקים הרגיל של
החברה ,בסכום כולל שאינו עולה על  25,000,000דולר
ארה"ב.

שליטה
אם החברה לא פרסמה דוחות כספיים שהיא חייבת
בפרסומם לפי כל דין בתוך  30ימים מהמועד האחרון
שבו היא נדרשת לפרסומם לפי כל דין או בתוך  30ימים
מתום מועד הארכה שניתן לחברה על ידי רשות

הפרת התחייבות ספציפית -
אי פרסום דוחות כספיים
במועד הנדרש

11.1.15

הפרת התחייבות ספציפית -
אמות המידה הפיננסיות

לא קיים

החלטת פירוק ,צו פירוק
קבוע וסופי

11.1.2

למעט ,במקרה של פירוק למטרות מיזוג עם חברה
אחרת או שינוי במבנה החברה

צו פירוק זמני ,מינוי מפרק
זמני או כל החלטה שיפוטית

11.1.2

ככל שלא בוטל בתוך  45ימים ממועד מתן הצו או קבלת
ההחלטה ,לפי העניין ,ולמעט פירוק למטרות מיזוג עם

מוסמכת לפרסום הדוחות הכספיים כאמור ,לפי
המאוחר.

בעלת אופי דומה

הטלת עיקול או ביצוע פעולת
הוצל"פ

חברה אחרת או שינוי במבנה החברה .על אף האמור
לעיל ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לצו
לפירוק זמני שניתן על ידי בית המשפט לבקשת החברה
או בהסכמתה.
11.1.3

ככל שיוטל עיקול בסכום מהותי על נכסי החברה ,כולם
או עיקרם ,או תבוצע פעולה של הוצאה לפועל נגדם,
כולם או עיקרם ,ולא יוסר העיקול או תבוטל הפעולה,
תוך  45יום לאחר שהוטל או בוצעה ,לפי העניין.

5
העילה

קיים (מס'

הערות

סעיף)/לא
קיים
בקשות כינוס או מינוי כונס
זמני ,צו למינוי כונס קבוע

11.1.4

ככל שמינוי כונס הנכסים הזמני לא בוטל בתוך  45יום
מיום המינוי.

בקשת הקפאת הליכים; צו
הקפאת הליכים; בקשת
החברה לפשרה או להסדר
עם נושיה לפי סעיף 350

11.1.14

ככל שניתן צו הקפאת הליכים לחברה או הוגשה על ידה
בקשה להקפאת הליכים ו/או בקשה לעשות הסדר עם
נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות (למעט למטרת
מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה,
לרבות פיצול ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי
מניותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של
איגרת החוב וכן למעט בקשה של החברה לעשות הסדר
עם נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות שלא במסגרת

לחוק החברות

הליכי חדלות פירעון או ארגון מחדש של כל
התחייבויות החברה) ,למעט אם צו הקפאת ההליכים
כאמור ו/או הבקשה של החברה לעשות הסדר עם
נושיה ,נובעים מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור
בכתב המאשר כי ההליכים כאמור או הבקשה של
החברה לעשות הסדר עם נושיה לפי סעיף  350לחוק
החברות כאמור ,חלים עקב שינוי מבני במשק החשמל
ו/או בחברת החשמל.
החברה חדלה או הודיעה על
מניהול
לחדול
כוונתה
עסקיה ,החברה הפסיקה או
הודיעה על כוונתה להפסיק
את תשלומיה

11.1.5

אך למעט אם הפסקת ניהול מרבית או כל עסקיה של
החברה הינה עקב השינוי המבני והחברה תמשיך לקיים
עסקים לאחר ביצוע השינוי המבני

חלה הרעה מהותית בעסקי
החברה ,וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את
חובותיה למחזיקי אגרות
החוב

11.1.9

אם חל שינוי מהותי לרעה בעסקי החברה ביחס למצבה
במועד הנפקת אגרות החוב ,וקיים חשש ממשי ומיידי
לכך שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן,
למעט במקרה בו השינוי המהותי לרעה כאמור נובע:
(א) מפעולה מלחמתית או משינוי במצב הגיאו-פוליטי;
(ב) ביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת
החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור בכתב
המאשר כי השינוי המהותי לרעה כאמור ,חל עקב שינוי
מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.

חשש ממשי שהחברה לא

לא קיים

6
קיים (מס'

העילה

הערות

סעיף)/לא
קיים
בהתחייבויותיה
תעמוד
המהותיות כלפי מחזיקי
אגרות החוב
השעיה או מחיקה ממסחר
בבורסה

11.1.11

Cross

11.1.13

Default/Cross

 :Accelerationהפרה צולבת

במידה שהועמד לפירעון מיידי (שלא ביוזמת החברה)
חוב למממן פיננסי של החברה ,בסכום העולה על 100
מיליון דולר ארה"ב או סכום השווה לכך בש"ח ,למעט
אם ההעמדה לפירעון מיידי של החוב למממן הפיננסי
האחר נובעת מביצוע שינוי מבני במשק החשמל ו/או
בחברת החשמל ,ובלבד שהחברה תעביר לנאמן אישור

(במקרי אי תשלום חובות
אחרים או במקרי העמדה
לפירעון מיידי של חובות
אחרים)

בכתב המאשר כי ההעמדה לפירעון מיידי כאמור ,חלה
עקב שינוי מבני במשק החשמל ו/או בחברת החשמל.
אם אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות לתקופה
העולה על  60ימים רצופים עקב נסיבות שהינן בשליטת

הפסקת דירוג

11.1.10

ירידת דירוג

לא קיים

שינוי שליטה

לא קיים

הפרת התחייבויות בקשר
לשינויים מבניים ,מיזוגים
ורכישות

11.1.12

אם בוצע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקים
באגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,אלא אם כן הצהירה
החברה או החברה הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי
איגרות החוב באמצעות מסירת דיווח מיידי במערכת
המגנ"א ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד השלמת
המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה
ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות
כלפי המחזיקים באגרות החוב.

11.16

אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט

החברה ,למעט כתוצאה מהחלפת חברת דירוג בחברה
מדרגת אחרת (ובלבד שחברת הדירוג החדשה פרסמה
דירוג עדכני לאגרות החוב בתוך  60ימים ממועד החלפת
חברת הדירוג) .מובהר כי ככל שאגרות החוב תהיינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי
הפסקת דירוג על ידי חברה אחת לא תהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי.

השעייה ממסחר

השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כמשמעות עילה
זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,ואם ההשעיה לא

7
העילה

הערות

קיים (מס'
סעיף)/לא
קיים
בוטלה בתוך  90ימים.

הפרת התחייבויות בקשר עם
הרחבת סדרת אגרות חוב

11.17

החברה חדלה להיות תאגיד
מדווח

11.18

8

נציגות דחופה


קיימות הוראות המסדירות מינוי של נציגות דחופה.

הדין החל וסמכות השיפוט


נקבע הדין החל :הדין הישראלי בלבד.



נקבעה סמכות השיפוט :בתי המשפט המוסמכים בחיפה.

___________________
חברת חשמל לישראל בע"מ

 ,שגיאה! שם מאפיין מסמך לא ידוע.

נספח ב'
אופן הקצאות נוספות של אגרות החוב המוצעות לאחר תאריך המכרז
 .1הקצאה נוספת לכלל המזמינים
במקרה בו תהיה חתימת יתר ,בהתאם למפורט בדוח הצעת המדף ,תהיה החברה רשאית להקצות לכלל
המזמינים שהגישו הזמנות במחיר האחיד ליחידה שנקבע במכרזים או במחיר ליחידה הגבוה ממנו כמות
נוספת של יחידות  28ו/או יחידות  ,29לפי העניין ,והכל בהיקף שלא יעלה על  15%מהכמות שהוצעה על-פי
דוח הצעת המדף בגין היחידות האמורות .ההקצאה הנוספת כאמור בסעיף זה תיעשה בדרך הקבועה בסעיף
 2.16לדוח הצעת המדף.
 .2הקצאה נוספת למשקיעים מסווגים
 .2.1החברה תהא רשאית ,עד תום יום העסקים הראשון שלאחר ההקצאה לציבור ולא יאוחר ממועד רישום
אגרות החוב המוצעות למסחר ,להקצות למשקיעים המסווגים שהתחייבו בהתחייבות מוקדמת
לרכישת יחידות במסגרת ההצעה ,כמות נוספת של אגרות החוב בהיקף כולל שלא יעלה על 15%
מהכמות שהוצעה על-פי דוח הצעת המדף ("ההקצאה הנוספת למסווגים") .ההקצאה הנוספת
למסווגים תיעשה כדלקמן:
 .2.2לכל משקיע מסווג שהגיש התחייבות מוקדמת ,תוקצה כמות אגרות חוב (סדרה  )28ו/או אגרות חוב
(סדרה  ,)29לפי העניין ,לפי חלקה היחסי של התחייבותו מתוך סך כל ההתחייבויות;
 .2.2.1ההקצאה הנוספת למסווגים תהיה של יחידות אגרות חוב (סדרה  )28ו/או אגרות חוב (סדרה
 ,)29לפי העניין ,בהרכב זהה ליחידות שניתנה לגביהם התחייבות מוקדמת;
 .2.2.2ההקצאה הנוספת למסווגים תיעשה באותו מחיר שהוקצו בו אגרות החוב לציבור;
 .2.2.2למשקיע מסווג לא תוקצינה אגרות חוב בכמות כוללת העולה על הכמות שננקבה בהתחייבות
המוקדמת שהגיש;
 .2.2.2במקרים שבהם יציין משקיע מסווג ,אחד או יותר ,כי הוא מבקש שלא להשתתף בהקצאה
נוספת כאמור בסעיף זה לעיל ,אזי ניירות ערך שאלמלא כן היה משקיע כאמור זכאי להקצאתם
לפי סעיף  2זה ,יוקצו למשקיעים המסווגים האחרים ,ויחולו על ההקצאה התנאים בסעיף זה.
 .2.2בכל מקרה הסך המצטבר של אגרות החוב (סדרה  )28ושל אגרות החוב (סדרה  )29שיוקצו על פי דוח
הצעת המדף ,לציבור ולמשקיעים המסווגים ,לרבות בהקצאה נוספת למשקיעים מסווגים ובהקצאה
נוספת לכלל המזמינים ,ככל שתבוצע ,כאמור בסעיף  2זה ,לא יעלה על סך כולל של [_] מיליארד ש"ח
ע.נ .אגרות חוב (סדרה  )28ואגרות חוב (סדרה  ,)29יחדיו ,ובהתאם לאמור בדוח הדירוג כמפורט בסעיף
 7לדוח הצעת המדף.

נספח ג'
דוחות דירוג

נספח ד'
מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

