 28במאי 2017

ישרס חברה להשקעות בע"מ )להלן" :החברה"(
דו"ח הצעת מדף
על פי תשקיף מדף של החברה מיום  3במאי ) 2016להלן" :תשקיף המדף"( ,ובהתאם להוראות תקות
יירות ערך )הצעת מדף של יירות ערך( ,התשס"ו ,2005-מתכבדת החברה לפרסם בזאת דו"ח הצעת מדף
להפקת ולרישום יירות הערך המפורטים להלן )להלן" :דו"ח הצעת המדף"( .בדו"ח הצעת המדף תיוחס
למוחים המובאים בו המשמעות שיתה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן צוין בדו"ח הצעת המדף אחרת.
.1

יירות הערך המוצעים
.1.1

עד  150,000,000ש"ח ערך קוב של אגרות חוב )סדרה טז'( )להלן" :אגרות החוב"( רשומות על
שם ,העומדות לפירעון בארבעה-עשר ) (14תשלומים כדלקמן :שישה ) (6תשלומים של  4%כל
אחד מסך הקרן יפרעו ביום  31ביואר של כל אחת מהשים  2018עד ) 2023כולל(; ארבעה )(4
תשלומים של  9%כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  30ביולי של כל אחת מהשים  2024עד 2027
)כולל(; וארבעה ) (4תשלומים של  10%כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  30ביולי של כל אחת
מהשים  2028עד ) 2031כולל( .יובהר ,כי התשלום אחרון של קרן אגרות החוב יפרע ביום 30
ביולי .2031
אגרות החוב תשאה ריבית שתית בשיעור קבוע של ) 2.4%בכפוף לשיוי שיעור הריבית
במקרה של שיויים בדירוג אגרות החוב ו/או אי עמידה באמות מידה פיסיות ,כמפורט
בסעיף  4.1.4להלן וסעיף  8לתוספת הראשוה לשטר האמות לאגרות החוב מיום  28במאי
 2017המצורף לדו"ח הצעת המדף כספח ג' )להלן" :שטר האמות"(( .הריבית תשולם
פעמיים בשה בימים  31ביואר ו 30 -ביולי של כל אחת מהשים  2017עד ) 2031כולל( ,החל
מיום  30ביולי  ,2017כאשר תשלום הריבית האחרון יבוצע ביום  30ביולי  ,2031וזאת בעד
התקופה של ששה חודשים שהסתיימה ביום הקודם למועד התשלום .התשלום הראשון של
הריבית יבוצע כאמור ביום  30ביולי  2017והתשלום האחרון יבוצע ביום  30ביולי .2031
לפרטים וספים אודות הריבית ,לרבות אופן חישובה ר' סעיף  6לתוספת הראשוה לשטר
האמות .קרן אגרות החוב והריבית בגיה תהייה קובות בש"ח וצמודות לעלייה במדד
המחירים לצרכן שפורסם בחודש מאי  2017בגין חודש אפריל  ,2017ובאופן שתחול הגה ,כך
שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלווטי יהיה מוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד
התשלום המדד היסודי ,כהגדרת מוחים אלה בסעיף  4לתוספת הראשוה לשטר האמות.
ביחד עם;
עד  150,000כתבי אופציה )סדרה  ,(15רשומים על שם ,המוצעים בדרך של הרחבת סדרת
כתבי האופציה שהופקה לראשוה על פי דו"ח הצעת מדף מיום  30באפריל  2017אשר פורסם
מכוח תשקיף המדף )להלן" :דו"ח הצעת המדף הראשון של כתבי האופציה"( )מספר
אסמכתא ,(2017-01-044409 :היתים למימוש למיות רגילות ,באופן שבו כל כתב אופציה
יהיה יתן למימוש למיה רגילה אחת ,בכפוף להתאמות המפורטות בסעיף  4.2.3להלן )להלן:
"מיות המימוש"( וזאת בכל יום בו מתקיים מסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ
)להלן" :הבורסה"( ,החל ממועד רישומם למסחר בבורסה ,ועד ליום  28באוגוסט ) 2017כולל(
)"המועד האחרון למימוש" ו" -כתבי האופציה המוצעים" ,בהתאמה( למעט במועדים
המפורטים בסעיף  4.2.2להלן ,כגד תשלום במזומן של מחיר מימוש בסך של  450ש"ח )לא
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צמוד( לכל כתב אופציה )סדרה ") (15מחיר המימוש של כתב אופציה" ו" -תקופת המימוש
של כתבי האופציה" ,בהתאמה(.
אגרות החוב המוצעות וכתבי האופציה המוצעים ,יקראו יחד להלן" :יירות הערך
המוצעים".
.1.2

מובהר כי לאור הודעות  Standard & Poor's Maalotומידרוג בע"מ )להלן יחד" :חברות
הדירוג"( כאמור בסעיף  8להלן ,ההיקף הכולל של סך כל ההקצאה של אגרות החוב לא יעלה

.1.3

.1.4

.1.5
.1.6

.1.7

בכל מקרה על  150מיליון ש"ח ערך קוב אגרות חוב.
מיות המימוש )אשר יבעו ממימושם של כתבי האופציה המוצעים( ,תהווה לאחר הפקתן
)בהחה שכל היחידות המוצעות בדו"ח הצעת המדף יירכשו ,ובהחה של מימוש כל כתבי
האופציה המוצעים( ,כ 2.79% -מהון המיות המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה
בה )לא כולל מיות רדומות( .למען שלמות התמוה יצוין ,כי מיות המימוש )אשר יבעו
ממימושם של כתבי האופציה המוצעים( ,תהווה לאחר הפקתן )בהחה שכל היחידות
המוצעות בדו"ח הצעת המדף יירכשו ,ובהחה של מימוש כל כתבי האופציה המוצעים וכן
מימוש כל כתבי האופציה )סדרה  (15שהופקו כון למועד זה( ,כ 2.59% -מהון המיות
המופק והפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה )לא כולל מיות רדומות(.
בהתאם להוראות תקון והחיות הבורסה ,יירות הערך המוצעים על פי דו"ח הצעת מדף זה,
והמיות שתבעה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  ,(15יירשמו במרשם יירות הערך של
החברה על שם מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.
הון המיות הרגילות בות  1ש"ח ע ..הרשום של החברה היו  10,000,000ש"ח מחולק ל-
 10,000,000מיות רגילות בות  1ש"ח ע ..כל אחת.
ההון המופק והפרע של החברה לאחר ההפקה על פי דו"ח הצעת מדף זה )כולל 179,320
מיות רדומות( ,ככל שיוקצו כל יירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ובהחה של
מימוש כל כתבי האופציה המוצעים ,יהיה  5,553,896ש"ח מחולק ל 5,553,896 -מיות רגילות
בות  1ש"ח ע .כל אחת .למען שלמות התמוה יצוין ,כי ההון המופק והפרע של החברה
לאחר ההפקה על פי דו"ח הצעת מדף זה )כולל  179,320מיות רדומות( ,ככל שיוקצו כל
יירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ובהחה של מימוש כל כתבי האופציה המוצעים,
וכן מימוש כל כתבי האופציה )סדרה  (15שהופקו כון למועד זה יהיה  5,963,676ש"ח מחולק
ל 5,963,676 -מיות רגילות בות  1ש"ח ע .כל אחת.
להלן פרטים בדבר שער סגירת המיה הגבוה ביותר והמוך ביותר של מיות החברה בכל אחת
מן השים  2015ו 2016 -ובתקופה שתחילתה מיום  1.1.2017ועד ליום  27במאי 2017
)התוים מצויים באגורות למיה והים מתואמי דיבידד(:
תקופה

השער המוך

השער הגבוה
תאריך

השער

תאריך

השער

2015

26.11.2015

28,843.95

29.01.2015

17,299.37

2016

11.12.2016

38,111.67

11.02.2016

24,550.89

*2017

23.05.2017

43,380.00

08.01.2017

35,093.71

* תקופה שתחילתה מיום  1ביואר  2017ועד ליום 27במאי ) 2017כולל(.
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.2

אופן הצעת יירות הערך – הצעה אחידה לציבור בדרך של מכרז
.2.1

אופן הצעת אגרות החוב )סדרה טז'(
.2.1.1

יירות הערך האמורים מוצעים בזה לציבור בהצעה אחידה כהגדרתה בתקות
יירות ערך )אופן הצעת יירות ערך לציבור( ,התשס"ז) 2007-להלן" :תקות הצעה
לציבור"( ב 150,000 -יחידות בדרך של מכרז על מחיר היחידה )להלן" :המכרז"(,
כשהרכב כל יחידה ומחירה הים כדלקמן )להלן" :יחידה"(:
 1,021ש"ח
 1,000ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה טז'(
כתב אופציה )סדרה  (15אחד ללא תמורה

--======

סה"כ המחיר המיימאלי ליחידה

 1,021ש"ח

מחיר היחידה שיקבע במכרז לא יפחת כאמור ממחיר  1,021ש"ח )להלן" :המחיר
המיימאלי"(.
שער הסגירה של מיית החברה בבורסה ביום א' 28 ,במאי  ,2017היה  431.90ש"ח.
.2.1.2

בקשה לרכישת יחידות שתוגש במסגרת המכרז ואשר המחיר הקוב בה מוך
מהמחיר המיימאלי ,תהיה בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

.2.1.3

כל מבקש יהיה רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שוים ,אשר לא יפחתו
מהמחיר המיימאלי ושיהיו קובים במרווחים של  1ש"ח באופן שהמדרגה
הראשוה שבה יתן להזמין יחידות היה במחיר של  1,021ש"ח ,ולאחריה יתן
להזמין יחידות במחיר של  1,022ש"ח 1,023 ,ש"ח 1,024 ,ש"ח וכו' .בקשה שאיה
וקבת במחיר ליחידה השווה לאחת ממדרגות המחיר ה"ל או שאיה וקבת בכמות
יחידות שלמה תעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה או תעוגל לכמות היחידות
השלמה הקרובה כלפי מטה ,לפי העיין.

.2.1.4

התקופה להגשת הזמות ליחידות המוצעות לציבור תחל ממועד פרסום דו"ח הצעת
המדף ותסתיים ביום ב' 29 ,במאי בשעה ) 16:30להלן" :יום המכרז"( ,ובלבד
שיחלפו לפחות  7שעות מתוכן לפחות  5שעות מסחר בבורסה ממועד פרסום דו"ח
הצעת המדף עד לסיום התקופה להגשת הזמות ליחידות המוצעות לציבור .הזמות
לרכישת יחידות תוגשה לחברה באמצעות רכז ההפקה )כהגדרתו להלן( או
באמצעות סיפי בקים או חברים אחרים בבורסה )להלן יחד" :המורשים לקבלת
בקשות"( ,לא יאוחר מהשעה  16:30ביום המכרז על גבי טפסים אותם יתן להשיג
אצל המורשים לקבלת בקשות .כל בקשה לרכישת יחידות תיחשב כמוגשת אם
תתקבל אצל המורשה לקבלת בקשות עד לשעה  16:30ביום המכרז )להלן" :תום
התקופה להגשת הזמות"( ובלבד שהמורשה לקבלת בקשות שקיבלה יעבירה לרכז
ההפקה לא יאוחר מהשעה  17:30באותו יום.

.2.1.5

בכפוף להוראות כל דין ,הבקשות לרכישת יחידות הין בלתי חוזרות .כל בקשה
תחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את יירות הערך שיוקצו לו
כתוצאה מהעות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההפקה את
התמורה המלאה המגיעה ממו ,על פי תאי תשקיף המדף ודו"ח הצעת המדף ,של
יירות הערך שיוקצו לו עקב היעות על פי תאי תשקיף המדף ודו"ח הצעת המדף
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לבקשתו .יובהר ,כי מבקש שהגיש הזמה רשאי לחזור בו מהזמתו עד לתום
התקופה להגשת הזמות.
.2.1.6

המזמין יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ומחיר היחידה
המוצע על ידו לכל יחידה אשר לא יפחת מהמחיר המיימאלי .בקשה לרכישת
יחידות שתוגש במסגרת המכרז ואשר המחיר הקוב בה מוך מהמחיר המיימאלי
תהא בטלה ויראוה כבקשה שלא הוגשה.

.2.1.7

יתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו
של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות בלבד הקוב
בה ,וחלק כלשהו של יחידה הקוב בה ,יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכתחילה.
בקשה שמספר היחידות הקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.

.2.1.8

רכז ההפקה )כהגדרתו ב"פרטי הצעת אגרות החוב )סדרה טז'(" בספח א' לדו"ח
הצעת המדף( יהיה בק לאומי לישראל בע"מ ,מרחוב אחד העם  ,9תל אביב – יפו
)להלן" :רכז ההפקה"(.

.2.1.9

עד השעה  12:00בצהרים ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז יעבירו
המבקשים לרכז ההפקה באמצעות המורשים לקבלת בקשות ,את מלוא התמורה
המגיעה מהם עבור היחידות ,אשר לגביהן עתה ההצעה ,לחשבון האמות,
כהגדרתו ב"פרטי הצעת אגרות החוב )סדרה טז'(" בספח א' לדו"ח הצעת המדף.

 .2.1.10לפירוט וסף בוגע להליכי המכרז ,פרסום תוצאותיו ,תשלום התמורה בגין
היחידות ,אופן קביעת מחיר היחידה במכרז וחלוקת היחידות ,ר' "פרטי הצעת
אגרות החוב )סדרה טז'(" בספח א' לדו"ח הצעת המדף.
במקרה של ביטול המכרז לא יופקו יירות הערך המוצעים במסגרת המכרז ,לא יירשמו
למסחר בבורסה ,ולא ייגבו כספים מהמשקיעים בקשר לאותן יחידות.
.3

משקיעים מסווגים
.3.1

מתוך היחידות המוצעות לציבור ,לגבי  120,000יחידות יתו התחייבויות מוקדמות לרכישתן
ממשקיעים מסווגים ,1ששמותיהם מפורטים בסעיף  3.3להלן ,לפיהן יגישו המשקיעים
המסווגים בקשות במכרז לרכישת יחידות במחיר ליחידה ,בהתאם לעיין ,ובכמויות
המפורטות להלן בסעיף  3.3להלן.

.3.2

בסעיף  3.2זה "חתימת יתר" –
היחס שבין כמות יירות הערך שהוגשו לגביהם הזמות בבמחיר ליחידה שייקבע במכרז ,לבין
כמות יירות הערך שותרה לחלוקה )כהגדרתה להלן( ,ובלבד שהוא עולה על אחד .על פי
תקות יירות ערך הצעה לציבור ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים מסווגים
כדלקמן:
הייתה חתימת היתר עד  5מכמות היחידות שהוצעה לציבור ,תוקצה לכל משקיע מסווג 100%
מהכמות שהתחייב לרכוש.
הייתה חתימת היתר יותר מ 5 -מכמות היחידות שהוצעה לציבור ,תוקצה לכל משקיע מסווג
 50%מהכמות שהתחייב לרכוש.

" 1משקיע מסווג" – כהגדרתו בתקה  1לתקות הצעה לציבור .כמו כן ,על משקיע מסווג להתחייב לרכוש יירות ערך בהיקף של
 800,000ש"ח לפחות.
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בסעיף  3.2זה "כמות יירות הערך שותרה לחלוקה" –
כמות יירות הערך שהוצעה במכרז על מחיר היחידה ,על פי דו"ח הצעת המדף ,לאחר שוכתה
ממה כמות יירות הערך שהוגשו לגביהם הזמות במחיר ליחידה הגבוה ממחיר היחידה
שייקבע במכרז.
במקרה וכמות יירות הערך שותרה לחלוקה איה מספיקה להקצאה כאמור לעיל תוקצה
הכמות שותרה לחלוקה ,כהגדרתה לעיל ,למשקיעים המסווגים שהגישו הזמות במחיר
ליחידה שייקבע במכרז לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות
המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידה .בקשות המשקיעים המסווגים תוגשה במסגרת
המכרז ותיחשבה כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת מחיר ליחידה ולצורך חלוקת
היחידות ,בכפוף לאמור בס"ק  3.2זה במצב של "חתימת יתר" .במקרה ולא תהיה חתימת יתר
הזמות המשקיעים המסווגים תיחשבה כהזמות הציבור לעיין חלוקת היחידות .אגרות
החוב יופקו למשקיעים המסווגים במחיר ליחידה הזהה למחיר ליחידה שייקבע במכרז
לציבור.
.3.3

כל אחד מהמשקיעים המסווגים ,המפורטים להלן ,התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת
לרכישת יירות הערך המוצעים על פי דו"ח הצעת מדף זה להגיש בקשות לרכישת יחידות
בכמות ובמחיר ליחידה שלא יפחתו על המפורט להלן:

משקיע
אורקום אסטרטגיות בע"מ )*(
איפין קפיטל בע"מ )*(
אלטשולר שחם ץ שותפות מוגבלת
אמטרין שותפות מוגבלת )*(
ביה קפיטל ) (2016בע"מ
די.בי.אמ .בית השקעות בע"מ
הידרופלן הדסה בע"מ )*(
הראל חברה לביטוח בע"מ וסטרו
כלל חברה לביטוח בע"מ  -וסטרו
מיטב דש קרות אמות בע"מ עבור איגמה קרות
אמות
מטור יהול השקעות בע"מ
עבר גזרים בע"מ )*(
עבר גזרים בע"מ )*(
פעילים יהול תיקי השקעות בע"מ
פרוקסימה יהול השקעות בע"מ )*(
צבי ו .ושות' בע"מ
קבוצת לג'דרי בע"מ
קרן בזלת להשקעות ביירות ערך שותפות מוגבלת
ר.י.ל ספיריט יהול והשקעות בע"מ )*(
ר.י.ל ספיריט יהול והשקעות בע"מ )*(
ר.י.ל ספיריט יהול והשקעות בע"מ )*(
רוסאריו שירותי חיתום )א.ש (.בע"מ )*(
תכלית מדדים בע"מ
תכלית מדדים בע"מ

יחידות

מחיר ליחידה

5,706
2,038
1,630
1,800
2,000
5,000
1,000
20,000
30,000

1,021
1,021
1,021
1,025
1,025
1,022
1,035
1,022
1,023

2,000
800
5,000
7,541
2,985
3,000
1,000
2,000
10,000
2,200
2,500
3,800
2,000
2,000
2,000

1,050
1,026
1,025
1,021
1,035
1,031
1,060
1,025
1,030
1,032
1,026
1,023
1,025
1,045
1,035
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תכלית מדדים בע"מ

2,000

1,025

120,000

סה"כ

)*( משקיעים מסווגים שהים מפיצים או גופים הקשורים למפיצים )ר' הערת שוליים מס' .(4
 36,585יחידות המהוות כ 30.49% -מסך היחידות שהוזמו על ידי משקיעים מסווגים ,הוזמו על
ידי מפיצים וגופים הקשורים למפיצים .יצוין ,כי אף אחד מהמשקיעים המסווגים ה"ל איו בעל
עיין בחברה.
התחייבויות המשקיעים המסווגים האמורים תקראה בסעיף זה – "התחייבות מוקדמת".

.4

.3.4

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דו"ח הצעת מדף זה עשתה
על פי העקרוות הקבועים בתקות הצעה לציבור.

.3.5

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין יחידות בכמות העולה על זו הקובה בהתחייבותם
המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמו לא ייחשבו כהזמות משקיעים מסווגים לעיין דו"ח
הצעת מדף זה ,אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועיין.

.3.6

לאור האמור לעיל ,יתה התחייבות מוקדמת על ידי משקיעים המסווגים לרכישת יחידות
המהוות  80%מסך היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז.

.3.7

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההפקה באמצעות חברי
הבורסה ,ביום הסליקה )יום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז( ,עד השעה  12:00בצהריים,
ותופקד על ידו בחשבון האמות כאמור בסעיף  2.2לספח א' לדו"ח הצעת המדף.

.3.8

המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של  0.75%מהתמורה
הכוללת בגין היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמות ובכפוף
לקיום התחייבותם להזמין כאמור.

.3.9

משקיע מסווג יהא רשאי ביום המכרז )עד לתום התקופה להגשת הזמות( ,להעלות את המחיר
ליחידה )בהתאם לאמור בסעיף  2לעיל( ,שקב בהתחייבות המוקדמת כאמור ,על ידי מסירת
הודעה בכתב לרכז ההפקה אשר תתקבל בידי רכז ההפקה עד לשעה  16:30ביום המכרז.

תאי יירות הערך המוצעים
 .4.1אגרות החוב )סדרה טז'(
בע"מ2

 .4.1.1האמן לאגרות החוב )סדרה טז'( היו שטראוס לזר ,חברה לאמות )(1992
)להלן" :האמן"( ,אשר החברה התקשרה עמו בשטר אמות )לרבות התוספת
הראשוה והשייה של שטר האמות( מיום  28במאי  ,2017המצורף לדו"ח הצעת
המדף כספח ג'.
 .4.1.2התשלומים על חשבון הקרן והריבית בגין אגרות החוב הים כמפורט בסעיף 1.1

לדו"ח הצעת מדף זה לעיל ובתוספת הראשוה לשטר האמות המצורף כספח ג'
לדו"ח הצעת המדף .היום הקובע לתשלום בוגע לאגרות החוב )קרן ו/או ריבית( יהיה
ה 25 -ביואר בגין תשלומים המשולמים ביום  31ביואר וה 24 -ביולי בגין תשלומים
המשולמים ביום  30ביולי .התשלום האחרון של הריבית בגין אגרות חוב ישולם ביחד
עם התשלום האחרון על חשבון הקרן וזאת כגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי

 2להלן פרטי ההתקשרות של שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ :יצחק שדה  ,17תל אביב ,טלפון ;03-6237777 :פקס:
 ;03-5613824איש קשר :רו"ח אורי לזר; כתובת דואר אלקטרוי .ori@slcpa.co.il :יצוין ,כי לאמן אין כל עיין מהותי בחברה
ולחברה אין כל עיין מהותי באמן.
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החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע
החברה לא יאוחר מחמישה ) (5ימי עסקים לפי מועד התשלום האחרון.
 .4.1.3הפקת אגרות החוב )סדרה טז'( איה מובטחת בשעבוד כלשהו .החברה התחייבה
שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל כסיה ללא הסכמת האמן מראש ובכתב.
לפרטים וספים ר' שטר האמות המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת המדף.
 .4.1.4שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב יותאם בגין שיוי בדירוג של אגרות החוב ו/או
באי עמידת החברה באמות מידה פיסיות .לפרטים ר' סעיף  8לתוספת הראשוה
לשטר האמות המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת מדף זה.
 .4.1.5החברה תשלם ריבית פיגורים )כהגדרתה להלן( על אגרות החוב בגין איחור בתשלום
על חשבון קרן ו/או ריבית ,ובמקרה שתשולם ריבית כאמור ,תפרסם החברה דיווח
מיידי עד  2ימי מסחר לפי תשלום ריבית הפיגורים בפועל ,בו תודיע על שיעורה ,על
שיעור הריבית הכוללת שישולם במועד התשלום ועל מועד תשלומה של הריבית
הכוללת לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור .לעיין זה "ריבית פיגורים"
משמעה – תוספת ריבית שתית בשיעור של  3%מעל שיעור הריבית שיפורסם בדוח
המיידי בדבר תוצאות ההפקה על פי דו"ח הצעת המדף.
 .4.1.6לפרטים אודות התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,לרבות התחייבויות
פיסיות )ובכלל זה מגבלה על חלוקת דיבידד( ,ר' סעיף  5לשטר האמות המצורף
כספח ג' לדו"ח הצעת המדף.
 .4.1.7לפרטים אודות עילות להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות ר'
סעיף  13לתוספת הראשוה לשטר האמות המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת המדף.
 .4.1.8לפרטים וספים אודות תאי אגרות החוב אשר אים מוזכרים בדו"ח הצעת מדף זה,
ר' שטר האמות )לרבות התוספות לו( המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת המדף.
 .4.2כתבי האופציה )סדרה (15
 .4.2.1לפרטים אודות מחיר המימוש ותקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה  ,(15ר'
סעיף  1לעיל.
 .4.2.2כתבי האופציה )סדרה  (15לא יהיו יתים למימוש ביום הקובע לחלוקת מיות
הטבה ,להצעה בדרך של זכויות ,לחלוקת דיבידד ,לאיחוד הון ,לפיצול הון או
להפחתת הון )כל אחד מה"ל יקרא להלן" :אירוע חברה"( .חל יום האקס של אירוע
חברה לפי היום הקובע של אירוע חברה ,לא יבוצע מימוש ביום האקס האמור.
 .4.2.3התאמות עקב חלוקת מיות הטבה ,הפקת זכויות וחלוקת דיבידד
החל ממועד רישומם למסחר של כתבי האופציה )סדרה  (15ועד המועד האחרון
למימוש ,תחולה על כתבי האופציה )סדרה  (15שטרם מומשו ,ההוראות הבאות:
 .4.2.3.1התאמה עקב חלוקת מיות הטבה
בכפוף לאמור להלן ,אם בתקופת קיום זכות המימוש של כתבי האופציה
)סדרה  ,(15תחלק החברה מיות הטבה ,תשמרה זכויות המחזיקים
בכתבי האופציה )סדרה  ,(15כך שמספר מיות המימוש שמחזיק כתב
אופציה יהיה זכאי להן עם מימושם ,יגדל או יקטן ,במספר המיות
מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה )סדרה  (15היה זכאי להן כמיות
הטבה ,אילו מימש את כתב האופציה )סדרה  (15עד ליום המסחר האחרון
שלפי יום האקס .מחיר המימוש של כל כתב אופציה )סדרה  (15לא
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ישתה כתוצאה מהוספת מיות כאמור .במקרה של התאמות לפי סעיף
קטן זה ,לא יהיה המבקש זכאי לקבל חלק ממיה שלמה אחת ,ויחולו
הוראות סעיף  4.2.7.3לדו"ח הצעת מדף זה .שיטת התאמה זו איה
יתת לשיוי .החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המותאם לפי
פתיחת המסחר ביום בו תיסחרה המיות "אקס הטבה".
 .4.2.3.2התאמה עקב הפקה בדרך של זכויות
בכפוף לאמור להלן ,ככל שבתקופת הקיום של זכות המימוש של כתבי
האופציה )סדרה  ,(15תוצעה לבעלי המיות של החברה ,בדרך של זכויות,
זכויות לרכישת יירות ערך כלשהם ,מספר מיות המימוש יותאם למרכיב
ההטבה בזכויות ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער העילה של המיה
בבורסה ביום המסחר האחרון לפי יום ה"אקס" לבין שער הבסיס של
המיה "אקס זכויות" .החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש
המותאם לפי פתיחת המסחר ביום בו תיסחרה המיות "אקס זכויות".
שיטת התאמה זו איה יתת לשיוי.
 .4.2.3.3התאמה בגין חלוקת דיבידד
בכפוף לאמור להלן ,ככל שבתקופת הקיום של זכות המימוש של כתבי
האופציה )סדרה  ,(15תבצע החברה חלוקת דיבידד ,כהגדרתה בחוק
החברות ,התש"ט ,1999-מחיר המימוש יוכפל ביחס שבין שער הבסיס
"אקס דיבידד" לבין שער העילה של המיה בבורסה ביום המסחר
האחרון לפי יום ה"אקס דיבידד" .החברה תודיע בדיווח מיידי על מחיר
המימוש המותאם לפי פתיחת המסחר ביום בו תיסחרה המיות "אקס
דיבידד" .שיטת התאמה זו איה יתת לשיוי.
 .4.2.4הוראות שוות להגת מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  (15בתקופת המימוש
מתאריך דו"ח הצעת המדף וכל עוד לא מומשו או לא פקעו כל כתבי האופציה )סדרה
 ,(15אולם בכל מקרה לא יאוחר מהמועד האחרון למימוש ,תחולה ,להגת מחזיקי
כתבי האופציה )סדרה  ,(15ההוראות הבאות:
 .4.2.4.1החברה תשמור כמות מספקת של מיות רגילות בהוה הרשום להבטחת
זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה )סדרה  (15ובמקרה הצורך תגרום
להגדלת ההון הרשום שלה.
 .4.2.4.2אם החברה תאחד את המיות הרגילות שבהוה המופק או תחלקן
בחלוקת משה ,יוקטן או יוגדל ,לפי המקרה ,מספר מיות המימוש
שיוקצו עקב מימוש כתבי האופציה )סדרה  ,(15לפי העיין ,לאחר פעולה
כאמור .במקרה כזה בעל כתבי האופציה לא יוכל לקבל חלק ממיה
שלמה אחת ושברי המיות שיתהוו יטפלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא
למתאים .במקרה של שיוי מספר מיות המימוש בעקבות איחוד או
חלוקה כאמור יחולו הוראות סעיף זה בשיויים המחויבים.
 .4.2.4.3החברה תעמיד במשרדה הרשום העתק מהדוחות התקופתיים והדוחות
הכספיים הבייים שלה לעיון מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  (15וזאת
בתיאום מראש ובמשך שעות העבודה הרגילות.
 .4.2.4.4החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידד או מיות הטבה
או הצעת זכויות לרכישת יירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות
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לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה ,והתאריך הקובע כאמור יקבע בהתאם
למועדים הקבועים בהוראות הבורסה ,לפי העיין.
 .4.2.4.5במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצון ,תפרסם החברה דיווח מיידי
וכן תפרסם על כך מודעה בשי עיתוים יומיים בעלי תפוצה רחבה
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית .כל מחזיק בכתב אופציה )סדרה
 (15יחשב כאילו יצל את זכות המימוש שלו לפי קבלת ההחלטה )ללא
צורך בתשלום קודם של מחיר המימוש( אלא אם כן ייתן הודעה לחברה
בתוך שלושים ) (30יום ממועד הפרסום האמור על ויתורו על הזכות
האמורה .לא תן מחזיק בכתב האופציה )סדרה  (15הודעה כאמור תוך
פרק הזמן האמור ,יהיה זכאי המחזיק לסכום שהיה מקבל בפירוק
החברה כמחזיק במיות עקב מימוש כתבי האופציה )סדרה  (15שברשותו
למיות ערב קבלת החלטת הפירוק ,וזאת ביכוי מחיר המימוש בגין
אותם כתבי האופציה )סדרה  (15מהכספים להם הוא זכאי בפירוק
כאמור ,אם וככל שתיוותר יתרה לחלוקה.
 .4.2.5הודעות מימוש כתבי האופציה )סדרה (15
הבעלים הרשומים של כתבי האופציה )סדרה  (15יהיו זכאים בתקופת המימוש
לממש את זכותם על פי כתבי האופציה )סדרה  (15לרכוש את מיות המימוש ולקבלן
בהקצאה תמורת תשלום במזומים של מחיר המימוש וזאת בתאים הבאים:
 .4.2.5.1כל מחזיק בכתב אופציה )סדרה ) (15להלן" :המבקש"( אשר ירצה לממש
את זכותו לרכוש את מיות המימוש להן הוא זכאי ,יגיש באמצעות
הבקים וחברי הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאיו רשום ,או
במישרין )אם הוא רשום בפקס מחזיקי כתבי האופציה( באופן המתואר
להלן ,בקשה בכתב בוסח מקובל )להלן" :הודעת המימוש"( בצירוף
מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה אליהם מתייחסת הבקשה ובתוספת
הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה שמימושו
מתבקש ,כשהוא מוכפל במספר כתבי האופציה שמימושם מתבקש .כמות
המיות אשר מחזיק בכל כתב אופציה יהיה זכאי לקבלן תמורת מחיר
המימוש תותאם במקרים המפורטים בסעיף  4.2.3להלן.
 .4.2.5.2יום המימוש ייחשב היום בו מסרה הודעת מימוש לחברה ,במקרה של
מסירה במישרין ,ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי
בורסה ,היום בו קיבלה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש
כתב האופציה ,הממלאת את כל התאים המפורטים לעיל )להלן" :יום
המימוש"(.
 .4.2.5.3על המבקש יהיה לחתום ,בכל עת שיידרש לכך ,על כל מסמך וסף הדרוש
בהתאם להוראות כל דין ותקון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מיות
המימוש.
 .4.2.5.4לא מילא המבקש אחר כל התאים למימוש כתב האופציה במלואם ,אזי
תחשב הודעת המימוש כבטלה ,ומכתבי הקצאת כתבי האופציה והכספים
שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש ,תוך שי ) (2ימי עסקים מעת
שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.
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 .4.2.5.5הודעת מימוש איה יתת לביטול או לשיוי .לא תיתן זכות לממש חלק
מכתב אופציה.
 .4.2.5.6כתב אופציה שמומש יהיה בטל החל מתאריך המימוש ולא יקה זכות
כלשהי.
 .4.2.5.7חל מועד תום תקופת המימוש ביום שאיו יום מסחר ידחה המועד ליום
המסחר הבא אחריו.
 .4.2.6חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוחות הזמים למימוש כתבי האופציה
חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוחות הזמים למימוש כתבי אופציה ,קובעים,
כון למועד דו"ח הצעת מדף זה ,כדלקמן:
 .4.2.6.1הודעת מימוש שתתקבל עד שעה  12:00בצהריים במשרדי חבר הבורסה,
באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה )סדרה  ,(15תועבר על ידי החבר
למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה  12:00בצהריים ביום המסחר הבא
אחריו.
 .4.2.6.2קיבלה מסלקת הבורסה הודעת מימוש מחבר הבורסה עד שעה 12:00
בצהריים ,תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה הכספית
ותזכה בהתאם את החברה לרישומים ,זאת לא יאוחר משעה 12:00
בצהריים ביום המסחר הבא לאחר שמסרה לה ההודעה כאמור.
 .4.2.6.3קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף  4.2.6.2לעיל עד
שעה  12:00בצהריים ,תעביר החברה לרישומים את בקשת המימוש
למשרדי החברה לא יאוחר מהשעה  12:00בצהריים ביום המסחר הבא
אחריו.
 .4.2.6.4כל הודעה מאלה המויות בסעיפים  4.2.6.1עד  4.2.6.3לעיל שתתקבל
לאחר השעה  12:00בצהריים בכל יום מסחר ,תיחשב כאילו התקבלה
לפי השעה  12:00בצהריים ביום המסחר הבא אחריו.
 .4.2.6.5למרות האמור לעיל ,במועד האחרון למימוש ,וככל שהמועד האחרון
למימוש איו יום מסחר ,ביום המסחר הבא ,על חברי מסלקת הבורסה
להעביר למסלקה את הודעות המימוש הסופיות עד השעה  .12:00המימוש
יבוצע באותו יום .חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה,
תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את כתבי האופציה המוחזקים
באמצעותו והן יפקעו.
 .4.2.6.6על אף האמור לעיל ,מודגש כי על מימוש כתבי האופציה )סדרה  (15יחולו
חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.
 .4.2.6.7וצר שבר במיה הובע ממימוש כתבי האופציה )סדרה  (15לאחר פעולת
מימוש ,תעוגל הכמות ליחידה הקרובה כלפי מטה.
 .4.2.7הקצאה ותעודות
 .4.2.7.1לא יאוחר משי ימי מסחר לאחר יום המימוש ,תקצה החברה למבקשים
באמצעות תעודות את מיות המימוש המגיעות להם ,וזאת על שם החברה
לרישומים .לאור האישור העקרוי לרישום למסחר בבורסה של מיות
המימוש ,תפה החברה לבורסה בבקשה לגרום ,בסמוך לאחר מכן,
לרישומן של מיות מימוש למסחר בבורסה.
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 .4.2.7.2בהתאם לאמור בתקון הבורסה ,כל מיות המימוש שתבעה ממימוש
כתבי האופציה )סדרה  (15יירשמו במרשם בעלי המיות על שם החברה
לרישומים ,כמפורט בסעיף  4.2.7.1לעיל.
 .4.2.7.3המבקש לא יהא זכאי להקצאת חלק ממיית מימוש ,וכל עודפי מיות
המימוש שיתהוו ,אם יתהוו ,ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך תקופה
של שלושים ימים ממועד ההקצאה ה"ל ,והתמורה לאחר יכוי הוצאות
המכירה ,עמלות והיטלים אחרים ,אם יהיו ,תשולם לזכאים תוך שבעה
ימין ממועד המכירה .החברה לא תשלח המחאות לזכאים בסכומים
הקטים מ 50 -ש"ח ,אך יתן יהיה לקבל סכומים כאמור במשרדי החברה
לאחר תיאום מראש .זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה לקבלת
סכום כאמור בתוך שים עשר חודשים ממועד המכירה ,יאבד את זכותו
לסכום זה.
 .4.2.8העברה ופיצול של כתבי האופציה )סדרה (15
 .4.2.8.1העברה
מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה )סדרה  (15יתים להעברה ולוויתור
ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה מתאים .שטר ההעברה יהא במתכות
דומה לשטר העברת מיות )בשיויים המחויבים( וסעיפי תקון החברה
החלים על העברת מיות משולמות במלואן והסבתן ,יחולו ,בשיויים
המחויבים ,על העברת מכתבי ההקצאה של האופציה )סדרה  .(15שטר
העברה כאמור יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה ביחד עם מכתב
ההקצאה וכן בצירוף כל ההוצאות הכרוכות בהעברה ,כולל סכום הדרוש
לשם תשלום כל מס והיטל אחר ,באם יהיו כאלה .הדירקטוריון רשאי
לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות המעביר ועל זכותו להעביר את
כתב האופציה )סדרה  ,(15ובהיעדר הוכחה כאמור ,רשאי הדירקטוריון
לסרב לרשום העברה כאמור.
 .4.2.8.2פיצול
כל מכתב הקצאת כתבי אופציה )סדרה  (15יתן לפיצול למספר מכתבי
הקצאה ,ובלבד שסך כל מספר כתבי האופציה )סדרה  (15הכלולים בהם,
שווה למספר כתבי האופציה )סדרה  (15שכללו במכתב הקצאה שפיצולו
מבוקש וכן שכל מכתב יתייחס לכתבי אופציה שלמים .הפיצול יעשה על
פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו מכתב הקצאה,
בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש .כל הוצאות הכרוכות בפיצול,
לרבות היטלים ומיסים ,אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.
 .4.2.9פקיעת כתבי האופציה )סדרה (15
 .4.2.9.1כתב אופציה שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מיות המימוש.
 .4.2.9.2כתב אופציה אשר לא ימומש עד המועד האחרון למימוש ,דהייו ,שהודעת
המימוש ,מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגיו לא יתקבלו בחברה )בגין
כתבי אופציה המוחזקים על ידי מחזיקים רשומים( או במסלקת הבורסה
)בגין כתבי אופציה המוחזקים על ידי מחזיקים לא רשומים( ,בהתאם
לתאים הקבועים בסעיף  4.2.6לדו"ח הצעת מדף זה ,עד לאותו תאריך,
לא יקה זכות כלשהי ויפקע בתאריך האמור.
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 .4.2.10שיוי זכויות כתבי האופציה )סדרה  (15ואספות מחזיקי כתבי האופציה )סדרה (15
באישור מוקדם על פי החלטה שתתקבל ברוב של  65%מהמצביעים באסיפה כללית
פרדת של בעלי כתבי האופציה )סדרה  ,(15רשאית החברה להתפשר עם בעלי כתבי
האופציה )סדרה  (15בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או לבצע כל תיקון ,שיוי או
הסדר של זכויותיהם או של תאי כתבי האופציה.
על אף האמור לעיל ,על פי תקון הבורסה כון למועד דו"ח הצעת מדף זה ,ובכפוף לכל
שיוי בו ,לא יתן לשות את תאי כתבי האופציה )סדרה  (15הוגעים לתקופת
המימוש ,מחיר המימוש ,תאי ההצמדה והתאמות למיות הטבה ,זכויות ודיבידד,
למעט שיוי תקופת המימוש ו/או מחיר המימוש ו/או תאי הצמדה של כתבי
האופציה במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף  350לחוק החברות .בוסף,
בהתאם לתקון ולהחיות הבורסה כון למועד דו"ח הצעת מדף זה ,ובכפוף לכל שיוי
בהם ,רשאית החברה לשות את מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או
הליך מיזוג של החברה ,ובלבד שהשיוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך
כאמור ,כאשר האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת מערכן הקוב של מיות
המימוש.
בהתאם לתקון ולהחיות הבורסה )בוסחן כון למועד דו"ח הצעת מדף זה(" ,הליך
הפיצול" משמעו לעיין זה – הליך בו החברה תעביר לבעלי המיות שלה מיות שהיא
מחזיקה בחברה אחרת ,או הליך שבו החברה תעביר כסים והתחייבויות לחברה
חדשה שהוקמה לצורך הפיצול ובעלי המיות בחברה החדשה יהיו גם בעלי המיות
בחברה המעבירה את הכסים וההתחייבויות והכל בתאי שהליך הפיצול עשה
בתאים שווים לבעלי המיות של החברה; "הליך מיזוג" משמעו לעיין זה – הליך בו
כל המיות של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לבעלותה של חברה
רשומה אחרת או הליך בו החברה תעביר את כל הכסים וההתחייבויות שלה לחברה
חדשה או לחברה רשומה אחרת והכל בתאי שיירות הערך של החברה שמיותיה או
כסיה יועברו כאמור ,ימחקו מהרישום למסחר בבורסה וההליך ייעשה בתאים
שווים לבעלי המיות של החברה.
אם יחול שיוי בהוראות הבורסה בכל הקשור לשיוי תאי כתבי האופציה ,יחול
האמור באותן הוראות כפי שתהייה לאחר אותו שיוי.
באסיפת בעלי כתבי אופציה )סדרה  (15יהיה לכל מחזיק כתב אופציה קול אחד בגין
כל כתב אופציה המוחזק על ידו .הצבעה באסיפה כללית של מחזיקי כתבי אופציה
)סדרה  (15תהייה במיין קולות .בוסף ,הוראות תקון החברה בוגע לאסיפות
כלליות של בעלי המיות ,הרוב הדרוש לקבלת החלטות וזכויות הצבעה ,תחולה
בשיויים המחויבים ולפי העיין ,על אסיפות כלליות של בעלי כתבי האופציה )סדרה
 ,(15בכפוף להוראות חוק יירות ערך והתקות שהותקו מכוחו ,כפי שיהיו מעת לעת.
על אף האמור בסעיף זה לעיל ,החברה תקבע את המועד שבו זכאי המחזיק כתבי
אופציה להשתתף ולהצביע באסיפה כללית.
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 .4.2.11פקס בעלי כתבי האופציה )סדרה (15
החברה תהל במשרדה הרשום פקס ובו רשימה מעודכת של בעלי כתבי האופציה.
החברה תהיה רשאית לסגור את הפקס ולא להרשות בו העברות בתקופות שלא
תעליה על שלושים יום בכל שה.
 .4.2.12רישום
החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שעל שמו רשם כתב האופציה בפקס
והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפקס ולהכיר בשום אמות ,בין מפורשת ובין
מכללא ,או בכל משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר בקשר לכתב
אופציה.
 .4.2.13יורשים
מבצעי הצוואה ומהלי עזבוו של מחזיק יחיד של כתב אופציה שפטר או כשאין
מבצעי צוואה או מהלי עיזבון  -האשים שיש להם זכות בכתב האופציה בתור
היורשים של המחזיק היחיד של כתב האופציה שפטר ,יהיו היחידים שהחברה תכיר
בהם בתור מחזיקי כל זכות בכתב האופציה ,וזאת כגד כל הוכחה סבירה
שדירקטוריון החברה ימצא לכון לדרוש בדבר הוכחת זכאותם .במקרה פטירתו של
אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה ,תכיר החברה אך ורק בותר או
בותרים בחיים בתור בעלי זכות כלשהי בכתב האופציה או בתור בעלי טובת האה בו.
כל מי שעשה זכאי לכתב אופציה כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של מחזיק בכתב
אופציה ,תהיה לו הזכות ,לכשיביא אותן הראיות שידרוש ממו דירקטוריון החברה
מדי פעם בפעם ,להירשם כמחזיק כתב האופציה או בכפיפות לתאים אלה ,להעביר
את כתב האופציה.
 .4.2.14הודעות
כל הודעה מאת החברה למחזיקי כתבי האופציה ,לרבות מחזיקי כתבי האופציה
הרשומים בפקס מחזיקי כתבי האופציה ,תפורסם בדיווח מיידי במערכת המג"א
והיא תיחשב כאילו מסרה להם ביום הפרסום האמור.
.5

פדיון מוקדם של אגרות החוב
 .5.1פדיון מוקדם ביוזמת החברה  -החברה תהא רשאית לבצע בכל עת פדיון מוקדם של אגרות
החוב ,החל מ 60 -ימים לאחר מועד רישום אגרות החוב למסחר ,מלא או חלקי ,על פי שיקול
דעתה ,ובמקרה כאמור יחולו הוראות סעיף  6.2לשטר האמות המצורף כספח ג' לדו"ח
הצעת מדף זה .ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מסך של  10מיליון ש"ח.
 .5.2פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה  -החברה לא תאפשר פדיון מוקדם של אגרות החוב עקב
מחיקה מרישום למסחר לפרטים ר' סעיף  6.2לשטר האמות המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת
מדף זה.

.6

יכיון ומיסוי
 .6.1החברה קיבלה מרשות המיסים אישור בקשר לחישוב שיעור היכיון המשוקלל לאגרות החוב
שיופקו על פי דו"ח הצעת המדף ,זאת היות ואגרות החוב המופקות על פי דו"ח הצעת מדף
זה מופקות ביחידות הכוללות כתבי אופציה )סדרה  .(15על פי אישור רשות המיסים תמורת
ההפקה של אגרות החוב תיוחס לאגרות החוב ולכתבי האופציה המופקים על פי שווים
היחסי אשר יקבע בתום יום המסחר הראשון בבורסה של כל אחד מיירות הערך המוצעים.
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החברה תודיע בדו"ח מיידי בתום יום המסחר הראשון של יירות הערך המוצעים על שיעור
היכיון שיקבע לאגרות החוב ,ככל שייקבע.
 .6.2במקרה של הרחבת סדרה ,לעיין שיעור היכיון ,תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיף 5.5
לספח א' לדו"ח הצעת המדף.
 .6.3לתיאור הוראות המס שעשויות להיות רלווטיות להשקעה ביירות הערך המוצעים ,כפי
שחלות במועד פרסום דו"ח הצעת המדף ,ר' סעיף  5לספח א' לדו"ח הצעת המדף.
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעת כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות ביירות
הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה .האמור לעיל והאמור בספח א' לדו"ח הצעת המדף איו
מתיימר להוות פרשות מוסמכת של הוראות חוק כלשהו או תיאור כלשהו של הוראות המס הוגעות
ליירות הערך המוצעים בדוח הצעת מדף זה ואיו בא במקום ייעוץ מקצועי בדון ,בהתאם לתויו
הייחודיים של כל משקיע .כמו כן ,האמור בספח א' לדו"ח הצעת המדף משקף את הוראות הדין
כפי שהן במועד דו"ח הצעת המדף והן עשויות להשתות בעתיד .מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות
ערך על פי דו"ח הצעת מדף זה לפות לייעוץ מקצועי על מת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו
עליו בשים לב לסיבותיו הייחודיות.
.7

הימעות מעשיית הסדרים
.7.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להימע מלעשות הסדרים
שאים כתובים בדו"ח הצעת המדף בקשר עם הצעת יירות הערך ,הפצתם ופיזורם בציבור
ומתחייבים להימע מלהעיק זכות לרוכשי יירות-ערך על-פי דו"ח הצעת המדף למכור את
יירות-הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף או בדו"ח הצעת המדף.

.7.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להודיע לרשות יירות-ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  7.1לעיל.

.7.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דו"ח הצעת המדף להימע מלהתקשר בקשר
ליירות הערך המוצעים על-פי דו"ח הצעת המדף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב ידיעתם
ובדיקתם ערך הסדרים ביגוד לאמור בסעיף  7.1לעיל.

.8

דירוג אגרות החוב
.8.1

ביום  16במאי  2017פרסמה החברה דו"ח דירוג שהעבירה לידיה Standard & Poor's
) Maalotלהלן" :חברת הדירוג מעלות"( במסגרתו הודיעה חברת הדירוג מעלות על דירוג
 ilAAלאגרות חוב בהיקף של עד  150מיליון ש"ח ערך קוב אשר יופקו על ידי החברהבאמצעות הפקת סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה טז'( של החברה ,כאשר תמורת ההפקה
תשמש בעיקר למחזור חוב פיסי קיים ולפעילותה השוטפת של החברה .לפרטים ר' דו"ח
מיידי של החברה מיום  16במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-040987 :אשר המידע
האמור בו מובא כאן על דרך ההפיה.

.8.2

ביום  16במאי  2017פרסמה החברה דו"ח דירוג שהעבירה לידיה מידרוג בע"מ )להלן" :חברת
הדירוג מידרוג"( במסגרתו הודיעה חברת הדירוג מידרוג על דירוג  A1.ilבאופק יציב לאגרות
חוב שתפיק של החברה בסך של עד  150מיליון ש"ח ערך קוב ,בדרך של הפקת סדרה של
אגרות חוב )סדרה טז'( של החברה ,כאשר תמורת ההפקה תשמש לפירעון חובות ולפעילות
שוטפת .לפרטים ר' דו"ח מיידי של החברה מיום  16במאי ) 2017מספר אסמכתא2017-01- :
 ,(040795אשר המידע האמור בו מובא כאן על דרך ההפיה.

- 15 -

אגרות החוב שיופקו על פי דו"ח הצעת מדף זה תדורגה מכוחו של דו"ח הדירוג האמור .לדו"ח הצעת
המדף מצורף כספח ב' דו"חות הדירוג ה"ל וכן אישורן של חברות הדירוג לצירוף הדירוג האמור
לדו"ח הצעת המדף.
.9

היתרים ואישורים
.9.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיוות הדרושים על-פי כל דין לפרסום דו"ח
הצעת המדף.

.9.2

החברה פתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב וכן את מיות המימוש
שתבעה ממימוש כתבי האופציה )סדרה (15המוצעים על פי דו"ח הצעת המדף ,והבורסה
תה את אישורה לכך.

.9.3

רישום אגרות החוב המוצעות על פי דו"ח הצעת מדף זה למסחר בבורסה כפוף להתקיימות
התאים המפורטים להלן:
.9.3.1

שווי החזקות הציבור באגרות החוב לא יפחת מ 36 -מיליון ש"ח;

.9.3.2

הפיזור המזערי הדרש מאגרות החוב היו  35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד מחזיק
בשווי החזקות מזערי של  200,000ש"ח לפחות מאגרות החוב.
לעיין זה "מחזיק" משמעו – מחזיק אחד ששווי אחזקותיו עולה על שווי החזקה
מזערי למחזיק הדרש לפי סעיף  9.3.2זה או מחזיק ביחד עם אחרים ששווי

החזקותיהם במשותף עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור.
אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדו"ח הצעת המדף ,למהימותם
ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של יירות הערך המוצעים
בדו"ח או על המחיר בו הם מוצעים.
 .10תשלום אגרה
בהתאם להוראות תקה 4א' לתקות יירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התש"ה ,1995-החברה תשלם לרשות יירות ערך את תוספת האגרה בעד יירות הערך המוצעים
במסגרת דו"ח הצעת המדף.
 .11תמורת ההפקה
.11.1

התמורה הצפויה לחברה מהפקה זו ,ביכוי הוצאות הכרוכות בהפקה תהיה כמפורט להלן:
התמורה המיידית הצפויה ברוטו3
כ 153,150 -אלפי ש"ח
ביכוי עמלות התחייבות מוקדמת ,ריכוז והפצה בסך של4
אלפי ש"ח
כ1,286 -
אלפי ש"ח
כ100 -
ביכוי הוצאות אחרות בסך של
כ 151,764 -אלפי ש"ח
התמורה המיידית הצפויה טו

.11.2

התמורה העתידית הצפויה לחברה ,בהחה שכל כתבי האופציה )סדרה  (15המוצעים על פי
דו"ח הצעת מדף זה ימומשו במלואם ,היה סך של  67,500,000אלפי ש"ח.

 3בהחה שמלוא היחידות המוצעות במסגרת המכרז תירכשה.
 4רכז ההפקה יקבל עמלת ריכוז בסך של  30,000ש"ח .המפיצים הרשומים להלן :לאומי פרטרס חתמים בע"מ ,איפין קפיטל
בע"מ ,דיסקוט חיתום והפקות בע"מ ,רוסאריו שירותי חיתום )א.ש (.בע"מ ,ברק קפיטל חיתום בע"מ ,עבר הפקות ופיסים
בע"מ ,א.ס .ברטמן השקעות בע"מ ,אגוז הפקות ופיסים בע"מ ואלפא ביתא חיתום והפקות בע"מ )"המפיצים"( יקבלו בקשר
להפקה זו עמלת הפצה כוללת בשיעור של  ,0.22%בתוספת מע"מ ,מתמורת ההפקה )ברוטו( שתתקבל בפועל בגין היחידות
שתופקה על-פי דו"ח הצעת המדף )"עמלת ההפצה"( .לא תשולם עמלה כלשהי בגין התמורה שתתקבל ממימוש כתבי האופציה
)סדרה  .(15עמלת ההפצה תחולק בין המפיצים לפי שיקול דעתן הבלעדי של לאומי פרטרס חתמים בע"מ ואיפין קפיטל בע"מ,
ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה בגין יירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש אותו מפיץ
במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים .לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים בגין
היחידות שביחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמות ,ר' סעיף  3.8לעיל.
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.11.3

לא קבע סכום מיימאלי שיש להשיגו בהפקה זו.

.11.4

בכוות החברה להשתמש בתמורת ההפקה בעיקר למחזור חוב פיסי קיים ולפעילותה
השוטפת של החברה ,על פי החלטות החברה כפי שיהיו מעת לעת.

.11.5

החברה רואה את העברת הכספים מרוכשי היחידות במסגרת ההפקה אל רכז ההפקה
כהעברת תמורת ההפקה לידיה.

 .12עדכוים בתיאור עסקי החברה
מיום פרסום תשקיף המדף )מס' אסמכתא (2016-01-057139 :ועד למועד פרסום דו"ח הצעת המדף
לא חל כל שיוי או חידוש מהותיים אשר אירעו בכל עיין שיש לתארו בתשקיף המדף ,למעט כמפורט
בדוחות המיידיים שפורסמו על ידי החברה ,לרבות הדוחות התקופתיים והרבעויים של החברה.
יתן לעיין בוסח המלא של הדיווחים באתר ההפצה של רשות יירות ערך בכתובת:
 www.magna.isa.ilובאתר האיטרט של הבורסה בכתובת.www.maya.tase.co.il :
בהתאם לתקה )4א( לתקות יירות ערך )הצעת מדף של יירות ערך( ,תשס"ו ,2005-דיווחים מיידיים
שפורסמו על ידי החברה ממועד פרסום תשקיף המדף ועד למועד פרסום דו"ח הצעת המדף כללים
בדוח הצעת מדף על דרך של הפיה.
 .13מצורף כספח ד' לדו"ח הצעת המדף דוח אירועים )כמשמעו בתקה 56א לתקות יירות ערך )פרטי
התשקיף וטיוטת התשקיף  -מבה וצורה( ,תשכ"ט– (1969בדבר אירועים )כמשמעותם בתקה
האמורה( מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ליום  31במרץ ) 2017ר'
דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  ,21.05.2017מס' אסמכתא (2017-01-051117 :ועד למועד דו"ח
הצעת מדף זה.
 .14מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר מצורף כספח ה' לדו"ח הצעת המדף.
 .15הצעת יירות הערך על-פי דו"ח הצעת המדף איה מובטחת בחיתום.
 .16לפרטים בדבר התחייבות החברה ,כי אגרות החוב שבמחזור יהיו במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת,
וכן בדבר הרפים הכמותיים שקבעו בעילות להעמדה לפירעון מיידי – ר' סעיף  15לשטר האמות
וסעיף  13לתוספת הראשוה לשטר האמות ,בהתאמה ,המצורף כספח ג' לדו"ח הצעת המדף.
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 28במאי 2017
לכבוד
ישרס חברה להשקעות בע"מ
רחוב הר סיי 3
תל אביב  -יפו
הדון :דו"ח הצעת מדף של ישרס חברה להשקעות בע"מ )"החברה"( מיום  28במאי  2017בדבר
הצעה לציבור של אגרות חוב )סדרה טז'( של החברה וכתבי אופציה )סדרה  (15היתות למימוש
למיות רגילות של החברה )להלן יחד" :יירות הערך המוצעים"(
בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום  3במאי ) 2016להלן" :תשקיף המדף"( ,ולדו"ח הצעת
המדף שבדון ,אשר פורסם מכוחו ,הי לחוות דעתי כדלקמן:
.1

הזכויות הלוות ליירות הערך המוצעים בדו"ח הצעת המדף תוארו לדעתי כוה בתשקיף
המדף ובדו"ח הצעת המדף.

.2

לדעתי ,לחברה הסמכות להפיק את יירות הערך המוצעים בצורה המוצעת בתשקיף המדף
ובדו"ח הצעת המדף.

.3

הדירקטורים של החברה תמו כדין ושמותיהם כללים בתשקיף המדף ובדו"ח הצעת המדף.

אי מסכים שחוות דעתי זו תיכלל בדו"ח הצעת המדף.

בכבוד רב,
יהותן גלר ,עו"ד
היועץ המשפטי ומזכיר החברה

- 18 -

ספח א' – פרטי הצעת יירות הערך
 .1תיאור ההצעה לציבור – הצעה אחידה בדרך של מכרז על המחיר ליחידה
היחידות שכוללות את אגרות החוב )סדרה טז'( וכתבי האופציה )סדרה  (15של החברה )להלן" :אגרות
החוב" ו" -היחידות" ,בהתאמה( ,יוצעו לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז על מחיר היחידה,
כמפורט להלן ,כאשר הרכב כל יחידה ומחירה מפורטים בדוח הצעת המדף אשר ספח זה כלול בו
)להלן" :דוח הצעת המדף"(.
.1.1

רשימת החתימות
רשימת החתימות לרכישת היחידות תיפתח ביום המכרז שייקבע בדוח הצעת המדף )להלן:
"יום המכרז" או "יום הגשת הבקשות"( בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן" :מועד
פתיחת רשימת החתימות"( ותיסגר באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן:
"מועד סגירת רשימת החתימות"(.
עד מועד סגירת רשימת החתימות ,תהא החברה רשאית לבטל את ההצעה מבלי שתהיה
למשקיעים כל טעה ו/או זכות בקשר לכך .במקרה כאמור ,יראו את כל ההזמות שיתו בקשר
עם ההצעה כבטלות.

 .1.2הגשת הבקשות בשלב המכרז
א .את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה באמצעות רכז ההפקה ,כפי שייקבע
בדוח הצעת המדף )להלן" :רכז ההפקה"( ,במישרין או באמצעות בקים או באמצעות
חברים אחרים בבורסה )להלן" :המורשים לקבלת בקשות"( על גבי טפסים אותם יתן
להשיג אצל המורשים לקבלת בקשות ,לא יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.
כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם
תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות ,ובתאי
שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההפקה ,ותתקבל על ידי רכז ההפקה,
עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות )להלן" :המועד האחרון להגשה
לרכז"( .בקשה שתתקבל אצל רכז ההפקה לאחר המועד האחרון להגשה לרכז ,לא תיעה
על ידי החברה.
ב.

כל מבקש רשאי להגיש עד שלוש בקשות במחירים שוים בין המחיר הקוב בבקשות ,כפי
שייקבע בדוח הצעת המדף .בקשה שתקוב במחיר שאיו במרווח שקבע בדוח ההצעה
תעוגל למחיר במרווח הקרוב כלפי מטה.

ג.

כל מבקש יציין בבקשתו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש ואת מחיר היחידה
המוצע על ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המזערי ליחידה ,בהתאם לקבוע בדוח הצעת המדף.
בקשה שהוצע בה מחיר המוך מהמחיר המזערי ליחידה ,תהיה בטלה ויראוה כבקשה
שלא הוגשה.

ד.

בכפוף לכל דין ,משקיע שהגיש בקשה ,רשאי לחזור בו מבקשתו עד תום התקופה להגשת
בקשות .כל בקשה אשר תזכה להיעות מלאה או חלקית של החברה ,תחשב כהתחייבות
בלתי חוזרת מצד המבקש ,לקבל את יירות הערך שיוקצו לו כתוצאה מבקשתו ,ותחייבו
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לשלם באמצעות רכז ההפקה את מלוא תמורת היחידות ,על פי תאי דוח הצעת המדף,
של יירות הערך שהוא יהיה זכאי לקבלן עקב היעות על פי תאי דוח הצעת המדף
לבקשתו.
ה .יתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של
יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הקוב בה בלבד וחלק
כלשהו של יחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא כלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר
היחידות הקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.
ו.

במקרה בו לא קבעה מגבלה על כמות היחידות המרבית שכל מבקש רשאי להגיש ,אזי כל
בקשה שצויה בה כמות יחידות מוזמת הגבוהה מהכמות המוצעת על-פי דוח הצעת
המדף ,יראוה כבקשה שצויה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף.

ז.

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההפקה לתשלום
מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר עו במלואן ,או
בחלקן.

ח" .מבקש" או "מזמין"  -ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו
התקשרה החברה לרכישת יחידות ,כפי שמפורט בדוח הצעת המדף
 .1.3הליכי המכרז
א .הבקשות תועברה על-ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההפקה במעטפות סגורות אשר
תישמרה סגורות עד לחלוף המועד האחרון להגשה לרכז .המעטפות הסגורות תוכסה
לתיבה סגורה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההפקה וזאת עד לשעה
האמורה.
ב.

ביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז תיפתח תיבת הבקשות בוכחות רואה
החשבון של החברה אשר יפקח על קיום אות של הליכי המכרז וכן יסוכמו ויעובדו
תוצאות המכרז.

ג.

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,לא יאוחר משעה  10:00בבוקר תימסר הודעה
על ידי רכז ההפקה למבקשים ,אשר בקשותיהם עו במלואן או בחלקן ,באמצעות
המורשים לקבלת בקשות .ההודעה תציין את המחיר ליחידה שקבע במכרז ,את מספר
היחידות שתוקציה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן .עם קבלת ההודעה,
ובאותו יום עד השעה  12:00בצהרים ,יעבירו המבקשים באמצעות המורשים לקבלת
בקשות ,לרכז ההפקה ,לחשבון המיוחד כאמור בסעיף  2להלן ,את מלוא התמורה
המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן עתה הזמתם כאמור בהודעה האמורה.

ד.

.1.4

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי לרשות יירות ערך
ולבורסה על תוצאות המכרז ,וככל שדרש על פי דין ,תוך שי ימי עסקים וספים תפרסם
על כך הודעה בשי עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית.

קביעת מחיר היחידות במכרז והקצאת היחידות למבקשים
כל היחידות שבקשות לרכישתן תעיה ,תופקה במחיר אחיד ליחידה )להלן בסעיף זה" :מחיר
הרכישה שיקבע" או "המחיר האחיד"( אשר יהיה המחיר הגבוה ביותר אשר הבקשות לרכישת
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יחידות במחיר זה ,ביחד עם בקשות שהוגשו במחירים גבוהים ממו ,יספיקו להקצאת כל
היחידות המוצעות לציבור על פי דוח הצעת המדף.
א .היה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות )לרבות יחידות שבקשות לרכישתן התקבלו
ממשקיעים מסווגים ,אם וככל שיהיו על פי דוח הצעת המדף( יפחת מהמספר הכולל של
היחידות המוצעות לציבור ,תעיה כל הבקשות במלואן ,כאמור בסעיף  3.3להלן ,ובמקרה
כזה יהיה מחיר היחידה האחיד המחיר המזערי ליחידה ויתרת היחידות שלא תתקבלה
בגין בקשות לא יופקו.
ב.

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלה )לרבות היחידות שבקשות
לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים( יהיה שווה או יעלה על מספר היחידות המוצעות
לציבור ,אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:
) (1בקשות הוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – תעיה במלואן.
) (2בקשות הוקבות במחיר מוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא תעיה.
) (3בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים( הוקבות במחיר האחיד
ליחידה – תעיה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות,
שיוותר לחלוקה לאחר העות לבקשות הוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה
ולאחר העות למשקיעים מסווגים אשר בקשו במחיר האחיד ליחידה ,אם וככל שיהיו,
חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה קב במחיר האחיד
ליחידה לבין המספר הכולל של היחידות הכלולות בכל הבקשות שבהן קב המחיר
האחיד ביכוי חלקם של המשקיעים המסווגים(.
) (4הקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה כפי שייקבע בדוח הצעת המדף.

ג.

אם הקצאה כאמור בס"ק ב' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של
אגרות החוב המוצעות ,כאמור בדו"ח הצעת המדף ,אזי תבוטל עדיפות ההקצאה
למשקיעים המסווגים ,והקצאה של היחידות המוצעות תיעשה כדלקמן:
) (1בקשות הוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה – תעיה במלואן.
) (2בקשות הוקבות במחיר מוך מהמחיר האחיד ליחידה – לא תעיה.
) (3בקשות )לרבות התחייבויות ממשקיעים מסווגים( הוקבות במחיר האחיד ליחידה –
תעיה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות ,שיוותר לחלוקה
לאחר העות לבקשות הוקבות במחיר גבוה מהמחיר האחיד ליחידה ,חלק השווה
ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשה שבה קב במחיר האחיד ליחידה לבין
המספר הכולל של היחידות שהבקשות לרכישתן במחיר האחיד הוגשו לחברה )כולל
יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים(.

ד.

אם הקצאה כאמור בס"ק ג' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור המזערי של אגרות
החוב המוצעות ,אזי תבוצע ההקצאה במחיר האחיד כדלקמן:
) (1בקשות הוקבות במחיר הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה – לא תעיה.
) (2בקשות )לרבות התחייבויות של משקיעים מסווגים( הוקבות במחיר האחיד ליחידה
ו/או במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה ,תעיה באופן יחסי ,כך שכל
מזמין ,יקבל מתוך סך כל היחידות המוצעות ,מספר השווה ליחס שבין מספר היחידות
שהזמין במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר הגבוה ממו לבין סך כל היחידות שבקשות
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הוקבות במחיר האחיד ליחידה ו/או במחיר הגבוה ממו הוגשו לחברה )כולל יחידות
שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים(.
ה .היה וכתוצאה מהקצאה כאמור בס"ק ד' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור
המזערי של אגרות החוב המוצעות ,תבוצע הקצאה מחדש לצורך קביעת המחיר האחיד
ליחידה חדש ,אשר לא יעלה על המחיר האחיד ליחידה ושיהיה שוה מהמחיר האחיד
ליחידה )להלן" :המחיר האחיד ליחידה החדש"( .המחיר האחיד ליחידה החדש יהיה
המחיר ליחידה הגבוה ביותר שבו יתן יהיה להקצות את היחידות המוצעות באופן
שיתקיים הפיזור המזערי ,כמפורט בסעיף  9.3בדו"ח הצעת המדף ,ובלבד שלמזמין לא
תוקציה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או במחיר אחיד ליחידה הגבוה מזה שקב
בבקשתו.
קבע מחיר אחיד ליחידה חדש ,כאמור בפסקה זו ,תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בס"ק
ד' לעיל ובמקום "מחיר אחיד ליחידה" ייראו כאילו אמר "המחיר האחיד ליחידה
החדש".
ו.

היה וגם הקצאה כאמור בס"ק ה' לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור מזערי של
אגרות החוב המוצעות ,יחול סעיף  3.4להלן.

ז.

אם בהקצאת יירות הערך על פי ההיעות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם
יעוגלו ,ככל היתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של יחידות שיבעו כתוצאה
מהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההפקה ,במחיר ליחידה שקבע.

ח .כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה
מהיעות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.
 .2החשבון המיוחד והקצאת היחידות
 .2.1סמוך לפי יום המכרז ,יפתח רכז ההפקה חשבון אמות מיוחד על שם החברה )להלן:
"החשבון המיוחד"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של חשבון האמות .החשבון
המיוחד יוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההפקה בשם החברה ועבורה בהתאם להוראות חוק
יירות ערך.
כספים שיצטברו בחשבון האמות יושקעו על ידי רכז ההפקה בפיקדוות זילים ,צמודים,
ושאים ריבית על בסיס יומי.
.2.2

המורשים לקבלת בקשות יפקידו בחשבון המיוחד ,את כל הסכומים ששולמו בגין יירות הערך
שבקשות לרכישתם עו על פי תאי דוח הצעת המדף ורכז ההפקה יהג בהם ויפעל על פי תאי
דוח הצעת המדף.

 .2.3רכז ההפקה יעביר לחברה ,לא יאוחר מהשעה  12:00ביום המסחר השי שלאחר יום הגשת
הבקשות ,את יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד ,בצירוף הפירות אשר צברו בגים,
ביכוי הסכומים אשר יגיעו למשקיעים המסווגים ולמורשים לקבלת בקשות )ככל שיגיעו
סכומים כאמור בהתאם לדוח הצעת המדף( ,וזאת כגד העברת התעודות בגין אגרות החוב
ומכתבי ההקצאה בגין כתבי האופציה אשר יוצעו על פי דוח הצעת המדף למזרחי טפחות חברה
לרישומים בע"מ )להלן" :החברה לרישומים"(.
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 .3אישור לרישום אגרות החוב המוצעות
 .3.1לאחר קבלת אישורה של הבורסה לרישום למסחר של יירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת
המדף ,תפה החברה לבורסה בתוך שלושה ) (3ימי מסחר לאחר מועד סגירת רשימת החתימות,
בבקשה לרשום בה למסחר את יירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף.
 .3.2המסחר ביירות הערך של החברה שיוצעו על פי דוח הצעת המדף יחל סמוך לאחר רישומם
למסחר.
.3.3

רישום יירות הערך שיוצעו למסחר כפוף לקיום דרישות הרישום לפי תקון והחיות הבורסה,
כפי שיהיו באותה עת ,וכל החיה או הוראה אחרת שתהיה באותה עת ,ככל שרלבטי.

 .3.4אם יתברר כי לא התקיימו הדרישות המוקדמות לרישום למסחר בבורסה כאמור בסעיף 3.3
לעיל ,אזי תבוטל הפקת היחידות המוצעות ,ויירות הערך שיוצעו לא יוקצו ולא ירשמו למסחר
בבורסה ולא יגבו כספים מהמזמיים .במקרה של ביטול הפקה כאמור ,עד תום יום המסחר
הראשון שלאחר יום המכרז תודיע על כך החברה בדוח מיידי לרשות יירות ערך ולבורסה
)בהתאם למועדים הקבועים בדין( ,וככל שדרש על פי דין ,תוך שי ימי מסחר וספים לאחר
מכן תפרסם על כך הודעה בשי עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית .החברה תהא
רשאית להפיק את יירות הערך שהפקתם בוטלה כאמור ,על-פי דוחות הצעת המדף הבאים
ככל שיפורסמו ,וזאת בכפוף להוראות כל דין ולהחיות הבורסה.
 .4מכתבי הקצאה ותעודות
 .4.1עתה החברה לבקשה ,כולה או מקצתה ,תקצה החברה למבקשים ,את יירות הערך הכלולים
ביחידות שהבקשה לרכישתן עתה ,על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב ומכתבי ההקצאה
בגין כתבי האופציה לחברה לרישומים כגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על-ידי
רכז ההפקה לחברה כאמור בסעיף  2לעיל ובלבד שההקצאה לא תעשה בטרם וכח רכז
ההפקה כי התקיימו דרישות הבורסה במלואן כאמור בסעיף  3לעיל.
.4.2

התעודות לאגרות החוב תהייה יתות להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים ,בכפוף למילוי
כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו ,בצירוף התעודות לחברה ובכפוף לתשלום כל
ההוצאות ,המסים וההיטלים הכרוכים בכך ,על ידי המבקש.

.4.3

מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה יהיו יתים להעברה ופיצול לטובת אחרים ,בהתאם
לאמור בסעיף  4.2.8לדו"ח הצעת המדף.
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 .5מיסוי
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה
ביירות הערך אשר עשויים להיות מוצעים מכוח דוח הצעת מדף זה )בסעיף זה" :יירות הערך
המוצעים"( .ההוראות הכלולות בדוח הצעת המדף בדבר מיסוי יירות הערך אין מתיימרות להוות
פרשות מוסמכת של הוראות החוק הזכרות בדוח הצעת המדף ,ואין באות במקום ייעוץ מקצועי,
בהתאם לתוים המיוחדים ולסיבות הייחודיות לכל משקיע .יובהר ,ככל שיוצעו יירות ערך על-פי
דוח הצעת המדף לעובדי החברה ,השלכות המס המפורטות להלן עשויות להשתות ,בהתאם ליירות
הערך שיוצעו ותאיהם.
ביום  25ביולי  2005התקבל בכסת חוק לתיקון פקודת מס הכסה )מס'  ,(147התשס"ה2005-
)"התיקון"( .התיקון משה באופן יכר את הוראות פקודת מס הכסה ]וסח חדש[ ,התשכ"א1961-
)"הפקודה"( ,הוגעות למיסוי יירות ערך הסחרים בבורסה .כמו כן ,במועד פרסום דוח הצעת מדף זה
טרם התפרסמו כל התקות החדשות הצפויות להתפרסם בעקבות התיקון .בוסף ,במועד פרסום דוח
הצעת מדף זה לא קיימת פרקטיקה מקובלת לגבי חלק מהוראות התיקון וכן לא קיימת פסיקה
המפרשת את הוראות המס החדשות בתיקון.
בוסף ,ביום  29בדצמבר  2008אישרה הכסת את תיקון  169לפקודה ,אשר פורסם ברשומות ביום 31
בדצמבר ) 2008וכס לתוקף ביום  1ביואר  (2009וחולל שיויים וספים ביחס למיסוי יירות ערך.
כמו כן ביום  6בדצמבר  2011פורסם ברשומות החוק לשיוי טל המס )תיקוי חקיקה( התשע"ב2011-
אשר כס לתוקף החל משת המס  2012ובו קבע ,בין היתר ,העלאת שיעורי המס על הכסות בידי
5

יחידים בגין רווחי הון ,ריבית ודיבידד מ 20% -ל 25% -ולבעל מיות מהותי מ 25%-ל.30% -
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים תושבי ישראל יצוין כי ביחס ל"יחיד
שהיה לתושב ישראל לראשוה" ו"תושב חוזר ותיק" כהגדרתם בפקודה ,עשויות לחול השלכות מס
שוות מאלו המתוארות להלן ומוצע כי תושבים כאמור ,יפו לקבלת ייעוץ פרטי לשם בחית זכאותם
להטבות מס בישראל.
כמו כן התייחסות כפי שהיא מובאת להלן לעיין מיסוי חבר בי אדם תושב חוץ ,מסויגת במקרה בו
תושבי ישראל הם בעלי השליטה בו ,או ההים או הזכאים ל 25% -או יותר מההכסות או הרווחים
של תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,בהתאם להוראות סעיף 68א לפקודה.

5

יחיד המחזיק ,במישירין או בעקיפין ,לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מוח זה בסעיף  88לפקודה( ,ב 10% -לפחות באחד או
יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה )כהגדרת מוח זה בסעיף  88לפקודה( בחברה ,במועד מכירת ייר הערך או במועד כלשהו
ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור.
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לפי הדין הקיים כיום ,לאחר כיסתם לתוקף של התיקוים המפורטים לעיל ,חלים על יירות הערך
המוצעים לציבור הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
.5.1

רווח הון ממכירת יירות הערך המצעים
בהתאם לסעיף  91לפקודה כוסחו היום ,רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך על-ידי יחיד
תושב ישראל חייב במס בהתאם לסעיף  121לפקודה )מס שולי( ,אך בשיעור שלא יעלה על
עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו
החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת יירות ערך על-ידי יחיד שהיו "בעל מיות מהותי" בחברה
אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על שלושים אחוזים ) .(30%לגבי יחיד
שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל יירות הערך יחויב רווח ההון הריאלי
ממכירת יירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים ) ,(30%עד לקביעת הוראות ותאים
ליכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א)א() (9ו101 -א)ב( לפקודה .שיעור המס המופחת
כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכסה בידיו ממכירת יירות הערך היא בגדר הכסה מ"עסק",
בהתאם להוראות סעיף  (1)2לפקודה ויחול שיעור המס החל על הכסותיו ,קרי מס שולי כקבוע
בסעיף  121לפקודה .בוסף לאמור לעיל ,על הכסה שהופקה ו/או תופק החל מיום  1ביואר
 2013או לאחר מועד זה יוטל מס וסף בשיעור של  2%מסכום ההכסה החייבת לשת 2016
העולה על  810,720ש"ח )סכום זה מתעדכן מדי שה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(.
הכסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכסות לרבות הכסה מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת
זכות במקרקעין בדירת מגורים תיכלל רק אם שווי מכירתה עולה על  4מיליון ש"ח והמכירה
איה פטורה ממס לפי כל דין( ,למעט סכום איפלציוי כהגדרתו בסעיף  88לפקודה וסכום
איפלציוי כהגדרתו בסעיף  47לחוק מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה( ,תשכ"ג.1963-
רווח הון במכירת אגרת חוב ,שאיה צמודה למדד המחירים לצרכן )או שאיה קובה במטבע
חוץ או שערכה איו צמוד למטבע חוץ( ,יחויב במס בשיעור שלא יעלה על  15%או של 20%
לעיין בעל מיות מהותי ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי .לעיין חישוב רווח הון ריאלי
במכירת אגרת חוב על ידי יחיד שערכה צמוד למטבע חוץ או קוב במטבע חוץ יראו את שער
מטבע החוץ כמדד.
חבר בי אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת יירות ערך בשיעור מס החברות
הקבוע בסעיף ) 126א( לפקודה כמפורט להלן.
ביום  22בדצמבר  2016התקבל בכסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוי חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשות התקציב  2017ו ,(2018 -התשע"ז ,2016-ופורסם הרשומות ביום  29בדצמבר
 ,2016אשר כולל תיקוים בושאים רבים ומגווים בתחום המיסוי ,ובכלל זה הורדת שיעור
המס ליחידים הקבוע בסעיף  121לפקודה משיעור של  48%בשת המס  2016לשיעור של 47%
משת  2017ואילך .כמו כן ,קבע כי יוטל מס ייסף בשיעור של  3%על הכסה חייבת של יחיד
העולה על  640,000ש"ח )סכום זה מתעדכן מדי שה בהתאם לעליית מדד המחירים לצרכן(
לשת  2017ואילך חלף שיעור של  2%על הכסה של  810,720ש"ח בשת  ,2016כפי שצוין לעיל.
בוסף ,קבע כי שיעור מס החברות ירד משיעור של  25%בשת  2016לשיעור של  24%בשת
 2017ו 23% -בשת .2018
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יצוין ,כי במכירת מיות שמקורן בכתבי אופציה שמומשו למיות ,יראו כמחיר המקורי של
מיות אלה )לצורך חישוב רווח ההון ממכירתן( את המחיר המקורי של כתבי האופציה ויראו
כהוצאות השבחה את התשלום ששולם במועד מימושם למיות .כמו כן ,לצורכי מס יראו את
יום הרכישה של מיות כאמור כיום הרכישה של כתבי האופציה.
קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס
בגין רווחי הון ממכירת יירות ערך כאמור .על הכסותיה של קרן אמות חייבת ממכירת
יירות ערך יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה
מ"עסק" או ממשלח יד בידיו אלא אם כן קבע מפורשות אחרת בדין .לא קבע בדין להכסה
שיעור מס מיוחד ,תחויב ההכסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
ככלל ,תושב חוץ )יחיד או חבר בי אדם( פטור ממס על רווחי הון במכירת יירות ערך
הסחרים בבורסה בישראל )מלבד מק"מ ואג"ח של המדיה או בערבותה לטווח קצר בהתאם
לתיקון  186לפקודה( אם רווח ההון איו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם לתאים
ולמגבלות של סעיף  97לפקודה .במקרה שפטור כאמור איו חל ,יחולו הוראות אמת מס )אם
קיימת( בין ישראל לבין מדית מושבו של תושב החוץ ,בכפוף להמצאת אישור מתאים מרשות
המיסים.
בתקה  4לתקות מס הכסה )חישוב רווח הון במכירת ייר ערך הסחר בבורסה ,מלווה מדיה
או יחידה בקרן אמות( ,התשס"ג ,2002-קבע כי בפדיון של אגרות חוב הסחרת בבורסה שבו
משולמים גם דמי יכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי היכיון ,אם התקיימו
כל אלה (1) :רווח ההון במכירת איגרת החוב איו פטור ממס; ) (2במועד הפדיון וצר הפסד
הון; ו (3) -הפדיון איו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או
הוצאה ,והכל עד גובה הפסד ההון .דמי היכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה ,לא
יחשבו כהכסה לפי סעיף  (4)2לפקודה.
לעיין יכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת יירות הערך המוצעים בדו"ח הצעת מדף
זה ,בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת ייר ערך,
במכירת יחידה בקרן אמות או בעסקה עתידית( ,התשס"ג") ,2002-תקות יכוי מרווח הון"(,
חייב )כהגדרת מוח זה בתקות האמורות( המשלם למוכר תמורה במכירת יירות הערך ,יכה
מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר היו יחיד ,ובשיעור של מס חברות
הקבוע בפקודה ,כמפורט לעיל ,מרווח ההון הריאלי או מהתשלום ,לפי העיין ,כאשר המוכר
היו חבר בי אדם .עם זאת ,לגבי ייר ערך שאיו צמוד למדד שיעור יכוי המס במקור היו
 15%מרווח ההון  -כאשר המוכר היו יחיד .שיעורי היכוי כאמור יתכן ויופחתו מקום בו
יומצאו אישורי יכוי מס במקור תקפים )פטור או שיעור מופחת( שהופקו על ידי רשות המיסים
בישראל .כמו כן ,לא יוכה מס במקור מתשלום לקופות גמל ,קרות אמות וגופים וספים
הפטורים מיכוי מס במקור לפי הדין ,המפורטים בתוספת לתקות מס הכסה )יכוי מריבית,
מדיבידד ,ומרווחים מסוימים( התשס"ו") 2005-תקות יכוי מדיבידד וריבית"(.
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ככלל ,ככל שיירות הערך הרשמים על-פי דו"ח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור
המס שיוכה במקור בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים ) (30%מהתמורה,
כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור יכוי מס במקור אחר )לרבות פטור
מיכוי מס במקור( .לא יוכה מס במקור על ידי תאגיד בקאי או חבר בורסה תושב חוץ
בהתקיים תאים מסוימים .כמו כן ,שיעור יכוי המס במקור במקרה של תושב חוץ ,עשוי
להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים ,כפוף לאמות למיעת כפל מס כאמור
לעיל .יובהר כי אם במועד המכירה לא וכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.
.5.2

קיזוז הפסדים ממכירת יירות ערך המוצעים
ככלל ,הפסדים בשת המס ממכירת יירות הערך המוצעים ,יותרו בקיזוז רק במקרים בהם
אילו היו וצרים רווחי הון הם היו חייבים במס .הפסד הון ממכירת יירות הערך בידי יחיד או
חברה יתן לקיזוז כגד רווח הון ריאלי על-פי העקרוות הקבועים בסעיף  92לפקודה ,בין אם
ההפסד/הרווח וצרו מכס )לרבות מייר ערך סחיר( בישראל ובין אם מחוצה לה )למעט רווח
הון איפלציוי חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.(3.5 -
הפסד הון ממכירת יירות הערך כאמור בשת המס יתן יהיה בר קיזוז גם כגד ריבית או
דיבידד ששולמו בגין אותו ייר ערך או כגד ריבית ודיבידד ששולמו בשל יירות ערך אחרים
באותה שת מס )ובלבד ששיעור המס החל על הריבית או הדיבידד שקיבלו היחיד או החברה
איו עולה על השיעור הקבוע בסעיף )126א( לפקודה( .קיזוז ההפסדים יבוצע בדרך של קיזוז
הפסד הון כגד רווחי הון ,או כגד הכסות ריבית או דיבידד כאמור .בהקשר זה יוער ,כי
במידה והמדובר ביחיד בעל מיות מהותי המוטל עליו מס דיבידד בשיעור של  ,30%לא יותר
קיזוז כאמור.
הפסד שלא יתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כגד רווח הון בלבד כאמור בסעיף )92ב( לפקודה
בשות המס הבאות בזו אחר זו ,לאחר השה שבה וצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה
דוח לשת המס בה היה ההפסד.
על פי עמדת רשות המיסים ,שידועה לחברה במועד פרסום דוח הצעת מדף זה ,ככל שייר הערך
קוב במטבע חוץ ובחישוב רווח ההון לקח שער המטבע כמדד ובתקופה שממועד הרכישה ועד
מועד המכירה ירד שער החליפין של מטבע החוץ ואותו ייר ערך מכר בהפסד ,יוטרל מההפסד
סכום בגובה ההפסד שוצר מירידת ערך החליפין.
בחישוב רווח ההון לצורך יכוי המס יקזז המכה הפסד הון מיירות ערך בהתאם להוראות ס'
 92לפקודה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה (1 :ההפסד וצר ממכירת ייר ערך שהיה ביהולו של
המכה;  (2הרווח וצר באותה שת מס שבה וצר ההפסד ,בין לפי מועד יצירת ההפסד ובין
לאחר המועד האמור.
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.5.3

שיעור המס שיחול על הכסות ריבית מאגרות חוב
בהתאם לסעיף 125ג)ב( לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על עשרים וחמישה
אחוזים ) (25%על ריבית או דמי יכיון ,שמקורם באגרות חוב הצמודות במלואן למדד ,ויראו
את הכסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת .על פי סעיף )89ה( לפקודה ,הפרשי
הצמדה המתקבלים מפדיון אג"ח או ייר ערך מסחרי ,שההכסה איה מהווה הכסה מ"עסק"
או מ"משלח יד" ,יראו אותם כחייבים במס לפי חלק ה' לפקודה .הפרשי הצמדה הצברים על
הריבית דים כדין הריבית ויחויבו אף הם באותו שיעור מס .יצוין כי ,יראו כמדד לעיין סעיף
125ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ובכס
שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא קוב במטבע חוץ-שער המטבע.
בהתאם לסעיף 125ג)ג( לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של  15%על ריבית )לרבות הפרשי
הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף )3ה (6לפקודה או מדמי יכיון ,שמקורם באגרת חוב שאיה
צמודה למדד או שהיה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד ,כולו או חלקו )לרבות אגרת חוב
שאיה צמודה למדד על לפדיון((.
יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל כס ובלבד שהתקיימו כל אלה (1) :הפרשי
ההצמדה אים הפרשי הצמדה חלקיים; ) (2היחיד לא תבע יכוי הוצאות ריבית או הפרשי
הצמדה בשל הכס; ) (3הפרשי ההצמדה אים הכסה לפי ס'  (1)2ואים רשומים בפקסי
חשבוותיו או חייבים ברישום כאמור.
בהתאם לסעיף 125ג)ד( לפקודה ,שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד
מהתאים הבאים (1) :הריבית היא הכסה מ"עסק" לפי סעיף  (1)2לפקודה או שהיא רשומה
בספרי חשבוותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ) (2היחיד תבע יכוי הוצאות ריבית
והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ) (3היחיד הוא בעל מיות מהותי בחברה המשלמת את
הריבית; ) (4היחיד עובד בחברה ששילמה את הריבית ,או שהוא ותן לה שירותים או מוכר לה
מוצרים ,או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמה ,אלא אם כן הוכח להחת דעתו של פקיד
השומה ששיעור הריבית קבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד
לבין החברה; ) (5מתקיים תאי אחר שקבע שר האוצר באישור ועדת הכספים של הכסת.
במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית או דמי יכיון בשיעור המס השולי של היחיד
בהתאם לסעיף  121לפקודה.שיעור המס החל על הכסות הריבית )לרבות הפרשי הצמדה( או
דמי היכיון של חבר בי אדם תושב ישראל שאיו חבר בי אדם שהוראות סעיף  (2)9לפקודה
חלות בקביעת הכסתו ,למעט לעיין סעיף )3ח( לפקודה לגבי ריבית שצברה ,שמקורן באגרות
חוב סחרות בבורסה ,היו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה )כיום .(25%
קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים ממס
בגין הכסת ריבית או דמי יכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף )3ח( לפקודה בדבר ריבית או דמי
יכיון שצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכסותיה של קרן אמות חייבת מריבית או דמי
יכיון יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה מ"עסק"
או ממשלח יד אלא אם קבע במפורש אחרת .לא קבעה להכסה שיעור מס מיוחד ,תחויב
ההכסה בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
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בהתאם להוראות סעיף )(15)9ד( לפקודה ,ריבית ,דמי יכיון או הפרשי הצמדה המשולמים למי
שהיו תושב חוץ במועד קבלת הריבית ,דמי היכיון או הפרשי ההצמדה ,על איגרת חוב
הסחרת בבורסה בישראל שהפיק חבר בי אדם תושבי ישראל ,פטורים ממס ,ובלבד
שההכסה איה במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל .תושב חוץ היו מי שהוא תושב חוץ
ביום קבלת הריבית ,דמי היכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העיין למעט אחד מאלה:
.1

תושב החוץ היו בעל מיות מהותי בחבר בי האדם המפיק ,או

.2

תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ) (3להגדרת קרוב בסעיף  ,88של חבר בי אדם המפיק,
או

.3

תושב החוץ היו עובד ,ותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בי אדם המפיק או שיש לו
יחסים מיוחדים עמו )אלא אם הוכח כי שיעור הריבית או דמי היכיון קבעו בתום לב,
ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים בין תושב החוץ לחבר בי האדם המפיק(.

במקרה שלא חל פטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכסות ריבית של תושבי חוץ )יחיד
או חבר בי אדם( שמקורן ביירות ערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה ,כמפורט לעיל או
בהתאם להוראותיהן של אמות למיעת כפל מס שכרתו בין ישראל לבין מדית מושבו של
תושב החוץ.
בהתאם להוראות סעיפים  164ו  170 -לפקודה ולתקות היכוי ,שיעור המס שיש לכות במקור
על ריבית )כהגדרתה בתקות ה"ל( המשולמת על אגרות חוב סחרות בבורסה ,הצמודות
במלואן למדד המחירים לצרכן ,היו  25%לגבי יחיד שאיו בעל מיות מהותי בחברה המשלמת
את הריבית ,בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף  121לפקודה  -לגבי יחיד שהיו בעל
מיות מהותי בחברה המשלמת את הריבית ובהתאם לשיעור מס החברות  -לגבי תשלום לחבר
בי אדם בכפוף להוראות סעיף 15)9ד( לפקודה .לגבי ריבית בגין אגרות חוב שאין צמודות
למדד או למטבע חוץ יוכה מס בשיעור של  .15%שיעור יכוי המס במקור במקרה של תושב
חוץ היו כמפורט להלן :יחיד – עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%חבר בי אדם – מס חברות
כמפורט לעיל ,והכל בכפוף לאישורים פרטיים מרשויות המס ובתלות באמות למיעת כפל מס
שכרתו בין מדית ישראל לבין מדית מושבו של תושב החוץ .חברי הבורסה יכו במקור
מתשלומי הריבית שישולמו על-ידי החברה למחזיקי איגרות החוב את תשלומי המס אותם הם
חייבים לכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מיכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין.
במועדי פירעון קרן איגרות החוב יכו חברי הבורסה מס במקור בגין דמי היכיון ,אם יהיו,
כמפורט לעיל ולהלן.
.5.4

אופן חישוב היכיון לצרכי מס במקור בגין אגרות חוב
בהתאם להוראות סעיף  (4)2לפקודה ,רואים בדמי היכיון בגין אגרות החוב ריבית החייבת
במס ,ולגביה יחולו כללי יכוי מס במקור במועד הפדיון .ככלל שיעור היכיון ייקבע כהפרש בין
הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההפקה שייוחס לאגרות החוב ,ככל
שהפרש זה היו חיובי.
חברי הבורסה יכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידם למחזיקי אגרות החוב את
תשלומי המס אותם חובה לכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מיכוי מס במקור כאמור
בהתאם לדין .במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה יכו מס במקור בגין דמי היכיון,
אם יהיו.
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 .5.5הפקת אגרות חוב וספות במסגרת הרחבת סדרה מסדרות אגרות חוב שהופקו קודם לכן
במקרה בו תפיק החברה בעתיד אגרות חוב וספות מסדרה שהופקה קודם לכן ,במסגרת
הרחבת סדרה ,בשיעור יכיון השוה משיעור היכיון לאותה סדרה )לרבות העדר יכיון( תפה
החברה ,לפי הרחבת הסדרה הרלווטית ,לרשות המסים על-מת לקבל את אישורה כי לעיין
יכוי המס במקור על דמי היכיון בגין אגרות החוב ,ייקבע לאגרות החוב מהסדרה הרלווטית
שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה ,ככל שיהיו
)"שיעור היכיון המשוקלל"( .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב לפי רישום
אגרות החוב הוספות למסחר את שיעור היכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו
אישור .לפי רישום אגרות החוב הוספות למסחר תגיש החברה דו"ח מיידי אשר יפורסם באתר
האיטרט של רשות יירות ערך )המג"א( בו תודיע את שיעור היכיון המשוקלל לכל הסדרה
ויוכה מס במועדי הפדיון של אגרות החוב מהסדרה הרלווטית לפי שיעור היכיון המשוקלל
כאמור ובהתאם להוראות הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הוגעות למיסוי
דמי יכיון .באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים ,יוכה מס במקור מדמי היכיון לגבי
כל סדרת אגרות החוב הרלווטית בהתאם לשיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין סדרה זו.
במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי בסמוך להרחבת הסדרה )קרי – לפי הרישום למסחר( בו
תודיע את שיעור היכיון שקבע לגבי כל הסדרה כאמור ויחולו כל יתר הוראות הדין הוגעות
למיסוי דמי יכיון .בעת פדיון הסדרה הרלווטית חברי הבורסה יכו מס במקור ,בהתאם
לשיעור היכיון שידווח כאמור.
בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב ,מכל סיבה שהיא ,היה ושיעור היכיון שייקבע
במסגרת הפקת אגרות חוב מהסדרה הרלווטית ,יהיה גבוה משיעור היכיון של הסדרה ערב
הרחבת הסדרה )לרבות העדר יכיון( ,יתכו מקרים בהם יוכה מס במקור בגין דמי יכיון
בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם הגדלת הסדרה
)"דמי היכיון העודפים"( ,וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור יכיון
אחיד לסדרה הרלווטית ובין אם לאו .ישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה הרלווטית
לפי הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידיו ,יהיה זכאי להגיש דו"ח מס
לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שוכה מדמי היכיון העודפים ,ככל שהיו זכאי
להחזר כאמור על-פי דין.
.5.6

שיעור המס שיחול על הכסות מדיבידד בגין מיות החברה
בהתאם לסעיף 125ב לפקודה ,דיבידד שמקורו במיות החברה ,יהיה חייב ככלל במס בידי בעל
מיות יחיד תושב ישראל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים ) ,(25%למעט אם בעל המיות
הוא "בעל מיות מהותי" )כהגדרתו בסעיף  88לפקודה( ,שאז שיעור המס לגביו יהיה .30%
שיעורי מס אלו כפופים לתוספת מס יסף בשיעור של  ,3%ככל שחל על היחיד )אשר הכסתו
החייבת לשת  2017עולה על סכום של  640,000ש"ח( .שיעור מס מופחת של  25%ללא חבות
במס יסף ,בהתאם להוראת השעה ,ייתן ככל שהדיבידד שיחולק יעמוד בתאים ובמגבלות
שקבעו בה.
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תושב חוץ יהיה חייב במס בגין דיבידדים בשיעור של  ,25%למעט תושב חוץ שהיו בעל מיות
מהותי )כהגדרתו בסעיף  88לפקודה( ,שלגביו יחול שיעור המס של שלושים אחוזים ),(30%
וזאת בכפוף להוראות אמה למיעת כפל המס )אם קיימת( שכרתה בין מדית ישראל ובין
מדית התושבות של תושב החוץ ,וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור לפטור )או שיעור
מופחת( מיכוי מס במקור מרשות המיסים.
דיבידד שמקורו במיות החברה המתקבל בידי קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים
אחרים הפטורים ממס בהתאם לסעיף  (2)9לפקודה ,יהיה פטור ממס ,בהתאם להוראות ותאי
הסעיף .על דיבידד המתקבל בידי קרן אמות חייבת ,יחול שיעור המס החל על הכסתו של
יחיד שההכסה איה מהווה בידיו הכסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ,אלא אם כן קבע במפורש
אחרת.
בהתאם לתקות יכוי מדיבידד וריבית שיעור המס שיש לכות במקור בחלוקת דיבידד בגין
מיות החברה ,ליחיד תושב ישראל או לתושב חוץ )יחיד/חבר בי אדם( ,יהיה בשיעור של
עשרים וחמישה אחוזים ) .(25%היכוי במקור ביחס ליחיד ולתושב חוץ שהיו "בעל מיות
מהותי" בחברה יהא שלושים אחוזים ).(30%
על-פי תקות אלו ,שולם דיבידד ליחיד תושב ישראל לגביו קבע שיעור מס מוגבל לפי כל דין,
יוכה המס לפי השיעור שקבע .לגבי תושב חוץ ,שיעור היכוי במקור יהיה בכפוף להוראות
אמה למיעת כפל המס )אם קיימת( שכרתה בין מדית ישראל ובין מדית תושבותו של
המקבל ,וכן בכפוף להמצאה מראש של אישור בר תוקף לפטור/הפחתה מיכוי מס במקור
מרשות המיסים.
לא יוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל ,קרות אמות וגופים וספים הפטורים
מיכוי מס במקור לפי הדין.
דגיש כי ,אישור כאמור לקביעת שיעור יכיון משוקלל מאת רשות המיסים ,יתן באופן חד
פעמי לכל הפקה עתידית ,ככל שתתרחש ,של אותה סדרת אגרות חוב.
התיאור הכללי לעיל איו מהווה תחליף לייעוץ אידיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לסיבות
הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש יירות ערך על-פי דו"ח הצעת מדף זה ,לפות
לייעוץ מקצועי על-מת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לסיבותיו הייחודיות.
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ספח ב' – דו"חות דירוג

Abba Hillel12
Ramat Gan, 5250606, Israel
972-3-7539700 Tel
972-3-7539710 Fax
www.maalot.co.il

 28במאי 2017
לכבוד
מר אילן טוקר,
ישרס חברה להשקעות בע"מ
שלום רב,

הנדון  :דירוג לאג"ח
הרינו להודיעכם כי  S&P Maalotקבעה דירוג ' 'ilAA-להנפקת אג"ח בהיקף של עד  150מיליון  ₪ע.נ ,שיונפקו לציבור ע"י
חברת ישרס חברה להשקעות בע"מ ( (ilAA-/Stableבאמצעות הנפקת סדרה חדשה ,סדרה ט"ז.
בהתייחס לזאת ,ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב נקבע ,בין היתר ,על סמך טיוטת דוח הצעת המדף מיום  28במאי
 2017שהעברתם לנו ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה שמסרתם לנו.
בכל מקרה בו דוח הצעת המדף הסופי יכלול שינויים במבנה ההנפקה ,במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים ,או בכל מקרה
בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא (להלן" :שינויים ותוספות ") ,שומרת לעצמה
 S&P Maalotאת הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור .אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב
פרטים בדבר כל השינויים והתוספות .הדירוג הנ"ל מותנה בקבלת אישור מכם בכתב לפני פרסום דוח הצעת המדף כי דוח
הצעת המדף הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם.
תוקף הדירוג הינו  60יום מיום מועד מכתב זה ,דהיינו ,עד ליום  27ביולי  .2017על החברה להימנע מלכלול את הדירוג
בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
בכפוף לאמור לעיל ,אנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו בדוח הצעת המדף הסופי ,לרבות בדרך של הפניה.
מובהר כי לצורך קביעת הדירוג  S&P Maalotבוחנת את דוח הצעת המדף בלבד ואינה בוחנת מסמכים נוספים הקשורים
להנפקה ,לרבות תיאור של מסמכים כאמור בדוח הצעת המדף.
בברכה,
Standard & Poor’s Maalot

www.maalot.co.il
עמוד  1מתוך 1

ישרס חברה להשקעות בע"מ
.................................................................................................................................................
 16במאי2017 ,

הנפקה חדשה

מתן דירוג ' 'ilAA-להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד
 150מיליון  ₪ע.נ.
אנליסט אשראי ראשי:
גיל אברהמיgil.avrahami@spglobal.com 972-3-7539719 ,
אנליסט אשראי משני:
יבגני סילישטיאןevgeni.silishtian@spglobal.com 972-3-7539733 ,
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 16במאי2017 ,

הנפקה חדשה

ישרס חברה להשקעות בע"מ

הנפקה חדשה

מתן דירוג ' 'ilAA-להנפקת איגרות חוב בהיקף של עד  150מיליון ₪
ע.נ.
 S&Pמעלות מודיעה בזאת על דירוג ’ ‘ilAA-לאיגרות חוב בהיקף של עד  150מיליון  ₪ע.נ ,.שיונפקו על ידי ישרס חברה להשקעות בע"מ
) (ilAA-/Stableבאמצעות הנפקת סדרת אג"ח חדשה ,סדרה ט"ז .תמורת ההנפקה תשמש למחזור חוב פיננסי קיים ולפעילותה השוטפת של
החברה.
לפרטים נוספים על דירוג ישרס חברה להשקעות בע"מ ולדרישות רגולטוריות נוספות ,ראו דוח דירוג מיום  14בפברואר.2017 ,
פרטים כלליים (נכון ל 16-במאי)2017 ,
ישרס חברה להשקעות בע"מ
דירוג(י) המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך

ilAA-/Stable

דירוג(י) הנפקה
חוב בכיר מובטח
סדרה טו

ilAA-

חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה יא,יג,יד,טז

ilAA-

היסטוריית דירוג המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך
פברואר 2017 ,14

ilAA-/Stable

פרטים נוספים
זמן בו התרחש האירוע
זמן בו נודע לראשונה על האירוע
יוזם הדירוג

17:04 16/05/2017
17:04 16/05/2017
החברה המדורגת

 2׀  16במאי2017 ,

www.maalot.co.il

ישרס חברה להשקעות בע"מ

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

 3׀  16במאי2017 ,

www.maalot.co.il

ישרס חברה להשקעות בע"מ
..................................................................................................................................
 14בפברואר2017 ,

דירוג חדש

קביעת דירוג ' ,'ilAA-תחזית הדירוג יציבה
אנליסט אשראי ראשי:
גיל אברהמיgil.avrahami@spglobal.com 972-3-7539719 ,
אנליסט אשראי משני:
יבגני סילישטיאןevgeni.silihtian@spglobal.com 972-3-7539733 ,

תוכן עניינים
..................................................................................................................................

תמצית
פעולת הדירוג
שיקולים עיקריים לדירוג
תחזית הדירוג
התאמות לדירוג
מתודולוגיה ומאמרים קשורים
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דירוג חדש

ישרס חברה להשקעות בע"מ

דירוג חדש

קביעת דירוג ' ,'ilAA-תחזית הדירוג יציבה
תמצית
 ישרס חברה להשקעות בע"מ (להלן" ,ישרס" או "החברה") עוסקת בייזום ,הקמה ,החזקה וניהול של נכסים מניבים בישראל.
בנוסף יש לחברה פעילות ייזום למגורים המבוצעת באמצעות רסקו ורסקו מגורים.
 פרופיל הסיכון העסקי של ישרס נתמך על ידי היקף תיק הנכסים ופיזורו על פני סוגי נכסים שונים .מאידך ,שיעורי תפוסה נמוכים
בחלק מהנכסים והריכוזיות במספר מצומצם של מתחמים ונכסים מגבילים את הערכתנו לפרופיל הסיכון העסקי.
 פרופיל הסיכון הפיננסי של ישרס נתמך במגמה חיובית של ירידה בשיעור המינוף והערכתנו כי החברה תציג בשנים הקרובות יחס
מתואם חוב לחוב והון בטווח של בין  50%ל ,55%-בהתאם לאסטרטגיה העסקית של מימוש קרקעות למגורים והמדיניות
הפיננסית של החברה.
 אנו קובעים דירוג ‘ ‘ilAA-לחברת ישרס חברה להשקעות בע"מ ולסדרות אג"ח ו' ,י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד ,ט"ו שהנפיקה.
 תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי תיק הנכסים של החברה ימשיך להציג ביצועים תפעוליים יציבים ולייצר תזרים
מזומנים יציב ,וכי ההנהלה תפעל להקטין את היקף פעילות הייזום למגורים בשנים הקרובות תוך מימוש קרקעות.

פעולת הדירוג
ב 14-לפברואר ,2017 ,קבעה  Standard & Poor’s Maalotאת הדירוג ’ ‘ilAA-לישרס חברה להשקעות בע"מ ,העוסקת בייזום,
הקמה ,החזקה וניהול של נכסים מניבים בישראל .תחזית הדירוג של החברה יציבה .כמו כן ,קבעה  S&P Maalotדירוג ‘‘ilAA-
לסדרות אג"ח ו' ,י"א ,י"ב ,י"ג ,י"ד ,ט"ו שהנפיקה החברה בעבר.

שיקולים עיקריים לדירוג
פרופיל הסיכון העסקי של ישרס נתמך על ידי היקף תיק הנכסים שלה ופיזורו על פני סוגי נכסים שונים .בשנים האחרונות הגדילה
החברה משמעותית את היקף תיק הנכסים המניב שבבעלותה ,ששוויו עמד בספטמבר  2016על כ 3.9-מיליארד  .₪יש לציין כי חלק
מהותי מהגידול נבע מהקמה והשבחה של נכסים ,דבר המשקף ניסיון רב שנים והצלחה של אסטרטגיית הרחבת תיק הנכסים
באמצעות ייזום .הפורטפוליו של ישרס מאוזן ומפוזר על פני סוגי נכסים שונים בישראל :פארקים טכנולוגיים מהווים  33%משווי התיק,
נכסי משרדים מהווים  ,28%שטחי מסחר  ,19%תעשייה ,מלאכה ואחסנה  18%ודיור מוגן  . 2%בנוסף ,לחברה פיזור שוכרים הולם
של מעל  800שוכרים וללא תלות בשוכר יחיד .הדירוג משקף גם את האסטרטגיה העסקית של החברה הכוללת הפסקה של פעילות
הייזום למגורים ומימוש קרקעות המיועדות לבנייה למגורים ,שבעקבותיהם אנו צופים חשיפה נמוכה לענף הייזום למגורים ,שרמת
הסיכון בו גבוהה-בינונית להערכתנו.
מאידך ,הפרופיל העסקי מוגבל בשל הריכוזיות במספר מצומצם של מתחמים ונכסים .נכון לספטמבר  ,2016שני מתחמים בירושלים
ונכס ברמת החייל מהווים כ 43%-משווי תיק הנכסים ובהתאמה ישנה גם ריכוזיות גבוהה באיזור ירושלים .המיקומים של שני נכסים
אלה תומכים בביקוש ולכן מקזזים להערכתנו חלק מהסיכון .שיעורי תפוסה נמוכים בחלק מהנכסים מורידים את שיעור התפוסה
הממוצע לכ ,90%-נמוך בהשוואה לחברות נדל"ן אחרות שמדרגת  .S&P Maalotיחד עם זאת ,יש להנהלה היסטוריה מוכחת של
הצלחה בהעלאת שיעור התפוסה וגידול עקבי ב )net operating income( NOI-מנכסים זהים.
פרופיל הסיכון הפיננסי של ישרס נתמך במגמה החיובית של ירידה בשיעור המינוף המאזני שהחברה הציגה בשנים האחרונות ,יחד
עם הגידול המשמעותי בתזרים המזומנים מתיק הנכסים המניב המאופיין ברמת תנודתיות נמוכה יחסית .ב 30-בספטמבר,2016 ,
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עמד היחס המתואם חוב לחוב והון עצמי של החברה על כ ,56%-לאחר שיפור עקבי שחל בשנים הקודמות (כ 59%-בדצמבר ,2015
כ 62%-בדצמבר  ,2014כ 64%-בדצמבר  2013וכ 65%-בדצמבר  .)2012בתרחיש הבסיס שלנו אנו צופים כי שיעור זה יעמוד
בשנים הקרובות בטווח של בין  50%ל .55%-הערכתנו נתמכת במדיניות הפיננסית של החברה לשמירה על שיעור מינוף בטווח של
 55%-53%בטווח הקצר והמשך ירידה בטווח הבינוני.
תרחיש הבסיס שלנו מתבסס על ההנחות המרכזיות שלהלן:


הכנסות שכירות בהיקף של כ 345-מיליון  ₪בשנת .2016



הכנסות שכירות של  380-360מיליון  ₪בשנת  ,2017על סמך הנבה מלאה של הנכס החדש בחולון וגידול של  3%בהכנסה
מדמי שכירות על נכסים דומים כתוצאה מהעלאת דמי השכירות והגדלת שיעורי התפוסה.



הכרה בהכנסות מפרוייקטי יזום למגורים בהיקף כולל של  120-100מיליון  ₪בשנים .2017-2016



שיעור רווח גולמי משכירות של כ 80%-ושיעור רווח גולמי מייזום של  25%-20%בשנים .2017-2016



גידול שנתי של  3%בערך הנכסים הקיימים בפורטפוליו בשנתיים הקרובות ,בעיקר הודות להשבחת הנכסים.



מימוש קרקעות המיועדות למגורים בהיקף משמעותי .מנגד הנחנו המשך ביצוע השקעות (לפיתוח נכסים ,רכישות וכדומה).



חלוקת דיבידנדים של עד  35%מה.)funds from operations( FFO-

תחת תרחיש הבסיס שלנו ,יחסי המינוף וכיסוי החוב צפויים לעמוד בתקופת התחזית על:


יחס מתואם חוב לחוב והון עצמי של כ;55%-50%-



יחס מתואם  EBITDAלהוצאות מימון של כ.2.5x-2.3x-

נזילות
על פי הקריטריונים שלנו ,רמת הנזילות של החברה היא הולמת .הערכתנו לרמת הנזילות נתמכת בשמירה על יתרות גבוהות של
מזומנים ונכסים סחירים בשנים האחרונות ועל תזרים המזומנים היציב מתיק הנכסים מניב .הנזילות נתמכת במדיניות החברה
לשמירה על היקף משמעותי של נכסים לא משועבדים ,למרות שחלק ניכר מהשווי מיוחס לקרקעות ,ועל שמירה על מסגרות אשראי
פנויות חתומות המובטחות בשעבודים .אנו מעריכים כי היחס בין המקורות של החברה לשימושים שלה יעלה על  1.2xב 12-החודשים
שהחלו ביום  1באוקטובר .2016
בתרחיש הבסיס שלנו ,אנו מניחים כי המקורות העומדים לרשות החברה נכון ל 1-באוקטובר ,2016 ,ועד ה 30-בספטמבר,2017 ,
הם כדלקמן:


מזומן ונכסים פיננסים סחירים לא מוגבלים בהיקף של כ 137-מיליון ;₪



מסגרות אשראי פנויות חתומות בהיקף  120מיליון  ₪המובטחות בשעבודים;



מסגרות אשראי חתומות המיועדות לפירעון מוקדם של אג"ח י"ב בהיקף של  240מיליון ;₪



תזרים שנתי שוטף בהיקף מינימלי של כ 130-מיליון ;₪



הון חוזר חיובי מפעילות ייזום למגורים;



הנפקת אג"ח שהושלמה בינואר  2017והחזר הלוואה שניתנה לרוכש בהיקף כולל של  320מיליון .₪

ההנחות שלנו לגבי השימושים של החברה ב 12-החודשים הבאים הן:


תשלום חלויות אג"ח בהיקף כולל של כ 200-מיליון ;₪



פירעון מוקדם של אג"ח י"ב בהיקף של כ 411-מיליון ;₪



אשראי בנקאי לז"ק בהיקף של כ 85-מיליון ( ₪לא כולל אשראי במסגרת ליווי פרויקט).
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תחזית הדירוג
תחזית הדירוג היציבה משקפת את הערכתנו כי תיק הנכסים של החברה ימשיך להציג ביצועים תפעוליים יציבים ולייצר תזרים
מזומנים יציב וכי ההנהלה תפעל להקטין את היקף פעילות הייזום למגורים בשנים הקרובות תוך מימוש קרקעות .היחסים ההולמים
את הדירוג הם יחס מתואם חוב לחוב והון עצמי בטווח של  55%-50%ויחס  EBITDAלהוצאות המימון של כ ,2.5x-יחסים התואמים
את מדיניות החברה ואת תרחיש הבסיס שלנו.
התרחיש החיובי
נשקול פעולת דירוג חיובית בטווח הבינוני והארוך אם החברה תרחיב באופן משמעותי את מצבת הנכסים המניבים שלה באופן שיוביל
לפיזור גבוה יותר נכסים תוך שיפור ביחס מתואם של חוב לחוב והון עצמי אל מתחת ל 50%-ויחס  EBITDAלהוצאות המימון גבוה
מ 3x-לאורך זמן ,כחלק ממדיניות פיננסית שמרנית יותר.
התרחיש השלילי
אנו עשויים לנקוט פעולת דירוג שלילית אם החברה תציג יחס מתואם של חוב לחוב והון עצמי גבוה מ 55%-לאורך זמן או אם היא
תגדיל באופן משמעותי את פעילות הייזום .להערכתנו ,תרחיש זה עלול להתממש בין היתר כתוצאה מאסטרטגית השקעות אגרסיבית
של רכישת קרקעות או נכסים שתוביל לעלייה ברמת המינוף.

התאמות לדירוג
פיזור ענפי :ניטרלי
מבנה הון :ניטרלי
נזילות :ניטרלי
מדיניות פיננסית :ניטרלי
ניהול ,אסטרטגיה וממשל תאגידי :ניטרלי
השוואה לקבוצת ייחוס :ניטרלי

מתודולוגיה ומאמרים קשורים
 מתודולוגיה :מתודולוגיה להערכת ניהול וממשל תאגידי של חברות ומבטחים 13 ,בנובמבר2012 ,
 מתודולוגיה  -כללי :עיתוי התשלומים ,תקופות גרייס ,ערבויות ,והשימוש בדירוגים '( 'Dכשל פירעון) ו( 'SD'-כשל פירעון סלקטיבי),
 24באוקטובר2013 ,
 מתודולוגיה :גורמי מפתח לדירוג חברות נדל"ן 19 ,בנובמבר2013 ,
 מתודולוגיה :דירוג קבוצות חברות 19 ,בנובמבר2013 ,
 מתודולוגיה :דירוגי חברות  -יחסים פיננסיים והתאמות 19 ,בנובמבר2013 ,
 מתודולוגיה  -מאמרי ליבה :מתודולוגיה כללית לדירוג תאגידים 19 ,בנובמבר2013 ,
 מתודולוגיה :מתודולוגיה להערכת סיכון מדינה  19 ,בנובמבר2013 ,
 מתודולוגיה :סיכון ענפי 19 ,בנובמבר2013 ,
 סולמות דירוג והגדרות :דירוג אשראי בסולמות מקומיים 22 ,בספטמבר2014 ,
 מתודולוגיה  -מאמרי ליבה :קריטריונים לדירוג הנפקות של חברות לא פיננסיות בסולם הדירוג המקומי של  S&Pמעלות22 ,
בספטמבר2014 ,
 מתודולוגיה  -מאמרי ליבה :מתודולוגיה להערכת פרופיל הנזילות של תאגידים  16 ,בדצמבר2014 ,
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 מתודולוגיה  -כללי :טבלאות ההמרה של  S&Pבין דירוגים בסולם הגלובלי לדירוגים בסולמות מקומיים 1 ,ביוני2016 ,
 הגדרות הדירוג של  18 ,S&P Global Ratingsבאוגוסט2016 ,
 דעות ופרשנות :הקשר בין סולם הדירוג הגלובלי לבין סולם הדירוג הישראלי 25 ,בינואר2016 ,
פרטים כלליים (נכון ל 14-בפברואר)2017 ,
ישרס חברה להשקעות בע"מ
דירוג(י) המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך

ilAA-/Stable

דירוג(י) הנפקה
חוב בכיר מובטח
סדרה טו

ilAA-

חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה ו ,יא ,יב ,יג ,יד

ilAA-

היסטוריית דירוג המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך
פברואר 2017 ,14

ilAA-/Stable

פרטים נוספים
זמן בו התרחש האירוע
זמן בו נודע לראשונה על האירוע
יוזם הדירוג

13:23 14/02/2017
13:23 14/02/2017
החברה המדורגת

מעקב אחר דירוג אשראי
אנו עוקבים באופן שוטף אחר התפתחויות שעשויות להשפיע על דירוג האשראי של מנפיקים או של סדרות אג"ח ספציפיות שאנו מדרגים ,מטרת
המעקב היא להבטיח כי הדירוג יהיה מעודכן באופן שוטף ולזהות את הפרמטרים שיכולים להוביל לשינוי בדירוג.
לרשימת הדירוגים המעודכנים ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי ,יש לפנות לאתר סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ
בכתובת .www.maalot.co.il
כל הזכויות שמורות © אין לשנות ,לבצע הנדסה חוזרת ,לשכפל ,להפיץ בכל דרך ,לשנות או לאחסן במאגר מידע או במערכת לאחזור מידע את
התוכן (לרבות הדירוגים ,האנליזות ,המידע ,ההערכות ,התוכנה ותוצריה) ,וכל חלק ממנו (להלן ,יחדיו ,ה"תוכן") ,מבלי לקבל את הסכמתה מראש
ובכתב של סטנדרד אנד פורס מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן ,יחדיו S&P .)"S&P" ,וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים ,לרבות
הדירקטורים שלה ,המנהלים שלה ,בעלי המניות שלה ,עובדיה ושלוחיה (להלן ,יחדיו(" ,ה)צדדים (ה)קשורים") אינם מבקרים את התוכן ואינם
מאמתים את נכונותו או שלמותו ,לרבות ,אך לא רק ,אי-דיוקים ,חוסרים ,היותו מעודכן או זמין בכל עת .התוכן מסופק על בסיס S&P .AS-IS
והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג ,במישרין או בעקיפין ,לרבות ,אך לא רק ,בעניין מידת האיכות מספקת או התאמה לצורך כזה או
אחר ,וכי התוכן לא יכלול טעויות ו/או שגיאות.
 S&Pוהצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות שהיא לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג שהוא ,לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים (ובכלל זה,
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,פיצויים בגין הפסד עבודה ועסקים ,הפסד הכנסות או רווחים ,הפסד או איבוד מידע ,פגיעה בשם טוב ,אבדן הזדמנויות
עסקיות או מוניטין) ,אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן ,גם במידה ונודע מראש על האפשרות לנזקים כאמור.
אנליזות הקשורות לדירוג ואנליזות אחרות ,לרבות ,אך לא רק ,הדירוגים ,ומידע אחר הכלול בתוכן מהוות הבעת דעה סובייקטיבית של  S&Pנכון
למועד פרסומן ,ואינן מהוות דבר שבעובדה ,או המלצה לרכוש ,להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם ,או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות.
 S&Pאינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו .אין להסתמך על התוכן בקבלת החלטות בנוגע להשקעות S&P .אינה
משמשת כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך.
על מנת לשמר את העצמאות והיעדר התלות של פעולותיהן של היחידות השונות של  S&P ,S&Pשומרת על הפרדה בין פעולות אלו .כתוצאה מכך,
ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של  S&P .S&Pגיבשה נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע שאינו
פומבי המתקבל בקשר להליכים האניליטיים שהיא מבצעת S&P .מקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא
מבצעת ,בדרך כלל מהמנפיקים או מהחתמים של ניירות הערך המדורגים ,או מהחייבים ,לפי העניין S&P .שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את
חוות הדעת שלה והאנליזות .הדירוגים הפומביים של  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&Pמעלות ,בכתובת  www.maalot.co.ilובאתר ,S&P
בכתובת  ,www.standardandpoors.comויכולים גם להופיע בפרסומים אחרים של  S&Pושל צדדים שלישיים.
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לכבוד
ישרס חברה להשקעות בע"מ
שלום רב,
הנדון :צירוף דו"ח פעולת דירוג לדוח הצעת מדף
בהמשך לפנייתכם ,הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח פעולת הדירוג שבוצעה לישרס חברה להשקעות בע"מ (להלן:
"החברה") מיום  ,16/05/2017ובלבד שהוא יצורף במלואו ,ללא השמטות ו/או שינויים ,ואתם רשאים לצרפו ,לרבות בדרך
של הפניה לדו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה טז') של החברה ,אשר צפוי להתפרסם בחודש מאי.2017 ,
בנוסף ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג ,2003-אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך
לכך מטעם החברה המנפיקה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח פעולת הדירוג
המצוין לעיל.
הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב ,טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל ,כי נוסחו של דוח הצעת המדף שהתפרסם
זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.
הסכמתנו לצירוף דו"ח פעולת הדירוג כאמור הינה בתוקף למשך  60יום ממועד מכתבנו זה ,ואין לכלול ו/או לצרף את דו"ח
פעולת הדירוג לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ,ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,
רן גולדשטיין ,סמנכ"ל
ראש תחום נדל"ן

ישרס חברה להשקעות בע"מ
פעולת דירוג ו מאי 2017

אנשי קשר:
אילון גרפונקל ,ראש צוות בכיר – מעריך דירוג ראשי
eylong@midroog.co.il

רן גולדשטיין ,סמנכ"ל (ראש תחום נדל"ן)
Rang@midroog.co.il

מידרוג

ישרס חברה להשקעות בע"מ
דירוג סדרה

אופק דירוג :יציב

A1.il

מידרוג קובעת דירוג  A1.ilבאופק יציב לאגרות חוב (סדרה טז') שתנפיק ישרס חברה להשקעות בע"מ ,בסך של עד  150מיליון ₪
ערך נקוב .תמורת ההנפקה תשמש את החברה לפירעון חובות ולפעילות שוטפת.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
מספר נייר ערך
סדרת אג"ח
6130165
יא'
6130181
יג'
6130199
יד'
6130207
טו'*

דירוג
A1.il
A1.il
A1.il
A1.il

אופק דירוג
יציב
יציב
יציב
יציב

מועד פירעון סופי
30.06.2020
31.12.2023
01.03.2027
15.05.2027

* לטובת סדרה טו' קיים שעבוד על הנכסים ברמת החייל וראש העין

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח פעולת דירוג מחודש יוני .12016

היסטוריית דירוג

דוחות קשורים
ישרס חברה להשקעות בע"מ – דוח פעולת דירוג – יוני 2016
ניתוח חברות נדל"ן מניב – דוח מתודולוגי – פברואר 2016
ניתוח חברות נדל"ן ייזום למגורים -דוח מתודולוגי – פברואר 2016
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il

1
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הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.Midroog.co.il
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ישרס חברה להשקעות בע"מ – פעולת דירוג

מידרוג
מידע כללי
תאריך דוח הדירוג:
התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג:
התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:
שם יוזם הדירוג:
שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

16.05.2017
20.02.2017
24.02.2008
ישרס חברה להשקעות בע"מ
ישרס חברה להשקעות בע"מ

מידע מן המנפיק
מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.

3

16/05/2017

ישרס חברה להשקעות בע"מ – פעולת דירוג

מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
 Aaa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים  Aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית
למנפיקים מקומיים אחרים.
Aa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Aa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה מאד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים.

A.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  A.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי גבוה יחסית למנפיקים מקומיים
אחרים.

Baa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Baa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי בינוני יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם עלולים להיות בעלי מאפיינים ספקולטיביים מסוימים.

Ba.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ba.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים.

B.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  B.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש מאוד יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים.

Caa.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Caa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש ביותר יחסית למנפיקים
מקומיים אחרים והם בעלי מאפיינים ספקולטיביים משמעותיים ביותר.

Ca.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  Ca.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי חלש באופן קיצוני והם קרובים
מאוד למצב של כשל פירעון עם סיכויים כלשהם להחזר קרן וריבית.

C.il

מנפיקים או הנפקות המדורגים  C.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי החלש ביותר ובדרך כלל הם
במצב של כשל פירעון עם סיכויים קלושים להחזר קרן וריבית.

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa.il -ועד  Caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת החוב
מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית
הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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ישרס חברה להשקעות בע"מ – פעולת דירוג

מידרוג
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג").
למידרוג יש זכויות יוצרים במסמך זה ,לרבות בפסקה זו ,והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק ,לצלם ,לשנות ,להפיץ ,לשכפל ,לתרגם או
להציג מסמך זה למטרה כלשהי ,מסחרית או אחרת ,ללא הסכמת מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה.
דירוגי מידרוג ו/או פרסומיה הנם בגדר חוות דעת סובייקטיביות ,הנכונים למועד פרסומם (וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו) ביחס לסיכון
האשראי היחסי העתידי של ישויות ,ביחס להתחייבויות אשראי ,לחובות ו/או למכשירים פיננסיים דמויי חוב .פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם הערכות המבוססות על
מודלים כמותיים של סיכוני אשראי ,וכן חוות דעת נלוות ששימשו אותה בתהליך הדירוג .דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות
במועד הפרסום או בכלל .מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן הערכות יחסיות של סיכוני אשראי ו/או של ישויות ו/או מכשירים פיננסיים בהתאם להגדרות
המפורטות בסולם עצמו .יובהר כי הבחירה בסימול כמשקף סיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה .מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו
ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה החוזיות הפיננסיות למועד פירעונן ,וכן כל הפסד כספי משוער במקרה של כשל פירעון .דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל
סיכון אחר ,כגון סיכון המתייחס לנזילות ,לערך השוק ,לשינויים בשערי ריבית ,לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה ,החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה
אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו.
כמו כן ,הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ,וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה כלשהי
למשקיע מסוים או המלצה להשקעה מכל סוג שהוא בהסתמך על הדירוג .מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט על ידה
ובדירוגים וכל משקיע ינקוט זהירות ראויה ויבצע את כל הבדיקות המתאימות והנדרשות בעצמו ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך ,על מנת להעריך
בעצמו את הכדאיות של כל השקעה בכל מכשיר פיננסי שהינו שוקל לרכוש ,להחזיק או למכור .על כל משקיע להסתייע בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו ,עם
הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר .כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכים להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית
על ידי משתמש במידע הכלול במסמך זה או על ידי מי מטעמו ועל ידי כל משקיע ,ובהתאם לכך ,כל משתמש במידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה ו/או
באמור במסמך זה וכל משקיע חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות ההשקעה מטעמו לגבי כל מנפיק ,ערב ,אגרת חוב או מכשיר פיננסי אחר שבכוונתו להחזיק,
לרכוש או למכור" .משקיע" – משקיע במכשיר פיננסי שנקבע לגביו דירוג או במכשיר פיננסי של תאגיד מדורג.
כל המידע הכלול בדירוגי מידרוג ו/או בפרסומיה ,ואשר עליו היא הסתמכה (להלן" :המידע") ,נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע הנחשבים בעיניה אמינים ,ובין
השאר על ידי הישות המדורגת ,מידרוג איננה אחראית לנכונותו והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע .מידרוג נוקטת בכל האמצעים הסבירים
להבנתה כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה אמינים ,לרבות תוך הסתמכות על מידע שהינה מקבלת מצדדים שלישיים בלתי
תלויים ,אם וכאשר הדבר מתאים ,אולם מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
סקירות כלליות אשר מפורסמות על ידי מידרוג אינן מיועדות לשמש לשם הערכה של השקעה כלשהי ,אלא לשם העברת ידע כללי ו/או נתונים המצויים בחזקת
מידרוג ,במגבלות האמור לעיל לגבי המידע ששימש בהכנתן .אין באמור בסקירות אלה כדי להוות חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג .מידרוג רשאית לסטות
מן האמור בסקירה כללית ולשנות את עמדתה לגבי האמור בה בכל עת .אין לראות ,להתייחס או להסתמך על האמור בסקירה כללית כאל חוות דעת או ייעוץ מכל
סוג שהוא .סקירה כללית איננה מהווה חלק מהמתודולוגיה המקצועית של מידרוג ,היא משקפת את דעתו האישית של כותב המסמך ואיננה משקפת בהכרח את
דעתה של מידרוג.
בכפוף לאמור בכל דין ,מידרוג ,הדירקטורים שלה ,נושאי המשרה שלה ,עובדי החברה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג ,לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי
כל אדם ו/או ישות ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ,כספי או אחר ,ישיר ,עקיף ,מיוחד ,תוצאתי או קשור ,אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או
להליך הדירוג ,לרבות בשל אי מתן דירוג ,גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל,
לרבות ,אך לא רק ,בגין( :א) כל אובדן רווחים ,לרבות בשל אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; או (ב) כל הפסד או נזק הנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או רכישה ו/או
מכירה של מכשיר פיננסי ,בין אם הוא היה נשוא דירוג אשראי מסוים שהונפק על ידה של מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק ,אשר נגרמו ,בין
השאר אך לא רק ,כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה ,פעולה בזדון או פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה) ,מצדם של דירקטורים,
נושאי משרה ,עובדים ו/או מי מטעמה של מידרוג ,בין אם היתה מודעת ובין אם לאו ,בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מצהירה בזאת ,שרוב המנפיקים של המכשירים הפיננסיים המדורגים על ידה או שבקשר עם הנפקתם נערך הדירוג ,התחייבו לשלם למידרוג עבור הדירוג,
טרם ביצוע הדירוג .מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג.
מידרוג הינה חברת בת של מודי'ס ( Moody'sלהלן" :מודי'ס") ,המחזיקה ב 51%-ממניות מידרוג .יחד עם זאת ,תהליכי הדירוג של מידרוג הינם עצמאיים ונפרדים
מאלה של מודי'ס ,ואינם כפופים לאישורה של מודי'ס .למידרוג יש מדיניות ונהלים משלה וועדת דירוג עצמאית בשיקול דעתה ובהחלטותיה.
דירוג שמידרוג הנפיקה עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו .http://www.midroog.co.il :כמו כן ,ניתן לפנות לאתר לשם קבלת מידע נוסף על נהלי מידרוג
ו/או על עבודת ועדת הדירוג שלה.
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ספח ג' – שטר האמות )והתוספות לו( לאגרות חוב )סדרה טז'(

שטר אמות

שערך וחתם בתל אביב ביום  28במאי 2017
ביחס לאגרות חוב )סדרה טז'( בלבד

בין

ישרס חברה להשקעות בע"מ
ח.צ52-001780-7 .
מרחוב הר סיי  ,3תל-אביב יפו
)להלן" :החברה"(
מצד אחד;

לבין

שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ
ח.פ51-174206-6 .
מרחוב יצחק שדה  ,17תל אביב
)להלן" :האמן"(
מצד שי;
הואיל:

ודירקטוריון החברה אישר ביום  2במאי  2016לפרסם תשקיף מדף )להלן" :התשקיף" או "תשקיף
המדף"( ,על-פיו החברה תהא רשאית להפיק בעתיד ,בין היתר ,סדרת אגרות חוב ,בדרך המתוארת
בשטר אמות זה אשר תירשמה למסחר בבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ;

והואיל:

והאמן היו חברה מוגבלת במיות שתאגדה בישראל לפי חוק החברות ,התש"ט ,1999-אשר
מטרתה העיקרית היה עיסוק באמויות ואין לו כל עיין מהותי בחברה;

והואיל:

והאמן הצהיר כי אין כל מיעה על-פי חוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-או כל דין אחר ,להתקשרותו
עם החברה על-פי שטר אמות זה ,לרבות ביחס ליגודי עייים המועים את התקשרותו עם החברה
כאמור ,וכי הוא עוה על הדרישות ותאי הכשירות הקבועים בחוק יירות ערך ,התשכ"ח,1968-
לשמש אמן להפקת אגרות החוב שוא שטר זה;

-2והואיל:

והחברה פתה בבקשה אל האמן שישמש כאמן למחזיקי אגרות החוב שוא שטר זה ,והאמן
הסכים לכך ,הכל בכפוף ובהתאם לתאי שטר אמות זה להלן;

והואיל:

והאמן הצהיר כי אין מיעה על פי כל דין להתקשרותו עם החברה על פי שטר זה;

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין כל מיעה על-פי כל דין ו/או הסכם לבצע הפקה של אגרות החוב שוא שטר
זה ו/או להתקשר עם האמן על-פי שטר אמות זה וכן כי אין לחברה עיין אישי באמן;

והואיל:

והתקבלו כל האישורים הדרשים לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההפקה של אגרות החוב שוא
שטר זה;

והואיל:

והחברה שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף אשר על פיו תציע החברה לראשוה אגרות חוב )סדרה טז'(,
ובקשר לכך פרסמה חברת הדירוג  S&Pמעלות ביום  16במאי  2017הודעה על דירוג  AA-באופק
יציב לגיוס סדרה חדשה )סדרה טז'( ,בסכום של עד  150מיליון ש"ח ערך קוב ,וחברת הדירוג
מידרוג בע"מ פרסמה ביום  16במאי  2017הודעה על דירוג  A1באופק יציב לגיוס סדרה חדשה
)סדרה טז'( ,בסכום של עד  150מיליון ש"ח ערך קוב.
לפיכך הוצהר ,הותה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
תוכן עייים
ושא

סעיף בשטר

פרשות והגדרות

1

הפקת אגרות החוב; הרחבת סדרה; הפקת אגרות חוב וספות;
תחולת שטר האמות

2

מיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן

3

תאי ההפקה; רכישה עצמית

4

התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב

5

פדיון מוקדם

6

זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות

7

תביעות והליכים בידי האמן

8

אמות על התקבולים

9

סמכות לעכב חלוקת הכספים

10

הודעה על חלוקה

11

הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה

12

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב

13

השקעת כספים

14

התחייבויות החברה כלפי האמן

15

התחייבויות וספות

16

באי-כח

17

דיווח על-ידי האמן

18

-3ושא

סעיף בשטר

סמכויות מיוחדות

19

סמכות האמן להעסיק שלוחים

20

שיפוי

21

הודעות

22

ויתור ,פשרות ו/או שיויים בשטר האמות

23

מרשם מחזיקי אגרות החוב

24

שחרור

25

מיוי אמן חדש ופקיעת כהות האמן

26

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב

27

דיווח של החברה לאמן

28

שכר האמן

29

הסכמים אחרים

30

דין חל וסמכות שיפוט

31

מעים

32

הסמכה למג"א

33

אחריות האמן

34

כללי

35

אגרת החוב

סעיפים  1-3לתוספת הראשוה

כללי

סעיף  4לתוספת הראשוה

קרן אגרות החוב

סעיף  5לתוספת הראשוה

הריבית של אגרות החוב

סעיף  6לתוספת הראשוה

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב

סעיף  7לתוספת הראשוה

דירוג אגרות החוב והתאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב
ו/או אי עמידה באמות מידה פיסיות

סעיף  8לתוספת הראשוה

הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה

סעיף  9לתוספת הראשוה

תעודות אגרות החוב ופיצולן

סעיף  10לתוספת הראשוה

העברת אגרת החוב

סעיף  11לתוספת הראשוה

פירוק מרצון

סעיף  12לתוספת הראשוה

זכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות

סעיף  13לתוספת הראשוה

הבטחת אגרות החוב

סעיף  14לתוספת הראשוה

שיויים בתאי אגרת החוב

סעיף  15לתוספת הראשוה

החלפת תעודת אגרת החוב

סעיף  16לתוספת הראשוה

הדין החל וסמכות השיפוט

סעיף  17לתוספת הראשוה

-4סעיף בשטר

ושא
הודעות

סעיף  18לתוספת הראשוה

ציגות דחופה

סעיף  19לתוספת הראשוה

אסיפות מחזיקי אגרות החוב

.1

תוספת שיה

זימון אסיפות והודעה על כיוס אסיפות

סעיפים  1-10לתוספת השיה

המועד הקובע לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפה

סעיפים  11-15לתוספת השיה

מיין חוקי; אסיפה דחית ואסיפה משכת

סעיפים  16-25לתוספת השיה

החלטות

סעיפים  26-40לתוספת השיה

הודעות עמדה

סעיפים  41-45לתוספת השיה

פרשות והגדרות
 .1.1המבוא לשטר אמות זה וכן הספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי פרד הימו.
 .1.2חלוקת שטר אמות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,עשו מטעמי וחות וכמראי מקום
בלבד ,ואין להשתמש בהם לשם פרשות.
 .1.3כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין קבה
במשמע וכן להפך ,וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת
מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת.
 .1.4בשטר אמות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם משתמעת
כווה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם ,או אם צוין מפורשות אחרת להלן:
"אגרת החוב" או "אגרות החוב" או אגרות חוב )סדרה טז'( ,רשומות על שם ,שתוצעה
מכוח תשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף;
"סדרת אגרות החוב"
"שטר זה" או "שטר האמות"

שטר אמות זה לרבות הספחים המצורפים אליו
ומהווים חלק בלתי פרד הימו;

"דוח הצעת מדף" או "דוח הצעה"

דוחות הצעת מדף אשר יפורסמו על-פי תשקיף המדף,
בהתאם להוראות סעיף 23א)ו( לחוק יירות ערך,
תשכ"ח ,1968-בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים
לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות המוצעות,
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקון ולהחיות
הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת;

"דוח ההצעה הראשוה"

דוח הצעה על-פיו תוצעה לראשוה אגרות החוב;

"האמן"

שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ ו/או כל מי
שיכהן מדי פעם בפעם כאמן של מחזיקי אגרות החוב
לפי שטר זה;

"מרשם"

מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  24לשטר
זה;

באגרות
"מחזיק
"המחזיקים"

החוב"

או כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך;

-5"תעודת אגרת החוב"

תעודת אגרת חוב אשר וסחה מצורף כתוספת
הראשוה לשטר זה;

"החוק" או "חוק יירות ערך"

חוק יירות ערך ,התשכ"ח ,1968-והתקות לפיו ,כפי
שיהיו מעת לעת;

"קרן"

סך הערך הקוב שטרם פרע של אגרות החוב;

"יום מסחר"

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;

"יום עסקים" או "יום עסקים בקאי"

כל יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע
עסקאות;

"הבורסה"

הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"החברה לרישומים"

מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או כל חברה
לרישומים אחרת שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה
הבלעדי של החברה ,ובלבד שכל יירות הערך של
החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים;

"החלטה רגילה"

החלטה שתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב
בה כחו לפחות שי ) (2מחזיקי אגרות חוב ,הוכחים
בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים
יחדיו לפחות  25%מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך
הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור במועד
הקובע לאסיפה או באסיפה דחית של אסיפה זו
שתתקיים בכל מספר משתתפים שהוא ,ואשר תקבלה
)בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית( ברוב
רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי
למות את קולות המעים;

"החלטה מיוחדת"

החלטה שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב ,בה כחו מחזיקים בחמישים אחוזים )(50%
לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב ,ברוב של
לפחות שי שלישים ) (2/3מיתרת הערך הקוב של
אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה
כללית דחית של מחזיקי אגרות החוב שכחו בה
מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה
כאמור;

"בטוחות"

שעבוד על כסים ו/או ערבויות ו/או התחייבות אחרת
אשר ועדו להבטיח את מילוי התחייבויות החברה על-
פי אגרות החוב ,בין אם יתו על-ידי החברה או על-ידי
צד שלישי כלשהו;

"חשבון האמות"

חשבון אשר ייפתח על שם האמן ויוהל על שמו,
באמות עבור מחזיקי אגרות החוב ,באחד מחמשת
הבקים הגדולים בישראל;

"חברה מדרגת"

כהגדרתה בתקות יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת
תשקיף  -מבה וצורה( ,תשכ"ט ,1969-או כל חברה
שאושרה כחברה מדרגת על ידי הגורם המוסמך לתת
אישור כאמור;

"קודקס הרגולציה" או "הקודקס"

קודקס הרגולציה – עקרוות ליהול עסקים ,שער ,5
חלק  – 2הון מדידה ויהול סיכוים ,פרק  – 4יהול

-6כסי השקעה ,שפורסם על ידי אגף שוק ההון ,ביטוח
וחסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום  1במאי ,2014
כפי שיעודכן מעת לעת.
 .1.5לכל מוח או ביטוי בשטר זה ,למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה )לרבות אלה המוגדרים
בסעיף  1.4לעיל( ,תהא המשמעות שיתה לו בתעודת אגרת החוב )אשר וסחה מצורף ,כאמור לעיל,
בתוספת הראשוה לשטר זה(.
 .1.6בכל מקום בשטר זה בו אמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך( ,הכווה היא בכפוף לכל דין
שאיו יתן להתיה.
 .1.7כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך ,וכל האמור במין זכר אף מין קבה
במשמע וכן להיפך ,וכל האמור באדם ,אף תאגיד במשמע ,והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת
מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת.
 .1.8בכל עיין שלא זכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי ,לרבות חוק יירות
ערך וכללי הבורסה שאים יתים להתיה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין
הישראלי .בכל מקרה של סתירה בין הוראות תשקיף המדף בקשר לשטר זה לבין שטר זה ,יגברו
הוראות שטר זה .בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות למסמכים הלווים לו ,יגברו הוראות
שטר האמות.
.2

הפקת אגרות החוב; הרחבת סדרה; הפקת אגרות חוב וספות; תחולת שטר האמות
 .2.1החברה תפיק את אגרות החוב בתאים כמפורט בשטר זה ובדוח הצעת המדף בו תוצעה לראשוה
אגרות החוב.
 .2.2החברה תפיק אגרות חוב )סדרה טז'( ,רשומות על שם .השיעורים והמועדים של תשלומי הקרן
והריבית בגין אגרות החוב )כולל התאמת שיעורי הריבית( ,וכן תאי ההצמדה של אגרות החוב ,הים
כמפורט בסעיפים  7 ,6 ,5ו 8 -לתוספת הראשוה של שטר האמות .לזכות החברה לפדיון מוקדם
של אגרות החוב ר' סעיף  6.2לשטר זה.
אם לאחר מועד הפקתן לראשוה של אגרות החוב תורחב סדרת אגרות החוב על-ידי החברה,
מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב
האמורות ,שהמועד הקובע לתשלומן יחול קודם למועד הפקתן כאמור.
 .2.3בכפוף לקבלת האישורים הדרשים על פי דין ,החברה תהיה רשאית ,מעת לעת ,ללא צורך בקבלת
אישור מהאמן ו/או מהמחזיקים באגרות החוב הקיימים באותה עת ,להרחיב את סדרת אגרות
החוב ולהפיק אגרות חוב וספות )בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ,בין על-פי דוח הצעת
מדף ובין בדרך אחרת( ,לרבות למחזיק קשור )כהגדרתו להלן( ,בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה,
לרבות בשיעור יכיון או פרמיה )לרבות העדר יכיון או העדר פרמיה( שוים מאלו שהיו )אם בכלל(
בהפקות אחרות שבוצעו .על אף האמור לעיל ,הפקה וספת של אגרות החוב תבוצע בכפוף לכך
שלצורך הגדלת סדרת אגרות החוב ,התקבל אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב
הוספות ,אשר במסגרתו לקחו בחשבון אגרות החוב הוספות ,לרבות אגרות חוב וספות שתבעה
ממימוש כתבי אופציה לאגרות החוב ,ככל שיופקו כתבי אופציה כאמור ,בדירוג שאיו ופל מדירוג
אגרות החוב הקיימות באותה עת קרי ,טרם הגדלת הסדרה כאמור וכן אישור של חברת הדירוג כי
אין בהפקת אגרות החוב הוספות כדי לפגוע בדירוג אגרות החוב הקיימות .אישור כאמור יועבר
לאמן טרם ביצוע ההפקה )לעיין סעיף זה ,פרסום אישור חברת הדירוג ייחשב כהעברתו לאמן(.
ככל ואגרות החוב תדורגה על ידי יותר מחברה מדרגת אחת ,ייחשב דירוג אגרות החוב המוך
מבייהם ערב הרחבת הסדרה כדירוג אגרות החוב לפיו תיבחן ירידה בדירוג כאמור .האמן יכהן,
כפוף להוראות שטר האמות ,כאמן עבור אגרות החוב ,כפי שתהייה מעת לעת במחזור ,וזאת גם
במקרה של הרחבת סדרה ,והסכמת האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש .אגרות

-7החוב שתהייה במחזור ואגרות חוב וספות ,אשר תופקה )אם בכלל( כאמור בסעיף זה לעיל,
תהוויה )ממועד הפקתן( סדרה אחת לכל דבר ועיין ,ושטר האמות יחול גם לגבי כל אגרות חוב
וספות כאמור .אגרות החוב הוספות לא תקיה זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב
שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הפקתן.
בוסף ,החברה לא תבצע הרחבה של סדרת אגרות החוב אלא אם כן מתקיימים כל התאים הבאים:
) (1החברה עומדת בכל אמות המידה הפיסיות האמורות בסעיף  5.8להלן וכן תעמוד מיד לאחר
הרחבת הסדרה בכל אמות המידה הפיסיות האמורות ,והכל בהתאם לדוחותיה הכספיים
האחרוים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה; ) (2לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של
אגרות החוב ,כאמור בסעיף  7להלן ,ולא קיים חשש לקיומה של איזו מהעילות כאמור; ) (3החברה
ממלאת אחר כל התחייבויותיה בהתאם להוראות שטר האמות; ו (4) -לא יהיה בהרחבת הסדרה
כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב .בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב,
תמציא החברה לאמן ,טרם ביצוע מכרז לקבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים )ככל
שהחברה תבחר לקיים מכרז כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( ,אישור בכתב חתום על ידי
מכ"ל החברה או ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,בצירוף תחשיב רלווטי ,כי הרחבת
הסדרה עומדת בכל התאים האמורים.
יובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות האמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה ,לרבות
מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב כאמור בסעיף  13.1לתאים הרשומים מעבר לדף.
בכפוף להוראות כל דין ,החברה תודיע לאמן אודות הפקת אגרות חוב וספות כאמור לפחות 2
ימים טרם ביצוע ההפקה ותעביר אליו כל דיווח שתפרסם בקשר לעיין זה על פי כל דין.
שיעור יכיון אגרות החוב
במקרה בו תפיק החברה בעתיד אגרות חוב וספות ,במסגרת הרחבת סדרת אגרות החוב ,בשיעור
יכיון השוה משיעור היכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת )לרבות העדר יכיון(
תפה החברה ,לפי הרחבת הסדרה ,לרשות המסים על-מת לקבל את אישורה כי לעיין יכוי המס
במקור על דמי היכיון בגין אגרות החוב ,ייקבע לאגרות החוב שיעור יכיון אחיד לפי וסחה
המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה ,ככל שיהיו )"שיעור היכיון
המשוקלל"( .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב לאחר הרחבת הסדרה ,ולפי הרישום
למסחר ,את שיעור היכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו אישור .לאחר הרחבת
הסדרה ,ולפי הרישום למסחר ,תגיש החברה דו"ח מיידי אשר יפורסם באתר האיטרט של רשות
יירות ערך )המג"א( בו תודיע את שיעור היכיון המשוקלל לכל הסדרה ויוכה מס במועדי הפדיון
של אגרות החוב לפי שיעור היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין .במקרה כאמור יחולו
כל יתר הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי יכיון .באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים,
יוכה מס במקור מדמי היכיון לגבי כל סדרת אגרות החוב בהתאם לשיעור היכיון הגבוה יותר
שוצר בגין סדרת אגרות החוב .במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי בסמוך לאחר הרחבת הסדרה,
אך לפי הרישום למסחר ,בו תודיע את שיעור היכיון שקבע לגבי הסדרה כאמור ויחולו כל יתר
הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי יכיון .בעת פדיון אגרות החוב חברי הבורסה יכו מס במקור,
בהתאם לשיעור היכיון שידווח כאמור.
בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב ,מכל סיבה שהיא ,היה ושיעור היכיון שייקבע במסגרת
הפקת אגרות חוב יהיה גבוה משיעור היכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה )לרבות העדר יכיון(,
יתכו מקרים בהם יוכה מס במקור בגין דמי יכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי
שהחזיק באגרות החוב טרם הרחבת הסדרה )"דמי היכיון העודפים"( ,וזאת בין אם התקבל אישור
מרשות המסים לקביעת שיעור יכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו .ישום שהחזיק את אגרות החוב
לפי הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות על-ידיו ,יהיה זכאי להגיש דו"ח מס
לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שוכה מדמי היכיון העודפים ,ככל שהיו זכאי להחזר
כאמור על-פי דין.

-8 .2.4אגרות החוב תעמודה בדרגה שווה פרי פסו ,בין לבין עצמן ,בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת
על פי האחרת.
 .2.5מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק בכל עת ,ללא צורך בהסכמת
האמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב ,או במתן הודעה למי מהם על כך ,בין בהפקה לציבור
ובין בדרך אחרת ,לרבות למחזיק קשור ,בכפוף לאמור בסעיף  4.3להלן ,סדרות אחרות של אגרות
חוב שאין אגרות החוב )"אגרות חוב אחרות"( או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ,בין שיקו
זכות המרה למיות החברה ובין אם לאו ,בתאי פדיון ,ריבית ,הצמדה ,בטוחות ,דרגת פירעון
במקרה של פירוק ותאים אחרים כפי שהחברה תמצא לכון ,בין שהם עדיפים על פי תאי אגרות
החוב ,שווים להם או חותים מהם ,וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת על החברה מכוח
ובהתאם להוראות שטר זה.
על אף האמור לעיל ,במקרה בו תפיק החברה אגרות חוב אחרות שאין מובטחות בבטוחה כלשהי,
אם וככל שתופקה על ידי החברה ,לא יהיו אגרות החוב האחרות עדיפות על אגרות החוב )סדרה
טז'( בעת פירוק החברה .עובר למועד הפקת אגרות חוב אחרות שאין מובטחות בבטוחה כלשהי,
תמסור החברה לאמן אישור חתום על ידי מכ"ל החברה או ושא משרה בכיר בתחום הכספים כי
אגרות החוב האחרות אין עדיפות על אגרות החוב )סדרה טז'( בפירוק .החברה תודיע בדיווח מיידי
על הפקה כאמור ,בהתאם לדרש על פי דין.
 .2.6הוראות שטר אמות זה יחולו על אגרות החוב שיופקו כאמור על-פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת
לעת ,על ידי כל מחזיק אגרות חוב ,לרבות על-ידי הציבור ,אלא אם כן אמר אחרת.
 .2.7שטר אמות זה יכס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה .מוסכם כי במקרה של
ביטול הפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא ,יהא שטר אמות זה בטל מעיקרו.
.3

מיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן
 .3.1החברה ממה בזאת את האמן כאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף 35ב
לחוק יירות ערך.
 .3.2ממועד כיסתו לתוקף של שטר אמות זה כאמור בסעיף  2.7לשטר ,תפקידי האמן יהיו על-פי כל
דין ושטר זה.
 .3.3תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף
35ב)א (1לחוק יירות ערך.
 .3.4אין בחתימת האמן על שטר אמות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של יירות הערך המוצעים או
כדאיות ההשקעה בהם.
 .3.5האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה.
 .3.6בכפוף להוראות כל דין ,האמן איו מחויב לפעול באופן שאיו מפורט במפורש בשטר אמות זה,
כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו.
 .3.7בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר אמות זה ,האמן מתחייב ,בחתימתו על שטר זה ,לשמור
בסודיות כל מידע שיתן לו מהחברה ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן
גילויו או השימוש בו דרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק יירות ערך ,לפי שטר זה ,או לפי צו של בית
משפט .חובת הסודיות כאמור תחול על כל שלוח של האמן.

-9 .3.8האמן רשאי להסתמך במסגרת אמותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה ,בקשה,
הסכמה או אישור ,החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר האמן מאמין
בתום לב כי חתם או הוצא על ידו.
.4

תאי ההפקה; רכישה עצמית
 .4.1החברה תפיק את אגרות החוב ,ככל שיוחלט על ידה להפיקן ,בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי,
בתאים כמפורט בשטר זה ,ובדוח הצעת המדף בו תוצעה לראשוה.
 .4.2החברה שומרת לעצמה ,בכפיפות לכל הוראה שבדין ,את הזכות לרכוש בכל עת ,בכל מחיר ובתאים
שיראו לה ,אגרות חוב ,בין בבורסה ובין מחוצה לה ,שיהיו במחזור מעת לעת ,מבלי לפגוע בחובת
הפירעון המוטלת עליה .החברה תודיע בדוח מיידי על כל מקרה של רכישה עצמית כאמור על ידי
החברה .אגרות חוב שרכשו על-ידי החברה תתבטלה ותמחקה מהמסחר בבורסה והחברה לא
תהיה רשאית להפיקן מחדש ,אלא אם יתאפשר אחרת על פי כל דין .במקרה בו אגרות החוב
תירכשה במסגרת המסחר בבורסה ,החברה תפה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות
אגרות החוב .אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב.
 .4.3בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו )בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא או צאצא של בן הזוג,
או בן זוגו של כל אחד מאלה( ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה
ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה כלולה של החברה ו/או או חברה בשליטת החברה
)במישרין או בעקיפין( אך למעט החברה עצמה )אלא אם יתאפשר אחרת על פי כל דין( )"מחזיק
קשור"( יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת ,בבורסה או מחוצה לה ,לרבות בדרך של הפקה
על ידי החברה ,אגרות חוב מסדרת אגרות החוב .במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור תמסור
החברה דיווח מיידי ,ככל שהדבר דרש על פי דין .אגרות החוב אשר תוחזקה כאמור על ידי מחזיק
קשור תיחשבה ככס של המחזיק הקשור ,הן לא תמחקה מהמסחר בבורסה וכן הן תהייה יתות
להעברה כיתר אגרות החוב .כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות מחזיק קשור ,הן לא יקו לו זכויות
הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב של החברה והן לא תימה לצורך קביעת המיין
החוקי באסיפות אלה .אסיפות מחזיקים ייערכו על פי הוראות התוספת השייה לשטר האמות.
 .4.4אין באמור בסעיפים  4.2עד  4.3לעיל כשלעצמו כדי לחייב את החברה או מחזיק קשור לקות אגרות
חוב או למכור אגרות החוב שבידיהם.

.5

התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב
 .5.1החברה תפה לבורסה בבקשה לרשום למסחר בבורסה את אגרות החוב ,שתופקה ,אם וככל
שתופקה בהתאם לתשקיף המדף.
 .5.2כון למועד הפקתן לראשוה ,אגרות החוב אין מובטחות בבטוחות כלשהן.
 .5.3החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בכל שיעבוד ובכל דרך שהיא ,לטובת צד
שלישי כלשהו ,ללא צורך בהסכמה כלשהי מהאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.
 .5.4החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל כסיה ללא
הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש בהחלטה מיוחדת .מובהר כי אין באמור לעיל בכדי לגרוע
מזכותה של החברה לשעבד את רכושה בכל שעבוד ובכל דרך שהיא )למעט כאמור שעבוד שוטף על
כלל כסיה( לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא צורך בהסכמה כלשהי מהאמן ו/או ממחזיקי אגרות
החוב.
 .5.5החברה מתחייבת בזאת לשלם ,במועדים הקבועים לכך ,את כל סכומי הקרן והריבית אשר ישתלמו
על פי תאי אגרות החוב ,וכן כל ריבית פיגורים )אם וככל שתחול בהתאם להוראות שטר אמות זה(
ותוספת ריבית בגין ירידת דירוג ו/או אי עמידה באמות מידה פיסיות )אם וככל שיחולו בהתאם
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אגרות החוב ועל פי שטר האמות .כמו כן ,אגרות החוב תעמודה בדרגה שווה )פרי פסו( בין לבין
עצמן ,בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פי השייה.
 .5.6למען הסר ספק מובהר ,כי על האמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל האמן לא התבקש לבחון ,לא בחן
ולא יבחן ,את הצורך בהעמדת ביטחוות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .האמן לא
התבקש לערוך ,והאמן בפועל לא ערך בדיקת אותות ) (Due Diligenceכלכלית ,חשבואית או
משפטית באשר למצב עסקי החברה או מצב עסקי חברות בות של החברה .בהתקשרותו בשטר זה,
ובהסכמת האמן לשמש כאמן למחזיקי אגרות החוב ,האמן איו מחווה דעתו ,באופן מפורש או
משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב .אין באמור
כדי לגרוע מחובות האמן על פי דין או על פי שטר זה ,לרבות אין בה בכדי לגרוע מחובתו של האמן
)ככל שחובה כזו חלה על האמן על פי כל דין( לבחון השפעתם של שיויים בחברה ממועד הפקת
אגרות החוב ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי אגרות החוב.
 .5.7כון למועד חתימת שטר אמות זה ,התחייבה החברה כלפי גורמים מממים שוים שלא ליצור
שעבודים על כסיה ,אלא בהסכמת אותם גורמים ,בין היתר התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות
חוב שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל כסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות החוב מראש
בהחלטה רגילה.
 .5.8אמות מידה פיסיות
.5.8.1

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,ההון העצמי של החברה
לא יפחת מסך של  800מיליון ש"ח וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים" .הון עצמי"
לעיין סעיף זה היו הון המיוחס לבעלי המיות בחברה )לא כולל זכויות המיעוט( על פי
דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים.

.5.8.2

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,החברה לא תבצע חלוקה
)כהגדרת מוח זה בחוק החברות ,התש"ט ,(1999-לרבות חלוקת דיבידד לבעלי מיותיה,
אלא בכפוף לכך שהוה העצמי של החברה ,לאחר החלוקה לא יפחת מסך של  1.1מיליארד
ש"ח" .הון עצמי" לעיין סעיף זה היו הון המיוחס לבעלי המיות בחברה )לא כולל זכויות
המיעוט( על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים .טרם ביצוע חלוקה וכתאי
לחלוקה תמציא החברה לאמן אישור ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר
עמידת החברה בהתחייבותה שבסעיף  5.8.2זה ובו יאושרו גם הושאים הבאים (1) :כי
החברה איה מפרה התחייבויותיה המהותיות בהוראות שטר האמות; ) (2החלוקה איה
פוגעת ביכולת החברה לפרוע את אגרות החוב; ) (3לא קיימת עילה לפירעון מיידי,
המפורטת בסעיף  13לתוספת הראשוה לשטר האמות ,ואין חשש לקיומה של עילה
כאמור; ו (4) -החברה עומדת בכל אמות המידה הפיסיות ,המפורטות בסעיף  5.8זה;
וזאת לא יאוחר מ 2 -ימי עסקים לאחר החלטת דירקטוריון החברה על ביצוע חלוקה ועובר
למועד ביצוע החלוקה בפועל והאמן יסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בדיקה
וספת מטעמו.

.5.8.3

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,היחס בין החוב פיסי טו
לבין בסיס ההון ) (CAPטו לא יעלה על  75%וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים.
בסעיף  5.8.3זה יהיו למוחים הבאים המשמעות הקובה לצידם:
"חוב פיסי" :חוב לזמן קצר בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בתוספת
חוב לזמן ארוך.
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"בסיס ההון ) (CAPטו" :חוב פיסי טו בתוספת סך ההון העצמי במאזן )כולל זכויות
מיעוט( ובתוספת מסים דחים לזמן ארוך במאזן.
.5.8.4

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,היחס בין החוב הפיסי
טו לבין ה NOI -של החברה לא יעלה על  17וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים.
בסעיף  5.8.4זה יהיו למוחים הבאים המשמעות הקובה לצידם:
"חוב פיסי" :חוב לזמן קצר בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בתוספת
חוב לזמן ארוך.
"חוב פיסי טו" :חוב פיסי ביכוי מזומן ושווי מזומן וביכוי השקעות לזמן קצר.
" :"NOIרווח גולמי ממגזר דל"ן מיב אשר רשם בדוחות הכספיים המאוחדים של
החברה ,המבוקרים או הסקורים )לפי העיין( האחרוים ,על בסיס שתי.

.5.8.5

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,היחס שבין ההון העצמי
של החברה לבין סך המאזן של החברה ,על פי הדוחות הכספיים המאוחדים ,הרבעויים או
השתיים ,הסקורים או המבוקרים ,לאותו רבעון ,לפי העיין ,לא יפחת משיעור של 15%
וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים" .הון עצמי" לעיין סעיף זה היו הון המיוחס
לבעלי המיות בחברה )כולל זכויות המיעוט( על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים
האחרוים.

 .5.9ההתיות הפיסיות המפורטת בסעיפים  5.8.1ו 5.8.3 -עד  5.8.5לעיל תיבחה אחת לכל רבעון
קלדארי ,במועד פרסום הדוחות הכספיים המאוחדים ,הרבעויים או השתיים ,הסקורים או
המבוקרים ,לאותו רבעון ,לפי העיין )להלן בס"ק זה" :מועד הבדיקה"" ,הדוחות הכספיים
הרבעויים" ו" -הדוחות הכספיים השתיים" ,בהתאמה( .החברה תציין ביאור במסגרת דוחותיה
הרבעויים ודוחותיה השתיים בדבר עמידתה או אי עמידתה בהתיות הפיסיות המפורטת
בסעיפים האמורים לעיל וכן את שיעור עמידתה או אי עמידתה בהתיות הפיסיות .בוסף ,החברה
תעביר לאמן לא יאוחר מ 5-ימי עסקים מפרסום כל דוח כספי אישור חתום בידי ושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים המציין עמידת החברה ו/או אי עמידתה בכל אחת מהתיות הפיסיות וזאת
בצירוף חישובים בקובץ אקסל בוסח לשביעות רצון האמן.
.6

פדיון מוקדם
 .6.1פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
החברה לא תאפשר פדיון מוקדם של אגרות החוב בעקבות החלטת הבורסה על מחיקה מהרישום
למסחר מפי שווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום הקבוע בהחיות הבורסה בדבר מחיקה
מהמסחר אך אגרות החוב תמחקה מהרישום למסחר בבורסה ותחולה עליהן השלכות המס
הובעות מכך.
 .6.2פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,החל מ 60 -ימים לאחר מועד רישום אגרות החוב
למסחר ,לבצע פדיון מוקדם בכל עת של אגרות החוב ,מלא או חלקי ,ובמקרה כאמור יחולו
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מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלווטי.
תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון .קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו
גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע הפדיון
המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור .לעיין זה "רבעון" משמע כל אחת מהתקופות הבאות:
יואר – מרץ ,אפריל – יוי ,יולי – ספטמבר ,אוקטובר – דצמבר.
)א(

ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 10 -מיליון ש"ח .למרות האמור לעיל,
חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף המוך מ 10 -מיליון ש"ח ובלבד שתדירות
הפדיוות לא תעלה על פדיון אחד לשה .לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות
החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ 3.2 -מיליון ש"ח .כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם
על ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב ,פרו-רטה לפי ע ..של אגרות החוב
המוחזקות.
עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל ,החברה
תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם ,במערכת המג"א ,וכן תעביר העתק לאמן ,לא
פחות משבעה עשר ) (17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ) (45ימים לפי מועד הפדיון
המוקדם.

)ב (

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות
החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום
הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד
הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור להלן .במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה
תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור הפדיון החלקי במוחי היתרה הבלתי מסולקת; ) (2שיעור
הפדיון החלקי במוחי הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק
הפדה; ) (4עדכון שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו ,במוחי הסדרה המקורית; )(5
המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שישה ) (6ימים
לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם .במקרה של פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה
תשלם למחזיקי אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שצברה רק עבור
החלק הפדה בפדיון מוקדם חלקי ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת.

)ג(

הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם ביוזמת החברה ,יהיה
הסכום הגבוה מבין הבאים (1) :שווי שוק של יתרת אגרות החוב שבמחזור ,אשר ייקבע
על-פי מחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו למועד
קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ) (2הערך ההתחייבותי של
אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהייו קרן בתוספת ריבית )לרבות ריבית
פיגורים אם וככל שתחול בהתאם להוראות שטר אמות זה( והפרשי הצמדה )ככל
שישם( ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים המזומים של אגרות החוב
העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוות לפי תשואת האג"ח
הממשלתי )כהגדרתה להלן( בתוספת ריבית בשיעור של  1.5%לשה .היוון אגרות החוב
העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון
שקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם .במקרה של תשלום ריבית וספת עקב
הפדיון המוקדם ,תשולם הריבית הוספת על הערך הקוב הפדה בפדיון המוקדם בלבד.
לעיין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה )ברוטו( לפדיון,
בתקופה של שבעה ימי עסקים ,המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על הפדיון
המוקדם ,של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי צמודות ושמשך חייהן הממוצע הוא
הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלווטי.

 - 13פדיון מוקדם של אגרות חוב כאמור ,לא יקה למי שהחזיק באגרות החוב שתיפדיה כאמור את
הזכות לתשלום ריבית ,בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם.
פדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,לאגרות חוב ,יבוצע בתאים זהים ,הייו בשיעור זהה ובמחיר זהה ,לכל
אחד ממחזיקי אגרות החוב .תשלומים ששולמו במסגרת פדיון חלקי כאמור ,ייחשבו כמבוצעים
ראשית על חשבון תשלומי הריבית ולאחר מכן על חשבון תשלומי הקרן אשר יהיו התשלומים
הקרובים ,כפי שתודיע החברה בדיווח המיידי כמפורט לעיל.
למען הסר ספק מובהר כי למחזיקי אגרות החוב ,אם וככל שתופקה ,לא תהיה הזכות לחייב את
החברה לבצע פדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,של אגרות החוב.
.7

זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות
האמן וכן מחזיקים באגרות החוב רשאים להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על-פי
אגרות החוב או לממש בטוחות שיתו להבטחת התחייבויות החברה )ככל שיתו( כלפי המחזיקים על-פי
אגרות החוב בקרות אחד או יותר מן המקרים המויים בסעיף  13לתאים שמעבר לדף בתעודת אגרת
החוב )התוספת הראשוה לשטר האמות( ,ובתאים האמורים באותו סעיף.

.8

תביעות והליכים בידי האמן
 .8.1בוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,יהיה האמן רשאי ,לפי שיקול דעתו,
ובהודעה בכתב לחברה של  3ימי עסקים מראש ,לקוט כלפי החברה ,בכל אותם הליכים ,לרבות
הליכים משפטיים כפי שימצא לכון ובכפוף להוראות כל דין ,לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי
שטר האמות ולשם מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר האמות .האמן יהא רשאי
שלא לדווח לחברה בהודעה מראש על כוותו לקוט בהליכים כגדה ,ככל והודעה מראש תגרום
פגיעה בזכויות המחזיקים .על אף האמור לעיל ,הזכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות
תקום רק בהתאם להוראות סעיף  13לתוספת הראשוה לשטר זה ולא מכוח סעיף זה.
 .8.2האמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  8.1לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה רגילה
שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב ,אלא אם כן ראה כי בסיבות העיין אין הדבר
צודק ו/או סביר לעשות כן ופה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בדון במועד הסביר
הראשון .למרות האמור לעיל ,החלטה בוגע לפירוק החברה תתקבל באסיפת מחזיקים בהתאם
לאמור בסעיף  8.3להלן.
 .8.3האמן רשאי ,בטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בה יוחלט אילו
הליכים לקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה .כן יהיה האמן רשאי לשוב ולכס אסיפות
מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת הוראות בכל הוגע ליהול ההליכים כאמור .פעולת האמן תתבצע
במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר .על אף האמור לעיל ,האמן יגיש הגשת
בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב ,בה
כחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים ) (50%מיתרת הערך
הקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה ,או באסיפה דחית של אסיפה זו ,שכחו
בה ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים ) (20%מן היתרה האמורה,
ואשר תקבלה )בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית( ברוב של לפחות שבעים וחמישה
אחוזים ) (75%מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה ,למעט המעים.
 .8.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי האמן אך לא חייב ,לכס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר האמות.
 .8.5האמן רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר האמות,
לצורך פיה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי
אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול.

 - 14 .8.6למען הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע
מזכותו של האמן המוקית לו בזאת לפות על-פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות ,גם לפי
שאגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ו/או ימומשו בטוחות ,לצורך מתן כל צו באשר לעייי האמות.
.9

אמות על התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על-ידי האמן ,למעט שכר טרחתו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק ,כתוצאה
מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט ,אם יקוט ,כגד
החברה ,יוחזקו על-ידיו באמות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
 .9.1תחילה – לסילוק שכר טרחתו.
 .9.2שית  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי האמן ,הוטלו עליו,
או גרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע האמות או באופן אחר בקשר עם תאי שטר האמות;
 .9.3שלישית  -לתשלום כל סכום אחר על-פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מוח זה בסעיף  21לשטר(;
 .9.4רביעית  -לתשלום החזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים לפי סעיף  21לשטר מעבר לחלקם היחסי
ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף  21.5להלן.
היתרה תשמש ,אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב ובכפוף להוראות
הבורסה ,למטרות לפי סדר העדיפות הבא) :א( ראשית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי
הריבית המגיעה להם לפי תאי אגרות החוב ובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החוב פרי-פסו ובאופן
יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ב( שית
– כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תאי אגרות החוב פרי-פסו ובאופן
יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ג(
שלישית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי אגרות החוב
המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו ובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החוב שמועד תשלומם טרם חל ובאופן
יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה
או באופן אחר; )ד( רביעית  -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות
החוב המוחזקות על-ידם פרי-פסו ובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החוב ,וזאת בין אם הגיע זמן סילוק
סכומי הקרן והריבית ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן
של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר ,ואת העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם האמן
לחברה או לחליפיה ,לפי העיין.
את העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם האמן לחברה או לחליפיה ,לפי העיין.
תשלומים למחזיקי אגרות החוב יוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לכותו על פי כל דין.
מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין באסיפת
מחזיקים ,וזאת ביחס לחלופות )א()-ד( לעיל בלבד.
האמן יהיה רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה לאמן )בין כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין
כהחזר הוצאות( בהתאם לזכותו של האמן לקבלת הסכומים כאמור מכוח שטר אמות זה ,וזאת ללא
צורך בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב ו/או בהסכמת החברה ,ובתאי כי האמן הודיע לחברה על
קיזוז כאמור באופן הקבוע בסעיף  21לשטר זה.
יובהר ,כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן ,יפעל האמן לקבלת הסכומים
כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו באמות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות
המפורט בסעיף זה.

 - 15.10

סמכות לעכב חלוקת הכספים
 .10.1למרות האמור בסעיף  9לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל בידי האמן ואשר יעמוד בזמן
כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב ,כאמור לעיל ,יהיה פחות מסך של  1מיליון ש"ח ,לא יהיה
האמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות
המותרות על-פי סעיף  14לשטר זה .על אף האמור בסעיף  10.1זה לעיל ,האמן יהא חייב לחלק
למחזיקי אגרות החוב כל סכום שצבר לזכותם במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב.
 .10.2לכשתגעה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים וספים שיגיעו לידי האמן לצורך
תשלומם למחזיקי אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את סכום הריבית
לתשלום הקרוב שקבע על-פי תאי אגרות החוב ,יהיה האמן חייב לחלק את הסכום האמור
למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב .על-אף האמור בסעיף זה ,רשאים
מחזיקי אגרות החוב ,לפי החלטה רגילה שתתקבל על-ידם ,להורות לאמן לשלם להם את הכספים
שתקבלו על-ידי האמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף  9לעיל ,אף אם סכומם עומד על פחות
מסכום הריבית לתשלום הקרוב שקבע על-פי תאי אגרות החוב.

.11

הודעה על חלוקה
 .11.1האמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים
הזכרים בסעיפים  9ו 10 -לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר ) (14יום שתימסר באופן
הקבוע בסעיף שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף  22להלן.
 .11.2לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגין לפי השיעור הקבוע
באגרות החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר יכוי הסכום ששולם או שהוצא
להם לתשלום כאמור.

.12

הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה
 .12.1סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל ,במועד הקבוע לתשלומו ,מסיבה
שאיה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכה לשלמו )"המיעה"( ,יחדל לשאת ריבית והפרשי
הצמדה מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם
במועד שקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הפרשי ההצמדה ו/או הריבית )לפי העיין(.
 .12.2לא שולם סכום כאמור תוך ארבעה עשר ) (14ימים מהמועד שקבע לתשלומו ,תעביר החברה ביום
החמישה עשר ) (15לאחר המועד הקבוע לתשלום )ובמקרה שיום זה איו יום עסקים ,אזי ביום
העסקים הראשון אחריו( את אותו הסכום לידי האמן ,אשר יחזיק את הסכום באמות עבור
מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לאמן כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף
לאמור בסעיף  12.3להלן .היה הסכום האמור התשלום האחרון  -תראה הפקדת אותו סכום בידי
האמן באמות כפדיון אגרות החוב האמורות ,בכפוף לאמור בסעיף  12.3להלן .האמן יפקיד בבק
כל סכום שיוחזק על-ידו באמות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על-פי סעיף  14לשטר
האמות .לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המיעה ,האמן יעביר למחזיק את הכספים
שהצטברו בגין ההפקדה והובעים ממימוש השקעתם ,ביכוי כל ההוצאות ודמי יהול חשבון
האמות וביכוי כל מס על-פי דין .התשלום ייעשה כגד הצגת אותן הוכחות ,שיהיו מקובלות על
דעת האמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
 .12.3בתום שה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב ,יעביר האמן את הסכומים שהצטברו בידו )כולל
הרווחים הובעים מהשקעתם( לחברה ,ביכוי הוצאותיו ,והחברה תחזיקם באמות ותשקיעם
בהשקעות המותרות על פי סעיף  14לשטר האמות עבור המחזיק עד לתום שבע ) (7שים ממועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו .בכל הוגע לסכומים
שיועברו אל החברה על-ידי האמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור לעיל בסעיף  12זה ,בשיויים

 - 16המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה האמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום
כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.
 .12.4החברה תאשר בכתב לאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם באמות עבור
מחזיקי אגרות החוב כאמור ,ותתחייב לשפות את האמן בגין זק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין
העברת הכספים כאמור ,ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלות
שאיה פטורה על פי דין .כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום
שבע ) (7השים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית
להשתמש בכספים הותרים לכל מטרה שהיא.
.13

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב
 .13.1קבלה מאת מחזיק אגרת החוב או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה
לרישומים בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי האמן בגין אגרת החוב תשחרר את האמן
והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הקובים בקבלה.
 .13.2קבלה מאת האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות החוב כאמור
בסעיף  12.2לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק אגרת החוב לצורך האמור בסעיף  13.1לעיל.
 .13.3כספים שחולקו כאמור בסעיף  11לשטר יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.

.14

השקעת כספים
 .14.1כל הכספים אשר רשאי האמן להשקיעם לפי שטר האמות ,יושקעו על ידיו באחד מחמשת הבקים
הגדולים בישראל שדירוגו איו מוך מדירוג )) (ilAAבדירוג חברת הדירוג  S&Pמעלות או בדירוג
מקביל לו( ,בשמו או בפקודתו ,בהשקעות שדיי מדית ישראל מתירים להשקיע בהם כספי אמות
וזאת כפי שימצא למתאים ,והכל כפוף לתאי שטר האמות ולהוראות כל דין.
 .14.2עשה כן האמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש
ההשקעות ביכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה וביהול
חשבוות האמות ,העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון האמות ,וביתרת הכספים
כאמור יפעל האמן על פי הוראות סעיפים  9ו/או  10לעיל ,לפי העיין.

.15

התחייבויות החברה כלפי האמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי האמן ,כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן ,כדלקמן:
 .15.1להתמיד ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה.
 .15.2להל פקסי חשבוות סדירים בהתאם לעקרוות חשבואים מקובלים .לשמור את הפקסים
והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות )לרבות שטרי משכון ,משכתא ,חשבוות וקבלות( ,וכן
לאפשר לאמן ו/או למי שימה האמן בכתב למטרה זו ,לעיין בכל זמן סביר שיתואם מראש עם
החברה ,ולא יאוחר מ 10 -ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן ,בכל פקס ו/או מסמך ו/או אישור
כאמור.
 .15.3להודיע לאמן בכתב מיד ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שודע לה ,על כל מקרה בו הוטל עיקול
ו/או התבצעה פעולת הוצאה לפועל על כסים מהותיים של החברה )כהגדרת מוח זה בתאים
הרשומים מעבר לדף )התוספת הראשוה לשטר זה(( ,וכן בכל מקרה בו מוה לחברה או לכסים
המהותיים של החברה כוס כסים ,מהל מיוחד ו/או מפרק זמי או קבוע ו/או אמן שמוה
במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות ,התש״ט ,1999-ו/או כל בעל תפקיד
אחר על ידי בית המשפט ,כגד החברה ,וכן לקוט על חשבוה בכל האמצעים הסבירים הדרשים

 - 17לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כיוס הכסים ,הפירוק או היהול לפי העיין ,וכן תדווח לאמן על
התפתחויות מהותיות בקשר ליהול ההליכים כאמור.
 .15.4להודיע לאמן בכתב מיד ולא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר שודע לה ,על קרות כל אירוע
מהאירועים המפורטים בסעיף  13לתאים הרשומים מעבר לדף )התוספת הראשוה לשטר זה( על
סעיפיו הקטים ,וכן על חשש מהותי לקרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף  13לתאים
הרשומים מעבר לדף )התוספת הראשוה לשטר זה( על סעיפיו הקטים ,וזאת לאחר שהובאו בחשבון
תקופות הריפוי וההמתה המויות באותו סעיף.
 .15.5לזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות )בין אם לאסיפות כלליות שתיות ובין אם לאסיפות כלליות
מיוחדות של בעלי המיות בחברה( מבלי להעיק לאמן זכות הצבעה באסיפות אלו .פרסום הודעה
במג"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמה לצורך סעיף זה.
 .15.6החברה תמסור לאמן ו/או לציג מורשה שלו שיכול ויהיה עו"ד ו/או רו"ח במקצועו )ואשר הודעה
על מיויו תימסר על ידי האמן לחברה עם מיויו( מידע וסף בוגע לחברה )לרבות הסברים,
מסמכים וחישובים בוגע לחברה ,עסקיה וכסיה( ,לפי דרישה סבירה בכתב של האמן ,בתוך  10ימי
עסקים ממועד בקשתו של האמן ,וזאת ככל שלדעתו הסבירה של האמן המידע דרוש לאמן לשם
יישום והפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו על פי שטר האמות לרבות
מידע אשר עשוי להיות חיוי ודרש לשם בדיקות שעשות על ידי האמן לשם הגה על זכויות
מחזיקי אגרות החוב ,ובלבד שהאמן פועל בתום לב ,וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כקבוע בשטר
זה ולכך שהאמן ו/או ציגו המורשה ו/או באי כוחו אים פועלים ביגוד עייים.
 .15.7לתת אישור לאמן ,על פי דרישתו ,כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב.
 .15.8להודיע לאמן בכתב ולמחזיקי אגרות החוב על הפסקת דירוג אגרות החוב ,ככל שידורגו ,וכן את
הסיבה להפסקת הדירוג ,וזאת לא יאוחר מיום עסקים אחד ממועד הפסקת הדירוג כאמור.
 .15.9לתת לאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  28להלן.
 .15.10החברה מתחייבת ,כי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב ,וככל שהדבר בשליטתה ,לפעול כך
שאגרות החוב תהייה במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת בישראל ,לצורך כך תשלם החברה לחברה
המדרגת את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברה המדרגת ,ותמסור לחברה המדרגת את
הדיווחים והמידע הסבירים הדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת.
יובהר ,כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב )" ("Watch Listאו כל פעולה דומה אחרת המבוצעת
על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג .החברה איה מתחייבת שלא להחליף את החברה
המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב .ככל ותוחלף החברה המדרגת במהלך חיי אגרות החוב ,תפרסם
החברה בדיווח מיידי את הסיבה להחלפתה של החברה המדרגת.
 .15.11מובהר ,כי כון למועד החתימה על שטר זה לא חלה על החברה כל הגבלה שהיא ביחס לחלוקת
דיבידד או רכישה עצמית של מיותיה ,למעט) :א( ביחס לאגרות החוב )סדרה יא'( של החברה -
מגבלת הדיבידד המפורטת בסעיף  4.2לשטר האמות אשר מכוחו הופקה הסדרה; )ב( ביחס
לאגרות החוב )סדרה יג'( של החברה – מגבלת הדיבידד המפורטת בסעיף  5.7לשטר האמות אשר
מכוחו הופקה הסדרה; )ג( ביחס לאגרות החוב )סדרה יד'( של החברה – מגבלות הדיבידד
המפורטות בסעיף  5.7לשטר האמות אשר מכוחו הופקה הסדרה; ו) -ד( ביחס לאגרות החוב
)סדרה טו'( של החברה – מגבלות הדיבידד המפורטות בסעיף  5.7לשטר האמות אשר מכוחו
הופקה הסדרה.
 .15.12להודיע בכתב לאמן מיידית על כל שיוי בשמה ובכתובתה.
 .15.13במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" ,כמשמעו בחוק יירות ערך ,תמסור החברה לאמן
דיווחים שתיים ,רבעויים ומיידיים בהתאם לדרש מתאגיד שאיו תאגיד מדווח בהתאם לקודקס

 - 18הרגולציה כאשר כל דוח ייחתם על ידי מכ"ל החברה וושא המשרה הבכיר בתחום הכספים .יובהר,
כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה על פי דין.
 .15.14למסור לאמן לא יאוחר מתום  15ימים ממועד הפקת אגרות החוב על פי דוח הצעת המדף ו/או
ממועד הרחבת הסדרה העתק אמן למקור של תעודת אגרת החוב.
.16

התחייבויות וספות
במידה ואגרות החוב תעמודה לפירעון מיידי ,כמוגדר בסעיף  7לשטר ,תבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת
שתידרש לכך על-ידי האמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות התוות בידי
האמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:
 .16.1תעביר ותמסור לידי האמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על-פי תאיהן ,לרבות ריבית
פיגורים ככל שרלווטי )כהגדרת מוח זה בסעיף  7.5לתוספת הראשוה לשטר זה( .העבירה החברה
את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית והפרשי ההצמדה כאמור בסעיף זה ,יראו את החברה כמי
שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלווטי של הקרן
ו/או הריבית ,ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לאמן לא תהיה כל תביעה כגד החברה בקשר לתשלומים
האמורים.
 .16.2תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל הפעולות
החוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של
האמן ו/או באי כוחו.
 .16.3תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהאמן יראה אותן למועילות וידרשן לשם יישום
הוראות שטר זה.

.17

באי-כח
 .17.1החברה ממה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את האמן של אגרות החוב בתור בא כוחה ,להוציא לפועל
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים בשטר זה ,ובדרך
כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על-פי שטר זה ולא ביצעה אותן או
לבצע חלק מהסמכויות התוות לה ,ולמות כל אדם אחר כפי שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו
על-פי שטר זה וזאת ,בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר
זה תוך פרק זמן סביר על-פי קביעת האמן ממועד דרישת האמן ובלבד שפעל באופן סביר.
 .17.2אין במיוי לפי סעיף  17.1לעיל כדי לחייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את
האמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא ,והחברה מוותרת מראש על כל טעה כלפי
האמן ושלוחיו בגין כל זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין זה ,על סמך
כל פעולה שלא עשתה על ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל ,והכל למעט אם פעלו האמן או שלוחיו
בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלות שאיה פטורה על פי דין.

.18

דיווח על-ידי האמן
החל ממועד הפקתן לראשוה של אגרות החוב יערוך ויפרסם האמן ,עד תום הרבעון השי בכל שה
קלדרית ,דוח שתי על עייי האמות )להלן" :הדוח השתי"(.
הדוח השתי יכלול פרוט הושאים הבאים:
 .18.1פירוט שוטף על מהלך עייי האמות בשה שחלפה.
 .18.2דיווח על אירועים חריגים בקשר עם האמות שאירעו במהלך השה שחלפה.

 - 19האמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת האמן( את הדוח השתי במערכת המג"א.
ודע לאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל הצעדים
שקט למיעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי העיין.
האמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק יירות ערך ותקותיו.
לפי דרישה בכתב של המחזיקים למעלה מחמישה אחוזים ) (5%מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב,
האמן יעביר למחזיקי אגרות החוב ה"ל תוים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם האמות שוא שטר
האמות.
.19

סמכויות מיוחדות
 .19.1האמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או הקובעים את
זכותו בקשר עם כל כס המצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום אחר שיבחר ,אצל כל בקאי
ו/או כל חברה בקאית ו/או אצל עורך דין.
 .19.2האמן רשאי במסגרת ביצוע עייי האמות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו
הכתובה של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר )להלן:
"היועצים"( ,ולפעול בהתאם למסקותיה ,בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכה לבקשת האמן
ו/או על-ידי החברה .האמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או זק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או
מחדל שעשו על-ידו על סמך חוות דעת ו/או עצה כאמור ,אלא אם כן פעל האמן ברשלות שאיה
פטורה לפי דין ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון .החברה תישא במלוא הוצאות העסקת היועצים
שימוו כאמור ובלבד ,ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב,
שהאמן תן לחברה הודעה מראש על כוותו לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמור וכי ההוצאות
האמורות הין סבירות בסיבות העיין .ככל ויש בהודעה מראש כאמור כדי לפגוע בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ,הודעה כאמור תיתן לחברה בדיעבד.
 .19.3כל עצה או חוות דעת כאמור יכולה להיתן ,להישלח או להתקבל על-ידי מכתב ,מברק ,פקסימיליה
ו/או כל אמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע.
 .19.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי האמן ,אך לא חייב ,לכס בכל עת ,אסיפת מחזיקי אגרות החוב על
מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכסה.
 .19.5בכפוף לכל דין ,האמן ישתמש באמות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקו לו לפי שטר זה ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה האמן אחראי לכל זק שגרם עקב
טעות בשיקול הדעת כ"ל ,אלא אם כן האמן פעל ברשלות שאיה פטורה על פי דין ו/או בחוסר
תום לב ו/או בזדון.
 .19.6בכפוף לכל דין ,האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואיו רשאי להתערב
באיזו צורה שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה ,אלא על-פי הסמכויות אשר הועקו לאמן
בשטר זה .אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את האמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר
האמות.

.20

סמכות האמן להעסיק שלוחים
האמן יהיה רשאי ,במסגרת ההלת עסקי האמות ,למות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין עורך דין ובין
אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לאמות ומבלי לגרוע מכלליות
האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים .ככל שאין בכך בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב ,האמן
ייתן הודעה שלושה ) (3ימים מראש לחברה בדבר מיוי שלוח כאמור .כן יהיה האמן רשאי לסלק על חשבון
החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה )לרבות מראש( ,והחברה תחזיר לאמן מייד עם דרישתו

 - 20הראשוה הוצאות אלו .החברה תהיה רשאית להתגד למיוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח היו
מתחרה או מצוי ביגוד עייים ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה )לרבות חברות בות או קשורות
של החברה( ובתאי שהחברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוך שלושה ) (3ימים ממועד קבלת
ההודעה על מיוי השלוח .עם זאת ,לא יהא בהתגדותה של החברה למיוי שלוח מסוים שמוה באסיפת
מחזיקים ,כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב צפוי לפגוע בזכויות המחזיקים .מובהר כי
אין במיוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות האמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו.
.21

שיפוי
 .21.1החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלווטי כאמור בסעיף  21.6לשטר האמות ,כל אחד
בגין התחייבותו כאמור בסעיף  21.4לשטר האמות( ,מתחייבים בזאת לשפות את האמן וכל ושאי
משרה בו ,עובדיו ,בעלי מיותיו ,שלוח או מומחה שימה ו/או ימוה ע"י האמן על פי הוראות שטר
אמות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר
אמות זה )"הזכאים לשיפוי"( בגין:
 .21.1.1כל זק ו/או הפסד שייגרם לזכאים לשיפוי ו/או חיוב כספי על-פי פסק דין חלוט )שלא יתן
לגביו עיכוב ביצוע( או על-פי פשרה שסתיימה )וככל שהפשרה וגעת לחברה יתה הסכמת
החברה לפשרה( אשר עילתו ובעת מפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע
מכוח הוראות שטר זה ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או
לפי דרישת החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב.
 .21.1.2שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא ,לרבות אגב ביצוע
האמות או בקשר לפעולות כאלה ,שלפי דעתם היו דרושות לביצוע ה"ל ו/או בקשר
לשימוש בסמכויות והרשאות התוות מתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיי הליכים
משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,הליכי
חדלות פירעון ,הליכי גביה ,הסדרי חוב ,הערכת מצב החוב ,הערכות שווי ,תביעות ודרישות
בוגע לכל עיין ו/או דבר שעשו ו/או לא עשו באופן כלשהו ביחס לדון.
והכל בתאי כי:
][1

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעיין שאיו סובל דיחוי ,וזאת מבלי לפגוע בזכותם
לדרוש שיפוי בדיעבד ,אם וכלל שתקום להם זכות כאמור;

][2

לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב ופעולה זו עשתה
במסגרת מילוי תפקידם ,בהתאם להוראות הדין ו/או על-פי שטר אמות זה;

][3

לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלות שאיה פטורה על-פי
חוק כפי שיהיה מעת לעת;

][4

לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

התחייבויות השיפוי על-פי סעיף  21.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".
 .21.2מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כגד הזכאים לשיפוי כי (1) :פעלו שלא בתום לב ,שלא במסגרת מילוי
תפקידם ,שלא בהתאם להוראות הדין או שטר האמות; ו/או ) (2התרשלו ברשלות שאיה פטורה
על-פי חוק; ו/או ) (3פעלו בזדון – יהיו חייבים החייבים בשיפוי )החברה או המחזיקים לפי העיין(
לשלם לזכאים לשיפוי מיד עם דרישתם הראשוה את סכום ההתחייבות לשיפוי ואם לאחר מכן
ייקבע בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי פעלו בהתאם לטען גדם כאמור לעיל ,ישיבו הזכאים
לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם .ככל שייקבע כי הסכומים שישולמו לאמן
על ידי המחזיקים היו צריכים להיות משולמים לו על ידי החברה ,לא יהיה בקבלת הסכומים על ידי
האמן כדי לפגוע בחובת האמן לדרוש סכומים אלה מהחברה.

 - 21 .21.3מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  21.1לעיל ,כל אימת שיהיה על האמן לפי תאי
שטר האמות 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 ו/או לשם הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לעשות פעולה
כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב ,כאמור
בשטר זה ,יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצוו פיקדון
כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' )להלן" :כרית המימון"( בעדיפות ראשוה מהחברה ,ובמקרה בו
החברה לא תפקיד את כרית המימון במועד בו דרשה לעשות זאת על ידי האמן ,ובתאי שהאמן
קט בצעדים הסבירים הדרשים על מת לגבות את כספי כיסוי התחייבות השיפוי מהחברה ,יפה
האמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  21.6להלן( ,בבקשה כי יפקידו
בידיו את סכום כרית המימון ,כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מוח זה להלן( .במקרה בו
מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על האמן חובה
לקוט בפעולה או בהליכים הרלווטיים .אין באמור כדי לפטור את האמן מקיטת פעולה דחופה
הדרושה לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
האמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת
כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על-ידו .האמן ישיב לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב )לפי
העיין( כל סכום שלא ישתמש בו ,בצירוף הפירות שהצטברו בגין סכום זה ,ככל שצברו וביכוי
שכרו והוצאותיו.
לאחר תיקון תקות לעיין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם
לסעיף 35ה 1לחוק יירות ערך ,ישמש הפיקדון חלף כרית המימון ,והאמן יהיה רשאי לפות לחברה
מעת לעת לחידוש הפיקדון.
 .21.4התחייבות השיפוי:
 .21.4.1תחול על החברה בכל מקרה של ) (1פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי תאי שטר
האמות או לשם הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק באגרות
חוב הדרושה לשם הגה כאמור(; וכן ) (2פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי דרישת
החברה.
 .21.4.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  21.6לשטר האמות( בכל
מקרה של ) (1פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט
פעולות שכאמור שקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(;
וכן ) (2אי תשלום על-ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-פי סעיף
 21.4.1לשטר האמות.
 .21.5בכל מקרה בו) :א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או לא
תפקיד את סכום כרית המימון; ו/או )ב( חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 21.4.2
לשטר האמות ו/או קראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף  21.3לשטר
האמות ,יגבו הכספים באופן הבא:
]א[

ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות
החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת ,ויחולו הוראות סעיף  12לשטר האמות;

]ב [

שית  -ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את
התחייבות השיפוי ,יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  21.6לשטר
האמות( כל אחד בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מוח זה( בידי האמן הסכום החסר.
הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות
החוב )כאמור בתוספת הראשוה( וישולם בקדימות כאמור בסעיף  21.7לשטר האמות.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע

 - 22הרלווטי כאמור בסעיף  21.6לשטר האמות מסך הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור
באותו מועד .מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שיוי
בערך הקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.
יובהר ,כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל
יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על
השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף  9לשטר זה.
 .21.6המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון היו
כדלקמן:
]א[

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

]ב [

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

 .21.7לעיין קדימות ההחזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי האמן ר'
סעיף  9לשטר האמות.
.22

הודעות
 .22.1כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן על-ידי דיווח במערכת המג"א של
רשות יירות ערך .האמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת
המג"א בשם האמן כל דיווח בוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי האמן לחברה .במקרים המחייבים
זאת על-פי דין תיתן ההודעה בוסף בדרך של פרסום מודעה בשי עיתוים יומיים בעלי תפוצה
רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב
כאילו מסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת המג"א או בעיתוות ,לפי
העיין(.
 .22.2העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב יישלחו על-ידיה גם לאמן .יובהר כי
הודעות כאמור אין כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המג"א .העתקים
מההודעות שייתן האמן למחזיקי אגרות החוב ישלחו על-ידיו גם לחברה .פרסום הודעות כאמור
במערכת המג"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.
 .22.3כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעם החברה לאמן תוכל להיתן על-ידי מכתב
רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר האמות ,או לפי כתובת אחרת עליה תודיע
החברה לאמן או האמן לחברה )לפי העיין( בכתב ,או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוי או
בפקסימיליה .כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו תקבלה על-ידי החברה או
האמן )לפי העיין( כעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה למשלוח בדואר .כל הודעה או דרישה
שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו תקבלה על-ידי החברה או האמן )לפי העיין( ביום
העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה .כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה
)בתוספת וידוא טלפוי בדבר קבלתה( תחשב כאילו תקבלה על-ידי החברה או האמן )לפי העיין(
כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה .כל הודעה ששלחה באמצעות דואר אלקטרוי תחשב כאילו
תקבלה על-ידי החברה או האמן )לפי העיין( לאחר שתאושר בתשובה חוזרת או לאחר שעשה
וידוא טלפוי בדבר קבלתה ,אולם קבלת הודעת דואר אלקטרוי אוטומטית בחוזר לא תחשב כאילו
תקבלה על ידי האמן .יובהר למען הסר ספק ,כי כל הודעה או דיווח של החברה שיפורסמו במערכת
המג"א ייחשבו כאילו מסרו כדין לידי האמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ביום פרסומם.

 - 23.23

ויתור ,פשרות ו/או שיויים בשטר האמות
 .23.1בכפוף להוראות כל דין ,החברה והאמן יהיו רשאים ,בין לפי ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד
לפירעון ,לשות את שטר האמות ו/או תאי אגרות החוב ,אם תקיים אחד מאלה:
 .23.1.1האמן שוכע כי השיוי איו פוגע בזכויות המחזיקים באגרות החוב ,ולמעט שיוי של
זהות האמן או שכרו ,או לשם מיוי אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו ,שיוי
במועדי התשלומים על פי אגרת החוב ,תאי הפירעון של אגרות החוב )קרן וריבית( ,שיעור
הריבית ,עילות להעמדה לפירעון מיידי ,אמות מידה פיסיות ,מגבלות על חלוקה ,התאים
הדרשים להרחבת סדרת אגרות החוב ,התחייבות החברה שלא ליצור שעבוד שוטף על כלל
כסיה ,מגון התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב ,מגון תשלום תוספת ריבית
בגין אי עמידה באמות מידה פיסיות ודיווחי החברה לאמן.
 .23.1.2המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשיוי בהחלטה מיוחדת.
 .23.2החברה ו/או האמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באמצעות מערכת המג"א בלבד על
כל שיוי ו/או ויתור כאמור בסעיף  23לשטר ,בסמוך לאחר ביצועו.
 .23.3בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על-פי סעיף זה לעיל ביחס לאגרות החוב ,יהיה האמן רשאי
לדרוש מהמחזיקים באגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם רישום הערה
בדבר כל ויתור ,פשרה ,שיוי או תיקון כאמור ,ולפי דרישת האמן ,תרשום החברה הערה כאמור
בתעודות שימסרו לה .בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על פי סעיף זה ,יודיע על כך האמן,
באמצעות החברה ,בכתב למחזיקי אגרות החוב ,בהתאם להוראות סעיף  22לשטר ,תוך זמן סביר.
 .23.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה ,אשר
אושרו על-ידי בית המשפט ,לפי סעיף  350לחוק החברות.
 .23.5בוסף לאמור בסעיף  23זה לעיל ,וכפוף להוראות כל דין:
 .23.5.1למעט לגבי מועדי התשלומים על-פי אגרות החוב ,תאי הפירעון של אגרות החוב )קרן
וריבית( ,שיעור הריבית ,עילות להעמדה לפירעון מיידי ,אמות מידה פיסיות ,מגבלות על
חלוקה ,התאים הדרשים להרחבת סדרת אגרות החוב ,התחייבות החברה שלא ליצור
שעבוד שוטף על כלל כסיה ,מגון התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב ,מגון
תשלום תוספת ריבית בגין אי עמידה באמות מידה פיסיות ודיווחי החברה לאמן ,האמן
יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות המחזיקים
באגרות החוב ,לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תאי מתאי שטר האמות על-ידי
החברה.
 .23.5.2בכפוף להוראות חוק יירות ערך וחוק החברות והתקות שהותקו מכוחם ובכלל זה סעיף
 350לחוק החברות ,ובאישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה מיוחדת יהיה
האמן רשאי ,בין לפי ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון ,להתפשר עם החברה
בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של
זכויותיו לרבות ויתור על כל זכות מזכויותיו או זכות מזכויות מחזיקי אגרות החוב או
תביעה שלו ו/או של מחזיקי אגרות החוב.
 .23.6התפשר האמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות
החוב כאמור לעיל ,יהיה האמן פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה על ידי האסיפה
הכללית ,ובלבד שלא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי האמן הפר חובת אמון או פעל בחוסר תום
לב או בזדון או ברשלות שאיה פטורה על פי דין ביישום החלטת האסיפה הכללית.

 - 24.24

מרשם מחזיקי אגרות החוב
 .24.1החברה תהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות החוב ,בהתאם להוראות חוק יירות ערך ,אשר
יהיה פתוח לעיוו של כל אדם.
 .24.2החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר אמות 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 האדם שבשמו רשמו
אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מהלי עזבוו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה
זכאי לאגרות חוב עקב פשיטת רגל של כל מחזיק רשום )ואם הוא תאגיד  -עקב פירוקו( יהיו רשאים
להירשם כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקה להוכיח את זכותם להירשם
כמחזיקים של אגרות החוב.

.25

שחרור
לכשיוכח לשביעות רצוו של האמן כי כל אגרות החוב פרעו ,פדו או לכשתפקיד החברה באמות בידי
האמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון אגרות החוב ,וכן לכשיוכח לשביעות רצוו של האמן כי כל
ההתחייבויות וההוצאות שעשו או גרמו על-ידי האמן בקשר לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן,
אזי יהיה האמן חייב ,לפי דרישה ראשוה של החברה לפעול בכספים שהופקדו בגין אגרות החוב שלא
דרש פדיון על-פי התאים הקבועים בשטר זה.

.26

מיוי אמן חדש ופקיעת כהות האמן
 .26.1על סיום כהות האמן יחולו הוראות חוק יירות ערך.
 .26.2על אף האמור לעיל ,החלטה על סיום כהות האמן והחלפתו באמן אחר ,תתקבל באסיפת מחזיקי
אגרות החוב בה כחו מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות
החוב ,ולעיין אסיפת מחזיקים דחית  -שכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים ) (10%לפחות מהיתרה
כאמור ,וברוב בהצבעה הדרש לצורך החלטה מיוחדת.
 .26.3בכפוף להוראות כל דין ,האמן שכהותו הסתיימה או פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למיוי אמן
אחר במקומו .אמן אחר כאמור ימוה בידי אסיפת מחזיקים שכיס האמן שהסתיימה או פקעה
כהותו או שכיסו המחזיקים ,והכל לפי הוראות חוק יירות ערך .האמן יעביר לידי האמן החדש
את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם האמות שוא שטר האמות ,ויחתום על
כל מסמך שיידרש לשם כך .לכל אמן חדש יהיו אותם כוחות ,חובות וסמכויות ,והוא יוכל לפעול
לכל דבר ועיין ,כאילו התמה כאמן מלכתחילה.
 .26.4החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות האמן ו/או מיוי אמן אחר.
 .26.5מובהר כי התחייבות האמן לבצע פעולות על פי שטר האמות ולפי אגרות החוב לא יפקעו עד לסיום
העברת כספי האמות ,כסיה וזכויותיה ,ככל שיהיו ,לידי אמן חדש .האמן מתחייב לפעול בשיתוף
פעולה עם החברה והאמן החדש לצורך העברה כאמור .מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי
לגרוע מזכויות ,תביעות או טעות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי האמן ,ככל ויהיו,
שעילתן קודמת למועד סיום כהותו כאמן ,ואין בכך בכדי לשחרר את האמן מחבות כלשהי על פי
כל דין.

.27

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב
אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתהלו כאמור בתוספת השייה לשטר זה.

 - 25.28

דיווח של החברה לאמן
החברה תמסור לאמן ,כל עוד לא פרעו כל אגרות החוב )לרבות הפרשי ההצמדה עליהן(:
 .28.1לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,דוחות כספיים שתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה לשת הכספים שסתיימה ביום 31
בדצמבר של השה שחלפה ודוחות תקופתיים ,מיד לאחר פרסומם.
 .28.2לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,כל דוח כספי בייים וכל דוח רבעוי המסוקר והמאוחד של החברה ,מיד לאחר פרסומו,
בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.
 .28.3כל דוח מיידי המוגש על פי דין לרשות יירות ערך לשם פרסומו לציבור ,מיד עם פרסומו.
 .28.4אישור בכתב החתום על ידי ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה בדבר ביצוע תשלום
הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור,
וכן אישור מאת דירקטור בחברה או מאת מכ"ל החברה או מאת ושא המשרה הבכיר בתחום
הכספים כי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ,אלא אם צוין הדבר באישור כאמור ,וכי
קוימו כל ההגבלות שהחברה טלה על עצמה וכל זאת בתוך  7ימים לאחר שהאמן יבקש בכתב
מהחברה אישור כאמור.
 .28.5במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" ,כמשמעו בחוק יירות ערך ,תמסור החברה לאמן
דיווחים שתיים ,רבעויים ומיידיים בהתאם לדרש מתאגיד שאיו תאגיד מדווח בהתאם לקודקס
הרגולציה .יובהר ,כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה על פי
דין.
 .28.6לא יאוחר מיום  31בדצמבר של כל שה וכל עוד שטר זה בתוקף ,אישור מאת החברה ,חתום על ידי
דירקטור בחברה ו/או מכ"ל החברה ו/או ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים כי לא קיימת מצד
החברה הפרה של שטר זה ,אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה
טלה על עצמה .בוסף ,במועד האמור לעיל ,תמציא החברה לאמן אישור ו/או חוות דעת אשר
ידרוש האמן בקשר עם הוראות סעיף 35ח)ב() (2לחוק.
 .28.7דיווחים של החברה במערכת המג"א ,ייחשבו כמסירה בפועל לאמן ו/או זימון בפועל שלו ו/או
מסירת כל הודעה ,לרבות כל מסמך ו/או דוח ,אותם מחויבת החברה למסור לאמן לפי הוראות
שטר זה ,לפי העיין.

.29

שכר האמן
 .29.1החברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר אמות זה ,כמפורט להלן:
 .29.1.1בגין שת האמות הראשוה שתחל במועד הפקת סדרת אגרות החוב ישולם לאמן שכר
טרחה שתי בסך של  30,000ש"ח.
 .29.1.2החל משת האמות השייה להפקת סדרת אגרות החוב ,ובגין כל שה וספת מהשים
בהן יהיו אגרות החוב שטרם פרעו במחזור ,ישולם לאמן שכר טרחה שתי בסך של
 27,000ש"ח )צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום הפקת סדרת אגרות החוב(.
 .29.1.3במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב ,יוגדל שכר הטרחה בסך של  3,000ש"ח.
 .29.1.4בוסף יהיה האמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.

 - 26"הוצאות סבירות" – סכומים אשר יוציא האמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח
הסמכויות המועקות לו על פי שטר זה ובכלל זה :הוצאות ועלויות בגין זימון וכיוס
אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ופרסומים בעיתוות הקשורים
לזימון אסיפה.
 .29.2מבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  29זה לעיל ,יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של 600
ש"ח ,בעבור כל שעת עבודה שתידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כאמן
)הכל בכפוף להוראות שטר האמות( ,ולרבות:
 .29.2.1פעולות הובעות מהפרה של השטר על ידי החברה;
 .29.2.2פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת
מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;
 .29.2.3פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע ,לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר
עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגה עליהן ,לרבות כיוסן של אסיפות מחזיקי
אגרות חוב כאמור בשטר זה;
 .29.2.4עבודות מיוחדות )לרבות ,אך לא רק ,עבודה הדרשת בשל שיוי במבה החברה או עבודה
בשל דרישת החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות וספות לשם מילוי תפקידו כאמן
סביר ,בשל שיוי בחוקים )לרבות תקות שיותקו בעקבות תיקוים  50ו 51-לחוק יירות
ערך( ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות האמן ואחריותו
לפי שטר אמות זה;
 .29.2.5פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתהל כדין )לרבות בחו"ל(,
כמו כן ,בדיקה ,פיקוח בקרה ,אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות )כגון :הגבלות על חופש
הפעולה של החברה ,שעבוד כסים וכד'( ,שטלה או שתיטול החברה או שיטלו על ידי מי
מטעמה או עבורה ,בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון:
ביצוע תשלומים לפי תאי אגרות החוב( כלפי מחזיקי אגרות החוב ,לרבות באשר למהות
תאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.
 .29.2.6מוסכם בזאת בין הצדדים כי האמן יהיה זכאי לשכר בסך של  600ש"ח בעבור כל שעת
עבודה שתידרש כאמור לעיל בגין פעולות מיוחדות.
 .29.3במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור
הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו
ו/או מכוח הסמכויות המועקות לו על פי שטר זה כאמור בסעיף  29זה ,אם וככל שאלו יהיו,
והחברה לא עשתה כן ,האמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שצברו
בידו בהתאם לאמור בסעיף  9ו 10 -לשטר ,ובלבד שהודיע לחברה על כוותו לעשות כן בכתב לפחות
שלושה ) (3ימים מראש.
 .29.4בגין כל אסיפת בעלי מיות שתית שהאמן יטול בה חלק ,ישולם לאמן שכר וסף של  600ש"ח
לאסיפה.
 .29.5מע"מ ,אם יחול ,יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.
 .29.6כל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד הידוע במועד הפקת אגרות החוב אולם בכל מקרה לא
ישולם סכום המוך מהסכום הקוב בשטר זה.
 .29.7שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות הכלולה בשטר זה אף אם מוה כוס כסים
לחברה )או כוס כסים ומהל( ,או אם האמות לפי שטר זה תוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

 - 27 .29.8השכר השתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שת אמות בגין כל שת אמות או חלק ממה.
 .29.9כל הסכומים האמורים בסעיף  29זה ,ייהו מעדיפות על פי הכספים המגיעים למחזיקי אגרות
החוב.
 .29.10מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים 35ב)א (1או 35יד)ד( לחוק יירות ערך,
יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של האמן שמוה כאמור על השכר ששולם
לאמן שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלווטיות במועד
החלפה כאמור.
שיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום
שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו ע"י החברה ישירות
לאמן.
 .29.11במידה ופקעה כהותו של האמן ,כאמור בסעיף  26לשטר האמות ,לא יהיה האמן זכאי לתשלום
שכר טרחה החל מיום פקיעת כהותו .במידה בו כהות האמן פקעה במהלך שת האמות ,יוחזר
שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש האמן כאמן .האמור בסעיף זה לא יחול לגבי
שכר האמן בגין שת האמות הראשוה.
 .29.12ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת שיאת החברה בהוצאות מיוחדות
של האמן ,תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.
 .29.13בוסף על האמור לעיל ,תישא החברה בשכר הזכאים לשיפוי ,בהתאם ובכפוף לאמור בסעיף  21לעיל.
.30

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על האמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של האמן ,לפי שטר
האמות ,או בעצם מעמדו כאמן ,כדי למוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שוים או מלבצע עמה
עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של האמן על פי
שטר האמות ובכשירותו כאמן.

.31

דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על שטר אמות זה ,על ספחיו ,היו הדין הישראלי ,בלבד .לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו
תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הוגע לשטר אמות זה )לרבות אגרת החוב המצורפת לו
כספח( .בכל עיין שלא זכר בשטר אמות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי שאין
יתות להתיה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין.

.32

מעים
כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תיתן לגביו הודעה מתאימה בכתב
לצד שכגד.

.33

הסמכה למג"א
בהתאם להוראות תקות יירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוי( התשס"ג ,2003-האמן מאשר בזאת לגורם
המוסמך לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוי בשם האמן לרשות ליירות ערך על שטר אמות זה.

.34

אחריות האמן
.34.1

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר האמות ,ככל שהאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב
ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שאמן סביר היה מברר בסיבות העיין ,לא יהא אחראי
כלפי מחזיק באגרות החוב לזק שגרם לו כתוצאה מכך שהאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי
הוראות סעיף 35ח)ד (1או 35ט 1לחוק ,אלא אם כן יוכיח התובע כי האמן פעל ברשלות חמורה.

 - 28מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר האמות ,תגבר הוראת
סעיף זה.
.34.2
.35

פעל האמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח)ד (2או 35ח)ד (3לחוק ,לא יהיה
אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

כללי
.35.1

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,הרי כל ויתור ,ארכה ,החה,
שתיקה ,הימעות מפעולה )"ויתור"( מצד האמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי כון
של התחייבות כלשהי מהתחייבות לאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד
האמן על זכות כלשהי ,אלא כהסכמה מוגבלת להזדמות המיוחדת בה יתה.

.35.2

מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב ,הרי כל שיוי בהתחייבויות כלפי האמן
מחייב קבלת הסכמת האמן מראש ובכתב.

.35.3

זכויות האמן לפי שטר זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בוסף לכל זכות שקיימת
ו/או שתהיה לאמן על-פי דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב(.

.35.4

מובהר בזה כי בכפוף לכל דין שלא יתן להתות עליו ,ההגבלות שחלות על החברה ביחסיה עם בעלי
אגרות החוב או האמן ,הן רק אותן הגבלות שקבעו במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב,
משכך ,תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה ,אלא אם כן אסרה או הוגבלה הפעולה במפורש
בשטר אמות זה או באגרת החוב .לפיכך ,לבעלי אגרות החוב לא תהא כל זכות להתגד לפעולה
מסוימת של החברה אלא אם זו אסרה במפורש בשטר אמות זה או באגרות החוב ואין לקרוא
לתוך שטר אמות זה או אגרת החוב ,כתאים מכללא ,הגבלות או איסורים כלשהם ,שלא קבעו
במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב ,אלא אם כן דין שלא יתן להתות עליו איו מאפשר
זאת ,והכול מבלי לפגוע בזכותם של המחזיקים והאמן לפעול לשם הגה על זכויותיהם.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________________

________________________

שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ

ישרס חברה להשקעות בע"מ

התוספת הראשוה לשטר האמות

ישרס חברה להשקעות בע"מ
אגרת חוב )סדרה טז'( )להלן" :אגרת החוב"(

אגרת חוב רשומה על שם
מספר.______ :
ערך קוב של תעודה זו ________ :ש"ח.

.1

אגרת חוב זו מעידה כי ישרס חברה להשקעות בע"מ )"החברה"( תשלם במועד הפרעון כהגדרתו בתאים
הרשומים מעבר לדף ,למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ )"היצעת"( או למי שיהיה המחזיק באגרת
החוב במועד הקובע ,תשלומי קרן וריבית והפרשי הצמדה ,והכל בכפיפות למפורט בתאים שמעבר לדף
ולשטר האמות.

.2

אגרת חוב זו מופקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתאים זהים לתאי אגרת זו )"סדרת אגרות החוב"(,
המופקת בהתאם לשטר אמות )"שטר האמות"( מיום  28במאי  ,2017אשר חתם בין החברה מצד
אחד ובין שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ )"האמן"( .מובהר כי הוראות שטר האמות יהוו
חלק בלתי פרד מהוראות אגרת חוב זו ,ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות
בסדרה ה"ל .אגרות החוב אין מובטחות בשעבוד כלשהו .כל אגרות החוב מהסדרה ה"ל יעמדו בדרגה
שווה בין לבין עצמן )פרי-פסו( ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פי האחרת .אגרות החוב תירשמה
למסחר בבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ.

.3

אגרת חוב זו מופקת בכפיפות לתאים המפורטים מעבר לדף ובשטר האמות ,המהווים חלק בלתי פרד
מאגרת החוב.

חתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום ___________

_____________________
ישרס חברה להשקעות בע"מ

-2התאים הרשומים מעבר לדף
.4

כללי
 .4.1באגרת חוב זו תהייה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות ,אלא אם משתמעת כווה אחרת
מהקשר הדברים:
"דוח הצעת המדף
הראשוה" או "דוח ההצעה
הראשוה"

-

דוח הצעת מדף של אגרות החוב ,אשר יפורסם
בהתאם להוראות סעיף 23א)ו( לחוק יירות ערך,
התשכ"ח ,1968-ואשר על פיו יוצעו אגרות החוב
לראשוה לציבור ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לתקון והחיות הבורסה ,כפי שיהיו
באותה העת.

"מדד המחירים לצרכן" או
"המדד"

-

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים
לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם 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 אחר
שיבוא במקומו ,אם יהיה בוי על אותם התוים
שעליהם בוי המדד הקיים ואם לאו .אם יבוא
במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף או מוסד
כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס
שביו לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס האמור
על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ,ובמקרה
שאותו יחס לא ייקבע כאמור ,אזי הוא ייקבע על-
ידי האמן לסדרה הרלווטית ,בהתייעצות עם
מומחים כלכליים שייבחרו על-ידיו.

"המדד הידוע" בתאריך
כלשהו

-

המדד האחרון הידוע לפי אותו תאריך.

"המדד היסודי"

-

מדד חודש אפריל ) 2017אשר פורסם בחודש מאי
.(2017

"מדד התשלום"

-

המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על-
חשבון קרן ו/או ריבית ,בכפוף לאמור בסעיף 5
להלן.

"האמן"

-

שטראוס לזר ,חברה לאמות ) (1992בע"מ ו/או
כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כאמן של מחזיקי
אגרות החוב לפי שטר האמות.

"יום עסקים" או "יום
עסקים בקאי"

-

כל יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע
עסקאות.

"קרן"

-

סך הערך הקוב של אגרות החוב.

"החברה לרישומים"

-

מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ או כל חברה
לרישומים אחרת שתבוא במקומה על פי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שכל יירות
הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה
לרישומים.

-3"אגרות החוב" או "סדרת
אגרות החוב"

-

אגרות חוב )סדרה טז'( ,רשומות על שם ,שתאיהן
בהתאם לתעודת אגרות החוב )סדרה טז'( ולדוח
ההצעה הראשוה של אגרות החוב ,אשר תופקה
מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.

"מחזיקי אגרות החוב" ו/או
"בעלי אגרות החוב" ו/או
"מחזיקים" ו/או "זכאים"

-

כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך.

"יום מסחר"

-

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה.

"מסלקת הבורסה"

-

מסלקת הבורסה.

"הבורסה"

-

הבורסה ליירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"התשקיף" או "תשקיף
המדף"
.5

תשקיף מדף של החברה מחודש במאי .2016

קרן אגרות החוב
קרן אגרות החוב )סדרה טז'( תיפרע בארבעה-עשר ) (14תשלומים כדלקמן :שישה ) (6תשלומים של  4%כל
אחד מסך הקרן יפרעו ביום  31ביואר של כל אחת מהשים  2018עד ) 2023כולל(; ארבעה ) (4תשלומים של
 9%כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  30ביולי של כל אחת מהשים  2024עד ) 2027כולל(; וארבעה )(4
תשלומים של  10%כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  30ביולי של כל אחת מהשים  2028עד ) 2031כולל(.
יובהר ,כי התשלום אחרון של קרן אגרות החוב יפרע ביום  30ביולי .2031
הקרן של אגרות החוב תהא צמודה למדד באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן בגין
אגרות החוב כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי ,אזי תשלם החברה אותו תשלום של קרן ,כשהוא
מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי ,ובאופן שתחול הגה ,כך שאם
המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלווטי יהא מוך מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד
היסודי.
על-פי החיות הבורסה ,שיטת ההצמדה כמפורט לעיל של קרן אגרות החוב ,לא תשוה במהלך תקופת
אגרות החוב.

.6

הריבית של אגרות החוב
 .6.1הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב תישא ריבית בשיעור שתי קבוע של  ,2.4%כאשר הריבית
תהא צמודה למדד ,בהתאם למפורט בסעיף  5לעיל .הריבית תשולם פעמיים בשה בימים  31ביואר
ו 30 -ביולי של כל אחת מהשים  2017עד ) 2031כולל( ,החל מיום  30ביולי  ,2017כאשר תשלום
הריבית האחרון יבוצע ביום  30ביולי  .2031יובהר ,כי התשלום הראשון של הריבית יבוצע כאמור
ביום  30ביולי  2017ותשלום הריבית האחרון יתבצע ביום  30ביולי  ,2031וזאת בעד תקופת הריבית
שהסתיימה ביום האחרון שלפי מועד התשלום.
 .6.2שיעור הריבית ה"ל בגין אגרות החוב היו שיעור שתי .תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום
ריבית יחושב על פי שיעור הריבית השתית כשהוא מחולק לשי תשלומים.
 .6.3הריבית בגין אגרות החוב תשולם בשי תשלומים בשה בעד תקופת הריבית שהסתיימה ביום
האחרון שלפי מועד התשלום )להלן" :תקופת הריבית"( .תקופת הריבית הראשוה של אגרות החוב
תתחיל יום מסחר אחד לאחר יום המכרז אשר יפורט בדוח הצעת המדף הראשוה ותסתיים ביום
האחרון שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית .כל תקופת ריבית וספת של אגרות החוב ,תתחיל
ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפיה ,ותסתיים בתום תקופת הריבית .הריבית
עבור תקופת הריבית הראשוה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשה.

-4 .6.4שיעור הריבית בגין אגרות החוב יעודכן בהתאם לשיויים עתידיים בדירוג אגרות החוב ,ככל שיהיו,
כאמור בסעיף  8להלן.
 .6.5התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון
הקרן של אגרות החוב וזאת כגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה.
.7

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
 .7.1התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב שתוצעה על-פי תשקיף המדף ישולמו
לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום  25ביואר וביום  24ביולי
בגין תשלומים המשולמים ביום  31ביואר וביום  30ביולי ,בהתאמה ,בכל אחת מן השים  2017עד
) 2031כולל( ,בהתאם להוראות תקון הבורסה כפי שיהיו באותה עת )להלן" :היום הקובע"( ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי
אגרות החוב ביום התשלום ושיעשה כגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה ביום התשלום,
במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם
לא יאוחר מחמישה ) (5ימי עסקים לפי מועד התשלום האחרון.
 .7.2מובהר ,כי מי שאיו רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום הקובע ,לא יהיה זכאי לתשלום ריבית
בגין תקופת הריבית שהתחילה לפי אותו מועד.
 .7.3בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום עסקים ,יידחה
מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת
הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.
 .7.4תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתאי ההצמדה כאמור בסעיף  5לעיל.
 .7.5החברה תשלם ריבית פיגורים )כהגדרתה להלן( בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית,
ובמקרה שתשולם ריבית כאמור ,תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה
של הריבית הכוללת לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור אשר יפורסם עד  2ימי מסחר לפי
תשלום ריבית הפיגורים בפועל .לעיין זה "ריבית פיגורים" משמעה – תוספת ריבית שתית בשיעור
של  3%מעל שיעור הריבית האמור בסעיף  6.1לעיל.
 .7.6התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בקאית לזכות חשבון הבק של האשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה
בעוד מועד ,בהתאם לאמור בסעיף  7.7להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,
מסיבה שאיה תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  12לשטר האמות.
 .7.7מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי
אגרות החוב כאמור לעיל ,או על שיוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העיין ,בהודעה
בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה ,אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק
בדבר שיוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר ) (15ימי עסקים לפי
המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב .במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה
באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעום חל לאחר מועד התשלום
הסמוך ליום קבלת ההודעה.
 .7.8לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבק
שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרוה
הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר
ועיין כתשלום הסכום הקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.
 .7.9מכל תשלום
על-פי דין.

בגין

אגרות

החוב

יוכה

כל

תשלום

חובה

ככל

הדרש
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)א( דירוג אגרות החוב והתאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב
שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב יותאם בגין שיוי בדירוג אגרות החוב ,בהתאם למגון המתואר
להלן:
)(1

ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג מידרוג בע"מ או כל חברת דירוג אחרת שתבוא
במקומה )״חברת הדירוג״( יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב
יהיה דירוג ) A3או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת ,ככל
שתבוא במקום חברת הדירוג( )״דירוג הבייים״( ,יעלה שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשיעור של  0.5%מעל שיעור הריבית שושאות אגרות החוב,
האמור בסעיף  6.1לעיל )"ריבית הבסיס"( וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום דירוג הבייים
על-ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד עליית
דירוג הבייים בחזרה לדרגה אחת או יותר מעל דירוג הבייים )ואז יחול המפורט בס"ק ) (8להלן(.

)(2

ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג
שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת )"הדירוג המוך"( מדירוג הבייים )או דירוג מקביל
לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת הדירוג( ,יעמוד
שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,על שיעור ריבית
הבסיס בתוספת  ,0.75%וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המוך על ידי חברת
הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד עליית הדירוג
בחזרה לדירוג הבייים או לדירוג הגבוה מדירוג הבייים ,לפי העיין )ואז יחול המפורט בס"ק )(8
להלן(.
ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג
שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת )"הדירוג המוך יותר"( מהדירוג המוך )או דירוג
מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת
הדירוג( ,יעמוד שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,על
שיעור ריבית הבסיס בתוספת  ,1%וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המוך יותר
על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד עליית
הדירוג בחזרה לדרגה אחת או יותר מעל לדירוג הבייים או לדירוג הבייים או לדירוג המוך ,לפי
העיין )ואז יחול המפורט בס"ק ) (8להלן(.
ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג
שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת )"הדירוג המוך מאוד"( מהדירוג המוך יותר )או
דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת ,ככל שתבוא במקום חברת
הדירוג( ,יעמוד שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,על
שיעור ריבית הבסיס בתוספת  ,1.25%וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המוך
מאוד על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד
עליית הדירוג בחזרה לדרגה אחת או יותר מעל לדירוג הבייים או לדירוג הבייים או לדירוג המוך
או לדירוג המוך יותר ,לפי העיין )ואז יחול המפורט בס"ק ) (8להלן(.
יודגש כי שיעור הריבית לא יעלה פעם וספת בגין ירידת דירוג וספת מתחת לדירוג המוך מאוד.
עם זאת מובהר ,כי בשום מקרה )למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף  7.5לעיל( לא יעלה
שיעור הריבית הוסף כתוצאה מירידה בדירוג אגרות החוב וכן תוספת הריבית במקרה של אי
עמידה באמות המידה הפיסיות כאמור בסעיף )8ב( להלן ,ביחד ,על  1.5%לשה במצטבר.

)(3

מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג הבייים כהגדרתו בס״ק )(1
לעיל או לדירוג המוך או לדירוג המוך יותר או לדירוג המוך מאוד ,כהגדרתם בס"ק ) (2לעיל ,לפי
העיין ,תפרסם החברה דוח מיידי בהתאם להוראות הדין ,בו תציין החברה) :א( את דבר הורדת
הדירוג ,את דירוג הבייים או הדירוג המוך או הדירוג המוך יותר או הדירוג המוך מאוד ,לפי

-6העיין ,ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב באותו הדירוג )״מועד הורדת הדירוג״(; )ב( את שיעור
הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הוכחית ועד למועד
הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשה(; )ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן
אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,הייו :ריבית
הבסיס בתוספת  0.25%או  0.5%או  0.75%או  1%או  1.25%לשה ,לפי העיין ,בהתאם להוראות
סעיף זה לעיל )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשה(; )ד( את שיעור הריבית המשוקללת
שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב הובעת מהאמור בס"ק )ב( ו-
)ג(; )ה( את שיעור הריבית השתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; )ו( את שיעור הריבית
השתית ואת שיעור הריבית לתקופה )הריבית לתקופה תחושב כריבית השתית חלקי מספר תשלומי
הריבית לשה( ביחס לתקופות הבאות.
)(4

היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג הבייים או בדירוג המוך או בדירוג המוך יותר או
בדירוג המוך מאוד ,לפי העיין ,יחול במהלך הימים שתחילתם  4ימים לפי המועד הקובע לתשלום
ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע ה״ל )״תקופת הדחייה״( ,תשלם
החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית הבסיס בלבד ,כאשר
תשלום הריבית הובע מתוספת הריבית בשיעור השווה ל 0.5% -או  0.75%או  1%או  1.25%לשה,
לפי העיין ,במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי
את שיעור הריבית לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

)(5

במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על-ידי חברת הדירוג ,באופן שישפיע על שיעור הריבית
שתישאה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף  8זה ,תודיע החברה על כך לאמן תוך יום עסקים אחד
ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

)(6

ככל ואגרות החוב תפסקה להיות מדורגות מסיבה שאיה תלויה בחברה ,לתקופה העולה על שישים
) (60ימים ,ובלבד שלא הועלה עוד קודם לכן שיעור הריבית בגין ירידה לדירוג המוך מאוד כאמור
בס״ק ) (2לעיל ,תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב לדירוג המוך מאוד ,כאמור
בס״ק ) (2לעיל.

)(7

במקרה שאגרות החוב תפסקה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה ,לתקופה העולה על שישים
) (60ימים ,יחולו הוראות סעיף  13.1להלן ותיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב
לדירוג המוך מאוד ,כאמור בס״ק ) (2לעיל.

)(8

יובהר ,כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב
כאמור בסעיף זה לעיל ,תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה ,לדירוג המוך
יותר ,לדירוג המוך ,לדירוג הבייים או לדירוג הגבוה ממו ,לפי העיין )״הדירוג הגבוה״( ,אזי יקטן
שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב ,וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד
פרסום הדירוג הגבוה על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של
אגרות החוב או עד שיוי דירוג אגרות החוב האמורות בהתאם להוראות סעיף  8זה ,כדלקמן:
א .ככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג המוך מאוד או מדירוג מוך ממו לדירוג המוך יותר -
שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס
בתוספת ;1%
ב.

ככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג המוך מאוד ,מדירוג המוך ממו או מהדירוג המוך
יותר ,לפי העיין ,לדירוג המוך  -שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות
החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס בתוספת ;0.75%

ג.

ככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג המוך מאוד ,מדירוג המוך ממו ,מהדירוג המוך יותר
או מהדירוג המוך ,לפי העיין ,לדירוג הבייים  -שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי
מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס בתוספת ;0.5%

-7ד.

ככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג המוך מאוד ,מדירוג המוך ממו ,מדירוג המוך יותר,
מהדירוג המוך או מדירוג הבייים ,לפי העיין ,לדירוג הגבוה מדירוג הבייים  -שיעור הריבית
שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס ,ללא תוספת
כלשהי.

במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק ) (3עד ) (5לעיל ,בשיויים המחויבים.
כמו כן יובהר ,ככל ותוספת הריבית למחזיקי אגרות החוב )על פי סעיפים )8א( זה ו)8 -ב( להלן(
עמדה במועד עדכון הדירוג כלפי מעלה על  ,1.5%יקטן שיעור הריבית הוסף רק אם שיעור הריבית
הוסף כתוצאה מעדכון הדירוג ביחד עם תוספת הריבית לה זכאים המחזיקים כתוצאה מהפרת
אמות המידה ,מחושבת בהתאם לסעיף )8ב( להלן ,תהיה מוכה מ.1.5%-
)(9

למען הסר ספק ,מובהר כי שיוי אופק הדירוג של אגרות החוב לא יגרור שיוי בשיעור הריבית
שתישאה אגרות החוב כאמור בסעיף זה לעיל.

) (10כמו כן ,על אף כל האמור בסעיף זה לעיל ,הורדת הדירוג בגין אגרות החוב ,המבוצעת במסגרת עדכון
דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הדל"ן ,כתוצאה משיוי המתודולוגיה של חברת
הדירוג ,לא תגרור כל שיוי בשיעור הריבית שתישאה אגרות החוב.
) (11ככל שתבוא במקום חברת הדירוג חברה מדרגת אחרת ,תפרסם על כך החברה דוח מיידי בהתאם
להוראות הדין ותפרט את הסיבות להחלפת חברת הדירוג.
) (12ככל ואגרות החוב תדורגה על ידי יותר מחברה מדרגת אחת ,דירוג אגרות החוב לצורך סעיף  8זה
לעיל יקבע לפי הדירוג המוך.
)ב( התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיסיות
שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב יותאם בגין אי עמידה באיזו מאמות המידה הפיסיות הקבועות
בסעיפים  5.8.1ו 5.8.3 -עד  5.8.5לשטר האמות ,וזאת כמפורט להלן:
)(1

במקרה בו לא תעמוד החברה במועד פרסום דו"חותיה הכספיים באיזו מאמות המידה הפיסיות
הקבועות בסעיפים  5.8.1ו 5.8.3 -עד  5.8.5לשטר האמות )להלן בסעיף זה" :אמות המידה"( ,יועלה
שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור שתי של
 0.25%מעל שיעור הריבית השתית כפי שיהיה באותה עת ,בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה
עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של ) 0.5%להלן בסעיף זה" :תוספת הריבית"( ,וזאת בגין
התקופה שתחילתה במועד הריבית הראשון שלאחר מועד פרסום הדו"חות הכספיים על פיהם לא
עמדה החברה באמות המידה ,ועד לפירעון מלא של יתרת החוב או עד למועד בו תחזור החברה
לעמוד בכל אמות המידה )כאמור בס"ק ) (3להלן( או עד למועד העמדתן של אגרות החוב לפירעון
מיידי ,המועד המוקדם מבייהם .מובהר ,כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת
בלבד בגין הפרה של כל אחת מאמות המידה ,ככל שתהא וכי שיעור הריבית לא יעלה פעם וספת
במקרה שהחריגה מאותה אמת מידה תימשך ,ככל שתימשך.

)(2

לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד פרסום הדו"חות הכספיים בהם לא עמדה החברה באמות
המידה ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה) :א( את דבר אי העמידה באמות המידה ,תוך
פירוט התחשיב של אמות המידה; ו) -ב( את שיעור הריבית השתית ואת שיעור הריבית השתית
לתקופה הבאה וכן תודיע החברה על כך לאמן בכתב.

)(3

יובהר ,כי במקרה של חריגה באחת או יותר מאמות המידה ,באופן שהשפיע על שיעור הריבית
שתישאה אגרות החוב ,ושלאחריה יתוקו אמות המידה האמורות באופן בו תחדל להתקיים חריגה
)ולפיכך ,יחדלו מחזיקי אגרות החוב להיות זכאים לתוספת ריבית בגין החריגה מאותה אמת מידה
פיסית( ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב ,החל מתקופת
הריבית הבאה שתחל לאחר פרסום הדוחות הכספיים מהם עולה כי תוקה החריגה ,כך שבמקרה בו

-8תוקו כל אמות המידה האמורות ,שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות
החוב יהיה שיעור ריבית הבסיס ללא תוספת ריבית בגין חריגה מאמות המידה בלבד )או בתוספת
ריבית מוכה יותר מקום בו תוקו רק חלק מאמות המידה או בו הועלה שיעור הריבית בגין ירידת
דירוג כאמור בסעיף )8א( לעיל ,לפי העיין( .במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק )א(
ו) -ב( לעיל ,בשיויים המחויבים.
)(4

יובהר כי ,ככל ותוספת הריבית למחזיקי אגרות החוב )על פי סעיפים )8א( לעיל ו)8 -ב( זה( עמדה
עובר למועד תיקון אמות המידה ,כולן או חלקן ,על  ,1.5%אזי תקטן תוספת הריבית כתוצאה
מתיקון אמות המידה רק אם לאחר תיקון אמות המידה לא יהיו זכאים המחזיקים כלל לתוספת
ריבית כתוצאה מהפרת אמות המידה או אם וככל ויהיו זכאים לתוספת ריבית מוכה יותר כתוצאה
מהפרת אמות המידה ,שאז יקטן שיעור הריבית רק אם תוספת הריבית כתוצאה מהפרת אמות
המידה ביחד עם שיעור הריבית הוסף לו זכאים המחזיקים כתוצאה מירידת דירוג החברה ,מחושב
בהתאם לסעיף )8ב( לעיל ,יהיו מוכים מ.1.5% -

)(5

בשום מקרה לא תעלה תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה )אחת או יותר( על ,0.5%
ותוספת הריבית במקרה של אי עמידה באמות המידה כאמור בסעיף זה ביחד עם שיעור הריבית
הוסף במקרה של ירידת דירוג ,בהתאם להוראות סעיף )8ב( לעיל ,לא יעלו על  1.5%לשה במצטבר,
כאמור להלן.

)(6

היה ומועד תחילת תוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות המידה )אחת או יותר( יחול במהלך
הימים שתחילתם  4ימים לפי המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית
הקרוב למועד הקובע ה״ל )״תקופת הדחייה״( ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד
תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית הבסיס בלבד ,כאשר תשלום הריבית הובע מתוספת הריבית
כתוצאה מאי עמידה באמות המידה )אחת או יותר( ,במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום
הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

השיויים בשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג ,כאמור בסעיף )8א( לעיל ,ו/או כתוצאה מאי עמידת
החברה באמות מידה כאמור בסעיף )8ב( לעיל ,הים מצטברים ואים תלויים זה בזה ,ואולם ,מובהר כי
בשום מקרה )למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף  7.5לעיל( ,לרבות במקרה של אי עמידה בכל
אמות המידה ושל ירידת דירוג מתחת לדירוג המוך מאוד ,לא יתווסף לריבית השתית שיעור העולה על
 1.5%לשה.
.9

הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה
להוראות בדבר הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה ראה סעיף  12לשטר האמות.

.10

תעודות אגרות החוב ופיצולן
 .10.1כל תעודת אגרות חוב יתת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב ,אשר סך כל סכומי הקרן הקובים
בהן שווה לסכום הקרן הקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאה
אלא בכמות סבירה.
 .10.2פיצול תעודת אגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות החוב
שבתעודה או ציגיו החוקיים ,אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום ,בצרוף תעודת אגרות החוב
שפיצולה מבוקש.
 .10.3ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ) (7ימים מתום החודש בו מסרה התעודה במשרדה הרשום של
החברה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהייה בסכומי ערך קוב בשקלים
חדשים שלמים כל אחת.
 .10.4כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

-9.11

העברת אגרת חוב
 .11.1אגרות החוב יתות להעברה לגבי כל סכום ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל
העברה של אגרות החוב בידי מחזיק רשום ,תיעשה על פי כתב העברה הערוך בוסח המקובל
להעברת מיות ,חתום כיאות על ידי המחזיק או ציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה או
ציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו,
וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
 .11.2בכפוף לאמור לעיל ,תקון החברה ביחס לאופן העברת מיות יחול ,בשיויים המתחייבים לפי
העיין ,ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן.
 .11.3אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של אגרות החוב ,יימסרו לחברה הוכחות סבירות על
תשלומם על ידי מבקש ההעברה ,שתהייה להחת דעתה של החברה.
 .11.4במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה
עפ"י הוראות סעיף  10לעיל התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך כל
סכומי הקרן הקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.
 .11.5לאחר קיום כל התאים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על העבר כל התאים המפורטים
בשטר האמות ובאגרת החוב.
 .11.6כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

.12

פירוק מרצון
במקרה של קבלת החלטה על פרוק מרצון ,תפרסם החברה דוח מיידי וכן מודעה בשי עיתוים יומיים
בשפה העברית הפוצים בישראל )ככל שהדין יחייב פרסום מודעה כאמור( בדבר קבלת ההחלטה כאמור.

.13

זכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות
 .13.1בכפוף לאמור בשטר האמות ובסעיף  13זה להלן ,יהיו האמן וכן המחזיקים באגרות החוב,
רשאים להעמיד לפירעון מיידי את מלוא היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב או לממש בטוחות
שיתו להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב )ככל ויתו( ,והאמן יהיה
חייב לעשות כן אם יידרש לעשות כך על ידי החלטה שתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב
שכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב ,או
באסיפת מחזיקים דחית שכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב
של המחזיקים ביתרת הערך הקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,והכל בקרות אחד או יותר מן
המקרים המויים להלן:
 .13.1.1אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממה על פי אגרות החוב ו/או שטר האמות
בצירוף ריבית )לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול( והפרשי הצמדה בגיו ,עד למועד
התשלום בפועל ,בתוך ארבעה עשר ) (14ימים לאחר שהגיע מועד פירעוו ו/או קיים חשש
ממשי כי החברה לא תעמוד בתשלום הבא שיגיע ממה על פי תאי אגרות החוב )עד
לפירעון המלא של אגרות החוב(.
 .13.1.2אם ייתן צו פירוק זמי לחברה על ידי בית המשפט ,או ימוה לה מפרק זמי ,או תתקבל
החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה ,וצו או החלטה כאמור לא דחו או בוטלו בתוך
ארבעים וחמישה ) (45ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה ,לפי העיין; או אם
החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ,ובלבד שבוצע
בהתאם להוראות סעיף  13.1.18להלן( או אם ייתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על
ידי בית המשפט ,או ימוה לה מפרק קבוע .על אף האמור ,לא תיתן לחברה תקופת ריפוי

 - 10כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו ,לפי העיין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.
 .13.1.3בעלי שעבודים יממשו את השעבודים שיש להם על כסים מהותיים של החברה,
והמימושים לא יבוטלו בתוך ארבעים וחמישה ) (45ימים ממועד מימושם.
 .13.1.4יוטל עיקול על כסים מהותיים של החברה ,או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל
כגד כסים מהותיים של החברה כאמור; והעיקול לא יוסר ,או הפעולה לא תבוטל ,לפי
העיין ,בתוך ארבעים וחמישה ) (45ימים ממועד הטלתם או ביצועם ,לפי העיין .על אף
האמור לעיל ,לא תיתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו ,לפי
העיין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 .13.1.5במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב ,ביגוד להוראות שטר האמות.
 .13.1.6אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או למיוי כוס כסים )זמי או קבוע( לחברה ו/או
לכסים מהותיים של החברה )כהגדרתם להלן( ,או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמי
לחברה ו/או לכסים מהותיים של החברה )כהגדרתם להלן( ,אשר לא דחו או בוטלו עד
תום ארבעים וחמישה ) (45ימים מיום הגשתם או תיתם ,לפי העיין; או  -אם יתן צו
למיוי כוס כסים קבוע לחברה ו/או לכסים מהותיים של החברה )כהגדרתם להלן( .על
אף האמור לעיל ,לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו
או יתו ,לפי העיין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 .13.1.7החברה תפסיק את תשלום חובותיה או תודיע על כוותה להפסיק את תשלום חובותיה או
החברה חדלה או הודיעה על כוותה לחדול מלהל עסקיה ,כפי שאלו יהיו מעת לעת.
 .13.1.8אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ייתן צו כאמור או אם החברה תגיש
בקשה לפשרה או להסדר עם ושיה לפי סעיף  350לחוק החברות ,התש"ט") 1999-חוק
החברות"( )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה או פיצול
שאים אסורים לפי תאי שטר האמות ,ולמעט עשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי
מיותיה שאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב(; או אם החברה תציע
לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור ,על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה לפי סעיף  350לחוק החברות כגד החברה
)ושלא בהסכמתה( והבקשה כאמור לא דחתה או בוטלה בתוך ארבעים וחמישה ) (45ימים
מיום הגשתה.
 .13.1.9אם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תאי או התחייבויות מהותיים הכלולים באגרות
החוב ו/או בשטר האמות ,והחברה לא קיימה את התאי בתוך ארבעה עשר ) (14ימים
במהלכם תפעל החברה לתיקון.
 .13.1.10אם ההון העצמי )כהגדרתו בסעיף  5.8.1לשטר האמות( של החברה יפחת מסך של שמוה
מאות ) (800מיליון ש"ח )צמוד למדד היסודי( וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים.
 .13.1.11אם הועמדו לפירעון מיידי אגרות חוב סחירות מסדרה אחרת שהפיקה החברה; ו/או
במקרה והועמד לפירעון מיידי חוב אחר ו/או מספר חובות אחרים מצטברים של החברה
למוסד פיסי ו/או למספר מוסדות פיסים ,אשר יתרתו ו/או יתרתם המצטברת במועד
ההעמדה לפירעון מיידי עולה על סך של מאתיים וחמישים ) (250מיליון ש"ח וההעמדה
לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך  14ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב
עליה.
 .13.1.12במידה ויופסק דירוג אגרות החוב מסיבה התלויה בחברה למשך תקופה העולה על שישים
) (60ימים רצופים.

 - 11 .13.1.13במידה והבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעייתה בעילה של היווצרות
אי בהירות ,כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקון הבורסה ,ואם ההשעיה לא בוטלה
תוך שישים ) (60ימים.
 .13.1.14במידה ובוצעה מכירה של עיקר כסי החברה )למעט מכירה לחברות בות שבאחזקה
מלאה ,במישרין או בעקיפין ,של החברה( במשך תשעה ) (9חודשים רצופים .לעיין סעיף
זה" ,עיקר כסי החברה" – חמישים אחוזים ) (50%או יותר מסך כסי החברה
כמשמעותם בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה.
 .13.1.15הורדת דירוג
) (1אם דירוג החברה על ידי החברה המדרגת )או חברה מדרגת שתבוא במקומה(
ירד אל מתחת לדירוג ) Baa3או דירוג המקביל לו ,ככל שתבוא חברה מדרגת
אחרת במקום חברת הדירוג( .במידה והחברה תדורג על ידי יותר מחברת
דירוג אחת ,הדירוג לצורך סעיף זה יקבע בהתאם לדירוג המוך מבין חברות
הדירוג.
או
) (2אם כתוצאה מהעברת השליטה בחברה ,דירוג החברה על ידי החברה
המדרגת )או חברה מדרגת שתבוא במקומה( ירד אל מתחת לדירוג ) A3או
דירוג המקביל לו ,ככל שתבוא חברה מדרגת אחרת במקום חברת הדירוג(;
במידה והחברה תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,הדירוג לצורך סעיף
זה יקבע בהתאם לדירוג המוך מבין חברות הדירוג .לעיין ס"ק זה
"שליטה"  -כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח.1968-
 .13.1.16אם החברה תפר את התחייבותה כלפי מחזיקי אגרות החוב )כאמור בסעיף  5.4לשטר
האמות( שלא ליתן ו/או ליצור שעבוד שוטף על כלל כסיה ללא הסכמת מחזיקי אגרות
החוב בהחלטה מיוחדת מראש.
 .13.1.17אם החברה תפסיק לעסוק בתחום הדל"ן .יובהר ,כי אין באמור בסעיף זה כדי לפגוע
באמור בסעיף  13.1.25להלן.
 .13.1.18במקרה של ביצוע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהחלטה
רגילה ,אלא אם כן הצהירה החברה הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב ,לפחות  10ימי
עסקים לפי מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של
החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים.
 .13.1.19אם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח ,כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך ,התשכ"ח-
.1968
 .13.1.20אם החברה תבצע חלוקה ביגוד להתחייבויות שבסעיף  5.8.2לשטר האמות.
 .13.1.21במידה והיחס בין החוב הפיסי טו לבין בסיס ההון ) (CAPטו )כהגדרת מוחים אלו
בסעיף  5.8.3לשטר האמות( יעלה על שבעים וחמישה אחוזים ) (75%וזאת לתקופה של
שי ) (2רבעוים רצופים.
 .13.1.22במידה והיחס בין החוב הפיסי טו לבין ה NOI -של החברה )כהגדרת מוחים אלו בסעיף
 5.8.4לשטר האמות( יעלה על שבע עשרה ) (17וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים.
 .13.1.23במידה והיחס שבין ההון העצמי )כהגדרת המוח בסעיף  5.8.5לשטר האמות( של החברה
לבין סך המאזן של החברה ,על פי הדוחות הכספיים המאוחדים ,הרבעויים או השתיים,

 - 12הסקורים או המבוקרים ,לאותו רבעון ,לפי העיין ,פחת משיעור של חמישה עשר אחוזים
) (15%וזאת לתקופה של שי ) (2רבעוים רצופים.
 .13.1.24אם החברה הפרה את תאי אגרות החוב ו/או שטר האמות בהפרה יסודית ,ובכלל זה
התברר כי אחד או יותר ממצגי החברה באגרת החוב או בשטר האמות אים כוים ו/או
מלאים במועד היתו והחברה לא תיקה את ההפרה כאמור בתוך ארבעה עשר ) (14ימים
מהמועד בו ודע לחברה לראשוה על ההפרה.
 .13.1.25במידה ומכרו לצד שלישי )שאיו תאגיד בהחזקת החברה ,במישרין או בעקיפין( כסים
שבבעלותה של החברה ,ששוויים בדוחות הכספיים של החברה המבוקרים או הסקורים
)לפי העיין( האחרוים עולה על שיעור של ארבעים וחמישה אחוזים ) (45%מסך הכסים
לפי הדוחות הכספיים של החברה המבוקרים או הסקורים )לפי העיין( האחרוים ,על
בסיס מאוחד ,ובלבד כי כתוצאה מכך עיקר פעילותה של החברה איו בתחום הדל"ן.
 .13.1.26חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההפקה ,וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
 .13.1.27אגרות החוב לא פרעו במועדן או החברה לא עמדה בתשלומיה למחזיקי אגרות החוב או
לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שיתה לטובת מחזיקי אגרות החוב ,והחברה לא
תיקה הפרה זו תוך ארבעה עשר ) (14ימים.
 .13.1.28החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או לפי הוראות שטר
אמות זה ,בתוך שלושים ) (30ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.
 .13.1.29אגרות החוב מחקו מהמסחר בבורסה.
 .13.1.30קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי אגרות
החוב.
 .13.1.31אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא ,למעט מיזוג בו החברה הקולטת טלה על
עצמה את מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 13.1.18
לעיל.
לעיין סעיף  13.1זה "כסים מהותיים" הים כס או מספר כסים במצטבר אשר ערכו או ערכם
המצטבר ,לפי העיין ,בספרי החברה עולה על שלושים אחוזים ) (30%ממאזן החברה ,עפ"י דוחותיה
הכספיים האחרוים שפורסמו.
 .13.2בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  13.1.1עד ) 13.1.31כולל( לעיל יחולו ההוראות
שבסעיף  13.2להלן:
 .13.2.1האמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב חוב אשר מועד כיוסה יהיה בחלוף
עשרים ואחד ) (21ימים ממועד זימוה )או מועד קצר יותר בהתאם לאמור להלן( ואשר על
סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב או מימוש בטוחות וזאת בהתאם להוראות התוספת השייה לשטר האמות.
האמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מין  21הימים האמורים במקרה בו יהיה
האמן בדעה כי כל דחייה בכיוס האסיפה מסכת את זכויות מחזיקי אגרות החוב.
 .13.2.2החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת
מחזיקים שכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הקוב של
אגרות החוב ,או באסיפת מחזיקים דחית שכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )(20%
לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הקוב של אגרות החוב המיוצג
בהצבעה.

 - 13 .13.2.3במקרה בו עד למועד כיוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים
בסעיף  13.2לעיל ,והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב התקבלה ברוב האמור בסעיף
 13.2.2לעיל ,האמן יהיה חייב ,תוך זמן סביר ,להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה
הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחות.
 .13.2.4האמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות ,כאמור
בסעיף  13זה לעיל ,אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוותם לעשות כן; ואולם אמן
או מחזיקים אים חייבים למסור לחברה הודעה כאמור ,אם קיים חשש סביר כי מסירת
ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות .העתק
מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי האמן לחברה או פרסום זימון האסיפה
במערכת המג"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו של האמן לפעול כאמור.
 .13.2.5קבעה באיזה מסעיפי סעיף  13לעיל ,תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או
לקבל החלטה שכתוצאה ממה שמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש
בטוחות ,רשאים האמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש
בטוחות כאמור בסעיף  13זה ,רק אם חלפה התקופה שקבעה כאמור והעילה לא שמטה;
ואולם האמן רשאי לקצר את התקופה האמורה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי
בזכויות המחזיקים.
 .13.2.6על אף האמור בסעיף  13זה לעיל ,במקרה בו תבקש החברה מהאמן בכתב למות ציגות
דחופה ,יש לפעול בהתאם להוראות סעיף  19להלן.
 .13.2.7למען הסר ספק יובהר ,כי אין באמור בסעיף  13.2זה לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של האמן
להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו.
 .13.2.8למען הסר ספק ,מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות כאמור
לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי או מימוש בטוחות כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או
וסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לאמן על פי תאי אגרות החוב והוראות שטר זה או
על פי דין ,ואי העמדת החוב לפירעון מיידי או אי מימוש בטוחות בקרות איזה מהמקרים
המפורטים בסעיף  13לעיל ,לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב
או של האמן כאמור.
 .13.2.9על אף האמור בסעיף  13.2.1לעיל ,ככל שקמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
ו/או למימוש בטוחות על פי איזה מהסעיפים  13.1.22 ,13.1.21 ,13.1.10ו13.1.23 -
ויתה ארכה בהתאם להוראות סעיף  19להלן ,לא יפעל האמן בהתאם להוראות סעיף
 13.2.1לעיל בקשר עם העילות האמורות טרם תום תקופת הארכה ,והכל בכפוף להוראות
הדין.
 .13.3על אף האמור לעיל ,במקרה בו בסיבות האירועים המפורטים בסעיף  13לעיל ,תבקש החברה
מהאמן בכתב ,למות ציגות דחופה ,יש לפעול על פי ההוראות הקבועות בסעיף  19להלן.
.14

הבטחת אגרות החוב
כון למועד הפקתן לראשוה ,אגרות החוב אין מובטחות בבטוחות כלשהן.

.15

שיויים בתאי אגרת החוב
לא יהיה כל תוקף לשיוי ,ויתור ו/או פשרה בכל הוגע לתאי אגרת החוב והזכויות הובעות ממה ,אלא
אם כן עשו בהתאם לאמור בסעיף  23לשטר האמות.

 - 14.16

החלפת תעודת אגרת החוב
במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה
חדשה של אגרות החוב ,וזאת בהתאם לתאים שתבקש החברה ביחס להוכחה ,לשיפוי ולכיסוי ההוצאות
שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב ,כפי שהחברה תמצא לכון .במקרה של
בלאי ,תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה .היטלים וכן הוצאות
אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש התעודה האמורה.

.17

הדין החל וסמכות השיפוט
לפרטים אודות הדין החל וסמכות השיפוט ר' סעיף  31לשטר האמות.

.18

הודעות
הודעות תיתה בהתאם לאמור בסעיף  22לשטר האמות.

.19

ציגות דחופה
 .19.1האמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב  -יהיה חייב ,למות ולכס ציגות דחופה מבין מחזיקי
אגרות החוב ,כפי שיפורט להלן )להלן" :הציגות הדחופה"(.
 .19.2האמן ימה )ללא צורך בכיוס אסיפת מחזיקים( לציגות הדחופה את שלושת ) (3מחזיקי אגרות
החוב ,אשר למיטב ידיעת האמן בהתאם למידע שמסר לו על ידי החברה ,ככל ויהיה לה מידע
כאמור ,הים המחזיקים בערך הקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי
מתקיימים לגביהם כל התאים המפורטים להלן )להלן" :חברי הציגות"( .במקרה בו מי מבין אלו
לא יוכל לכהן כחבר בציגות הדחופה כאמור ,ימה האמן במקומו את מחזיק אגרות החוב המחזיק
בשיעור הערך הקוב הגבוה ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:
 .19.2.1מחזיק אגרות החוב איו מצוי ביגוד עייים בשל קיומו של כל עיין מהותי וסף המוגד
לעיין הובע מכהותו בציגות הדחופה ומהחזקתו באגרות החוב .למען הסר ספק מובהר,
כי מחזיק שהיו אדם קשור )כהגדרתו בסעיף  4.3לשטר האמות( ייחשב כבעל יגוד
עייים מהותי כאמור ולא יכהן בציגות הדחופה;
 .19.2.2במהלך אותה שה קלדרית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בציגויות דומות של אגרות
חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הכסים המוהל על ידו ,אשר
קבע כשיעור המקסימאלי המאפשר כהוה בציגות דחופה לפי הוראות הממוה על
הגבלים עסקיים בקשר עם כיון ציגות דחופה.
 .19.3היה ובמהלך כהותה של הציגות הדחופה ,חדלה להתקיים באחד מחברי הציגות אחת הסיבות
המויות לעיל ,תפקע כהותו ,והאמן ימה חבר אחר במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור
לעיל.
 .19.4בטרם מיוי חברי הציגות הדחופה ,יקבל האמן מן המועמדים לכהן כחברי הציגות הדחופה,
הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של יגודי עייים מהותיים ובדבר כהוה בציגויות וספות כאמור
לעיל .כמו כן ,האמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הציגות הדחופה בכל עת במהלך
כהותה של הציגות הדחופה .מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו יגוד עייים
מהותי או מיעה לכהן מכוח הוראות הממוה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל ,לפי העיין .ביחס
להצהרה בדבר יגוד עייים ,האמן יבחן קיומם של עייים מוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם
יש ביגודי העייים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהוה בציגות .מובהר ,כי האמן יסתמך על
ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית וספת .קביעתו של האמן
בעייים אלו תהיה סופית.

 - 15 .19.5תקופת כהות הציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הציגות הדחופה
בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתאי שטר האמות ,כמפורט בסעיף  19.6להלן.
 .19.6לציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באיזו
מאמות המידה הפיסיות שקבעו שטר האמות באופן שתוסר העילה לפירעון מיידי שבסעיף 13
לעיל ,וזאת לתקופה של עד  90ימים או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים הקרובים ,לפי המוקדם.
יובהר ,כי פרק הזמן שעד למיויה של הציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה
לעיל ,והוא לא יהווה עילה למתן אורכה וספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל .יובהר ,כי פעילות
הציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור ,וכי לא
יועבר בין חברי הציגות כל מידע אחר שאיו וגע למתן ארכה כאמור.
 .19.7אם לא מותה ציגות דחופה כאמור לעיל ,או אם הציגות הדחופה החליטה שלא לתת לחברה ארכה
כאמור לעיל ,האמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות סעיף  13.2לעיל.
 .19.8החברה מתחייבת לספק לאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים
באגרות החוב ובהיקף החזקותיהם .כמו כן ,האמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות
המוקות לו על פי דין.
 .19.9בוסף ,החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הציגות הדחופה והאמן ככל הדרש לצורך
ביצוע הבדיקות הדרשות על ידם וגיבוש החלטת הציגות הדחופה ,ולהעביר לציגות הדחופה את
כל התוים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות הדין ולחתימה על כתב סודיות.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ובכפוף לחתימה על כתב סודיות כאמור ,החברה תמסור לציגות
הדחופה את המידע הרלווטי לצורך גיבוש החלטתה ,אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.
 .19.10החברה תישא בעלויות הציגות הדחופה ,ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים יל ידי הציגות
הדחופה או מטעמה ולעיין זה יחולו הוראות סעיף  19לשטר האמות ,בשיויים המחויבים.
 .19.11הציגות הדחופה תפעל ותחליט בעייים המסורים לידה ,על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא
אחראית ,היא או מי מבין החבריה ,ושאי המשרה בהם ,עובדיהם או יועציהם ,והחברה ומחזיקי
אגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס לכל טעות ,דרישות ותביעות כגדם בגין כך שהשתמשו או
מעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקו להם על פי שטר אמות זה ובקשר
אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט אם פעלו כך בזדון ו/או בחוסר תום לב.
 .19.12על פעולתם של חברי הציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  21לשטר
האמות ,כאילו היו האמן.
 .19.13החברה תפרסם דיווח מיידי מיד עם מיוי הציגות הדחופה כאמור ,על דבר מיויה של הציגות
הדחופה ,זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם דוח מיידי וסף אודות החלטת הציגות הדחופה
ביחס לארכה וככל שיתה את משך הארכה .עם סיום כהות הציגות הדחופה ,תפרסם החברה את
המידע אשר הועבר לעיון הציגות הדחופה ,ובלבד שאין מיעה לפרסמו כל פי דין.
 .19.14על אף כל האמור לעיל ,תהיה פעילות הציגות הדחופה ,לרבות עצם קיומה ,כפופה בכל מקרה
להוראות כל דין ,ובכלל זה גם לכללים ולהחיות אשר יקבעו על ידי רשות יירות ערך ,ככל שיקבעו.
-----------------------

התוספת השיה לשטר האמות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב

ישרס חברה להשקעות בע"מ
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב
)סדרה טז'(

.1

האמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .זימה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות
החוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לאמן על המקום ,היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העייים
שיובאו לדיון בה ,והאמן או ציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות
הצבעה.

.2

האמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי דרישת החברה או לפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות חמישה
אחוזים ) (5%מהערך הקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב .אם המבקשים את זימון
האסיפה הם המחזיקים של אגרות החוב כאמור ,יהיה האמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור
ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

.3

האמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכסה ,למועד שיקבע בהזמה,
ובלבד שמועד הכיוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 21 -ימים ממועד הזימון; ואולם האמן
רשאי להקדים את כיוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם
הגה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  11להלן; עשה כן ,ימק האמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכיוס .על אף כל האמור לעיל ,עם מסירת דרישת החברה לכיוס
אסיפה כאמור יתאמו החברה והאמן את מועד כיוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

.4

מועד אסיפה אשר החליט האמן לזמה בהתאם לשיקול דעתו יהיה לא פחות משבעה ימים ולא יותר מ-
 21ימים ממועד הזימון; ואולם האמן רשאי להקדים את כיוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד
הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  11להלן.

.5

לא זימן האמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף  3לעיל ,רשאי המחזיק
לכס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכיוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי האמן,
והאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כיוס האסיפה.

.6

כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל )או במקום אחר
בישראל עליו תורה החברה( או במען אחר עליו תודיע החברה.
הודעה על כיוס אסיפה

.7

זימון לאסיפה מטעם האמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפי
מועד כיוסה )"אסיפת התייעצות"( .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.

.8

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק יירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר
לחברה על ידי האמן.

.9

הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעיין הצבעה בכתב .באסיפת
מחזיקים יתקבלו החלטות בושאים שפורטו בסדר היום בלבד.

-2.10

מחזיק באגרות חוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הקוב של סדרת אגרות
החוב ,רשאי לבקש מהאמן לכלול ושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכס בעתיד ,ובלבד שהושא
מתאים להיות דון באסיפה כאמור.
המועד הקובע לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפה

.11

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים.

.12

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים ,בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו
יציין את אופן הצבעתו.

.13

בכל אסיפה יכהן האמן או מי שהוא מיה כיושב ראש האסיפה.

.14

לא תיפסל החלטה כלשהי שתקבלה כדין באסיפה שזומה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא יתה
עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב ,או שהודעה כאמור לא תקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב.
האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמה לאסיפה )או לאסיפה דחית ,לפי העיין( שלחה במערכת
המג"א.

.15

כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן בהתאם להוראות סעיף  22לשטר
האמות.
מיין חוקי; אסיפה דחית ואסיפה משכת

.16

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המיין החוקי הדרוש להתחלת הדיון ,כדלקמן:
 .16.1כפוף למיין החוקי הדרש באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת ,וכפוף להוראות חוק יירות
ערך אשר אין יתות להתיה ולהוראות שטר האמות ,יהוו מין חוקי באסיפה כללית לפחות שי
) (2מחזיקי אגרות חוב ,הוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות
 25%מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עת;
ובאסיפה דחית  -אם כחו בה שי ) (2מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הקוב המוחזק על-
ידיהם.
 .16.2באסיפה שעל סדר יומה החלטה בושא שקבע בשטר האמות או באגרת החוב כי הוא כפוף
להחלטה מיוחדת המיין החוקי היו וכחות מחזיקים שלהם  50%לפחות מיתרת הערך הקוב של
אגרות החוב שבמחזור אותה עת או באסיפה דחית ,וכחות של מחזיקים שלהם  20%לפחות
מהיתרה כאמור.

.17

אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור )כהגדרת מוח זה בשטר האמות( ,לא יובאו בחשבון לצורך
קביעת המיין החוקי באסיפת מחזיקים ,וקולותיו לא יובאו במיין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

.18

כתב הצבעה מלא וחתום כדין ,שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לאמן עד למועד האחרון
שקבע לכך ,ייחשב כוכחות באסיפה לעיין קיום המיין החוקי כאמור בסעיף  16לעיל .בהתאם ,יהיה
האמן רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין ,לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות
כתבי הצבעה וללא התכסות המחזיקים ,וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה
)לרבות באסיפה דחית שלה( אשר לא כח בה עם פתיחתה המיין החוקי הדרש לצורך קבלת ההחלטה
שעל סדר היום ,ובלבד שיתקבלו אצל האמן ,עד למועד עילת אסיפת ההצבעה ,אשר ייקבע בהודעה על
כיוס האסיפה או קיום ההצבעה ,לפי העיין ,כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מיין חוקי הדרוש
לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה דחית ,לפי העיין.

-3.19

לא כח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה ,מיין חוקי ,תידחה
האסיפה למועד אחר שלא יקדם משי ימי עסקים לאחר המועד הקובע שקבע לקיום האסיפה המקורית
או מיום עסקים אחד ,אם סבר האמן כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות המחזיקים; דחתה האסיפה,
ימק האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

.20

לא כח באסיפת המחזיקים הדחית כאמור בסעיף  16.1או  16.2לעיל ,לפי העיין ,מיין חוקי כעבור
מחצית השעה לאחר המועד שקבע לה ,תתקיים האסיפה הדחית בכל מספר משתתפים שהוא ,אלא אם
כן קבעה דרישה אחרת בחוק יירות ערך או בשטר האמות.

.21

על אף האמור בסעיף  20לעיל ,כוסה אסיפת מחזיקים לגביה דרש מיין חוקי כמפורט בסעיף  16.1לעיל
על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוזים ) (5%לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב
שבמחזור )כאמור בסעיף  2לעיל( ,תתקיים אסיפת המחזיקים הדחית רק אם כחו בה מחזיקים באגרות
החוב לפחות במספר הדרוש לצורך כיוס אסיפה כאמור )קרי :בחמישה אחוזים ) (5%לפחות מיתרת הערך
הקוב של אגרות החוב שבמחזור(.

.22

לא ידוו באסיפה דחית אלא עייים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

.23

לפי החלטה של האמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שכח בה מין חוקי ,ידחה המשכה של
האסיפה )"האסיפה המקורית"( מפעם לפעם ,הדיון או קבלת החלטה בושא שפורט בסדר היום ,למועד
אחר ולמקום שיקבע כפי שהאמן או האסיפה כאמור יחליטו )"אסיפה משכת"( .באסיפה משכת יתן
יהיה לדון בושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא תקבלה לגביו החלטה בלבד.

.24

דחתה אסיפת מחזיקים בלי לשות את סדר יומה ,ייתו הזמות לגבי המועד החדש לאסיפה המשכת,
מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 12 -שעות קודם לאסיפה המשכת; ההזמות כאמור ייתו לפי סעיפים
 8ו 9 -לעיל.

.25

אדם או אשים שיתמו על ידי האמן ,מזכיר החברה וכל אדם או אשים אחרים שיורשו לכך על-ידי
החברה ,יהיו רשאים להיות וכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה .במקרה שבו על-
פי שיקול דעתו הסביר של האמן ,ומימוקים סבירים ,יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא וכחות ציגי
החברה ,אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה .על אף האמור בסעיף  25זה לעיל,
החברה תוכל בכל מקרה להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל ושא שעל סדר היום
של האסיפה ו/או הצגת ושא מסוים )לפי העיין(.
החלטות

.26

כל החלטה תתקבל בהצבעה במיין קולות.

.27

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה .במקרה בו
קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן ,כי וסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת
המג"א ,ויקבע את מועד עילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לאמן את כתב ההצבעה מלא
וחתום כדין .האמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של
עיין מוגד )כהגדרתו להלן( שיש לו ,בהתאם לשיקול דעתו של האמן .מחזיק אשר לא ימלא את כתב
ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת
השייה ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים שבכתב ההצבעה.

.28

כוסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב) ,בין שזומה על ידי החברה ,מחזיק או האמן( ,יבחן האמן קיומו של
יגוד עייים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בין עיין הובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עיין אחר שלהם,
כפי שיקבע האמן )"עיין מוגד"( .האמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו ,לפי
ההצבעה ,על עיין אחר שלו וכן אם יש לו יגוד עייים כאמור.

-4מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עיין מוגד:
 .28.1מחזיק אשר הו מחזיק קשור )כהגדרת מוח זה בשטר האמות(;
 .28.2מחזיק אשר כיהן כושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה;
 .28.3כל מחזיק אשר קבע האמן לגביו כי היו בעל "עיין מוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או
הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לאמן כי היו בעל עיין אישי מהותי
כלשהו אשר חורג מעיים של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב .מחזיק אשר
לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי האמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש לו עיין
אישי כאמור ,ולגביו יקבע האמן כי היו מחזיק בעל עיין מוגד .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  28זה,
האמן יבחן אם מחזיק היו מחזיק בעל "עיין מוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק
ביירות ערך אחרים של החברה ו/או יירות ערך של כל תאגיד רלווטי אחר להחלטה המובאת
לאישור באסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה( ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עיין מוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של יגודי עייים שיערוך האמן .כמו כן,
להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עיין מוגד כדי לגרוע
מהוראות הדין ,הפסיקה והחיות מחייבות של רשות יירות ערך ,לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי
עיין מוגד ,כפי שיחולו במועד הבחיה.
.29

לצורך בחית יגוד עייים כאמור יהא האמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין ,ויחולו עליה
הוראות שטר האמות לעיין שיאה בהוצאות.

.30

יובהר ,כי בחית יגוד עייים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת האמן ,תיערך בפרד ביחס לכל
החלטה שעל סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כעל
בעל עיין מוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי ,כשלעצמה ,כדי להראות על עיין מוגד של אותו מחזיק
בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עיין מוגד שלו באסיפות אחרות.

.31

בספירת מיין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא האמן בחשבון את קולותיהם של
מחזיקים שלא עו לדרישתו כאמור בסעיף  28לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים יגוד
עייים כאמור )להלן" :מחזיקים בעלי עיין מוגד"( .על אף האמור ,פחת סך החזקות המשתתפים
בהצבעה ,שאים מחזיקים בעלי עיין מוגד ,משיעור של חמישה אחוזים ) (5%מיתרת הערך הקוב של
אגרות החוב ,יביא האמן בחשבון בספירת מיין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי
עיין מוגד.

.32

בהצבעה יהיה לכל מחזיק ,הוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו ,קול אחד בגין כל  1ש"ח ערך קוב מהקרן
הכוללת הקובה שטרם פרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

.33

במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מבייהם במרשם.

.34

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה ,בגין חלק אחר גד ובגין חלק
אחר להימע ,והכל כפי ראות עייו.

.35

כל החלטה העומדת על סדר היום של אסיפת מחזיקים וערכה בגיה הצבעה ,תתקבל ברוב רגיל ,אלא אם
כן קבע רוב אחר בחוק או בשטר האמות ,והכל בכפוף להוראות הדין.

.36

כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן
בכתב כהלכה .אם הממה הוא תאגיד ,ייעשה המיוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד ,בצירוף חתימת
מורשי החתימה של התאגיד ,והממוה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.
 .36.1כתב מיוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על האמן.

-5 .36.2שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.
 .36.3כתב מיוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה חתם כתב המיוי או העתק מאושר של ייפוי
כוח כזה ,יימסר לאמן עד למועד פתיחת האסיפה ,אלא אם כן קבע אחרת בהודעה המזמת את
האסיפה.
.37

הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן פטר הממה או
הוכרז פסול דין או בוטל כתב המיוי או הועברה אגרת החוב שלגביה יתן הקול ,אלא אם תקבלה
במשרדה הרשום של החברה לפי האסיפה ,הודעה בכתב בדבר הפטירה ,החלטות הפסלות ,הביטול או
ההעברה ה"ל ,הכל לפי העיין.

.38

האמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב ,לרבות בדרך של הקלטה ,שיירשם במרשם
הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד האסיפה .כל פרוטוקול
כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה ,וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו,
וכל עוד לא יוכח ההפך ,הרי כל החלטה שתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו תקבלה כדין.

.39

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של האמן ,יהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות
החוב והעתק ממו יישלח לכל מחזיק באגרות חוב שביקש זאת.

.40

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה במרשם הפרוטוקולים,
ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.
הודעות עמדה

.41

מחזיק אגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב,
באמצעות האמן ,רשאי לפות בכתב ליתר מחזיקי אגרות החוב כדי לשכעם לגבי אופן הצבעתם בושא
מהושאים העולים לדיון באותה אסיפה )"הודעת עמדה"(.

.42

באסיפה שזומה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל יהיה רשאי
כל מחזיק ,באמצעות האמן ,לפרסם הודעת עמדה ביחס לושאים שעל סדר יומה של האסיפה.

.43

האמן והחברה יהיו רשאים ,כל אחד בפרד ,לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה ששלחה
בהתאם לסעיפים  41או  42לעיל או בתגובה לפיה אחרת למחזיקי אגרות החוב.

.44

באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.
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ספח ד' – דוח אירועים
 28במאי 2017
להלן דוח אירועים )כהגדרתו בתקה 56א לתקות יירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף-מבה
וצורה( ,תשכ"ט") (1969-תקות פרטי תשקיף"( ,בדבר אירועים מהותיים )כהגדרת מוח זה בתקה 56א
לתקות פרטי תשקיף( שאירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים של החברה ליום  31במרץ 2017
)שחתמו ביום  ,21.05.2017ר' דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  ,21.05.2017מס' אסמכתא2017-01- :
 (051117ועד למועד פרסום דוח הצעת מדף זה:
.1

ביום  21במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי בדבר חלוקת דיבידד בסך של  2ש"ח למיה לבעלי
המיות של החברה .כאמור בדו"ח המיידי ,המועד הקובע לצורך חלוקת הדיבידד היה ביום  13ביוי
 2017ומועד תשלום הדיבידד היו ביום  27ביוי  .2017לפרטים וספים ר' דו"ח מיידי שפרסמה
החברה ביום  21במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-051096 :אשר המידע האמור בו מובא בזאת
על דרך ההפיה.

.2

ביום  21במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי על מצבת התחייבויות החברה לפי מועדי פירעון.
לפרטים וספים ר' דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  21במאי ) 2017מספר אסמכתא2017-01- :
 ,(051123אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפיה.

.3

ביום  22במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי אליו צורפה טיוטה עדכית של שטר האמות
לאגרות חוב )סדרה טז'( של החברה ,והתוספות לו .לפרטים וספים ר' דו"ח מיידי שפרסמה החברה
ביום  22במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-051882 :אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך
ההפיה.

.4

ביום  23במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי אליו צורפה טיוטה עדכית וסופית של שטר
האמות לאגרות חוב )סדרה טז'( של החברה ,והתוספות לו .לפרטים וספים ר' דו"ח מיידי
שפרסמה החברה ביום  23במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-043222 :אשר המידע האמור בו
מובא בזאת על דרך ההפיה.

.5

ביום  23במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי אליו צורפה מצגת לשוק ההון .לפרטים וספים ר'
דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום  23במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-052599 :אשר המידע
האמור בו מובא בזאת על דרך ההפיה.

.6

ביום  25במאי  2017פרסמה החברה דו"ח מיידי בדבר תוצאות מכרז למשקיעים מסווגים בקשר
להפקה אפשרית של סדרה חדשה של אגרות חוב )סדרה טז'( שיוצעו יחד עם כתבי אופציה )סדרה
 (15היתים למימוש למיות רגילות של החברה .לפרטים ר' דו"ח מיידי שפרסמה החברה ביום 25
במאי ) 2017מספר אסמכתא ,(2017-01-053913 :אשר המידע האמור בו מובא בזאת על דרך ההפיה.

_____________
אברהם לוין
יו"ר הדירקטוריון

_____________
שלמה איזברג
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ספח ה' – מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

- 35 -

חתימות

החברה
ישרס חברה להשקעות בע"מ

_____________________

הדירקטורים
שלמה איזברג

_____________________

עופר אלשיך

_____________________

יעל אפרון

_____________________

זאב וורמברד

_____________________

עוזי ורדי-זר

_____________________

אברהם לוין

_____________________

