יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
)"החברה"(

תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה לציבור
של
 601,833,150איגרות חוב )סדרה א'( רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,של החברה )״איגרות החוב
)סדרה א'("( ,ו 519,417,243 -איגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת ,של החברה
)״איגרות החוב )סדרה ב'("( )ביחד" :איגרות החוב"(; לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של איגרות החוב ,ראו
סעיף  2.4.3.4לתשקיף.
איגרות החוב מובטחות בשעבודים כדלקמן :שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כלי רכב של
חברת הבת של החברה  -יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( אשר יפורטו ברשימה
שתצורף להסכם השעבוד שייחתם בקשר עם הבטחת איגרות החוב )"הרכבים המשועבדים"(; שעבוד קבוע ויחיד
והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של כל זכויות החברה ו/או פתרונות תחבורה
בגין הרכבים המשועבדים; שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום,
של זכויות פתרונות תחבורה לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים,
תשכ"א ;1961-וכן שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויות החברה בחשבון הנאמן
כמשמעו בשטרי הנאמנות המצורפים לתשקיף; לפרטים נוספים ,ראו סעיף  5.2לכל אחד משטרי הנאמנות המצורפים
לתשקיף.
נכון למועד פרסום תשקיף להשלמה זה ,איגרות החוב המוצעות אינן מדורגות .החברה פועלת מול החברות המדרגות
לקבלת דירוג ,אשר יפורסם במסגרת תיקון תשקיף עד מועד ההנפקה.
לפרטים נוספים בדבר תנאי איגרות החוב ,ראו סעיף  2.4לתשקיף ושטרי הנאמנות המצורפים אליו.

מבנה ההצעה לציבור
לאחר פרסומו של תשקיף זה )"התשקיף"( ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף )16א (2)(1לחוק
ניירות ערך ,תשכ"ח") 1968-חוק ניירות ערך"( ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז2007-
)"תקנות הודעה משלימה"( ,אשר בה יושלמו ו/או יעודכנו ,לפי העניין ,כל הפרטים החסרים בתשקיף וייכללו בה
הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת ,הנתונים כמפורט בסעיף  2.6לתשקיף )"ההודעה
המשלימה"(.
איגרות חוב תוצענה באמצעות ההודעה המשלימה ,לציבור מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה ,בדרך של
הצעת רכש חליפין ,כדלקמן :איגרות החוב )סדרה א'( ,שהנן צמודות למדד המחירים לצרכן ,תוצענה לציבור מחזיקי
איגרות החוב )סדרה ט'( של פתרונות תחבורה ,לפי יחס ההחלפה כאמור בסעיף  (1)2.3.1.1לתשקיף וכפי שיפורט
בהודעה המשלימה; איגרות חוב )סדרה ב'( ,שאינן צמודות ,תוצענה לציבור מחזיקי איגרות חוב )סדרה ח'( של
פתרונות תחבורה ,לפי יחס ההחלפה כאמור בסעיף  (2)2.3.1.1לתשקיף וכפי שיפורט בהודעה המשלימה .לפרטים בדבר
אופן הצעתן של איגרות החוב על פי התשקיף ,ראו פרק  2לתשקיף.
הצעת רכש החליפין כאמור מותנית בהחלפת מלוא איגרות החוב של פתרונות תחבורה ,כמפורט בסעיף  2.1.2לתשקיף.
היה ותבוטל ההנפקה על פי התשקיף ,איגרות החוב המוצעות כאמור לא תוקצינה ולא תירשמנה למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )"הבורסה"(.
ההצעה על פי תשקיף זה הנה הצעה ראשונה לציבור של ניירות הערך של החברה ,והיא אינה מובטחת בחיתום.
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וכן

תשקיף מדף
על פי תשקיף זה ,תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם להוראות הדין  -מניות רגילות ,רשומות על
שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,איגרות חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של איגרות חוב
של החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,איגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות
קיימות של איגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות חוב ולאיגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה וניירות
ערך מסחריים .בנוסף תוכל החברה להציע ניירות ערך תוך כדי המסחר בבורסה )מנגנון .(ATM
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף 23א)ו( לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות
הצעת מדף שבהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף -
מבנה וצורה( ,תשכ"ח 1968-ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה העת.
--------------למועד התשקיף ,לחברה  5תחומי פעילות המדווחים כמגזרים עסקיים בדוחותיה הכספיים המאוחדים )תחום מכירת
הרכב ,תחום השירות והחלפים ,תחום הליסינג התפעולי ,תחום השכרת הרכב ותחום הרכב הכבד( ,כמפורט בסעיף 6.3
לתשקיף .בין החברה לבין בעלי השליטה בה )המפורטים בפרק  3לתשקיף( וחברת האם של החברה  -חברת המזרח
לאחזקות בע"מ )"חברת המזרח"( ,לא נקבע הסדר לתיחום פעילות וחברת המזרח ובעלי השליטה האמורים לא
התחייבו שלא לבצע במישרין פעילות בתחומים שבהם פועלת החברה.
לפרטים בדבר עסקאות שנעשו במניית החברה בשנתיים שקדמו לפרסום התשקיף ,ראו סעיף  6.4לתשקיף; לפרטים
בדבר מגבלות שחלות על החברה בחלוקת דיבידנדים ,ראו סעיפים  6.5.4ו 6.5.5 -לתשקיף.
להלן תמצית גורמי הסיכון שהשפעתם על פעילות החברה גדולה )נכון למועד התשקיף( ,כדלקמן :סיכוני מאקרו -
הרעה במצב הביטחוני והכללי בישראל ובעולם לאורך זמן; סיכונים ענפיים  -רישיונות והיתרים; סיכונים
מיוחדים לחברה  -תלות בהסכמי זיכיון וב) General Motors -יצרנית כלי הרכב שמייבאת קבוצת  ;(UMIלפרטים
בדבר גורמי הסיכון המשפיעים על פעילות החברה ,ראו סעיף  6.24לתשקיף.
סך כל ההוצאות הכרוכות בהצעת איגרות החוב על פי תשקיף זה והשיעור שמהוות הוצאות ההנפקה ממחיר איגרות
החוב של פתרונות תחבורה ביום המסחר האחרון שלפני פרסום ההודעה המשלימה ,יפורטו במסגרת ההודעה
המשלימה.
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פרק  - 1מבוא

1.1

כללי
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( התאגדה בישראל בשנת  ,1993כחברה פרטית ,בהתאם
להוראות חוק החברות ,תשנ"ט") 1999-חוק החברות"(.
הנפקת איגרות החוב )סדרה א'( ואיגרות החוב )סדרה ב'( של החברה )"איגרות החוב )סדרה א'("
ו" -איגרות החוב )סדרה ב'(" ,בהתאמה ,וביחד" :איגרות החוב המוצעות"( על פי תשקיף זה ,שתיעשה
בהצעת רכש חליפין לאיגרות החוב של חברת הבת של החברה  -יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( ,הנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה לציבור .לאחר
הנפקתן של איגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה ,ככל שתושלם ,תהפוך החברה לחברת איגרות
חוב כמשמעה בחוק החברות ולחברה מדווחת כמשמעה בחוק ניירות ערך ,תשכ"ח1968-
)"חוק ניירות ערך"(.
תשקיף זה הנו תשקיף להשלמה להצעה ראשונה של איגרות החוב המוצעות וכן תשקיף מדף
כהגדרתו בסעיף 23א לחוק ניירות ערך )ביחד" :התשקיף"(.

1.2

היתרים ואישורים
1.2.1

היתרים ואישורים הנוגעים להצעה ראשונה של איגרות החוב על פי תשקיף להשלמה זה
1.2.1.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל
דין להצעת ניירות הערך על פי התשקיף ,להנפקתם ולפרסום התשקיף.

1.2.1.2

אין בהיתר רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף ,משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על
טיבם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף.

1.2.1.3

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )"הבורסה"( נתנה את אישורה
העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי התשקיף .רישומן
של איגרות החוב המוצעות בתשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה
שתפורסם על פיו בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך
)הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז") 2007-תקנות הודעה משלימה"(,
כפוף ,ביחס לכל אחת מסדרות איגרות החוב מוצעות ,בנפרד ,לקיום פיזור
מזערי של החזקות הציבור באיגרות החוב ) 35מחזיקים לפחות ,כשכל אחד
מחזיק בשווי החזקות מזערי של  200אלפי ש״ח לפחות( ,לקיום שווי מזערי של
החזקות הציבור באיגרות החוב )בסך של  36מיליון ש"ח( ובכפוף לעמידת
החברה בהון עצמי מזערי או שווי החזקות ציבור )של  200מיליון ש"ח( או דירוג,
כפי שיפורט בהודעה המשלימה ,בהתאם להוראות תקנון והנחיות הבורסה.
א1-

1.2.1.4

מתן האישור כאמור אינו מהווה אישור לרישום איגרות החוב המוצעות
למסחר ,ורישומן למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור לרישומן למסחר על פי
הודעה משלימה שתפורסם על פי תקנות הודעה משלימה .אישור הבורסה
לרישום למסחר של איגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה ,יינתן טרם
פרסומה של ההודעה המשלימה ,כמפורט בסעיף  2.6להלן.

1.2.1.5

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף
זה או למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על
טיבם של ניירות הערך המוצעים או על התנאים לפיהם יוצעו בדוח הצעת
המדף.

1.2.2

היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף
1.2.2.1

החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל
דין לפרסום תשקיף מדף זה והצעת ניירות ערך על פיו תיעשה באמצעות דוחות
הצעת מדף שבהם יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה הצעה.

1.2.2.2

אין בהיתר רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף ,משום אימות הפרטים
המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על
טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף המדף.

1.2.2.3

דוחות הצעת המדף שתפרסם החברה על פי תשקיף זה )ככל שתפרסם(
בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות ערך(,
התשס"ו") 2005-תקנות הצעת המדף" ו" -דוחות הצעת מדף" ,בהתאמה(,
יכללו ,על דרך ההפניה ,מידע משלים בגין התפתחויות מהותיות בחברה ממועד
התשקיף וכן מידע משלים נוסף ,והכול  -בהתבסס על הפרטים הדרושים על פי
תקנות הצעת מדף )ובכללם פרטים אודות ניירות הערך המוצעים וכל פרט
אחר הטעון תיאור על פי תקנות הצעת המדף(.

1.2.2.4

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לרישום למסחר של ניירות הערך הכלולים
בתשקיף.

1.2.2.5

אין לראות באישור העקרוני של הבורסה כאמור אישור לפרטים המובאים
בתשקיף או למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה
או על טיבם של ניירות הערך הכלולים בתשקיף או על התנאים שלפיהם הם
יוצעו ,באמצעות דוחות הצעת מדף.

1.2.2.6

האישור העקרוני של הבורסה כאמור ,אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך
הכלולים בתשקיף למסחר בבורסה ,ורישומם למסחר יהיה כפוף לקבלת
אישור הבורסה לרישומם למסחר על פי דוח הצעת המדף שתפרסם החברה על
פי התשקיף.

א2-

1.1

1.2.2.7

אין במתן האישור העקרוני של הבורסה כאמור משום התחייבות למתן
אישור לרישום למסחר של ניירות הערך על פי דוח הצעת המדף .על אישור
לרישום למסחר של ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף ,תחולנה
הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו ,כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת
הבקשה לרישום למסחר כאמור.

1.2.2.8

יובהר ,כי אישור לרישום למסחר של מניות ,איגרות חוב הניתנות להמרה
למניות ,כתבי אופציה הניתנים למימוש למניות וכתבי אופציה הניתנים
למימוש לאיגרות חוב הניתנות להמרה למניות ,ככל שיונפקו בעתיד על פי
דוחות הצעת מדף ,כפוף לעמידה בדרישות תקנון הבורסה והנחיות הבורסה
לעניין רישום למסחר של חברה חדשה ולעניין נוהל הגשת בקשה לרישום ,דמי
בדיקה ודמי רישום של חברה חדשה.

הון החברה
1.1.1

הון המניות הרשום ,המונפק והנפרע של החברה נכון למועד התשקיף
לפרטים בדבר הון המניות הרשום והון המניות המונפק והפרע של החברה למועד
התשקיף ,ראו סעיף  3.1להלן.

1.1.2

הרכב ההון העצמי של החברה
הרכב ההון העצמי של החברה ליום  31בדצמבר  ,2016הנו כדלקמן:

1.2

הון מניות רגילות
פרמיה על מניות
קרנות הון
עודפים

1,911
103,994
)(8,318
514,695

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

612,282
626

סה"כ הון ,קרנות הון ועודפים

612,908

פרטים על ניירות ערך של החברה שבמחזור
לא קיימים ניירות ערך שהונפקו על-ידי החברה הנמצאים במחזור נכון למועד התשקיף.

א3-

פרק  - 2פרטי ההצעה

לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם להוראות סעיף )16א (2)(1לחוק
ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה .לפרטים בנוגע להודעה המשלימה ,ראו סעיף  2.6להלן.
2.1

הצעה בדרך של הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,להחלפת איגרות חוב )סדרות ח' ו -ט'( של
פתרונות תחבורה ,באיגרות חוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה
בקשה לפי סעיף  350לחוק החברות
2.1.1

בכוונת החברה וחברת הבת של החברה  -פתרונות תחבורה לפנות בבקשה לבית המשפט
המחוזי )המחלקה הכלכלית( בתל אביב יפו לכינוס אסיפות של מחזיקי איגרות החוב
)סדרות ח' ו -ט'( של פתרונות תחבורה )"איגרות החוב של פתרונות תחבורה"( ,זאת לצורך
אישור הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות שבמסגרתו תוחלפנה כל איגרות החוב של
פתרונות תחבורה שתהיינה במחזור באותה עת ,באיגרות חוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה
)"איגרות החוב המחליפות"( ,אשר מוצעות לראשונה על פי תשקיף זה )"הבקשה" ו-
"ההסדר" ,בהתאמה( ,כמפורט להלן.

2.1.2

הצעת רכש החליפין כמפורט לעיל ,מותנית בהחלפת מלוא איגרות החוב של פתרונות
תחבורה באיגרות החוב של החברה כאמור ,באופן שבו מחד ,החברה תהפוך להיות חברה
מדווחת כמשמעה בחוק ניירות ערך ותחוב בחובות הדיווח בהתאם להוראותיו ולהוראות
התקנות על פיו ,לרבות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל,1970-
ומאידך ,לאחר ובכפוף לפירעון מלוא ניירות הערך המסחריים אשר הונפקו על ידיה ואשר
מצויים במחזור תחדל פתרונות תחבורה להיות חברה מדווחת כמשמעה בחוק ניירות ערך.

2.2

ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף זה וכפי שיפורט בסעיף  2.3להלן ,מוצעות לציבור מחזיקי איגרות החוב של פתרונות
תחבורה ,איגרות חוב של החברה ,כדלקמן:
2.2.1

איגרות חוב )סדרה א'( של החברה )חלף איגרות החוב )סדרה ט'( של פתרונות תחבורה( -
צמודות למדד המחירים לצרכן
 601,833,150איגרות חוב )סדרה א'( רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת,
נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,2.65%צמודות )קרן וריבית( למדד המחירים
לצרכן שפורסם בחודש יולי  2015בגין חודש יוני ) 2015״איגרות החוב )סדרה א'("( .יצוין,
כי ההצמדה למדד כאמור תיעשה באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן
ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי ,כי אז תשלם
החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד
ב1-

התשלום לעומת המדד היסודי ,כמפורט בתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות לסדרה א';
לפרטים נוספים בדבר איגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,ראו סעיף  2.4.1להלן.
2.2.2

איגרות חוב )סדרה ב'( של החברה )חלף איגרות החוב )סדרה ח'( של פתרונות תחבורה( -
לא צמודות
 519,417,243איגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת,
נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  ,3.4%אינן צמודות למדד או למטבע כלשהו
)״איגרות החוב )סדרה ב'("(; לפרטים נוספים בדבר איגרות החוב )סדרה ב'( של החברה,
ראו סעיף  2.4.2להלן.

איגרות החוב )סדרה א'( ואיגרות החוב )סדרה ב'( ,המוצעות על פי תשקיף זה כאמור ,תיקראנה
להלן ביחד" :איגרות החוב המחליפות".
2.3

אופן הצעת ניירות הערך המוצעים
2.3.1

הקצאת ניירות הערך המוצעים  -החלפת איגרות החוב של פתרונות תחבורה באיגרות חוב
)סדרות א' ו -ב'( של החברה )"איגרות החוב המחליפות"(
2.3.1.1

בכפוף לאישור ההסדר בכל אחת מאסיפות מחזיקי איגרות החוב של פתרונות
תחבורה כאמור לעיל ,לקבלת צו בית המשפט לאישור ההסדר בהתאם לסעיף
)350ט( לחוק החברות( ,לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של איגרות
החוב המחליפות ולאישורים נוספים אשר יפורטו בבקשה לכינוס האסיפות
)ביחד" :האישורים לביצוע ההסדר"( ,תוחלפנה כל איגרות החוב של פתרונות
תחבורה שבמחזור באיגרות החוב המחליפות ,על פי יחסי ההחלפה שלהלן:
) (1בגין כל  1ש"ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה ח'( של פתרונות תחבורה,
תקצה החברה  1ש"ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה ב'( של החברה ,היינו,
לפי יחס החלפה של ") 1:1יחס ההחלפה לאג"ח ח'"(;
) (2בגין כל  1ש"ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה ט'( של פתרונות תחבורה,
תקצה החברה  1ש"ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה א'( של החברה ,היינו,
לפי יחס החלפה של ") 1:1יחס ההחלפה לאג"ח ט'"(.

2.3.1.2

מובהר ,כי אישור כל אחת מאסיפות מחזיקי איגרות החוב של פתרונות
תחבורה להסדר ,תהווה הסכמה בלתי חוזרת ,בלתי מותנית ובלתי מסויגת
להעברת איגרות החוב של פתרונות תחבורה )הרלוונטיות לאותה אסיפה(
לחברה במסגרת ההסדר ,וכן יהווה קיבול בלתי חוזר ,בלתי מותנה ובלתי
מסויג להצעת איגרות החוב המוצעות אשר תוקצינה לכל מחזיקי איגרות החוב
של פתרונות תחבורה כנגד העברת איגרות החוב של פתרונות תחבורה לחברה,
וכמפורט לעיל ,בכפוף לקבלת האישורים ולהתקיימות יתר התנאים לביצוע
ההסדר עד ליום הקובע ,כמפורט בתשקיף זה להלן.
ב2-

2.3.1.3

הצעת רכש החליפין כמפורט לעיל ,מותנית בהחלפת מלוא איגרות החוב של
פתרונות תחבורה באיגרות החוב של החברה כאמור בסעיף  2.1.2לעיל ,בכפוף
לאישור אסיפות מחזיקי איגרות החוב במסגרת ההסדר האמור לעיל ,ברוב
כנדרש לפי סעיף )350ט( לחוק החברות ולאישור בית המשפט כמפורט לעיל,
זאת ללא קבלת אישור נוסף של מחזיקי איגרות החוב.

2.3.1.4

מובהר ,כי לא יתקיים מכרז לקביעת המחיר לאיגרות החוב המחליפות
המוצעות ,וכי הנפקתן למחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה על פי
תשקיף זה תבוצע בתמורה לאיגרות החוב של פתרונות תחבורה ,והכול -
בהתאם למפורט בסעיף  2.3זה ,לפי העניין.

2.3.1.5

בסמוך לאחר קבלת כל האישורים לביצוע ההסדר ,תפרסם החברה הודעה
משלימה ובה תציין כי התקבלו כל האישורים לביצוע ההסדר וכן תפרסם את
המועד שייקבע בתיאום עם הבורסה ,ובלבד שהמועד האמור יהא יום שבו
מתקיים מסחר בבורסה )"יום מסחר"( ולא יפחת מ 4 -ימי מסחר ממועד
פרסום ההודעה המשלימה )"היום הקובע"( אשר בו  -כל המחזיק באיגרות חוב
של פתרונות תחבורה יהיה זכאי לקבל איגרות החוב של החברה ,כמפורט
בסעיף  2.3.1.1לעיל; ככל שלא יתקיימו התנאים ולא יתקבלו האישורים
לביצוע ההסדר עד ליום הקובע ,מכל סיבה שהיא ,תפקע ההצעה הכלולה
בתשקיף זה לעיל.

2.3.1.6

ביום הקובע ,יופסק המסחר באיגרות החוב של פתרונות תחבורה והחל
מהפסקת המסחר כאמור לא ניתן יהיה לבצע עסקאות והעברות באיגרות החוב
של פתרונות תחבורה בבורסה.

2.3.1.7

בתוך  3ימי מסחר בסמוך לאחר היום הקובע )"מועד ההחלפה"( (1) :תוקצינה
למחזיקי איגרות החוב )סדרה ט'( של פתרונות תחבורה איגרות חוב )סדרה א'(
של החברה בהתאם ליחס ההחלפה לאג"ח ט' המפורט לעיל; ) (2תוקצינה
למחזיקי איגרות החוב )סדרה ח'( של פתרונות תחבורה איגרות חוב )סדרה ב'(
של החברה בהתאם ליחס ההחלפה לאג"ח ח' המפורט לעיל ,הכול  -בכפוף לכל
דין ולהנחיות והוראות הבורסה.

2.3.1.8

איגרות החוב המחליפות תחלנה להיסחר בבורסה החל ביום המסחר הראשון
שלאחר מועד ההחלפה ,והכול  -בכפוף לכל דין ולהנחיות והוראות הבורסה.

2.3.1.9

איגרות החוב של פתרונות תחבורה תימחקנה מהמסחר בבורסה ,והחברה
תפנה למסלקת הבורסה ולחברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ
בבקשה למשוך את תעודות איגרות החוב בגינן.
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2.4

תנאי ניירות הערך המוצעים
2.4.1

איגרות חוב )סדרה א'(
הנאמן
2.4.1.1

ביום  29במאי  2017התקשרה החברה עם רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע״מ
בשטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב )סדרה א׳( של החברה ,אשר מצורף
כנספח א' לתשקיף )״הנאמן״ ו" -שטר הנאמנות לסדרה א'"(" ,בהתאמה(;
פרטי ההתקשרות של הנאמן  -כתובת :רחוב יד חרוצים  ,14תל אביב; טלפון:
 ;03-6389200פקס ;03-6389222 :איש הקשר :עו"ד הגר שאול ,דוא"ל:
.hagar@rpn.co.il

תנאים נוספים של איגרות החוב )סדרה א'(
2.4.1.2

קרן איגרות החוב )סדרה א'(  -עומדת לפירעון ב 25 -תשלומים רבעוניים שווים
)בשיעור של  4%כל אחד( ,כאשר התשלום הראשון של הקרן ישולם ביום 10
באוגוסט  2017ו 24 -התשלומים הנותרים ישולמו ביום  10נובמבר 2017
ובימים  10בחודש בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל
אחת מהשנים  2018עד  2022וכן פברואר ,מאי ואוגוסט ) 2023כולל(.

2.4.1.3

הריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'(  -תשולם ב25 -
תשלומים רבעוניים ,אשר ישולמו ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים אוגוסט
ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר
של כל אחת מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי
ואוגוסט ) 2023כולל( ,בעד התקופה של  3חודשים שנסתיימה ביום הקודם
למועד התשלום; הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור של
 ,0.6625%למעט תשלום הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה.

2.4.1.4

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של איגרות החוב )סדרה א'( ישולמו
לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי איגרות החוב ביום 4
בפברואר 4 ,במאי 4 ,באוגוסט או  4בנובמבר של כל אחת מהשנים שממועד
הנפקת איגרות החוב )סדרה א'( ועד למועד פירעונן כמפורט בסעיף  2.4.1זה
לעיל( ,לפי העניין )בסעיף  2.4.1זה" :היום הקובע לתשלום"( ,פרט לתשלום
האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים
במרשם ביום התשלום ושייעשה כנגד מסירת תעודות איגרות החוב לידי
החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו
תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ימי עסקים
לפני מועד התשלום האחרון.
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2.4.1.5

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע לתשלום ,לא יהיה זכאי
לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

2.4.1.6

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום
שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו
ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לתשלום לצורך קביעת הזכאות לפדיון או
לריבית לא ישתנה בשל כך.

2.4.1.7

החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית
העולה על  7ימים ,בשיעור שנתי של  3%מעל הריבית הבסיסית שנושאות
איגרות החוב )סדרה א'( .לפחות  2ימי מסחר לפני תשלום כאמור תפרסם
החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת
לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור.

2.4.1.8

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'( יותאם בגין שינוי הדירוג,
כמפורט בסעיף  5לתנאים הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות לסדרה א'.

לפרטים נוספים בדבר תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב )סדרה א'( של החברה,
ראו סעיפים  2עד  4לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות לסדרה א'; לפרטים נוספים
בדבר תנאי איגרות החוב )סדרה א'( ,ראו סעיף  2.4.3להלן.
2.4.2

איגרות חוב )סדרה ב'(
הנאמן
2.4.2.1

ביום  29במאי  2017התקשרה החברה עם הנאמן בשטר נאמנות למחזיקי
איגרות החוב )סדרה ב׳( של החברה ,אשר מצורף כנספח ב' לתשקיף )"שטר
הנאמנות לסדרה ב'"("(.

תנאים נוספים של איגרות החוב )סדרה ב'(
2.4.2.2

קרן איגרות החוב )סדרה ב'(  -עומדת לפירעון ב 25 -תשלומים רבעוניים שווים
)בשיעור של  4%כל אחד( ,כאשר התשלום הראשון של הקרן ישולם ביום 10
באוגוסט  2017ו 24 -התשלומים הנותרים ישולמו ביום  10נובמבר 2017
ובימים  10בחודש בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל
אחת מהשנים  2018עד  2022וכן פברואר ,מאי ואוגוסט ) 2023כולל(.

2.4.2.3

הריבית על הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב )סדרה ב'(  -תשולם ב25 -
תשלומים רבעוניים ,אשר ישולמו ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים אוגוסט
ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר
של כל אחת מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי
ואוגוסט ) 2023כולל( ,בעד התקופה של  3חודשים שנסתיימה ביום הקודם
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למועד התשלום; הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור של
 ,0.85%למעט תשלום הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה.
2.4.2.4

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של איגרות החוב )סדרה ב'( ישולמו
לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי איגרות החוב ביום
הקובע לאותו תשלום ,בהתאם להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו באותה עת,
היינו ביום  4בפברואר 4 ,במאי 4 ,באוגוסט או  4בנובמבר של כל אחת מהשנים
שממועד הנפקת איגרות החוב )סדרה ב'( ועד למועד פירעונן כמפורט בסעיף
 2.4.1זה לעיל( ,לפי העניין )בסעיף  2.4.2זה" :היום הקובע לתשלום"( ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו
רשומים במרשם ביום התשלום ושייעשה כנגד מסירת תעודות איגרות החוב
לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר
שעליו תודיע החברה .הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה ימי
עסקים לפני מועד התשלום האחרון.

2.4.2.5

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע לתשלום ,לא יהיה זכאי
לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

2.4.2.6

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום
שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו
ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לתשלום לצורך קביעת הזכאות לפדיון או
לריבית לא ישתנה בשל כך.

2.4.2.7

החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית
העולה על  7ימים ,בשיעור שנתי של  3%מעל הריבית הבסיסית שנושאות
איגרות החוב )סדרה ב'( .לפחות  2ימי מסחר לפני תשלום כאמור תפרסם
החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת
לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור.

2.4.2.8

שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה ב'( יותאם בגין שינוי הדירוג,
כמפורט בסעיף  5לתנאים הרשומים מעבר לדף של שטר הנאמנות לסדרה א'.

לפרטים נוספים בדבר תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב )סדרה ב'( של החברה,
ראו סעיפים  2עד  4לתנאים שמעבר לדף בשטר הנאמנות לסדרה ב'; לפרטים נוספים
בדבר תנאי איגרות החוב )סדרה ב'( ,ראו סעיף  2.4.3להלן.
2.4.3

כללי
2.4.3.1

איגרות החוב )סדרה א'( מובטחות בשעבודים כמפורט בסעיף  5.2לשטר
הנאמנות לסדרה א'; איגרות החוב )סדרה ב'( מובטחות בשעבודים כמפורט
בסעיף  5.2לשטר הנאמנות לסדרה ב'.
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2.4.3.2

לפרטים בדבר עילות להעמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב המחליפות ,ראו
סעיף  7לכל אחד משטרי הנאמנות.

2.4.3.3

לפרטים בדבר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב המחליפות,
לרבות התחייבות לעמידה של פתרונות תחבורה באמות מידה פיננסיות
ומגבלות על ביצוע חלוקה על ידי החברה ,ראו סעיפים  19.2עד  19.4לכל אחד
משטרי הנאמנות.

2.4.3.4

לפרטים בדבר האפשרות לפדיון מוקדם של איגרות החוב המחליפות ,ראו סעיף
 6לכל אחד משטרי הנאמנות.

לפרטים המלאים והמחייבים של איגרות החוב )סדרה א'( ,ראו שטר הנאמנות לסדרה א';
לפרטים המלאים והמחייבים של איגרות החוב )סדרה ב'( ,ראו שטר הנאמנות לסדרה ב'.
2.5

מיסוי וניכיון
התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באיגרות החוב של פתרונות תחבורה ובהחלפתן על-
פי תנאי תשקיף זה ,הנו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים,
בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ ,כי מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה
)ובכלל זה ,כל משקיע השוקל להצביע באסיפה בעד ההסדר המוצע( יבחנו את היבטי המיסוי
הקשורים בהצעה ,בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה ,בין היתר באמצעות קבלת
ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים האמורים ,בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל אחד מהם.
האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה ו/או דיון ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה
האמורה או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.
2.5.1

החברה פנתה לרשות המיסים לקבלת אישור מקדמי בקשר עם ההצעה מושא תשקיף זה
)״הסדר המס״( ,על פי העקרונות כדלקמן:
2.5.1.1

החלפת איגרות החוב של פתרונות תחבורה הרלוונטיות )בסעיף  2.5זה:
"האג"ח המוחלפות"( בתמורה לאיגרות החוב המחליפות הרלוונטיות )בסעיף
 2.5זה" :האג"ח המוצעות"( על פי תשקיף זה ,הנה אירוע מס במישור כלל
הניצעים ותחולנה הוראות פקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ ,התשכ״א1961-
)״הפקודה״( ,לפי העניין.

2.5.1.2

יראו בהחלפה כאמור ,כמכירה של האג"ח המוחלפות בידי כלל הניצעים.
התמורה בגין האג"ח המוחלפות הנה האג"ח המוצעות שתתקבלנה בעבורן
)בסעיף  2.5זה ,ביחד :״התמורה״(.

2.5.1.3

בגין רווח ההון המחושב ,במכירתן של האג"ח המוחלפות ,ינוכה מס במקור
מהתמורה ,במועד ההחלפה כאמור ,בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי
מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית(,
התשס״ג") 2002-תקנות הניכוי מתמורה"(.
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2.5.1.4

לצורך קביעת התמורה ,שווי האג"ח המוצעות יחושב כדלהלן :בהתאם
למכפלת כמות האג"ח המוצעות המוקצות להן זכאי מחזיק האג"ח המוחלפות
בשער הסגירה של האג"ח המוצעות ,ביום המסחר הראשון לאחר מועד
ההחלפה בפועל.1

2.5.1.5

מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל.

2.5.1.6

בעת מכירת האג"ח המוצעות שהתקבלו אגב ההסדר ,יראו את השווי כפי
שנקבע בסעיף  2.5.1.4לעיל כמחיר המקורי של אג"ח מוצעות אלו .כמו כן ,יום
הרכישה לעניין זה יהיה מועד ההחלפה בפועל.

2.5.1.7

היה והאג"ח המוצעות שיתקבלו אגב ההסדר תונפקנה בניכיון ,יחושב לכלל
הסדרה שיעור הניכיון המשוקלל בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת מיסוי
בהסכם )מסלול ירוק( בנושא חישוב שיעור הניכיון המשוקלל.

2.5.1.8

יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג)ד( לפקודה יחויב על חלק התמורה,
מושא ההסדר המוצע ,בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין האג"ח
המוצעות למועד ההחלפה בפועל ,בהתאם להוראות הסעיף האמור .יחיד
כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם להוראות הסעיף האמור בעת הגשת
הדוח השנתי לצורכי מס.

2.5.1.9

שווי התמורה בהנפקה שיחושב כאמור בסעיף  2.5.1.4לעיל ,תשמש לצורך
חישוב הניכיון בגין איגרות החוב האמורות והחברה תפעל בהתאם להוראות
הקבועות בהחלטת מיסוי בהסכם )מסלול ירוק( בנושא חישוב שיעור ניכיון
משוקלל )לפי טופס  907של רשות המסים(.

 2.5.1.10החברה תפרסם בדוח מיידי בסמוך לאחר יום המסחר הראשון שלאחר מועד
ההחלפה בפועל את פירוט התקבול בגין איגרות החוב המוחלפות הכולל את
שווי ושערי הסגירה של האג"ח המוצעות ,התמורה בגין האג"ח המוצעות
ושיעור הניכיון בגינן כאמור בסעיף  2.5.1.4לעיל.
 2.5.1.11אין בהסדר המס לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי איגרות
החוב של פתרונות תחבורה ,לכל דבר ועניין ,סיווג כאמור יכול וייבחן על-ידי
פקידי השומה הרלוונטיים.

1

בהתאם להסדר המס" ,מועד ההחלפה בפועל"  -ככל שההסדר יאושר בהתאם להוראות הדין ,תוקצינה האג"ח המוצעות
לכלל הניצעים ובאותו המועד האג"ח המוחלפות תימחקנה מהמסחר בבורסה.
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2.5.2

היבטי מס נוספים
2.5.2.1

רווח הון ממכירת ניירות ערך מוצעים
בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד
תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121
לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה
ביותר בסולם הכנסתו החייבת .זאת ,למעט לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי
יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה )כהגדרת מונח זה כפי שתוארה לעיל(,
אשר שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על .30%
כמו כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות
הערך ,יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של  ,30%עד קביעת
הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א)א() (9ו-
101א)ב( לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה
בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ ,בהתאם להוראות
סעיף  (1)2לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור
מס החברות )בשנת  ,2017שיעור מס החברות הינו  ;24%יצוין ,כי שיעור המס
נקבע לאורו של תיקון  234לפקודה מיום  29בדצמבר  - 2016שלפיו ,שיעור מס
חברות בשנת  2017יהא  - 24%החל מיום  1ינואר  ,2017ובשיעור של - 23%
החל מיום  1ינואר .(2018
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף (2)9
לפקודה ,פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור .על
הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך יחול שיעור המס החל
על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידו הכנסה מ״עסק״ או ״משלח
יד״ ,אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד,
תחויב ההכנסה במס בשיעור המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
ככלל ,תושב חוץ )יחיד וחברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך
הנסחרים בבורסה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל ובהתאם
לתנאים ולמגבלות של סעיף  97לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,יחולו
הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ,
בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים מרשות המיסים .האמור לעיל לא
יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע
בסעיף 68א לפקודה.
בתקנה  4לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר
בבורסה ,מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות( ,התשס׳׳ג ,2002-נקבע כי
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בפדיון של איגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון ,יראו
כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון ,אם התקיימו כל אלה(1) :
רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו פטור ממס; ) (2במועד הפדיון נוצר הפסד
הון; ו (3) -הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום
שהוקצתה או הוצאה ,והכול  -עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון שרואים אותם
כתמורה לפי הוראות אלה ,לא ייחשבו כהכנסה לפי סעיף  (4)2לפקודה.
לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים -
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת
נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית( ,התשס"ג,2002-
חייב )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( המשלם למוכר תמורה במכירת
ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של  25%מרווח ההון הריאלי ,הכול כאשר
המוכר הינו יחיד ,ובשיעור מס חברות ) 24%בשנת  (2017מרווח ההון הריאלי
כאשר המוכר הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת(
מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו כן,
לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים
מניכוי מס במקור לפי הדין.
לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים
תנאים מסוימים.
אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-
ידי המוכר בגין מכירה כאמור.
ככל שאיגרות החוב המוצעות על-פי דוח מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה,
שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתן )לאחר המחיקה( יכול להגיע ל30% -
מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של
ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(.
2.5.2.2

שיעור המס שיחול על ריבית בגין איגרות החוב
בהתאם לסעיף 125ג)ב( לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס שלא יעלה על 25%
על ריבית או דמי ניכיון שמקורם באיגרות חוב הצמודות למדד ,ויראו את
הכנסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.
במקרה שבו איגרות החוב צמודות למדד ,ככלל ,יחיד יהיה פטור ממס על
הפרשי ההצמדה או הפרשי השער לפי העניין שנצמחו בגין קרן איגרות החוב
כאמור.
על  -פי סעיף )89ה( לפקודה ,הפרשי הצמדה המתקבלים מפדיון איגרות חוב או
נייר ערך מסחרי ,שההכנסה אינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד",
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יראו אותם כחייבים במס לפי הוראות חלק ה' לפקודה )בפדיון אגרת החוב
יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה( ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות
לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל.
יצוין ,כי לעניין זה יראו כמדד ,את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה
המרכזית לסטטיסטיקה.
שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים(1) :
הריבית היא הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ לפי סעיף  (1)2לפקודה או שהיא
רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ) (2היחיד תבע
בניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל איגרות החוב; ) (3היחיד הוא בעל
מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית; ) (4היחיד עובד בחבר בני אדם
ששילם את הריבית ,או שהוא נותן לו שירותים או מוכר לו מוצרים ,או שיש לו
יחסים מיוחדים אחרים עימו ,אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה
ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין
היחיד לבין חבר בני האדם; ו (5) -מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור
ועדת הכספים של הכנסת .במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף 121
לפקודה.2
יחיד יהיה פטור מהפרשי הצמדה שקיבל בשל נכס ובלבד שהתקיימו כל אלה:
) (1הפרשי ההצמדה אינם הפרשי הצמדה חלקיים; ) (2היחיד לא תבע ניכוי
הוצאות ריבית או הפרשי הצמדה בשל הנכס; ) (3הפרשי ההצמדה אינם הכנסה
לפי סעיף  (1)2ואינם רשומים בפנקסי חשבונותיו או חייבים ברישום כאמור.
שיעור המס החל על הכנסות הריבית )לרבות הפרשי הצמדה( או דמי הניכיון
של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף (2)9
לפקודה חלות בקביעת הכנסתו ,למעט לעניין סעיף )3ח( לפקודה לגבי ריבית
שנצברה ,הינו שיעור מס החברות.
קרן נאמנות פטורה ,וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף (2)9
לפקודה ,פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,כפוף להוראות
סעיף )3ח( לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של
אחר .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי ניכיון יחול שיעור
המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״
או מ״משלח יד״ ,אלא אם נקבע אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד,
תחויב ההכנסה בשיעור המירבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
בהתאם לסעיף 15)9ד( לפקודה ,ריבית דמי ניכיון או הפרשי הצמדה המשולמים
2

שיעור המס השולי המרבי )לפני מס יסף( עומד על ארבעים ושמונה אחוזים ) ,(48%בהתאם לחוק לשינוי סדרי עדיפויות
לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנים  2013ו) (2014-תיקון( ,התשע"ג.2013-
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לתושב חוץ ,על אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר בני אדם
תושבי ישראל ,בכפוף להוראות אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת
ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ,פטורים ממס ובלבד שההכנסה אינה
במפעל הקבע של תושב החוץ בישראל .תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום
קבלת הריבית דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין למעט אחד מאלה:
)א( תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; או )ב( תושב
החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ) (3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני
האדם המנפיק; או )ג( תושב החוץ הינו עובד ,נותן שירותים או מוכר מוצרים
לחבר בני האדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו )אלא אם הוכח כי
שיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים מיוחדים(.
האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ ,אם היא מוחזקת בידי תושבי
ישראל בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שלא חל הפטור כאמור
לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של תושבי חוץ )יחיד או חברה(,
שמקורן בניירות ערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה כמפורט לעיל או
בהתאם להוראות האמנות למניעת כפל מס שנחתמו בין מדינת ישראל למדינת
מושבו של תושב החוץ.
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים(,
התשס״ו) 2005-״תקנות הניכוי מריבית״( ,שיעור המס שיש לנכות במקור על
ריבית )כהגדרתה בתקנות הנ״ל( 3המשולמת על איגרות החוב הצמודות במלואן
למדד המחירים לצרכן ,הינו  25%לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה
המשלמת את הריבית .שיעור המס שיש לנכות במקור לגבי יחיד שהינו בעל
מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס השולי
המרבי לפי סעיף  121לפקודה .לגבי חבר בני אדם )תושב ישראל ותושב חוץ(
ינוכה מס במקור בשיעור מס החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה ובכפוף
להוראות סעיף  9לפקודה.
2.5.2.3

3

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

ריבית  -ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף (13)9
לפקודה ודמי ניכיון.
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ליחיד שהוא בעל מניות מהותי הינו  .30%על כן ,הפסד ההון שהתהווה בשנת
המס ממכירת ניירות ערך לא יהיה בר קיזוז כנגד הכנסות דיבידנד או ריבית
מניירות ערך אחרים בידי יחיד המוגדר כבעל מניות מהותי.
בהתאם לתקנות ניכוי מתמורה ,במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס
במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות ועסקאות
עתידיות )״ניירות סחירים״( ,יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר
ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת
מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
הפסד שלא ניתן לקזזו כאמור לעיל ,יקוזז כנגד רווח הון ושבח מקרקעין בלבד
כאמור בסעיף )92ב( לפקודה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו ,לאחר השנה בה
נוצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.
2.5.2.4

"מס על הכנסות גבוהות"
ביום  29בדצמבר  2016התקבל בכנסת חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנת  ,(2018 - 2017תשע"ז ,2016-שלפיו נקבע,
כי יחיד שהכנסתו החייבת עולה על  640,000ש"ח ,יהא חייב במס על חלק
מהכנסתו החייבת העולה על סך של  640,000ש"ח ,בשיעור נוסף של  3%וזאת
החל מיום  1ינואר  .2017הוראות התיקון חלות בין היתר ,על רווחי הון
מניירות ערך ,למעט על מרכיב רווח ההון האינפלציוני ועל הכנסות מדיבידנדים
ומריביות.

2.5.2.5

הנפקת איגרות חוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה נוספות בעתיד
לעניין הוראות המיסוי שיחולו במקרה של הרחבת סדרת איגרות החוב ,צפויות
לחול הוראות הסדר המס והוראות הדין כמתואר לעיל ,וזאת ,בין היתר ,ככל
שלא יאושר בעת ההרחבה העתידית לסדרת איגרות החוב הסדר אחר ,או ישונו
הוראות הדין באופן המשפיע על ההוראות שתוארו לעיל.
היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאיגרות החוב מאיזו מסדרות איגרות החוב
כאמור בשל הרחבת הסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של איגרות החוב
מאותה סדרה הקיימות במחזור באותה עת ,תפנה החברה ,לפני הרחבת
הסדרה כאמור ,לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס
במקור מדמי הניכיון בגין איגרות החוב האמורות ,ייקבע לאיגרות החוב
האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים
באותה סדרה ,ככל שיהיו .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב,
לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל איגרות החוב
מהסדרה האמורה ,ותפרסם בדיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה כאמור את
שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפירעון של
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איגרות החוב מאותה סדרה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם
להוראות הדין .היה ולא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע בדיווח מיידי,
לפני הנפקת איגרות חוב כתוצאה מהרחבת הסדרה ,על אי קבלת אישור כאמור
ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין
הסדרה הרלוונטית .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פירעון איגרות החוב
מאותה סדרה ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור .לפיכך ,ייתכנו מקרים
בהם תנכה החברה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון
שנקבעו למי שהחזיק איגרות חוב מאותה סדרה טרם הרחבת הסדרה .במקרה
כזה ,נישום שהחזיק את איגרות החוב לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון
איגרות החוב ,יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס
שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.
2.6

הודעה משלימה
2.6.1

לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף )16א(2)(1
לחוק ניירות ערך ,אשר בה יושלמו ו/או יעודכנו ,לפי העניין ,כל הפרטים החסרים
בתשקיף זה וייכללו בה הפרטים הנדרשים בהתאם לתקנות הודעה משלימה ובכלל זאת,
הנתונים כדלקמן:
2.6.1.1

אישור הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים לציבור על פי
התשקיף.

2.6.2

2.6.1.2

היום הקובע.

2.6.1.3

כמות ניירות הערך המוצעים ויחסי ההחלפה כמפורט בסעיף  2.3.1.1לעיל.

ההודעה המשלימה תוגש לרשות ניירות ערך באמצעות מערכת המגנ"א ותופץ באופן
ובמקומות שבהם פורסם תשקיף זה .עם פרסומה ,תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי
נפרד מתשקיף זה.

2.6.3

יובהר ,כי החברה תפנה לבורסה ,לפני פרסום ההודעה המשלימה ,לקבלת אישורה לרישום
למסחר של איגרות החוב המחליפות.

2.7

הימנעות מעשיית הסדרים
2.7.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה:
2.7.1.1

להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות
הערך על פי התשקיף ,הפצתם ופיזורם בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק
זכות לרוכשי ניירות ערך על-פי התשקיף למכור את ניירות הערך אשר רכשו
מעבר למפורט בתשקיף.
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2.7.1.2

להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את
ההתחייבות כאמור בסעיף  2.7.1לעיל.

2.7.1.3

להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד
לאמור בסעיף  2.7.1לעיל.

2.8

הימנעות מדילול הון
בתקופה שהחל מתאריך פרסום התשקיף ועד הקצאת ניירות הערך על פי תשקיף זה ,לא תעשה
החברה כל פעולה ,להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה ,אשר יש בה משום "דילול הון" כמשמעותו
בתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,תשכ"ט") 1969-תקנות פרטי
תשקיף"(.

2.9

הצעת ניירות הערך על פי תשקיף המדף
מכוח תשקיף זה ,המהווה גם תשקיף מדף ,תוכל החברה להנפיק סוגי ניירות ערך שונים ,בהתאם
להוראות הדין  -מניות רגילות ,רשומות על שם ,בנות  1ש״ח ערך נקוב כל אחת של החברה ,איגרות
חוב )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של איגרות חוב של החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת(,
איגרות חוב הניתנות להמרה למניות החברה )לרבות בדרך של הרחבת סדרות קיימות של איגרות
חוב הניתנות להמרה למניות החברה ,ככל שיהיו ומעת לעת( ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
למניות החברה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאיגרות חוב ולאיגרות חוב הניתנות להמרה
למניות החברה וניירות ערך מסחריים .בנוסף ,תוכל החברה להציע את ניירות הערך האמורים תוך
כדי המסחר בבורסה )מנגנון ) (ATMבסעיף  2.9זה" :ניירות הערך"(.
הצעת ניירות הערך על פי תשקיף מדף זה תיעשה בהתאם להוראות סעיף23א)ו( לחוק ניירות ערך,
באמצעות דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות פרטי
התשקיף ביחס לאותה הצעה ,לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם
להוראות כל דין ,ובכלל זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי
שיהיו באותה העת.
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פרק  - 3הון החברה והמחזיקים בו

3.1

3.2

3.3

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
סוג המניה

הון רשום

הון מונפק ונפרע

מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א
)"מניות רגילות" או "המניות"(

 1,153,038ש"ח

 1,153,038ש"ח

שינויים בהון הרשום ובהון המונפק של החברה
3.2.1

ביום  24במאי  2017המירה החברה  1,000מניות הנהלה של החברה בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת )אשר היו בהונה הרשום ובהונה המונפק של החברה עד לאותו מועד( ל-
 1,000מניות רגילות של החברה .למעט המרת המניות כאמור ,בשלוש השנים שקדמו
למועד התשקיף ,לא חלו שינויים בהון הרשום או בהון המונפק של החברה.

3.2.2

לשינויים בדבר ההחזקות במניות החברה בשלוש השנים האחרונות ,ראו סעיף  3.4להלן.

המחזיקים במניות החברה
3.3.1

להלן פירוט החזקות בעלי העניין בחברה ,למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף:1
שם בעל המניות

חברת המזרח לאחזקות
2
בע"מ
טאלדן מוטורס בע"מ
החברה

3

כמות מניות

702,488
450,450
4
100

שיעור
בזכויות
ההוניות

שיעור
בזכויות
ההצבעה

שיעור
מסה"כ
ההון
המונפק
60.925%

60.925%

60.93%

39.066%
0.009%

39.066%
0%

39.07%
0%

1

ההחזקות המפורטות בטבלה שלהלן הנן נכון למועד התשקיף ,לרבות בדילול מלא.

2

למיטב ידיעת החברה ,חברת המזרח לאחזקות בע"מ )"חברת המזרח"( ,הנה חברה פרטית המאוגדת לפי חוק החברות
שבעלי מניותיה הנם ה"ה :דוד עיני )המחזיק בכ 23.5% -מהון מניותיה המונפק והנפרע וב 55% -מזכויות ההצבעה בחברת
המזרח(; דניאל עיני )המחזיק בכ 11.25% -וב 45% -מזכויות ההצבעה בחברת המזרח(; הילדה עיני )המחזיקה בכ18% -
מהון מניותיה המונפק והנפרע של חברת המזרח(; איריס סנדרה לייביצקי-עיני ואליהו עיני )המחזיקים ,כל אחד בנפרד,
בכ 4.5% -מהון מניותיה המונפק והנפרע של חברת המזרח(; רוני פורטיס )המחזיק  2.8125%מהון מניותיה המונפק
והנפרע( וליאור הנרי פורטיס )המחזיק  1.6875%מהון המניות המונפק והנפרע של חברת המזרח(; משה )מוריס( עיני
)המחזיק בכ 11.25% -מהון המניות המונפק של חברת המזרח(; קרן גבאי )המחזיקה בכ 11.25% -מהון המניות המונפק(;
ויורם עיני )המחזיק בכ 11.25% -מהון המניות המונפק של חברת המזרח(.

3

למיטב ידיעת החברה ,טאלדן מוטורס בע"מ )"טאלדן"( הנה חברה פרטית המאוגדת לפי חוק החברות ,המצויה בבעלות
ושליטה מלאה של חברת המזרח ,באמצעות קרדן שותפויות בע"מ )"קרדן שותפויות"( שהנה חברה בת בבעלותה
ושליטתה המלאה של חברת המזרח.

4

מניות רדומות ,כמשמען בסעיף  308לחוק החברות ,שאינן מקנות זכויות הצבעה או זכות לקבלת דיבידנד.
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3.4

רכישת מניות החברה על ידי חברת המזרח
3.4.1

רכישת החזקות קרדן ישראל בחברה
3.4.1.1

ביום  28בספטמבר  2016התקשרה חברת המזרח עם קרדן ישראל בע"מ
)"קרדן ישראל"( בהסכם )בסעיף  3.4זה" :ההסכם" או "הסכם הרכישה"(
שבמסגרתו רכשה חברת המזרח מקרדן ישראל ,ביום  3בנובמבר ) 2016מועד
השלמת ההסכם( 46.1% ,מההחזקות )במישרין ובעקיפין( בחברה ,וזאת
בתמורה לסכום כולל  397,349,000ש"ח )בסעיף  3.4זה" :התמורה"(,
כמפורט להלן:
3.4.1.1.1

 126,019מניות רגילות של החברה ,אשר היוו נכון למועד
ההסכם כ 10.94% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה,
בתמורה לסכום של  108,306,000ש"ח.

3.4.1.1.2

 210,210מניות רגילות של קרדן שותפויות ,אשר החזיקה,
נכון לאותו מועד ,ב 90.01% -מהון המניות המונפק והנפרע
של טאלדן )שהנה בעלת מניות של החברה כמפורט בסעיף 3.3
לעיל( ,וזאת בתמורה לסכום של  289,043,000ש"ח.

3.4.1.2

בהתאם להסכם ,שילמה חברת המזרח לקרדן ישראל במועד השלמת
ההסכם ,במזומן ,סכום של כ 214 -מיליון ש"ח ,ויתרת התמורה נזקפה
לחברת המזרח כהלוואה ,שתיפרע על ידי חברת המזרח כלפי קרדן ישראל
במספר תשלומים  -עד ליום  3בנובמבר ) 2020בסעיף  3.4זה" :ההלוואה"(.

3.4.1.3

שעבוד מניות החברה
3.4.1.3.1

כביטחון לפירעון ההלוואה ,שעבדו חברת המזרח וטאלדן
בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ,לטובת קרדן ישראל ,בין היתר,
את (1) :מניות החברה שנמכרו במסגרת העסקה כאמור
בסעיף  3.4.1.1.1לעיל; ) 118,462 (2מניות רגילות ו181 -
מניות הנהלה )שהומרו למניות רגילות( של החברה המוחזקות
על ידי טאלדן .יצוין ,כי חברת המזרח רשאית בכל עת להמיר
את הבטוחות האמורות בבטוחות אחרות ,כפי שיוסכם עם
קרדן ישראל.
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3.4.1.3.2

בנוסף ,בין היתר לצורך מימון רכישת המניות כאמור ,הועמדו
לחברת המזרח על ידי הראל חברה לביטוח בע"מ ומספר
תאגידים קשורים לה 5ההלוואות בסך של  150מיליון ש"ח,
אשר כנגדן ,שיעבדה חברת המזרח בשעבוד קבוע ראשון
בדרגה 286,538 ,מניות רגילות ו 224 -מניות הנהלה )שהומרו
למניות רגילות( של החברה המוחזקות על ידי טאלדן.

3.4.2

רכישת החזקות מר אביהו בן-נון בטאלדן
3.4.2.1

ביום  3באפריל  2017התקשרה חברת המזרח בעסקה שלפיה רכשה ממר
אביהו בן-נון )באמצעות ירדני  -גלפנד נאמנויות ) (2000בע"מ(  275,007מניות
רגילות בנות  0.10ש"ח ערך נקוב כל אחת של טאלדן ו 9 -מניות רגילות א'
בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת של טאלדן ,המהוות ,נכון למועד התשקיף ,כ-
 9.99%מהון המניות המונפק והנפרע של טאלדן ,וזאת בתמורה לסך של
 31,104,000ש"ח .יצוין ,כי התמורה כאמור משולמת בתשלומים ולפיכך חלק
מהמניות הנרכשות כאמור שועבדו לטובת מר בן-נון .המחיר הממוצע
המשתקף מהעסקה האמורה למניה של החברה ,הסתכם בכ 691 -ש"ח
למניה .לאחר השלמת העסקה האמורה ,מחזיקה חברת המזרח ,בעלת
השליטה בחברה ,במישרין ובעקיפין ,במלוא הון המניות המונפק והנפרע של
החברה.

3.4.2.2

יצוין ,כי בד בבד עם חתימת ההסכם האמור ,התקשרה חברת המזרח
בהסכם שירותים עם מר אביהו בן-נון שלפיו יכהן מר בן-נון כדירקטור
בדירקטוריון החברה מטעמה של חברת המזרח ,למשך תקופה של  3שנים,
אלא אם יבוטל ההסכם קודם לכן על ידי מי מהצדדים בהתאם להוראות
ההסכם .בתמורה למתן השירותים כאמור ,יהיה מר בן-נון זכאי לקבל
מחברת המזרח דמי ניהול בסך של  83,300ש"ח )בתוספת מע"מ( עבור כל
רבעון קלנדרי מלא.

לאחר רכישת המניות כאמור בסעיף  3.4זה ,מחזיקה חברת המזרח ,במישרין ובעקיפין ,במלוא הון
המניות המונפק והנפרע של החברה.
3.5

הסדרים בין בעלי המניות בחברה
למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף ,לא קיים הסכם בעלי מניות או הסדר מסוג אחר בין בעלי
המניות בחברה  -חברת המזרח וטאלדן.

5

הראל גמל והשתלמות בע"מ ,אי.אם.אי – .עזר חברה לביטוח משכנתאות בע"מ ,סל אשראי לא סחיר צמוד מדד שותפות
מוגבלת וסל אשראי לא סחיר שקלי שותפות מוגבלת.
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3.6

השליטה בחברה
3.6.1

למיטב ידיעת החברה ,קיים הסכם בעלי מניות בין בעלי המניות של חברת המזרח
)המנויים בהערת שוליים  2לעיל( ,מיום  27בנובמבר ) 2014כפי שתוקן בתוספת מיום 12
באפריל ) (2016בסעיף  3.6זה" :הסכם בעלי המניות"( .במסגרת הסכם בעלי המניות,
נקבעו הסדרים שונים ביחס לתקופה שתחילתה ביום  1בדצמבר ) 2015בסעיף  3.6זה:
"יום התחילה"( ולמשך  5שנים מיום התחילה )בסעיף  3.6זה" :התקופה הראשונה"(,
והסדרים אחרים ביחס לתקופה שמיום  1בדצמבר  2020ואילך )בסעיף  3.6זה:
"התקופה השנייה"( ,שלפיהם ,בין היתר ,נעשתה הפרדה ,במהלך התקופה הראשונה,
בין זכויות ההצבעה לזכויות ההוניות במניות חברת המזרח ,כדלקמן:
3.6.1.1

ההסדרים העיקריים במהלך התקופה הראשונה
)(1

שינוי הזכויות הצמודות למניות חברת המזרח  -להון הרשום של
חברת המזרח התווספו  100מניות הצבעה אשר הזכות היחידה
הצמודה להן היא הזכות להצביע באסיפה הכללית של חברת המזרח
)בסעיף  3.6זה" :מניות ההצבעה"( ,כאשר לכל מניית הצבעה קול
אחד באסיפה הכללית של חברת המזרח .במקביל ,נקבע כי המניות
הרגילות של חברת המזרח תחדלנה מלהקנות ,במהלך התקופה
הראשונה ,זכויות הצבעה באסיפה הכללית של חברת המזרח.

)(2

הקצאת מניות ההצבעה  -בתוקף מיום התחילה ,הוקצו מניות
ההצבעה באופן הבא :למר דוד עיני  55 -מניות הצבעה ולמר משה
)מוריס( עיני  45 -מניות הצבעה ;6אולם ,ביום  18במאי  ,2017העביר
מר משה עיני את מלוא מניות ההצבעה שהוחזקו על ידיו למר דניאל
עיני ,ולמועד התשקיף ,מחזיק מר דניאל עיני ב 45 -מניות הצבעה.

)(3

6

דירקטוריון חברת המזרח במהלך התקופה הראשונה  -כל אחד
ממחזיקי מניות ההצבעה )היינו ,למועד התשקיף ,ה"ה דוד עיני
ודניאל עיני( ,זכאי למנות דירקטור אחד לדירקטוריון חברת המזרח
בגין כל  15%מזכויות ההצבעה שבהחזקתו .כל הדירקטורים שמונו על
ידי בעל מניות כאמור יהיה מספר קולות בדירקטוריון חברת המזרח
בהתאם למספר המניות של בעל המניות שמינה אותם; כל אחד
ממחזיקי מניות ההצבעה זכאי לקבוע את זהותם של מחצית
הדירקטורים שאותם זכאית חברת המזרח להציע או למנות
לדירקטוריון החברה ולדירקטוריון פתרונות תחבורה ,כאשר במקרה

יצוין ,כי במעמד חתימת הסכם בעלי המניות ,הסמיך מר משה עיני את בנו ,מר דניאל עיני לעשות שימוש במניות ההצבעה
שהוקצו לו כאמור ,באמצעות ייפוי כוח שנוסחו צורף להסכם בעלי המניות.
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שמחצית מהדירקטורים כאמור איננו מספר שלם ,המחזיק ברוב
מניות ההצבעה זכאי למנות את הדירקטור העודף ,לאחר התייעצות
על המחזיק השני במניות ההצבעה.
)(4

קבלת החלטות בדירקטוריון חברת המזרח  -ככלל ,תהא ברוב רגיל,
למעט הפחתה )שאינה עקב מגבלות הדין( של שיעור הדיבידנד שיחולק
על ידי חברת המזרח וביצוע עסקה שאיננה בתחום ייבוא ושיווק כל
רכב העולה על סכום שנקבע בסכם בעלי המניות  -החלטות הדורשות
רוב גבוה יותר.

)(5

עבירות מניות של חברת המזרח  -במהלך התקופה הראשונה לא ניתן
לבצע העברה של מניות רגילות או מניות הצבעה של חברת המזרח,
למעט) :א( העברת מניות מכוח הורשה) ,ב( העברת כל מניות ההצבעה
שהוחזקו בידי מר משה עיני למר דניאל עיני )העברה שבוצעה כאמור
בסעיף קטן ) (2לעיל() ,ג( העברת המניות הרגילות של חברת המזרח
שבידי מר משה עיני למי מילדיו ,ו) -ד( העברת המניות הרגילות של
חברת המזרח שבידי גב' הילדה עיני למי מבין היחידים המנויים
בקבוצת דוד כמשמעה בסעיף  3.6.1.2להלן.

3.6.1.2

ההסדרים העיקריים במהלך התקופה השנייה
החל מיום  1בדצמבר  2020ואילך ,כל אחת מ" -קבוצת משה" )הכוללת את
מר משה מוריס עיני וילדיו( ואשר עמה נמנה מר דניאל עיני המחזיק בשיעור
של  45%ממניות ההצבעה של חברת המזרח ,ו" -קבוצת דוד" )הכוללת את
כל יתר היחידים המנויים בהערת שוליים  2לעיל( אשר בידיה  55%ממניות
ההצבעה של חברת המזרח ,תהא רשאית לקבוע את זהות מחצית
הדירקטורים שאותם זכאית חברת המזרח למנות לדירקטוריון החברה
ולדירקטוריון פתרונות תחבורה .במקרה שמחצית מהדירקטורים לא יהא
מספר שלם ,הקבוצה שתחזיק במספר מניות גבוה יותר תהא רשאית לקבוע
את זהות הדירקטור העודף ,לאחר התייעצות עם הקבוצה השנייה.

בנוסף ,נקבעו בהסכם בעלי המניות הוראות בדבר זכות סירוב ראשון למקרה של העברת
מניות של חברת המזרח ,זכות הצטרפות למכירת מניות של חברת המזרח )(Tag Along
זכות כפיית הצטרפות למכירת מניות של חברת המזרח ) ,(Bring Alongוכיו"ב.
3.6.2

למיטב הבנת החברה ,במצב הנוכחי וכל עוד הוא נשמר ,נכון למועד התשקיף ,היחידים
המנויים בהערת שוליים  2לעיל נחשבים בעלי השליטה בחברה  -באמצעות חברת המזרח
)שהנה חברה פרטית בשליטת ה"ה האמורים( ובאמצעות טאלדן )שהנה חברה פרטית
בבעלותה ושליטתה המלאה של חברת המזרח ,כמפורט בהערה  3לעיל(.
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פרק  - 4הזכויות הנלוות למניות החברה

התיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה )"התקנון"( ואינו ממצה.
ניתן לעיין בתזכיר ההתאגדות ותקנון ההתאגדות של החברה ובכל תיקון לתזכיר ולתקנון ,ככל שיהיה,
באופן אלקטרוני ,באתר ״מגנא״ ,של רשות ניירות ערך בכתובת .www.magna.gov.il
מובהר ,כי בכל מקרה של סתירה בין הוראות התקנון לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן בחוק החברות
או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,תגברנה ההוראות האמורות על הוראות תקנון החברה.
יובהר ,כי הוראות התקנון המתוארות להלן טרם אומצו על ידי החברה ,וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס
לתוקף ,בכפוף להנפקה לציבור ,בפועל ,של איגרות החוב ורישומן למסחר בבורסה על פי התשקיף.
4.1

זכויות הנלוות למניות החברה
4.1.1

הון המניות הרשום של החברה הוא  1,153,038ש"ח ,מחולק ל  1,153,038 -מניות רגילות
בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )"מניות רגילות" או "המניות"(.

4.1.2

לכל מניה רגילה בהון החברה זכויות שוות ,לכל דבר ועניין.
המניות הרגילות תקנינה לבעליהן זכויות כדלקמן:

4.2

4.1.2.1

זכות שווה להשתתף בחלוקת דיבידנדים ,בין במזומן ובין במניות הטבה,
בחלוקת נכסים או בכל חלוקה אחרת ,לפי יחס ערכן הנקוב של המניות
המוחזקות על ידם;

4.1.2.2

זכות שווה להשתתף בחלוקת עודף נכסי החברה בעת פירוקה לפי יחס ערכן
הנקוב של המניות המוחזקות על ידם;

4.1.2.3

זכות שווה להשתתף ולהצביע באספות הכלליות של החברה ,כאשר כל אחת
מהמניות תזכה את בעליה ,הנוכח באסיפה ומשתתף בהצבעה ,בעצמו,
באמצעות שליח או באמצעות כתב ,לקול אחד.

חלוקת דיבידנד ומניות הטבה
4.2.1

החלטת החברה על חלוקת דיבידנד תתקבל בדירקטוריון החברה .הדירקטוריון רשאי,
בטרם יחליט על חלוקת דיבידנד ,להפריש מתוך הרווחים סכומים כלשהם ,כפי שימצא
לנכון ,לקרן כללית או לקרן שמורה לחלוקת דיבידנד ,לחלוקת מניות הטבה או למטרה
אחרת כלשהי ,כפי שיקבע הדירקטוריון לפי שיקול דעתו.

4.2.2

עד שייעשה שימוש בקרנות האמורות ,רשאי הדירקטוריון להשקיע את הסכומים
שהופרשו כאמור לעיל ואת כספי הקרנות ,בכל השקעה שהיא ,כפי שימצא לנכון ,לטפל
בהשקעות אלה ,לשנותן או לעשות בהן שימוש אחר ,והוא רשאי לחלק את הקרן השמורה
לקרנות מיוחדות ,ולהשתמש בכל קרן או בחלק ממנה לצורך עסקי החברה ,מבלי
ד1-

להחזיקה בנפרד משאר נכסי החברה ,הכל על פי שיקול דעתו של הדירקטוריון ובתנאים
שיקבע.

4.3

4.2.3

הדירקטוריון המחליט על חלוקת דיבידנד רשאי להחליט כי הדיבידנד ישולם ,כולו או
מקצתו ,במזומנים או בדרך של חלוקת נכסים בעין ,ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך
אחרת ,לפי שיקול דעתו.

4.2.4

)א( בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה,
ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה ,כמשמעותם בסעיף )302ב( לחוק החברות,
מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי ,האמורים בדוחות הכספיים
האחרונים שלה ,בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת מערכן הנקוב של
מניות ההטבה; )ב( הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה ,יקבע האם הן יהיו
מסוג אחד בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או
שלכל בעל מניה כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות המוחזק על
ידו; )ג( מניות הטבה שיוקצו על פי סעיף זה ייחשבו כנפרעות במלואן.

4.2.5

בכפוף לזכויות הנלוות לסוגי המניות המונפקות בחברה ולהוראות תקנון החברה ,דיבידנד
או מניות הטבה ,יחולקו לבעלי המניות באופן יחסי לערך הנקוב של כל מניה ,מבלי
להתחשב בכל פרמיה ששולמה עליה.

4.2.6

דיבידנד או זכויות הנאה אחרות בגין מניות לא ישאו ריבית.

4.2.7

הדירקטוריון רשאי לקבוע ,מעת לעת ,את דרכי תשלום הדיבידנדים או הקצאת מניות
ההטבה או העברתם לזכאים להם וכן הוראות ,נהלים והסדרים בקשר לכך.

ניירות ערך הניתנים לפדיון
בכפוף להוראות חוק החברות רשאית החברה להנפיק ניירות ערך הניתנים לפדיון בתנאים ובדרך
שיקבעו על ידי הדירקטוריון ,לפי שיקול דעתו.

4.4

שינוי זכויות של מניות החברה
4.4.1

בכל עת שבה יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים ,תהיה החברה רשאית בהחלטה
שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,מלבד אם תנאי ההוצאה של המניות מאותו סוג
מתנים אחרת ,לבטל ,להמיר ,להרחיב ,להוסיף ,לצמצם ,לתקן או לשנות באופן אחר את
זכויותיו של סוג ממניות החברה ,ובלבד שהתקבלה לכך הסכמה ,בכתב ,של כל בעלי
המניות מאותו סוג או שההחלטה אושרה באסיפה כללית של בעלי המניות מאותו סוג
ברוב רגיל ,או במקרה שבו הותנה אחרת בתנאי ההוצאה של סוג מסוים ממניות החברה,
כפי שהותנה בתנאי ההוצאה של אותו סוג.

4.4.2

הזכויות המוקנות לבעלי המניות או לבעלים של סוג מניות ,שהונפקו בין בזכויות רגילות
ובין בזכויות בכורה או בזכויות מיוחדות אחרות ,לא יחשבו כאילו הומרו ,צומצמו ,נפגעו
או שונו באופן אחר על ידי יצירתן או הנפקתן של מניות נוספות מכל סוג שהוא ,בין בדרגה
שווה להן ובין בדרגה שונה מהן או עדיפה מהן ,וכן לא יחשבו כאילו הומרו ,צומצמו ,נפגעו
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או שונו באופן אחר ,על ידי שינוי הזכויות הצמודות למניות מסוג אחר כלשהו ,והכל ,אלא
אם כן הותנה ,במפורש ,אחרת בתנאי ההוצאה של אותן מניות.
4.5

שינויים בהון
4.5.1

החברה רשאית ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,להגדיל את הון המניות
הרשום של החברה ,בסוגי מניות ,כפי שתקבע.

4.5.2

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה ,בהחלטה שנתקבלה באסיפה הכללית,
ברוב רגיל:
4.5.2.1

לאחד את מניותיה ,כולן או מקצתן ,ולחלקן למניות בנות ערכים נקובים
גדולים יותר מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

4.5.2.2

לחלק את מניותיה ,כולן או מקצתן ,חלוקת משנה ,למניות בנות ערכים
נקובים קטנים מערכן הנקוב של מניותיה הקיימות;

4.5.2.3

להפחית את הונה של החברה וכל קרן שמורה מפדיון הון.

לשם ביצוע כל החלטה כאמור לעיל ,רשאי הדירקטוריון ליישב ,לפי שיקול דעתו ,כל קושי
שיתעורר בקשר לכך.
4.5.3

החברה רשאית ,בהחלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ,ברוב רגיל ,לבטל הון מניות רשום
שטרם הוקצה ,ובלבד שאין התחייבות של החברה ,לרבות התחייבות מותנית ,להקצות
את המניות.

4.6

אסיפות כלליות
4.6.1

החלטות החברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה הכללית:
4.6.1.1

שינויים בתקנון החברה.

4.6.1.2

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית ,אם נבצר מן
הדירקטוריון להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית
לניהולה התקין של החברה ,כאמור בסעיף )52א( לחוק החברות;

4.6.1.3

מינוי רואה החשבון המבקר של החברה תנאי העסקתו והפסקת העסקתו;

4.6.1.4

מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם לרבות דירקטורים חיצוניים;

4.6.1.5

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות
סעיפים  255ו 268 -עד  275לחוק החברות;

4.6.1.6

הגדלת הון המניות הרשום והפחתתו בהתאם להוראות סעיפים  286ו287 -
לחוק החברות וכן כל שינוי בהון;

4.6.1.7

בכפוף להוראת סעיף )320א (1לחוק החברות ,מיזוג כאמור בסעיף )320א(
לחוק החברות;
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4.6.1.8

כל החלטה שיש לקבלה על פי התקנון ,בהחלטה של האסיפה הכללית.

4.6.2

החברה תקיים אסיפה כללית שנתית בכל שנה ולא יאוחר מתום חמישה עשר חודשים
לאחר האסיפה השנתית האחרונה ,במועד ובמקום שיקבע על ידי הדירקטוריון.

4.6.3

סדר היום באסיפה הכללית השנתית יכלול נושאים ,כדלקמן :דיון בדוחות הכספיים של
החברה ובדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ,המוגש לאסיפה הכללית; מינוי
דירקטורים וקביעת שכרם; מינוי רואה חשבון מבקר; דיווח של הדירקטוריון על שכרו של
רואה החשבון המבקר עבור פעולת הביקורת וכן עבור שירותים נוספים ,אם היו כאלה;
נוסף על האמור לעיל ,ניתן לכלול בסדר היום של האסיפה השנתית כל נושא אחר שנקבע
על סדר היום.

4.6.4

דירקטוריון החברה יכנס אסיפה מיוחדת על פי החלטתו ,וכן לדרישת כל אחד מאלה(1) :
דירקטור אחד; ) (2בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק
ואחוז אחד מזכויות ההצבעה בחברה ,או בעל מניה ,אחד או יותר ,שלו לפחות חמישה
אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה.
נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת ,כאמור לעיל ,יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים
מיום שהוגשה לו הדרישה ,למועד שיקבע בהודעה על האסיפה המיוחדת ,ובלבד שמועד
הכינוס יהיה לא יאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד פרסום ההודעה ,והכל בכפוף
להוראות חוק החברות.

4.6.5

פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות ,פגם הנובע מאי קיום הוראה
או תנאי שנקבעו בחוק או בתקנון ,לרבות לעניין אופן כינוס האסיפה הכללית או ניהולה,
לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו בה,
בכפוף להוראות כל דין.

הצבעה וקבלת החלטות באסיפות הכלליות
4.6.6

החלטה העומדת להצבעה באסיפה כללית תוכרע בהצבעה במניין קולות המצביעים;
ההצבעה במניין קולות תיעשה בדרך שתיקבע לכך על ידי יושב ראש האסיפה .במקרה של
חילוקי דעות אם לקבל איזה קול בהצבעה או לפסול אותו יקבע יושב ראש האסיפה את
הדבר והחלטתו בתום לב ,תהא סופית ומכרעת.

4.6.7

הכרזת יושב הראש שהחלטה באסיפה הכללית נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב
כלשהו והערה שנרשמה בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה,
ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות )או את חלקם היחסי( ,שניתנו בעד הצעת
החלטה או נגדה.

4.6.8

בכפוף להוראות חוק החברות או הוראות התקנון בדבר רוב אחר ,החלטות האסיפה
הכללית יתקבלו ברוב רגיל .במקרה ומספר הקולות בעד ונגד שווה ,לא יהיה ליושב ראש
האסיפה קול נוסף או קול מכריע.
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4.6.9

4.7

החלטה בכתב )לרבות באמצעי תקשורת אחר ,בתנאי שנתקבלה החלטה באסיפה הכללית
של החברה המאשרת מראש קבלת החלטות ,דרך כלל או לעניין מסוים ,באמצעי אחר
כאמור( ,חתומה על ידי כל בעלי המניות הזכאים להשתתף באסיפה הכללית ולהצביע בה,
תהא תקפה לכל מטרה שהיא כאילו נתקבלה באסיפה כללית של החברה שכונסה כדין.

הדירקטוריון
באשר לסעיפי התקנון הנוגעים למינוי ופעולות הדירקטורים ,ראו סעיף  7.3להלן.

4.8

העברת מניות החברה
4.8.1

כל העברת מניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם בעל מניות רשום ,לרבות העברה
על ידי החברה לרישומים או אליה ,תיעשה בכתב ,ובלבד שכתב ההעברה ייחתם בחתימת
יד בלבד ,על ידי המעביר ועל ידי הנעבר ,בעצמם או על ידי באי כוחם ,וכן על ידי עדים
לחתימתם ,ויימסר למשרד הרשום או לכל מקום אחר שייקבע על ידי הדירקטוריון
למטרה זו.

4.8.2

4.9

בכפוף להוראות התקנון או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו ,המניות יהיו ניתנות
להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.

זכויות בפירוק
בכפוף להוראות כל דין ,רשאי המפרק ,בין בפירוק מרצון או באופן אחר ,על פי החלטת האסיפה
הכללית שנתקבלה ברוב רגיל ,לחלק בעין בין בעלי המניות ,את עודף הרכוש ,כולו או מקצתו ,וכן
רשאי המפרק על פי החלטת האסיפה הכללית שנתקבלה ברוב רגיל ,להפקיד כל חלק מעודף הרכוש
בידי נאמנים אשר יחזיקו בו בנאמנות לטובת בעלי המניות ,כפי שהמפרק ימצא לנכון .לשם חלוקת
עודף הרכוש בעין ,רשאי המפרק לקבוע את הערך הראוי של הרכוש העומד לחלוקה ולהחליט כיצד
תבוצע החלוקה בין בעלי המניות בהתחשב בזכויות הנלוות לסוגי המניות השונים בחברה
שבבעלותם.
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פרק  - 5תמורת ההנפקה וייעודה

.5.1

תמורת הנפקת איגרות החוב המוצעות על פי התשקיף
התמורה שתתקבל בחברה בגין איגרות החוב )סדרות א' ו -ב'( המוצעות על פי תשקיף זה ,הנן כל
איגרות החוב של חברת הבת פתרונות תחבורה אשר תוחזקנה על ידי מחזיקי איגרות החוב של
פתרונות תחבורה בתום יום המסחר שיחול ביום הקובע ,כמשמעו בסעיף  2.3.1.5לעיל.

.5.2

תמורת ההנפקה על תשקיף המדף
בנוסף לאמור בסעיף  5.1לעיל ,תשקיף זה הנו תשקיף מדף ,אשר ביחס אליו תחולנה ההוראות
כדלקמן:
.5.2.1

היה והחברה תציע בעתיד ניירות ערך על פי תשקיף מדף זה ,באמצעות דוחות הצעת מדף,
התמורה שתתקבל מהנפקות אלו תשמש את החברה בהתאם לצרכיה ועל פי החלטות
דירקטוריון החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת.

.5.2.2

הייעוד שייקבע לתמורת ההנפקה כאמור )לרבות השקעת ההנפקה עד לשימוש שייעוד לה(,
יפורט בדוח הצעת המדף.

.5.2.3

לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקות על פי תשקיף המדף ,ככל שתהיינה.
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"חוק רישוי עסקים"

 -חוק רישוי עסקים ,תשכ"ח;1968-

"חוק רישוי שירותים"

 -חוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,תשע"ו;2016-

"טאלדן"

 -טאלדן מוטורס בע"מ;

"לשכת המסחר"

 -באיגוד לשכת המסחר תל-אביב-יפו;

"פקודת התעבורה"

 -פקודת התעבורה ]נוסח חדש[ ,התשכ"א;1961-

"פתרונות תחבורה"

 יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )בשמה הקודם קרדןרכב בע"מ(;

"צו הייצור והסחר"

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )ייצור מוצרי תעבורה והסחרבהם( ,התשמ"ג;1982-

"צו הייבוא

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב(,ו2-

התשל"ט;1978-

והשירותים"
"התיקון לצו הייבוא
והשירותים"

 צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יבוא רכב ומתן שירותים לרכב()תיקון( ,התש"ע;2010-

"תקנות התעבורה"

 -תקנות התעבורה ,התשכ"א;1961-

"תקנות מניעת גניבות"  -תקנות הגבלת השימוש )רישום פעולות בחלקי רכב משומשים )מניעת
גניבות( )ניהול יומן ורישום בו ,דיווח על גניבת חלק והגבלת השימוש
בכלי רכב( ,תשס""ז;2007-
"תעבורה אחזקות"

 -חברת תעבורה אחזקות בע"מ;

" Avisאוקראינה"

;CFI "VIP-Rent" -

" Avisאירופה"

;Avis Budget EAMEA -

" Avisארה"ב"

;Avis Budget Group inc. -

""GM

;General Motors -

""GM KOREA

;GM Korea Company -

""GMOD

;General Motors Overseas Distribution LLC -

""Isuzu Motors

 ;Isuzu Motors Limited;Isuzu Motors International Operations (Thailand) Co. LTD

""IMIT

-

""UTI

 -יוניברסל משאיות ישראל בע"מ.
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6.1

פעילות החברה ותיאור התפתחות עסקיה
.6.1.1

1

כללי
החברה התאגדה בישראל בשנת  ,1993כחברה פרטית ,בהתאם להוראות חוק החברות.
כאמור בסעיף  1לעיל ,הנפקת איגרות החוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה על פי תשקיף
זה ,באמצעות הצעת רכש חליפין ,הנה הצעה ראשונה של ניירות ערך של החברה
לציבור .לאחר הנפקת ניירות הערך על פי תשקיף זה ,ככל שתושלם ,תהפוך החברה
לחברת איגרות חוב כמשמעה בחוק החברות.
בעלי השליטה בחברה הנם היחידים המנויים בהערה  2תחת סעיף  3.3.1לעיל,
באמצעות חברת המזרח המחזיקה במישרין ובעקיפין ,במלוא ) (100%הון המניות
המונפק והנפרע של החברה ,2כמפורט בסעיף  3.6.2לעיל.
לפרטים בדבר עסקה משנת  2016שבמסגרתה רכשה חברת המזרח כ 46.1% -מהון
המניות המונפק והנפרע של החברה ובדבר עסקה נוספת משנת  2017שבמסגרתה רכשה
חברת המזרח כ 3.9% -מהון המניות של החברה באמצעות רכישת מניות חברה
המחזיקה במניות החברה ,ראו סעיף  3.4לעיל.
הקבוצה עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב ,החכרת כלי רכב )ליסינג תפעולי(,
השכרת כלי רכב לזמן קצר ומתן שירותי תחזוקה ומוסך לכלי הרכב שבבעלותה
והמשווקים על ידיה ,בפריסה ארצית.
בין היתר ,קשורה הקבוצה בהסכמי זיכיון שלפיהם החברה מייבאת ומשווקת בישראל
מזה שנים רבות )באמצעות החברה או בעלי מניותיה ,עוד קודם היווסדה של החברה(,
כלי רכב מתוצרת  ,GMמיצרניות הרכב המובילות והוותיקות בעולם ,כמפורט בסעיף
 6.3.1להלן וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת ) IMITמקבוצת  (Isuzu Motorsכמפורט
בסעיף  6.8.17.2להלן .בנוסף ,קשורה הקבוצה בהסכם זיכיון המתיר לה ,בין היתר,
לעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר  Avisלהשכרת כלי רכב וכן לתחום
הליסינג התפעולי שמפעילה הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.1.3.1להלן.3
בשנים האחרונות ניכרת בענף הרכב בישראל מגמה של יצירת קבוצות רכב ,המשלבות
פעילות של ייבוא כלי רכב ,השכרה ,ליסינג ומתן שירותים נלווים כגון :תחזוקה ,מימון

1

בהתאם להוראות התוספת הראשונה לתקנות פרטי התשקיף ,התיאור במסגרת פרק  6זה מובא ככלל ,לתקופה
שתחילתה שנתיים לפני יום  1בינואר של השנה שבה מוגש התשקיף וסיומה סמוך למועד הגשת התשקיף.

2

מתוך זה ,שיעור של  60.925%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה מוחזק במישרין על ידי חברת המזרח והיתר
)בניכוי מניות רדומות המוחזקות על ידי החברה(  -שיעור של כ - 39.066% -מוחזק על ידי טאלדן .טאלדן הנה חברה
פרטית המצויה בבעלות ושליטה מלאה של חברת המזרח באמצעות קרדן שותפויות בע"מ ,המצויה אף היא בבעלות
ושליטה מלאה של חברת המזרח.

3

יצוין ,כי תוקף הזיכיון האמור נקבע עד ליום  31דצמבר  2016בחודש ספטמבר ,2016 ,חתמה פתרונות תחבורה עם
 Avisאירופה על מכתב כוונות ,לפיו ,אישרו הצדדים כי בכוונתם לנהל מו"מ במטרה להתקשר בהסכם רישיון חדש,
לתקופה של חמש שנים ,שתחילתה ביום  1בינואר .2017
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וביטוח .בהקשר זה יצוין ,כי בחודש ינואר  ,2014השלימה החברה הליך של הצעת רכש
מלאה לרכישת מניות פתרונות תחבורה אשר הוחזקו על ידי הציבור ,בנוסף למניותיה
שהוחזקו על ידי החברה עובר להצעת הרכש .בעקבות הצעת רכש מלאה זו ,מחזיקה
החברה במלוא מניותיה של פתרונות תחבורה .נכון למועד התשקיף ,הקבוצה ממשיכה
לפעול לאיתור תחומי פעילות חופפים או דומים ולבחון אפשרויות לאיחוד וצמצום
מערכים חופפים או סינרגטיים .במסגרת זו ,במהלך שנת  2016השלימו החברה
ופתרונות תחבורה מעבר למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד בעיר לוד .להערכת
החברה ,המהלכים האמורים וחיזוק הסינרגיה כאמור ,צפויים להוביל להתייעלות
וחיסכון בהוצאות הקבוצה בתחומים שונים ולשיפור באיכות השירות.
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.6.1.2

מבנה ההחזקות של החברה
להלן תרשים מבנה ההחזקות של החברה* ,נכון למועד התשקיף:

החברה )(UMI

50%

100%

100%

יוניברסל
משאיות
ישראל
בע"מ
)(UTI

99.99%

דן ליס
א-קאר 1988
)טרייד אין(
בע"מ

100%

יו.אם.אי
מרכז
שירות
חיפה
בע"מ

שגיא
מוטורס
סנטר 2006
בע"מ

100%

בית קבוצת
יוניברסל
מוטורס
ישראל
בע"מ

50%

כהן
מוטורס
חדרה
בע"מ

100%

כוכבי
הרכב
שווק
)(1996
בע"מ

50%

יו.אם.אי
סוכנות
לביטוח
)(1994
בע"מ

דן רכב
ותחבורה
ד.ר.ת
שירותי
תיירות
בע"מ

TBIF Dan

Leasing
Ltd.

75%

אוטו
איטליה
איי.אל
בע"מ

* מתוארות החברות הפעילות ,שפעילותן אינה זניחה ,המוחזקות על ידי החברה.
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יו.טי.אס -
יוניברסל
פתרונות
תחבורה
בע"מ
)(Avis

34%

100%

Dan Rent
a Car
(USA) Inc

100%

100%

CFI “VIP”Rent
)Avis
אוקראינה(

.6.1.3

תיאור תמציתי של החברות העיקריות המוחזקות על-ידי החברה ,ועיקר הפעילות
המבוצעת בהן
פעילות הקבוצה אשר מבוצעת באמצעות החברות המוחזקות על-ידי החברה ,הנה
בתמצית ,כדלקמן:
.6.1.3.1

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )בשמה הקודם קרדן רכב
בע"מ( )"פתרונות תחבורה"(  -חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת
 1986ומצויה בבעלות ושליטה מלאה של החברה .בחודש דצמבר 2013
רכשה החברה  76.4%ממניות פתרונות תחבורה ,ביום  20בינואר ,2014
השלימה החברה הליך של הצעת רכש מלאה ,על פי סעיף  336לחוק
החברות ,לרכישת יתרת מניות פתרונות תחבורה אשר הוחזקו על ידי
הציבור ,ומאותו מועד ,פתרונות תחבורה הנה חברה פרטית בבעלות
ושליטה מלאה של החברה .בהתאם לכך ,מניותיה של פתרונות תחבורה
נמחקו מהמסחר בבורסה והיא הפכה לחברת איגרות חוב ,כמשמעה בחוק
החברות .נכון למועד התשקיף ,קיימות במחזור איגרות חוב )סדרות ח' ו-
ט'( וניירות ערך מסחריים )סדרות  4ו (5 -של פתרונות תחבורה ובהתאם
לכך ,פתרונות תחבורה הנה חברה מדווחת כמשמעה בחוק ניירות ערך.4
לפתרונות תחבורה זיכיון מטעם  ,Avis Budget EAMEA5המתיר לה
לעשות שימוש בישראל בשיטת  ,Avisבסימני  Avisובמערכת המחשוב
להשכרת כלי רכב ולפעול כסוכנה של  Avisלקבלת הזמנות להשכרת רכב
ברחבי העולם .תוקף הזיכיון האמור הנו עד ליום  31דצמבר  2016ופתרונות
תחבורה פועלת להארכתו .בהקשר זה יצוין ,כי בחודש מאי  2016נחתם
מכתב כוונות ) (Letter Of Intentבין פתרונות תחבורה לבין  Avisאירופה,
להארכת הסכם הרישיון עד ליום  31בדצמבר  ,2021כמפורט בסעיף
 6.10.1.1להלן .באמצעות פתרונות תחבורה ,פועלת הקבוצה בתחומי
הליסינג התפעולי והשכרת הרכב לזמן קצר ,כפי שיפורט להלן בסעיפים
 6.10ו ,6.11 -בהתאמה.

4

איגרות החוב האמורות מוצעות על פי תשקיף זה בהצעת רכש חליפין ,כמפורט בפרק  2לעיל ,באופן שבו ,ככל
שתתקבל הצעת רכש החליפין במלואה ולאחר שייפרעו במלואם ניירות הערך המסחריים שהונפקו על ידי פתרונות
תחבורה ,תחדל פתרונות תחבורה להיות תאגיד מדווח כאמור.

5

למיטב ידיעת החברה Avis ,אירופה הנה חברה פרטית רשומה באנגליה ,המוחזקת על ידי  Avisארה"ב ,שהנה חברה
ציבורית שהתאגדה בארה"ב )אשר למיטב ידיעת החברה ,מניותיה נסחרות בבורסת הנאסד"ק והנה מחזיקה במותג
 Avisובמותג  Budgetהשכרת רכב ,וכן במספר מותגים נוספים ,הקשורים עם עולם התיירות והמלונאות( .למיטב
ידיעת החברה Avis ,אירופה הנה בעלת הזיכיון לעשות שימוש בלעדי בשם  Avisשאותו קיבלה מ Avis -ארה"ב.
למיטב ידיעת החברה ,הזיכיון האמור כולל את זכות השימוש בסימן המסחר  ,Avisבשיטות  Avisלהשכרת כלי רכב
והחכרתם ובתכנת המחשב  Wizardעד לשנת  2036ברחבי אירופה ,המזרח התיכון ,אפריקה ואסיה .יצוין ,כי למיטב
ידיעת החברה Avis ,אירופה מחזיקה גם במותג  ,Budgetאשר מופעל בישראל ללא כל קשר לקבוצה.
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.6.1.3.2

דן ליס א-קאר ) 1988טרייד אין( בע"מ )"דן ליס"(  -חברה פרטית
שהתאגדה בישראל בשנת  1988ומוחזקת בשיעור של  99.99%על ידי
פתרונות תחבורה .דן ליס הנה בעלת תו סוחר בכלי רכב על פי פקודת
התעבורה המהווה תחליף לרישיון רכב ומאפשר שימוש בכלי רכב על ידי
סוחר רכב ,בין היתר ,לקניית רכב ומכירתו דרך עיסוק .באמצעות דן ליס
מבצעת החברה בעיקר עסקאות של (1) :מכירת כלי רכב בתום תקופת
ליסינג תפעולי; ) (2מכירת כלי רכב ששימשו את פתרונות תחבורה להשכרה
לזמן קצר; ) (3מכירת כלי רכב משומשים מלקוחות שרכשו מהקבוצה כלי
רכב ) (4) ;(Trade Inמכירת כלי רכב "אפס קילומטר" ממותגי החברה
ויבואנים אחרים.

.6.1.3.3

בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ  -חברה פרטית שהתאגדה
בישראל בשנת  ,1970המצויה בבעלות ושליטה מלאה של פתרונות תחבורה,
ואשר באמצעותה מחזיקה החברה במקרקעין בלוד שעליהם בנויים משרדי
הקבוצה.

.6.1.3.4

אוטו איטליה איי.אל .בע"מ )"אוטו איטליה"(  -חברה פרטית שהתאגדה
בישראל בשנת  ,2009המוחזקת על ידי פתרונות תחבורה בשיעור של .75%
באמצעות אוטו איטליה עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של רכבי פרארי
ומזראטי לישראל ,כמפורט בסעיף  6.15.1להלן.

.6.1.3.5

" Avis") CFI "VIP-Rentאוקראינה"(  -הנה חברה כלולה המוחזקת על
ידי הקבוצה ,בעקיפין ,בשיעור של  .634%באמצעות  Avisאוקראינה
עוסקת הקבוצה בפעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה תחת
המותג  ,Avisכמפורט בסעיף  6.15.2להלן.

.6.1.3.6

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )" - ("UTIחברה פרטית שהתאגדה
בישראל בשנת  ,1994אשר מוחזקת בשיעור של  50%על ידי החברה ויתר
מניותיה מוחזקות על ידי תעבורה אחזקות UTI .7הנה חברה כלולה של
החברה אשר דוחותיה מצורפים לדוחות הכספיים של החברה ליום 31
בדצמבר  .2016באמצעות  UTIעוסקת הקבוצה בעיקר בייבוא ושיווק
בישראל של דגמי משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,הכול  -כפי
שיפורט בסעיף  6.12להלן; יצוין ,כי בהסכם בעלי מניות שנחתם בשנת

6

יצוין ,כי  Avisאוקראינה הנה חברת בת בבעלות מלאה של  ,TBIF Dan Leasing Ltdשהנה חברה פרטית המאוגדת
בקפריסין ,המוחזקת על ידי פתרונות תחבורה בשיעור של  34%ויתר מניותיה מוחזקות על ידי חברה זרה המצויה
בשליטתה בעקיפין של קרדן ישראל.

7

למיטב ידיעת החברה ,תעבורה הינה חברה פרטית ,אשר מוחזקת בשיעור של  50%על ידי אברהם לבנת בע"מ,
ובשיעור של  50%על ידי נשר מפעלי מלט בע"מ אשר בשליטת כלל תעשיות בע"מ.
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 1995בין תעבורה אחזקות לבין החברה ,נקבע בין היתר ,מנגנון למינוי
דירקטור נוסף אד-הוק לצורך הצבעה בעניין שלגביו לא נתקבלה החלטה
בשל שוויון קולות בדירקטוריון  .UTIכמו כן ,נקבע בהסכם כי לצדדים
תהא זכות סירוב ראשון במקרה שהצד השני יהיה מעוניין למכור את
החזקותיו ב.UTI -
.6.1.3.7

יו.אם.איי מרכז שירות חיפה בע"מ  -חברה פרטית שהתאגדה בישראל
בשנת  2003המצויה בבעלות מלאה של החברה ,אשר באמצעותה מפעילה
החברה מוסך מורשה בחיפה.

.6.1.3.8

שגיא מוטורס סנטר  2006בע"מ  -חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת
 2006המצויה בבעלות מלאה של החברה ,אשר באמצעותה מפעילה החברה
אולם תצוגה ומוסך מורשה בפתח תקווה.

.6.1.3.9

כהן מוטורס חדרה בע"מ  -חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת 2008
המצויה בבעלות מלאה של החברה ,אשר באמצעותה מפעילה החברה אולם
תצוגה ומוסך מורשה בחדרה.

.6.1.3.10

כוכבי הרכב שווק ) (1996בע"מ  -חברה פרטית שהתאגדה בישראל בשנת
 1996אשר מוחזקת בשיעור של  50%על ידי החברה ,ויתר מניותיה
מוחזקות ,למיטב ידיעת החברה ,על ידי א.א.א .אימפריה נכסים )(2011
בע"מ ) (25%וזינו אחזקות )א.ז  (2014 -בע"מ ) .(25%באמצעות כוכבי
הרכב שווק ) (1996בע"מ מפעילה החברה אולם תצוגה ומוסך מורשה
בחולון.

6.2

רכישה ,מכירה או העברה של נכסים בהיקף מהותי שלא במהלך העסקים הרגיל
לפרטים בדבר רכישה עצמית של מניות החברה אשר הוחזקו על ידי ) GMODחברה בת של
 ,(GMשבוצעה במהלך השנים  2013ו ,2014 -ראו סעיף  6.4.1להלן.

6.3

תחומי הפעילות של החברה
הקבוצה פועלת תחת חמישה תחומי פעילות ,כדלקמן:
6.3.1

תחום מכירת כלי רכב חדשים לרבות טרייד אין )"תחום מכירת הרכב"(
תחום מכירת הרכב מהווה את תחום הפעילות העיקרי של הקבוצה וההכנסות ממנו
היוו ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2016כ 42.6% -מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה
הכספיים המאוחדים )לאחר נטרול הכנסות בין-מגזריות( .תחת תחום זה עוסקת
החברה בייבוא ושיווק של כלי רכב מתוצרת  GMתחת המותגים "שברולט" ו-
"קאדילק" )המיוצרים במפעלי  GMבצפון אמריקה ובקוריאה( ושל כלי רכב מתוצרת
"איסוזו" )המיוצרים בתאילנד( )"מותגי החברה"(.
כמו כן ,תחת תחום מכירת הרכב מבצעת הקבוצה פעילות טרייד-אין )- (Trade In
מכירת כלי רכב ממותגי החברה כאשר חלק מהתמורה משולם על ידי הלקוח בשיטת
ו9-

הטרייד-אין ,וכלי רכב המשומשים הנמסרים לחברה במסגרת העסקה נמכרים
ללקוחות פרטיים וסוחרי מכוניות .פעילות הטרייד-אין מהווה כלי שיווקי בענף מכירת
הרכב ,על ידי רכישה של כלי רכב משומשים מלקוחות המעוניינים לרכוש כלי רכב
חדשים המיובאים על ידי החברה.
לתיאור נרחב של פעילות הקבוצה בתחום מכירת הרכב ,ראו סעיף  6.8להלן.
6.3.2

תחום חלפים מרכזי שירות ותחזוקה )"תחום השירות והחלפים"(
במסגרת תחום השירות והחלפים עוסקת הקבוצה בייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב
המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה
או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה ,באמצעות  5מוסכים מורשים בבעלות
מלאה או חלקית של החברה )לרבות מרכז השירות המרכזי( ובאמצעות  45מוסכים
מורשים המופעלים על ידי זכיינים ושירותי ביטוח אלמנטרי )בעיקר עבור כלי הרכב
הנמכרים על ידי החברה( .בנוסף ,משווקת החברה חלפים למפיצים עצמאיים
וללקוחות פרטיים דוגמת חנויות חלפים ,מוסכים לא מורשים וכיו"ב .ייבוא ושיווק
חלקי החילוף על ידי החברה נעשה על פי הסכמים עם יצרניות הרכב .נכון ליום 31
בדצמבר  ,2016היווה תחום השירות והחלפים כ 7.3% -מסך ההכנסות של החברה
בדוחותיה הכספיים המאוחדים )לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות(.
לתיאור נרחב של פעילות הקבוצה בתחום השירות והחלפים ,ראו סעיף  6.9להלן.

6.3.3

ליסינג תפעולי )"תחום הליסינג התפעולי" או "תחום הליסינג"(
במסגרת תחום הליסינג עוסקת הקבוצה ,באמצעות פתרונות תחבורה ,בהשכרה
בשיטת הליסינג התפעולי ,בישראל ,של כלי רכב מסוגים שונים ,פרטיים ומסחריים,
לקהל לקוחות בעיקר מן המגזר העסקי ,לתקופות משתנות )לרוב  3שנים( ,תמורת
תשלום חודשי קבוע .בשיטת הליסינג התפעולי ,מקבל הלקוח מהחברה חבילת שירות,
הכוללת רכב ,שירותי מוסך ,רישוי ,ביטוח חובה ,הגבלת תשלום נזק במקרה תאונה או
גניבה ,רכב חלופי ,שירותי דרך ושירותי שינוע באמצעות מאגר נהגים .בתום התקופה
שבה שימש כלי הרכב להשכרה בשיטת הליסינג התפעולי כאמור ,מוכרת פתרונות
תחבורה את כלי הרכב באמצעות דן ליס .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016היווה תחום
הליסינג )לרבות ההכנסות בגין המכירה בתום תקופת החכירה ,באמצעות דן ליס
כמתואר לעיל( כ 31.6% -מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים
)לאחר נטרול הכנסות בין מגזריות(.
לתיאור נרחב של פעילות הקבוצה בתחום הליסינג התפעולי ,ראו סעיף  6.10להלן.

6.3.4

השכרת כלי רכב לזמן קצר )"תחום השכרת הרכב"(
במסגרת תחום השכרת הרכב עוסקת הקבוצה ,באמצעות פתרונות תחבורה ,בהשכרה
בישראל של כלי רכב מסוגים שונים ,פרטיים ומסחריים ,לקהל לקוחות ישראלים
ותיירים ,לתקופות משתנות )החל ביום אחד ועד לתקופה של שנה( ובתעריפים
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משתנים .בתום התקופה שבה שימש הרכב להשכרה כאמור ,מוכרת פתרונות תחבורה
את כלי הרכב באמצעות דן ליס .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016היווה תחום השכרת
הרכב כ 5.9% -מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים )לאחר
נטרול הכנסות בין מגזריות(.
לתיאור נרחב של פעילות הקבוצה בתחום השכרת הרכב ,ראו סעיף  6.11להלן.
6.3.5

ייבוא ,שיווק והפצה של משאיות ואוטובוסים )"תחום הרכב הכבד"(
במסגרת תחום זה ,עוסקת הקבוצה ,באמצעות  ,UTIבייבוא ושיווק בישראל של
משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,וכן בייבוא והפצה של אוטובוסים.
לתיאור נרחב של פעילות הקבוצה בתחום הרכב הכבד ,ראו סעיף  6.12להלן.

נוסף על פעילותה במסגרת תחומי הפעילות המפורטים לעיל ,עוסקת הקבוצה בפעילויות שאינן
מהוות רכיב עסקי מהותי של הקבוצה .פעילויות אלו כוללות בין היתר מכירת שוברים
להשכרת כלי רכב בחו"ל ,פעילות טרייד אין למעט כמפורט בסעיף  6.3.1לעיל ,מכירת רכבי
"אפס קילומטר" של כלי רכב שאינם ממותגי החברה ,השכרת נדל"ן ופעילות ביטוח.
בנוסף ,עוסקת הקבוצה ,באמצעות חברה כלולה של החברה  -אוטו איטליה ,בייבוא ומכירה של
רכבי פרארי ומזראטי לישראל; לתיאור פעילותה של אוטו איטליה ,ראו סעיף  6.15.1להלן.
כמו כן ,לקבוצה פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח אירופה )אוקראינה( ,תחת המותג
 ,Avisבאמצעות חברה כלולה של החברה  Avis -אוקראינה  -כמפורט בסעיף  6.15.2להלן.
6.4

6.5

השקעות בהון החברה ועסקאות במניותיה
6.4.1

במהלך השנים  2013ו 2014 -במסגרת מהלך כולל של רה-ארגון שבוצע בחברה
ובהחזקות בה ,ביצעה החברה רכישה עצמית של  10%מהון המניות המונפק והנפרע
שלה אשר הוחזקו על ידי  GMODוכן מניות ניהול ,בתמורה כוללת של 68,500,000
ש"ח.

6.4.2

ביום  16בספטמבר  2013התקשרה החברה בעסקה שלפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ
ומחברת המזרח את החזקותיהן בפתרונות תחבורה .הרכישה כאמור נעשתה בחלקה,
בתמורה להקצאת מניות של החברה ,לפי מחיר של  36ש"ח למניה.

6.4.3

ביום  28בספטמבר  2016התקשרה חברת המזרח עם קרדן ישראל בעסקה שלפיה
רכשה  46.1%מההחזקות במישרין ובעקיפין בחברה ,כמפורט בסעיף  3.4.1.1לעיל.
סה"כ התמורה בגין העסקה האמורה הסתכמה ב 397,349 -אלפי ש"ח והמחיר ממוצע
המשתקף למניה של החברה הסתכם בכ 747 -ש"ח למניה.

חלוקת דיבידנדים
6.5.1

ביום  10ביוני  2015חילקה החברה לבעלי מניותיה דיבידנד בסכום כולל של כ17 -
מיליון ש"ח .פרט לכך ,החברה לא חילקה דיבידנדים לבעלי מניותיה בשלוש השנים
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שקדמו לתאריך הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  2016ועד למועד
התשקיף.
6.5.2

על פי הדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2016לחברה "רווחים ראויים
לחלוקה" ,כמשמעם בסעיף  302לחוק החברות ,בסכום של  514,695אלפי ש"ח.

6.5.3

החברה לא אימצה מדיניות חלוקת דיבידנדים.

6.5.4

כמפורט בסעיף  6.16.2להלן ,החברה התחייבה כלפי הבנקים המממנים ,לעמוד
באמות מידה פיננסיות ,אשר עשויות להשפיע על יכולת החברה לחלק דיבידנדים לבעלי
מניותיה.
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חלק  - 2מידע אחר
6.6

מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של הקבוצה
להלן תמצית הנתונים הכספיים של החברה )מאוחדים ,באלפי ש"ח( ,לגבי תחומי פעילותה:
2016

תחום מכירת
הרכב
אלפי
%
ש"ח
הכנסות

תחום השירות
והחלפים
אלפי
%
ש"ח

תחום השכרת
הרכב
אלפי
%
ש"ח

תחום הליסינג
אלפי
%
ש"ח

עלויות*

1,668,200

45.2

333,113

9.0

קבועות

336,209

21.8

142,693

51.9

116,082

משתנות

1,206,743

78.28

132,245

48.1

911,189

88.7

44.4

274,938

7.9

1,027,271

29.6

221,532

13.0

58,175

27.6

65,417

31.0

9,167

תחום הרכב
הכבד
אלפי
%
ש"ח
152,779

4.1

אחרים
אלפי
ש"ח

1,092,688

29.6

230,699

6.3

11.3

38,768

17.5

25,097

182,764

82.5

101,022

80

6.4

126,120

3.6

283,291

4.3

26,659

12.6

24,245

19.9

209,709

התאמות
%
5.7

אלפי ש"ח
)(367,549

3,319,639

70,256

24.6

-

729,105

213,034

75.2

-

2,746,995

8.1

)(337,248

11.5

)(30,301

)(337,243

התאמת עלויות לסך מאוחד
סה"כ

רווח המגזר**

1,542,953
27,420

סה"כ

3,138,857
180,782

הוצאות שלא יוחסו למגזר

)(176,992

רווח מפעולות רגילות

3,790

חלק המיעוט בהכנסות

257

סך נכסים ליום 31.12.2016

3,825,945

סך התחייבויות ליום 31.12.2016

3,215,200

2015
תחום מכירת
הרכב
אלפי
%
ש"ח
1,489,677

הכנסות

תחום השירות
והחלפים
אלפי
%
ש"ח

תחום השכרת
הרכב
אלפי
%
ש"ח

תחום הליסינג
אלפי
%
ש"ח

עלויות*

44.6

308,416

9.2

קבועות

215,126

14.8

109,244

42.7

105,817

משתנות

1,238,427

85.2

146,595

57.3

864,983

7.0

1,049,204

31.4

235,354

10.9

32,739

14.3

89.1

196,200

85.7

תחום הרכב
הכבד
אלפי
%
ש"ח

אחרים
אלפי
ש"ח

%

3.9

127,088

3.8

35,681

33.1

26,091

23.4

-

72,116

66.9

85,408

76.6

-

129,373

התאמות

אלפי ש"ח
)(114,450

3,024,662
524,698
2,603,729

התאמת עלויות לסך מאוחד
סה"כ
רווח המגזר**

סה"כ

)(296,419

1,453,553

46.5

255,839

8.2

970,800

31.0

228,939

7.3

107,797

3.4

111,499

3.6

)(290,419

2,838,008

36,124

17.1

52,577

25.0

78,404

37.2

6,415

3.0

21,576

10.2

15,589

7.4

)(24,031

186,654
)(169,865

הוצאות שלא יוחסו למגזר
רווח מפעולות רגילות

16,789

חלק המיעוט בהכנסות

318

סך נכסים ליום 31.12.2015

3,485,538

סך התחייבויות ליום 31.12.2015

2,877,004

*

סיווג העלויות לעלויות קבועות ולעלויות משתנות ,נעשה על-פי קריטריון שלפיו ,הוצאה משתנה הנה הוצאה שסכומה הוא פועל יוצא
וישיר של היקף המכירה או הפקת השירות .לעומת זאת ,הוצאה קבועה אינה תלויה באופן ישיר בהיקף המכירה או הפקת השירות.

**

"רווח )הפסד( המגזר"  -רווח )הפסד( גולמי ,בניכוי הוצאות )הכנסות( מכירה והנהלה המיוחסות למגזר.

לפרטים בדבר ההתפתחויות שחלו בכל אחד מהסעיפים שלעיל ,לרבות במרכיביהם ,ראו סעיף "נתונים עיקריים"
מתוך תיאור עסקי החברה לדוח הדירקטוריון המצורף בסעיף  6.1להלן.
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6.7

סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה
להלן תיאור המגמות ,האירועים וההתפתחויות בסביבה הכללית והמאקרו-כלכלית שבה פועלת
הקבוצה ,אשר למיטב ידיעת החברה והערכתה ,יש להם או צפויה להיות להם השפעה מהותית
על התוצאות העסקיות או ההתפתחויות בקבוצה ,והשלכותיהם; כל התייחסות המופיעה
בסעיף  6.7זה באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות העתידיות בסביבה הכללית
שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה ,הנה בבחינת מידע הצופה פני
עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר אינו בשליטתה של הקבוצה או שאינו בשליטתה
הבלעדית ,ואינו ודאי.
6.7.1

מצב כלכלי בשוק הישראלי

8

המצב הכלכלי במשק הישראלי עשוי להשפיע על פעילותה של הקבוצה .הרעה במצב
הכלכלי בישראל עשויה לגרום בין היתר ,לקיטון רמות הביקוש לרכישת כלי רכב
חדשים ולשנות את תמהיל כלי הרכב החדשים הנרכשים ,כך שיכלול פחות כלי רכב
יוקרתיים ולא חסכוניים .כמו כן ,עשוי המצב הכלכלי במשק הישראלי להוביל לירידה
בביקוש לשירותי ליסינג תפעולי ולפגיעה בשוק כלי הרכב המשומשים ,דבר העלול אף
להשפיע על שווי צי כלי הרכב של החברה בתחומי הליסינג וההשכרה ועל יכולתה של
הקבוצה לממש כלי רכב מציי הרכב שלה .בנוסף ,הרעה במצב הכלכלי בישראל עלולה
להשפיע זמינות ועלויות האשראי בשוק ועל נזילותה של החברה.
במהלך שנת  2016חל שיפור בשוק העבודה בישראל וחלה ירידה הדרגתית בשיעור
האבטלה במשק ,משיעור של  5.2%בסוף שנת  2015לשיעור של  4.9%נכון לחודש
ספטמבר  .2016קצב הצמיחה של המשק הישראלי ברבעון השני של שנת  2016עמד על
כ ,3% -שיעור גבוה מהתחזיות המוקדמות של משרד האוצר ,בנק ישראל וקרן המטבע.
בצריכה הפרטית ובהשקעה בנכסים קבועים ,נרשם שיפור בקצב הצמיחה ביחס לשנת
.2015
הצמיחה הכלכלית בתחילת שנת  2016אופיינה בדשדוש ואף בירידה בקצב הצמיחה.
עם זאת ,במחצית השנייה של  2016נראתה צמיחה משמעותית בנתוני החשבונות
הלאומיים של מדינת ישראל ,שנבעה בעיקרה מרכישות מוגברות של מכוניות )הן
לשימוש פרטי והן במסגרת עסקאות ליסינג( .יצוין ,כי הגידול בהיקף מכירות הרכב
כאמור ,ארע על רקע השינוי הצפוי בשיעורי המס מכוח תקנות מס חדשות ביחס לכלי
רכב מזהמים )המס הירוק( ,שנכנסו לתוקף ביום  1בינואר .2017

8

ראו סקירה כלכלית שבועית 10 ,בינואר  ,2016אגף הכלכלן הראשי
http://mof.gov.il/ReportsAndReviews/Pages/SkiraCalcalit_100116.aspx
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במשרד

האוצר,

בכתובת:

6.7.2

שינויים במדד המחירים לצרכן ,בשיעור הריבית וברמת הצריכה במשק
שינויים בשיעורי הריבית ובמדד עשויים להשפיע על פעילות הקבוצה בתחומי
פעילותה ,על מחיר האשראי המועמד לה על ידי בנקים מסחריים לצורך פעילותה,
רווחיה ותזרימי המזומנים שלה .ב 5 -השנים האחרונות  2011 -עד ) 2016כולל( עלה
המדד המחירים לצרכן בשיעור מצטבר של כ .2% -בתוך כך ,ב 3 -השנים האחרונות,
חלה מגמה הפוכה ובשנת  2016ירד המדד ב ,0.2% -זאת לאחר ירידה של  1%בשנת
 .92015יצוין ,כי ככלל ,נוהגת פתרונות תחבורה להתקשר עם לקוחותיה בתחום
הליסינג ,בהסכמים הצמודים לעליית המדד ,כך שמתקיים מתאם בין השפעת שינויים
במדד על הכנסות הקבוצה והוצאותיה.
סביבת הריבית הבסיסית בישראל נמוכה מאוד בשנים האחרונות ,דבר שהביא בין
היתר ,לגידול הצריכה הפרטית ,בין היתר בדרך של נטילת מימון בנקאי לצורך רכישת
כלי רכב חדשים .כמו כן ,משפיעים שינויים בריבית על תוצאות הקבוצה בגין
התחייבויות שניטלו על ידיה.
שיעור האבטלה ושינויים בשכר הריאלי במשק עשויים להשפיע על היקף הצריכה
הפרטית ובין היתר על היקף עסקאות הליסינג ,היקפי הביקוש לכלי רכב חדשים
ולעיתים על הביקוש לכלי רכב משומשים .כאמור לעיל ,במהלך שנת  2016חלה מגמה
של שיפור בשוק העבודה בישראל וירידה הדרגתית בשיעור האבטלה במשק.10
קצב גידול האוכלוסייה ורמת המינוע )מספר כלי רכב ביחס ל 1,000 -איש( עשויים אף
הם להשפיע על הכנסותיה של החברה ממכירות כלי רכב; בישראל רמת המינוע ביחס
למדינות מפותחות נמוכה .משכך ,להערכת החברה ,הצפי הוא לגידול במצבת כלי
הרכב.

6.7.3

שערי החליפין של דולר ארה"ב

11

החברה רוכשת כלי רכב חדשים הנמכרים על ידיה בתחום מכירת הרכב וכן חלפים
המשמשים לתחום השירות והחלפים ,בעיקר בדולר ,בעוד שמרב הכנסותיה של החברה
הן שקליות .בהתאם לכך ,לשינויים בשער החליפין של הדולר לעומת השקל עשויה
להיות השפעה על תוצאות החברה.

9

לסטטיסטיקה,
המרכזית
הלשכה
באתר
ראו
http://www.cbs.gov.il/reader/newhodaot/hodaa_template.html?hodaa=201710014

10

בכתובת:
,2016
ספטמבר
המחקר,
חטיבת
של
המאקרו-כלכלית
התחזית
באתר
ראו
http://www.boi.org.il/he/NewsAndPublications/RegularPublications/DocLib3/ResearchDepartmentForec
ast/forecastseptember2016he.pdf

11

הנתונים מתוך אתר בנק ישראל ,בכתובת.http://www.boi.org.il/ :
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בכתובת:

במהלך שנת  2014עלה שער החליפין של הדולר לעומת השקל בשיעור של כ,12% -
ובמהלך שנת  2015חלה ירידה מזערית של שער החליפין של הדולר לעומת השקל
בשיעור של כ .0.33% -במהלך שנת  2016חלה ירידה של שער החליפין של הדולר לעומת
השקל בשיעור של כ ,1.45% -הגם כי במהלך שנת  2016אופיין שער החליפין כאמור
בתנודתיות גבוהה יחסית .מתחילת שנת  2017עד ליום  28במאי  ,2017הסמוך למועד
התשקיף ,ירד שער החליפין של הדולר לעומת השקל בשיעור של כ.7% -
יצוין ,כי ככלל ,על מנת להקטין את חשיפת החברה לשינויים בשער החליפין של הדולר
כאמור ,נוהגת החברה לבצע הגנות ביחס לשער החליפין כאמור.
6.7.4

המצב הביטחוני-מדיני בישראל
להערכת החברה ,המצב הביטחוני-מדיני במזרח התיכון בכלל ובישראל בפרט ,עשוי
להשפיע על פעילותה של הקבוצה ,בייחוד בתחום ההשכרה ,המושפע בין היתר ממצב
התיירות בישראל הן ברמה הארצית והן ברמה מקומית ואשר חלק ניכר מהלקוחות בו
הנם תיירים ,ובין היתר על עלויות השירותים הניתנים על ידי הקבוצה ועל ורווחיותה.
כמו כן ,התערערות המצב הביטחוני-מדיני או הגיאופוליטי באזור ובייחוד מלחמות
ורצף מתמשך של פעולות טרור קשות ,ככל שיארעו ,עשויים להשפיע על כניסת אוניות
לישראל דרך נמלי הים שלה ובכך על ייבוא כלי הרכב לישראל ,וכן לגרום להאטה
במשק הישראלי ולהשפיע על מצב הרוח הכללי במדינה ועל רמת הביקושים למוצרים
והשירותים המסופקים על ידי הקבוצה.
מדינת ישראל חשופה לאיומים ביטחוניים שונים ,מלחמות ופעולות טרור.
נוכח המבצע הצבאי "צוק איתן" שנערך בעזה בקיץ  2014והשלכותיו ,נפגע היקף
התיירות הנכנסת לישראל לאחר המבצע ,דבר שהוביל להאטה כלכלית כללית במשק
באותה תקופה .כפועל יוצא מכך ,במהלך אותה תקופה חלה ירידה בפעילות ההשכרה
התיירותית והפרטית של פתרונות תחבורה וירידה בהכנסותיה מתחומים אלו .לעומת
זאת ,בתחום מכירת הרכב לא חלה פגיעה משמעותית עקב המבצע.
בשלהי שנת  2015פקד את ישראל גל טרור שכונה "אינתיפאדת היחידים" .בשנת 2016
התמעטו אירועי הטרור בישראל לעומת שנת  2015ונרשמה רגיעה משמעותית במצב
הביטחוני ,דבר שהביא לצמיחה משמעותית בענף התיירות בשנת  ,2016עד כדי חזרה
לרמת שיא במספר התיירים הנכנסים לישראל מאז שנת  .2014על רקע זה ,למיטב
ידיעת החברה ,בשנת  2016ניכר גידול בענף השכרת הרכב בישראל.
פרט למתואר לעיל ,ב 3 -השנים האחרונות לא הייתה למצב הביטחוני בישראל השפעה
מהותית על תוצאותיה של הקבוצה.
הערכות החברה בסעיף  6.7.2זה לעיל ,מבוססות על ניסיון החברה ועל ניתוח
סובייקטיבי שלה בהתאם למידע המצוי בידיה נכון למועד התשקיף ,והן עשויות שלא
להתממש ,בין היתר אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה,
כמפורט בסעיף  6.24להלן.
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6.7.5

מחירי כלי רכב
במסגרת תחומי פעילותה מבצעת הקבוצה מכירות של כלי רכב משומשים ,הן כחלק
מחידוש ציי הרכב המשמשים אותה במסגרת תחומי הליסינג וההשכרה והן כחלק
מעסקאות טרייד-אין שמבצעת החברה במסגרת תחום מכירת הרכב .מחירי כלי הרכב
המשומשים בישראל מושפעים בין היתר מכמות רישיונות הנהיגה ,מצב המשק ,היצע
כלי הרכב המשומשים וכן ממחיריהם של כלי רכב חדשים .לפיכך ,להערכת החברה,
לשינויים במחירי כלי הרכב המשומשים בישראל עשויה להיות השפעה מהותית על
שווי ציי כלי הרכב של הקבוצה ,המהווים נכס מהותי של החברה .יצוין ,כי ערכם של
כלי הרכב שבבעלות הקבוצה נבחן באופן שוטף .ירידת שווי כלי הרכב עלולה להקטין
את תזרים המזומנים הנובע ממכירת כלי רכב.
לעומת זאת ,מחירי כלי רכב חדשים מושפעים בעיקר מעלויות רכישתם מהיצרן,
משערי החליפין כמפורט בסעיף  6.7.3לעיל ,משיעורי המיסוי החלים על כלי הרכב
ומהצורך להציג מחיר אטרקטיבי ביחס למתחרים.

6.7.6

מחירי הדלקים
בשנים האחרונות התאפיין שוק הדלק בעולם ובישראל ,בתנודתיות גבוהה יחסית ,בין
היתר על רקע אי היציבות המדינית ביטחונית במזרח התיכון .תנודות במחירי הדלק
יכולות להשפיע הן על העדפות הצרכן ועל תמהיל כלי הרכב הנרכשים על ידי לקוחות
החברה והן על הביקוש לעסקאות ליסינג תפעולי ועל מחירי המכוניות .שינוי במחירי
הדלקים עשוי להשפיע על תמהיל כלי הרכב החדשים הנרכשים על ידי לקוחות החברה
 כך ,התייקרות במחירי הדלקים ,עשויה להוביל לרכישת יותר מכוניות קטנות בעלותמנועים חסכוניים ופחות מכוניות בעלות נפח מנוע גדול שאינן חסכוניות בדלק .כמו כן,
מחירי דלק גבוהים יכולים להניע את לקוחות הליסינג של פתרונות תחבורה להעדיף
מכוניות חסכוניות בדלק ,המצוידות במנועים קטנים או בהנעה היברידית ולהקטין
הביקוש למכוניות בנזין בעלות מנועים בגודל בינוני וגדול .עלייה במחיר הדלק עשויה
להיות גורם משפיע בשיקולי העובד להעדיף עסקת ליסינג תפעולי ועלולה להיות שיקול
כנגד הצעת עסקת ליסינג תפעולי לעובדים על ידי המעסיקים.

6.7.7

המצב הביטחוני-מדיני באוקראינה
המצב הכלכלי והפוליטי באוקראינה עשוי להשפיע על פעילות הקבוצה באמצעות
החזקותיה ,באמצעות פתרונות תחבורה ,ב Avis -אוקראינה .בראשית שנת 2014
פרצה מלחמת אזרחים באוקראינה ובעקבותיה התערער המצב הכלכלי והפוליטי
באוקראינה וחלו שינויים חדים בשערי החליפין מול מטבע הגריבנה המקומי .במהלך
שנת  2015נחתם הסכם הפסקת אש באוקראינה שהביא לרגיעה יחסית.

כל התייחסות המופיעה בסעיף  6.7זה לעיל באשר להערכות החברה בקשר עם ההתפתחויות
העתידיות בסביבה הכללית שבה היא פועלת ובגורמים החיצוניים המשפיעים על פעילותה ,הנה
בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,שאינו בשליטתה של הקבוצה או
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שאינו בשליטתה הבלעדית ,ואינו ודאי .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי
מהערכות החברה האמורות לעיל ,בין היתר אם יחול שינוי במבנה השווקים שבהם פועלת
החברה או אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ,כמפורט בסעיף
 6.24להלן.
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חלק  - 3תיאור עסקי הקבוצה בתחומי פעילותה
6.8

תחום מכירת הרכב
6.8.1

מידע כללי על תחום הפעילות  -מאפייני תחום הפעילות
שוק הרכב בישראל מורכב משוק ראשוני ,שהוא שוק המכוניות החדשות ,שרובן
נמכרות על ידי יבואניות הרכב הפועלות בישראל ,ומשוק משני המתמקד בסחר
מכוניות משומשות.
בשוק כלי הרכב בישראל קיימים לקוחות משני סוגים עיקריים :לקוחות פרטיים
ולקוחות עסקיים קטנים הרוכשים כלי רכב בודדים ,וכן לקוחות מוסדיים )ציי רכב(,
כגון :חברות ליסינג ,חברות השכרת רכב ומנהל הרכב הממשלתי .12להערכת הנהלת
החברה ,כ 50% -מנתח השוק הראשוני של כלי רכב פרטיים בישראל הוא רכישות של
חברות ליסינג .13עסקאות אלה ,מחד ,מקטינות את הוצאות השיווק והמכירה ואת
עלויות מימון המלאי מאחר שהמכירה הנה בהיקפים גדולים ובמרוכז לחברות
הליסינג ,כך שגם זמן האחסנה של כלי הרכב הנמכרים בעסקאות ליסינג קצר יותר.
מאידך ,שיעור הרווחיות ממכירה לציי הרכב הנו נמוך.
אחד המאפיינים הבולטים של שוק הרכב בישראל הוא מעורבות ממשלתית משמעותית
שבאה לידי ביטוי בשיעורי מס גבוהים )מסי קנייה של בין כ 83% -ל 90% -ממחיר
 14CIFעל כלי רכב המיובאים מאירופה ומארה"ב וכ 90% -על כלי רכב המיובאים
מאסיה ,כולל מכס ומע"מ( ,וכן ברגולציה ההולכת ומחמירה במגמה להגביר את
התחרותיות בשוק כלי הרכב בישראל .גורמים אלה ,כמו גם בין היתר  -הבידוד
הגיאוגרפי ,היעדרו של ייצור מקומי המצמצם את זירת התחרות ונתח מכירות גבוה
לחברות הליסינג ,יוצרים שוק בעל רגישות גבוהה מאוד למחיר ,הגם כי תנודתיות
המחיר בשוק הנה נמוכה.
בנוסף ,שוק הרכב מושפע ,בין היתר ,ממחירי הדלקים )סולר ,גז ובנזין( ,אשר עשויה
להיות להם השפעה על היקף רכישות כלי הרכב ועל תמהיל שוק הרכב )סוג הרכב אותו
יבקשו לקוחות פוטנציאלים לרכוש( .ככלל ,עלייה במחירי הדלקים גוררת עמה מעבר
של הצרכנים לכלי רכב קטנים יותר ,בעלי מנועים בנפח  1.6ליטר ומטה ,דגמי מכוניות
מיני וסופר מיני עם תיבות הילוכים ידניות ,המאופיינים גם הם בצריכת דלק נמוכה
ביחס למכוניות עם תיבת הילוכים אוטומטית ,ואף מעבר למכוניות המונעות באנרגיות
חלופיות )כגון :היבריד ,חשמל ותאי דלק( .כמו כן ,שוק הרכב מושפע מטעמם של
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גוף האחראי על רכש ותחזוקה של כלי רכב עבור כלל משרדי הממשלה בישראל ויחידות הסמך שלהם.
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מבוסס על הערכות כלליות בשוק הרכב ,ופרסומים של חברות ציבוריות אשר להן פעילות בתחום הרכב.
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מחיר הסחורה שסופקה עד לגבולות מדינת ישראל ,כולל עלות ,דמי ביטוח והובלה שנדרשו עד נקודה זו.
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הצרכנים השונים והעדפותיהם על רקע שינויים טכנולוגיים ,מחיר וסחירות ,כל זאת,
באופן שעולה בקנה אחד עם המציאות המשתנה בהעדפות צרכנים בעולם.
חרף העובדה כי צריכת דלק עדיין מהווה גורם משמעותי בהעדפות הצרכן באשר לסוג
הרכב הנבחר על ידיו ,הרי שההשפעה של הירידה במחירי הדלק בשנים האחרונות
הייתה זניחה ביחס ללקוח הישראלי .גורם זה בשילוב רפורמת המיסוי הירוק )כמפורט
בסעיף  6.20.8להלן( והמודעות הסביבתית בשנים האחרונות ,הובילה ,למיטב ידיעת
החברה ,להתחזקות העדפתו של הצרכן הישראלי לכלי רכב קטנים )משפחתיות ,מיני
וסופר מיני( ,שצריכת הדלק שלהם פחותה ,המהווים ,למיטב ידיעת החברה ,כ70% -
מהיקף שוק הרכב הישראלי .כך ,לדוגמא ,בשנת  2015סיגמנט ) Aמכוניות המיני(
וסיגמנט ) Bמכוניות הסופר מיני( ,המאופיינות במנועים קטנים וחסכוניים ,אשר היוו
בשנת  2010כ 25% -משוק הרכב ,היוו בשנת  2016כ 32% -משוק הרכב ,וסיגמנט C
)המכוניות המשפחתיות( ירד מנתח של  48%משוק הרכב הישראלי בשנת  2010לנתח
של כ 24% -בשנת  .2016לעומת מגמת הקיטון בסיגמנטים האמורים ,חלה מגמה של
גידול בסיגמנט מכוניות המיני והסופר מיני כמפורט לעיל ,וכן בסיגמנט SUV
)הג'יפונים( שעלה מנתח של כ 7% -משוק הרכב הישראלי בשנת  2010לנתח של כ27% -
משוק הרכב הישראלי בשנת .2016
כמו כן ,היקף המכירות של כלי הרכב בישראל מושפע מהמצב הכלכלי של המשק
בישראל ולעיתים גם מהמצב הכלכלי בעולם .לאחר ירידה שחלה בהיקף המכירות
בשוק הרכב בישראל במהלך השנים  2011ו ,2012 -שנבעה בעיקר מההאטה במשק
ומירידה בביקושים מצד השחקנים המרכזיים בשוק ,החלה ,במהלך שנת  ,2013מגמת
התאוששות בשוק כלי הרכב בישראל ,אשר המשיכה וצברה תאוצה במהלך שנת ,2014
כאשר שנת  2016הייתה שנת שיא במסירות כלי הרכב בישראל והתאפיינה בהיקף
מכירות של  286,728כלי רכב חדשים )עד משקל  4טון( בהשוואה ל 254,748 -כלי רכב
חדשים מסיגמנט זה בשנת  2015ו 239,771 -כלי רכב חדשים מסיגמנט זה בשנת 2014
)עלייה של כ 12% -ביחס להיקף המכירות בשנת  2015ושל כ 20% -ביחס להיקף
המכירות בשנת .15(2014
כמו כן ,היקף המכירות של כלי הרכב בישראל והיקף המכירות של החברה בפרט,
מושפע מתנודות בשערי החליפין של מטבעות זרים ,בדגש )ביחס למותגי החברה( על
שער החליפין של הדולר אל מול השקל ,המשפיעים על הרווחיות של יבואני הרכב,
מחירי היצרן וכתוצאה מכך מחירי כלי הרכב ,ואף מביאים לשינויים בתמהיל כלי
הרכב המיובאים .מגמת ההתחזקות של שער החליפין של הדולר אל מול השקל
כמתואר בסעיף  6.7.3לעיל ,הביאה לעלייה במחירי היצרן המושפעים משער הדולר,
כדוגמת יצרני כלי הרכב הנמכרים על ידי החברה בתחום מכירת הרכב .בנוסף לאמור,

15

לא כולל משאיות כבדות .מבוסס על נתוני רישוי המופצים על ידי איגוד יבואני הרכב.
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התחזקות שער החליפין של הדולר אל מול השקל כאמור ,בשילוב מגמת היחלשות שער
החליפין של היורו אל מול השקל הניכרת בשנים האחרונות ,משפיעה לרעה על יכולת
התחרות של החברה אל מול יבואני רכב אחרים שמחירי היצרן שלהם מושפעים משער
היורו ,הנהנים בשנים האחרונות מיכולת תמחור טובה יותר של כלי הרכב המיובאים
על ידיהם מגוש האירו.
בנוסף ,בשנים האחרונות החלה בשוק כלי הרכב בישראל פרקטיקה של מכירת כלי רכב
"אפס קילומטר" על ידי יבואנים וגורמים שונים ,של כלי רכב שאינם נמנים על
המותגים המיובאים על ידיהם דרך כלל .תופעה זו הביאה אף היא ,לגידול היקף
מכירת כלי הרכב החדשים בישראל בשנת .2016
גורם נוסף שהשפיע בשנים האחרונות של היקף מכירות כלי הרכב בישראל ,היה
סביבת ריבית הנמוכה של האשראי הייעודי שהעמידו בנקים מסחריים למטרת רכישת
כלי רכב חדשים.
בהמשך לעלייה שחלה בהיקף מכירות כלי הרכב החדשים על ידי החברה בשנת 2016
)כפי שיפורט בסעיף  6.8.8.1להלן( ,הנהלת החברה צופה עלייה נוספת במחזור
המכירות של החברה בשנת  ,2017זאת ,בעיקר לאור השקות צפויות על ידי החברה של
דגמי רכב חדשים ואטרקטיביים במהלך שנת  2017ושינוי בתמהיל דגמי כלי הרכב
הנמכרים על ידי החברה ,כמפורט בסעיף  6.8.8.1להלן.
הערכות החברה בדבר העלייה הצפויה בהיקף מכירות כלי הרכב בישראל בשנת 2017
והשפעתה הצפויה על החברה ,הנן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה על בסיס היכרותה עם
שוק הרכב בישראל ,וכן על השקה בפועל של דגמי רכב חדשים על ידי החברה והיקף
מסירות כלי הרכב בשוק הרכב במהלך שנת  .2017התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות באופן מהותי מהערכות החברה כאמור ,בין היתר אם יחולו שינויי חקיקה
נוספים בחוק "המיסוי הירוק" ו/או אם יחול שינוי במדיניות יצרני כלי הרכב בקשר
עם מחירי היצרן ו/או שינויים במצב הכלכלי הגלובלי ו/או של שוק הרכב הישראלי
בפרט ,ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ,כמפורט
בסעיף  6.24להלן.
6.8.2

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
6.8.2.1

מכירת כלי רכב חדשים
בשנת  2016חלה עלייה של כ 26% -בהיקף מסירות כלי רכב חדשים על ידי
החברה ,שנבעה בעיקר מגידול במגוון הדגמים ומספר השקות של דגמים
חדשים המיובאים על ידי החברה )ביניהן השקתה של שברולט ספארק
האוטומטית( ,זאת לאחר ירידה בשיעור של כ 33.5% -שחלה בשנת 2015
בהיקף מסירות כלי רכב חדשים על ידי החברה לעומת שנת  - 2014ירידה
שנבעה בעיקר מחוסר בהיצע של דגמי כלי רכב אטרקטיביים ששווקו על
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ידי החברה במהלך שנת  2015על רקע התחזקות שער החליפין של הדולר
מול השקל ,אשר ייקרה את מחירי כלי הרכב שיובאו על ידי החברה.
6.8.2.2

טרייד-אין
במהלך שנת  2016ביצעה הקבוצה שינוי מבני שלפיו ,החל בחודש ינואר
 2016רוכזה פעילות הטרייד-אין של הקבוצה בחברת הבת דן ליס ,שהנה
בעלת תו סחר ועוסקת במכירת כלי רכב משומשים )כמפורט בסעיף
 6.1.3.2לעיל( ,זאת במטרה לרכז את פעילות מכירת כלי הרכב המשומשים
בחברה שתתמקצע ותגדיל את רווחיות הקבוצה בענף זה.
פעילות הטרייד-אין של הקבוצה כאמור ,כוללת רכישת כלי רכב משומשים
ומכירתם על ידי דן ליס .פעילות הטרייד-אין מעניקה לקבוצה יתרון
תחרותי ומשמשת ככלי שיווקי המתמרץ לקוחות פוטנציאליים לרכוש כלי
רכב המשווקים על ידי הקבוצה.
בשנת  2016שיעור של כ 85% -מההכנסות בגין כמות כלי הרכב שנמכרו
במסגרת פעילות הטרייד-אין של הקבוצה ,נבעו מעסקאות עם לקוחות
פרטיים ,זאת לעומת שיעור של כ 89% -בשנת .2015
כמו כן ,בשנת  ,2016שיעור של כ 23% -מהיקף המכירה של כלי רכב חדשים
ללקוחות פרטיים במסגרת תחום מכירת הרכב )בהיקף כספי של 197
מיליון ש"ח( היה כרוך בפעילות הטרייד-אין של הקבוצה ,זאת לעומת
שיעור של כ) 30% -בהיקף כספי של  216מיליון ש"ח( בשנת  ;2015יצוין ,כי
בשנת  2016מסרה הקבוצה  3,566כלי רכב במסגרת פעילות הטרייד-אין
שלה ,לעומת  3,153כלי רכב בשנת .2015

6.8.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.20להלן.

6.8.4

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום מכירת הרכב
בשנים האחרונות הושקו בישראל כלי רכב היברידים מסוג "פלאג-אין היבריד",
המשלבים מנוע בנזין עם מנוע חשמלי ואשר צורכים פחות דלק .במהלך שנת 2012
החל שיווקם של כלי הרכב החשמליים באופן מסחרי בישראל ,לאחר שניתן לכך אישור
משרד התחבורה .על פי נתוני איגוד יבואני הרכב בישראל ,היקף כלי הרכב החשמליים
שנמכרו בישראל בתקופה שמאז תחילת שיווקם כאמור ,היה מצומצם ביותר .יצוין ,כי
להערכת הנהלת החברה ,היקף המכירות המצומצם כאמור נבע בין היתר מההיצע
המוגבל של כלי הרכב החשמליים בישראל ,טווח הנסיעה העצמאית המוגבל שלהם,
מחירם הגבוה והעובדה כי טרם גובשו פתרונות ותשתיות מספקים להטענה
החשמלית; להערכת הנהלת החברה ,בשנים האחרונות החלה מגמת התחזקות של כלי
רכב היברידיים אשר צפויה להגדיל את שיעור כלי הרכב ההיברידיים מתוך כלל כלי
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הרכב בישראל .יצוין ,כי  GMנחשבת למובילה עולמית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה
אלטרנטיבית ואף הייתה הראשונה להציע רכב משפחתי חשמלי בעל מאריך טווח
נסיעה המיוצר ומשווק בארה"ב ובאירופה ,תחת המותג שברולט וולט .במהלך שנת
 2012ייבאה החברה כלי רכב בודדים מדגם שברולט וולט למטרות ניסוי ותקינה
בישראל .למיטב ידיעת החברה ,בשנת  2016הציגה  GMאת הדגם שברולט בולט ,שהנו
בעל טווח נסיעה ללא טעינה ,של כ 320 -קילומטר  -טווח הנחשב ,למיטב ידיעת
החברה ,הארוך ביותר בענף כלי הרכב החשמליים .החברה ממשיכה לבחון ייבוא
ושיווק מסחרי בישראל של כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית בשנים הקרובות.
בנוסף ,בשנים האחרונות החלו יצרניות רכב שונות בעולם לפתח כלי רכב אוטונומיים,
המסוגלים לנווט ולנסוע באופן עצמאי .בחודש דצמבר  2016הציגה  GMאבטיפוס של
רכב אוטונומי ונחשבת מובילה עולמית בפיתוח שיטות תחבורה מתקדמות וכלי רכב
מסוג זה .להערכת הנהלת החברה ,שיווקם של כלי רכב אוטונומיים באופן מסחרי,
כפוף ,נכון למועד התשקיף ,לחסמי רגולציה משמעותיים אשר לא ניתן להעריך אימתי
יוסרו.
הערכות החברה והנהלתה כאמור בסעיף זה לעיל הנן מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו
בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הכרותה עם שוק כלי הרכב בכלל ועם שוק כלי הרכב
ההיברידיים והחשמליים בפרט .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי
מהערכות החברה והנהלתה כאמור ,בין היתר אם יחול שינוי מהותי במחירי כלי הרכב
הללו ו/או שינוי בטכנולוגיה הקשורה להפעלתם ו/או במדיניות משרד התחבורה ו/או
בהיקף הביקושים בשוק ו/או בהסכמות המסחריות של החברה עם  GMבקשר לייבוא
ושיווק דגמי השברולט ההיברידיים והחשמליים לישראל.
6.8.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום מכירת הרכב
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום מכירת הרכב לשוק הישראלי,
הינם כדלקמן:
6.8.5.1

קיומו של קו מוצרים ודגמים רחב  -נכון למועד התשקיף משווקת החברה
כ 20 -דגמי רכב שונים ובכוונתה להשיק במהלך שנת  2017דגמי רכב
נוספים ,כמפורט בסעיף  6.8.8.1להלן.

6.8.5.2

שיווק ומיתוג  -רשת שיווק מקצועית בפריסה ארצית המתאפיינת ברמת
שירות ושביעות רצון לקוחות מהגבוהות בענף הרכב ומיתוג גבוה של דגמי
הרכב בקרב הצרכנים.

6.8.5.3

רשת שירות מורשה בפריסה ארצית ,זמינות ומקצועיות של המכונאים
במוסכים המורשים  -החברה מעניקה ללקוחותיה שירותי תחזוקה
ומוסכים באמצעות  52מוסכים הפרוסים ברחבי הארץ ,ושוקדת על עריכת
הדרכות למכונאי החברה וטכנאיה במוסכיה המורשים ,כפי שיפורט בסעיף
 6.9.5.4להלן.
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6.8.5.4

זמינות מקורות אשראי  -החזקת מלאי כלי רכב המאפשר מכירה ללקוחות
החברה ללא המתנה של תקופה ארוכה על ידי הלקוח ,כרוכה בהעמדת
מימון בהיקפים גדולים יחסית.

6.8.5.5

השפעת הגלובליזציה על  - GMלמיטב ידיעת החברה ,בשנת  2016מכרה
 GMכ 15.5 -מיליון כלי רכב והיא ממוקמת במקום השישי בין יצרניות
הרכב בעולם מבחינת כמות כלי הרכב הנמכרים .בשנים האחרונות החלה
 GMלייצר יותר ויותר דגמי כלי רכב גלובליים ,שבהם מורכבים חלקים
שונים ממגוון מפעלים ומקומות שונים ברחבי העולם לאור התמחות גדולה
יותר של גורמי הייצור במקומות שונים בעולם .הייצור הגלובלי מקנה ל-
 GMיתרון תחרותי על פני יצרני רכב אחרים בייצור כלי רכב מהרכיבים
האיכותיים ביותר ובמחירים תחרותיים.

6.8.5.6

6.8.6

פעילות הטרייד-אין  -לצד מכירת כלי רכב חדשים ,מבצעת הקבוצה גם
טרייד-אין במגוון כלי רכב משומשים למכירה .פעילות זו מעניקה לחברה
יתרון תחרותי ומהווה כלי שיווקי לרכישת כלי רכב חדשים המיובאים על
ידי החברה.

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום מכירת הרכב ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,חסמי הכניסה המרכזיים בתחום מכירת הרכב הנם:
6.8.6.1

העובדה כי כניסה לתחום זה כרוכה בהסכם בכתב עם יצרן רכב במדינת
חוץ למכירת רכב מתוצרתו ,בישראל ,לתקופה שלא תפחת מ 3 -שנים
ואחזקת מלאי של מוצרי תעבורה אשר יאפשרו אספקתם ללקוחות
הרוכשים את כלי הרכב ,בתוך המועדים הקבועים בחוק.

6.8.6.2

הון עצמי מינימלי ,המתחייב מהיקפי הפעילות הכספית הגבוהים הכרוכים
בייבוא רכב חדש לישראל.

חסם היציאה המרכזי בתחום ,על אף שלהערכת החברה הוא איננו מהווה חסם יציאה
משמעותי ,הנו החובה המוטלת על יבואני רכב ,מכוח חוק רישוי שירותים ,לספק
מוצרי תעבורה )שירות ,חלפים ואחריות( לרכב המיובא במשך  7שנים לפחות מיום
מכירתו לראשונה לצרכן .לפרטים נוספים ,ראו סעיף  6.20להלן.
6.8.7

תחליפים למוצרי תחום מכירת הרכב ושינויים החלים בהם
התחליפים למוצרי החברה בתחום הינם שכירות של כלי רכב לזמן קצר או ליסינג
תפעולי לתקופות ארוכות יותר.

6.8.8

מוצרים ושירותים
6.8.8.1

כלי הרכב המיובאים על ידי החברה ומשווקים על ידיה נכון למועד
התשקיף ,הם כדלקמן :מכוניות פרטיות ומסחריות ממותגי שברולט
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וקאדילק ,המיוצרים על ידי ) GMכלי רכב משפחתיים ,רכבי שטח ,כלי
רכב מסחריים ,משאיות קלות ,כלי רכב מנהלים וכלי רכבי מדגמי יוקרה(
וטנדרים מתוצרת איסוזו.
בשנת  2016השיקה החברה מספר דגמי כלי רכב  -שברולט ספארק )גיר
אוטמטי( ,מאליבו ,אקווינוקס ,קאמרו; קאדילק ) XT5חלף דגם ,(SRX
קאדילק  ,CT6ושברולט קרוז החדשה .בשנת  2017בכוונת החברה להשיק
מספר דגמים חדשים לדגמי כלי הרכב  -שברולט סילוורדו ,סוואנה,
אקווינוקס ,טרוורס ואיסוזו די-מקס.
בתחילת שנת  2013החלה החברה לשווק רכבי סאגווי ) (Segwayהמונעים
באמצעות סוללות נטענות .למועד התשקיף ,מכירות המוצר האמור על ידי
החברה ,הן בהיקפים שאינם מהותיים לחברה.
6.8.8.2

להלן פרטים אודות מסירות כלי רכב )ביחידות( בשנים  2015ו:2016 -
14,000
12,353

12,000
10,148

9,921

10,000
7,932

8,000

2016

6,000

2015

4,000
1918

2,000

1,630

359 287

0
קאדילק

שברולט

איסוזו

סה"כ

להלן יתוארו מגמות השינויים במסירות כלי הרכב השונים ,לפי כל אחד
מהדגמים ,בנפרד:
) (1שברולט :הגידול ,בשיעור של כ 30% -במסירת רכבי שברולט בשנת
 2016לעומת שנת  ,2015נבע בעיקר מהשקת דגמים חדשים וכמותיים
 ספארק ומליבו.) (2קאדילק :בשנת  2016לא חל שינוי מהותי במספר רכבי הקאדילק
שנמסרו על ידי החברה לעומת שנת .2015
) (3איסוזו :הגידול ,בשיעור של כ 17% -במסירת רכבי איסוזו בשנת 2016
לעומת שנת  ,2015נבע בעיקר מגידול הביקושים בשוק על רקע עלויות
מימון אטרקטיביות.
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6.8.8.3

להלן פרטים אודות מסירות כלי רכב )ביחידות( בהתפלגות לסוגי הרכב
בשנים  2016ו:2015 -
14,000

12,378

12,000
9,717

10,000
8,000
6,000

2016
4,432

2015

4,000
2,000

1,270

918

1,817

658
58

1,765

2,222

1,601 1,951
1,466
1,249

895 1,115
357 321

0

) (1הגידול במסירות רכבי מיני בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נובע
בעיקרו מהשקת דגם שברולט ספארק האוטומטי.
) (2הקיטון במסירות רכבי סופר מיני בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נובע
בעיקרו מהערכות להפסקת יצור של דגם הסוניק בתקינה הרלוונטית
לישראל.
) (3הגידול במסירות כלי הרכב המשפחתיים בשנת  2016לעומת שנת
 ,2015נובע בעיקרו מהשקת דגם השברולט ספארק.
) (4הקיטון במסירות רכבי הפנאי בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נובע
בעיקרו מקיומם של דגמים המצויים לקראת ריענון בשנת .2017
) (5הגידול במסירות רכבי המנהלים בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נובע
בעיקרו מהשקת דגם שברולט מליבו חדש במהלך שנת .2016
) (6הקיטון במסירות כלי רכב מדגמי יוקרה בשנת  2016לעומת שנת
 ,2015נובע בעיקרו מעיכובים בהגעת דגמים של קאדילק מהיצרן.
) (7הגידול במסירות כלי הרכב המסחריים בשנת  2016לעומת שנת ,2015
נובע בעיקרו מהתחזקות דגם שברולט סילברדו בסיגמנט האמור.
) (8הגידול במסירות הטנדרים בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נובע בעיקרו
מקיומם של תנאי מימון עדיפים בשנת  2016לעומת שנת .2015
6.8.8.4

בענף הטרייד-אין ,במסגרת תחום מכירת הרכב ,מציעה החברה למכירה
כלי רכב שנרכשו מלקוחות פרטיים או מוסדיים על ידי החברה ,בין
מהדגמים המיובאים על ידי החברה ובין מדגמים אחרים ,שאינם מיובאים
על ידיה.
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6.8.9

פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום מכירת הרכב
להלן נתונים אודות הכנסות הנובעות מקבוצות מוצרים ,ששיעורן מהווה  10%או יותר
מסך ההכנסות בדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה:
2016
מותג
שברולט

סכום
)באלפי ש"ח(
1,099,214

2015
שיעור מכלל
הכנסות
הקבוצה
31.1%

סכום
)באלפי ש"ח(
962,305

שיעור מכלל
הכנסות
הקבוצה
31.7%

יצוין ,כי ליום  31בדצמבר  2016ולמועד התשקיף ,שברולט הנו המותג העיקרי הנמכר
על ידי החברה .ליום  31בדצמבר  2016לא היה מותג נוסף שהכנסות החברה ממנו היוו
 10%או יותר מסך הכנסותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים.
 6.8.10מוצרים חדשים
כפי שפורט בסעיף  6.8.8.1לעיל ,במהלך שנת  2017בכוונת החברה להשיק מספר דגמי
כלי רכב חדשים  -שברולט סילברדו ,סוואנה ,אקווינוקס ,טראוורס ואיסוזו די-מקס.
 6.8.11לקוחות
לקוחות החברה בתחום מכירת הרכב הנם לקוחות פרטיים ,לקוחות מוסדיים )דוגמת
מנהל הרכב הממשלתי( ,חברות ליסינג וחברות השכרת רכב .בשנת  2016כ 55% -מסך
מחזור מכירותיה של החברה היו ללקוחות פרטיים )לעומת שיעור של כ 57% -בשנת
 ,(2015וכ 45% -ללקוחות מוסדיים וציים )לעומת שיעור של כ 43% -בשנת  .(2015כפי
שצוין בסעיף  6.8.2.2לעיל ,בשנת  2016כ 23% -מלקוחותיה של החברה בתחום מכירת
הרכב ללקוחות פרטיים ,ביצעו החלפה של רכב ישן ברכב חדש במסגרת פעילות
הטרייד-אין של החברה.
ככלל ,ההתקשרויות עם הלקוחות הפרטיים ,ציים והמוסדיים הן התקשרויות בחוזה
הכולל תנאים סטנדרטיים לחוזים מסוג זה ,כאשר בעסקאות עם לקוחות מוסדיים
וציים מקובל לכלול הנחות בגין כמות וכן תנאי אשראי מיוחדים בהתאם להיקפי
העסקאות.
יצוין ,כי החברה דורשת מקדמות מחלק מלקוחותיה בתחום מכירת הרכב  -בעיקר
בעסקאות של מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים ,וזאת
בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016לחברה
שולמו מקדמות כאמור בסך כולל של כ 75,131 -אלפי ש"ח.
בנוסף יצוין ,כי החל משנת  ,2006נמנית החברה בין הזוכים של מכרזים ממשלתיים.
בשנת  2016הוארכו שלושה מכרזים שבהם זכתה החברה לטנדרים )איסוזו די-מקס(
וואנים )שברולט סוואנה( וכלי רכב בעלי  7מקומות )שברולט טראוורס( ,לתקופות של
שנתיים נוספות )למעט המכרז ביחס לאיסוזו די-מקס שהוארך עד לחודש מאי .(2017
יצוין ,כי ככלל ,ההתקשרויות עם מנהל הרכב הממשלתי כאמור ,הנן לתקופות של
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שנתיים והן מוארכות מעת לעת ,בדרך כלל בתקופות של שנתיים .הכנסות החברה
הנובעות מהתקשרותה עם מנהל הרכב הממשלתי כאמור מהוות פחות מ 10% -מסך
הכנסותיה של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים .עם זאת ,התקשרויות אלו
תורמות לחברה גם בהתקשרויות של החברה עם גופים נוספים )דוגמת חברת החשמל
ורשות הטבע והגנים(.
בפעילות הטרייד-אין של החברה בתחום ,לקוחותיה העיקריים הנם לקוחות פרטיים
וכן לקוחות מסחריים הכוללים סוחרי כלי רכב משומשים.
לחברה אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות וכן אין לקוח אשר שיעור המכירות
המיוחסות לו עולה על  10%מסך מכירותיה של החברה בדוחותיה הכספיים
המאוחדים.
כמו כן ,לחברה הסכם התקשרות עם משרד הביטחון שהנו בהיקף של שאינו עולה על
 10%מסך מכירותיה הכולל של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ,אשר
במסגרתו מחויבת החברה לתת שירותי אחזקה שוטפת לכלי רכב שנרכשו מהחברה
אשר נמצאים ברשות משרד הביטחון לתקופה של עד  5שנים ממועד רכישתם ,וזאת
בתמורה לתשלום גלובלי כפי שנקבע בהסכם .ההסכם כולל מנגנון חידוש אוטומטי
ומתחדש ל 5 -שנים נוספות בכל שנה שבה מתווספים כלי רכב חדשים של החברה לצי
הרכב של משרד הביטחון.
 6.8.12שיווק והפצה
פעילות השיווק והמכירה של החברה בתחום מכירת הרכב נעשית הן באופן ישיר על ידי
החברה ,ב 6 -אולמות התצוגה המנוהלים על ידה והן באמצעות  12מפיצים מורשים
המפעילים אולמות תצוגה ב 15 -ערים ברחבי ישראל.
החברה קשורה בהסכמי שיווק עם כל אחד מהמפיצים המורשים ,שתנאיהם העיקריים
יפורטו להלן .עקרונות ההסכמים עם המפיצים המורשים המסדירים את פעילותם
כאמור ,אושרו על ידי ) GMלגבי כלי רכב מתוצרתה( ו) IMIT -לגבי כלי רכב איסוזו
מתוצרתה( ,וכל שינוי בהם )לרבות ביטול והארכה( ,כמו גם כל מינוי של מפיץ חדש,
כפופים להסכמת  GMאו  ,IMITלפי העניין .בהתאם למדיניות השיווק של החברה,
מופעלים כל אולמות התצוגה על-פי קריטריונים אחידים שגובשו על ידי הנהלת
החברה בשיתוף עם  GMו .IMIT -בתמורה למילוי התחייבויותיהם של המפיצים
המורשים ,משלמת להם החברה עמלות בגין מכירת כלי הרכב ,בכפוף לכך שמחיר כלי
הרכב שולם לחברה במלואו וכלי הרכב נמסר ללקוח .16בהתאם לתנאי התקשרות
החברה עם המפיצים כאמור ,מתחייבים המפיצים שלא למכור ולשווק מכוניות של
יבואנים אחרים .כמו כן ,נקבעו הוראות נוספות הנוגעות להסדרת אחריות המפיץ לכלי
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יובהר ,כי החברה )ולא המפיצים( היא זו שנושאת בסיכונים מחד ובתשואה מאידך ,הכרוכים במכירות כלי הרכב.
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רכב שנמסרים לו לצורך שיווק ומכירה .ההתקשרות עם המפיץ אינה מוגבלת בזמן,
אולם כל אחד מהצדדים יכול להביאה לסיום על ידי מסירת הודעה בכתב על כך לצד
השני לפחות  3חודשים מראש .בנוסף לכך ,זכאית החברה לבטל את ההסכם באופן
מיידי ,ללא הודעה מוקדמת ובלא התראה ,בקרות העילות המנויות בהקשר זה
בהסכם .יצוין ,כי בהמשך להתקשרותה של החברה בהסכם זיכיון עדכני עם GMOD
בשנת ) 2013כמפורט בסעיף  6.8.17.1להלן( וכחלק מדרישות הסכם הזיכיון האמור,
תוקנו במהלך שנת  2014הסכמי ההפצה עם המפיצים השונים ,כך שבין היתר ,ניתנה
התחייבויות המפיצים בקשר עם קיום דינים למניעת שחיתות במדינות זרות.
פעילות הטרייד-אין של החברה בתחום ,מהווה ,כפי שפורט לעיל ,בין היתר ,כלי שיווקי
למכירת כלי רכב חדשים על ידי החברה ,מבוצעת על ידי חברת דן-ליס באולמות
התצוגה של החברה וכן על ידי מרבית המפיצים המורשים ברחבי הארץ.
פעילות הפרסום של החברה מתמקדת בפרסום המותגים השונים של החברה במדיה
האינטרנטית ,בעיתונות ,ברדיו ובטלוויזיה ובפעילויות פרסום נוספות .החברה
משקיעה מאמץ בפעילות הדיגיטל אשר התחזקה בשנים  2015ו .2016 -פעילות החברה
בתחום יחסי הציבור כוללת קידום מכירותיה של החברה ובכלל זה מותגי החברה
השונים .הוצאותיה של החברה בגין קידום מכירות ופרסום הסתכמו בשנת 2016
בסכום של  27,675אלפי ש"ח ,לעומת סכום של כ 33,521 -אלפי ש"ח בשנת .2015
בנוסף ,יוזמת החברה מעת לעת ,מבצעי קידום מכירות מיוחדים המבטיחים הנחות על
מגוון כלי רכב ממותגי החברה ,תנאי אשראי מיוחדים ,אבזור נוסף של כלי הרכב ו/או
אספקה בתנאים נוחים יותר.
 6.8.13צבר הזמנות
באופן כללי ,לחברה הזמנות בתחום מכירת הרכב של כ 1,000 -כלי רכב בממוצע
)בהיקף כספי כולל של כ 130 -מיליון ש"ח( .צבר ההזמנות כולל בעיקרו הזמנות שבוצעו
במשך תקופה שאינה עולה על חודש ,הן לגבי הזמנות של לקוחות פרטיים והן של
לקוחות עסקיים .נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על ביטול ההזמנה כל עוד
הביטול נעשה בתוך תקופה של שבועיים .לפיכך ,לא ניתן לראות בהזמנות אלה משום
הזמנות מחייבות אשר טרם הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים.
 6.8.14תחרות
 6.8.14.1מכירת כלי רכב חדשים
שוק הרכב )עד  4טון( בישראל מאופיין ברמת תחרותיות גבוהה ,בכל סוגי
כלי הרכב )קטנים ,משפחתיים ,ג'יפונים ,רכבי שטח וכיו"ב( .התחרות בענף
זה מתמקדת בעיקר במיתוג דגמי כלי הרכב ,מחיר ותנאי תשלום וכן איכות
השירות .למיטב ידיעת החברה ,למועד התשקיף מתחרים בשוק כ20 -
יבואני רכב המייבאים כ 46 -מותגים שונים של כלי רכב ,כאשר לכל אחד
מהם נציגות של יצרן או יצרני רכב מסוימים ,מתוכם  9יבואנים עיקריים
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המחזיקים ביחד כ 89% -מנתח השוק בתחום זה .בהתבסס על נתונים
המפורסמים על ידי איגוד יבואני הרכב בישראל ,בשנת  2016דורגה החברה
במקום התשיעי מבין יבואני הרכב בארץ ,כאשר נתח השוק שלה עמד בשנה
זו על כ) 3.9% -לכלי רכב עד  4טון( ,לעומת נתחי שוק של כ 3.5% -ו5.8% -
בשנים  2015ו ,2014 -בהתאמה.
למיטב ידיעת החברה ,17מתחרותיה העיקריות ונתח השוק שלהן בשנת
 2016היו :קבוצת כלמוביל בע"מ )יבואנית מרצדס ,יונדאי ומיצובישי(
)"קבוצת כלמוביל"(  -כ ;20% -דלק מוטורס בע"מ )יבואנית מאזדה ,פורד
ו - (BMW -כ ,8% -צ'מפיון מוטורס בע"מ )יבואנית פולקסווגן ,אאודי,
סיאט וסקודה( )"צ'מפיון מוטורס"(  -כ ;14% -יוניון מוטורס בע"מ
)יבואנית טויוטה ולקסוס( )"יוניון מוטורס"(  -כ ;11% -טלקאר חברה
בע"מ )יבואנית קיה ,דיהטסו וסאנגיונג( )"טלקאר"(  -כ ;13% -וקרסו
מוטורס בע"מ )יבואנית רנו ,ניסאן ואינפיניטי(  -כ.9% -
להערכת החברה ,הגורמים העיקריים המשפיעים על התחרות בענף הרכב
בישראל הנם גורמים חיצוניים ,כגון :מצב התחרות בין היצרניות בשוק
הרכב העולמי ,התנהלות יצרניות הרכב מול היבואנים ושינויים בשערי
חליפין ,וכן גורמים פנימיים דוגמת מדיניות הרגולטורים ,מיסים,
התנהלות היבואנים המתחרים וכניסה של מתחרים חדשים לשוק .החברה
פועלת על מנת להתמודד עם התחרות באמצעות פרסום יעיל ,שימור
תדמית חיובית ומעקב מתמיד אחר שינויים בהעדפות הצרכנים ,על מנת
להתאים את דגמי כלי הרכב המיובאים על ידי החברה ומחיריהם לדרישות
הצרכן הישראלי.
 6.8.14.2פעילות טרייד-אין
ענף הטרייד-אין לכלי רכב בישראל ,אף הוא תחרותי ביותר וכולל שחקנים
רבים ומגוונים ,ובכלל זה יבואני רכב שונים ,דוגמת החברה ,אשר משלבים
את פעילות הטרייד-אין לצד מכירות כלי רכב ,חברות ליסינג ,סוחרי כלי
רכב משומשים ,וכן חברות נוספות אשר פעילותן כוללת רכישה של כלי רכב
משומשים ומכירתם .בשנים האחרונות גברה התחרות בענף לאור כניסתם
של מתחרים רבים וחברות קטנות לתחום הטרייד-אין .למיטב ידיעת
החברה ,מתחריה העיקריים בתחום הטרייד-אין בשנת  2016היו :כלמוביל
טרייד ,לובינסקי טרייד ,אוטו דיל ,קרסו טרייד ,ניו קופל ,אלבר ,טרייד

 17ראו דוח רישוי רכב לשנת  ,2016המפורסם על ידי משרד התחבורה.
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מוביל ואלדן .18אין באפשרותה של החברה להעריך את נתח השוק שלה
ושל מתחריה בענף זה.
החברה מתמודדת עם התחרות בענף הטרייד-אין בעיקר באמצעים
הבאים (1) :שיווק של כלי רכב פרטיים שחלפו פחות מ 5 -שנים או פחות מ-
 100אלף ק"מ ממועד עלייתם לכביש  -כלי רכב המסווגים על ידי החברה
כרכבי "") "Certifiedרכבי  ("Certifiedהכוללים כלי רכב מיד שנייה
מהדגמים שנמכרו על ידי החברה ,וזאת לאחר שעברו הליך בקרת איכות;
) (2פריסה רחבה של נציגי מכירות הטרייד-אין במסגרת מרכזי מכירות
הרכב של החברה; ) (3עריכת מבצעים שונים ללקוחותיה; ) (4מתן אחריות
לחלק מכלי הרכב הנרכשים במסגרת הטרייד-אין; וכן ) (5הצעת אפשרויות
מימון שונות ללקוחות הטרייד-אין .יצוין ,כי כפי שפורט לעיל ,ריכוז
פעילות הטרייד-אין של הקבוצה בדן ליס ,נועד בין היתר להרחיב את
פעילות הקבוצה בענף ולהגביר את רווחיותה מפעילותה זו ,כפי שפורט
בסעיף  6.8.2.2לעיל.
 6.8.15עונתיות
קיימת מגמה כללית בענף מכירות הרכב בישראל ,של ירידה מסוימת במכירות כלי רכב
לקראת סוף שנה קלנדרית )ברבעון הרביעי של השנה( ועלייה מסוימת במכירות
בתחילת שנה קלנדרית )ברבעון הראשון של השנה( .מגמה זו נובעת ,למיטב ידיעת
החברה ,מהעדפת הצרכנים לדחות את רכישת כלי הרכב לשנה הקלנדרית הבאה ,על
מנת ששנת העלייה של כלי הרכב לכביש שתופיע ברישיון הרכב תהא שנה קלנדרית
חדשה.
להלן פירוט כמות הרכבים החדשים שנמכרו ע"י החברה תוך חלוקה לרבעונים:
רבעון ראשון

רבעון שני

רבעון שלישי

רבעון רביעי

סה"כ

2,878

4,040

3,904

1,551

12,373

 6.8.16נכסים לא מוחשיים
לחברה סימני מסחר רשומים בישראל של השם והלוגו של  .UMIכמו כן ,לחברה
רישיון לשימוש בסימנים המסחריים של  ISUZU ,GMושאר יצרני הרכב שאיתם
קשורה החברה בהסכמי זיכיון לשיווק ,וזאת על פי ההסכמים האמורים ולשם ביצוע
הפעילות לפי הסכמי הזיכיון ,לרבות פרסום וקידום המכירות של כלי רכב וחלפים
עבור כלי הרכב .זכות השימוש איננה בלעדית ואינה כרוכה בתשלום תמלוגים ליצרנים.
יצוין ,כי לחברה ניתנה זכות להעניק את זכות השימוש למשווקי כלי הרכב מטעמה,

 18בשמותיהן המסחריים.
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בהתאם להוראות ההסכם הרלוונטי בין יצרני כלי הרכב לחברה ,כאשר בנוגע ל-
 - ISUZUהעברה כאמור כרוכה בקבלת אישורה של .IMIT
 6.8.17חומרי גלם וספקים
החברה קשורה בהסכמי זיכיון לייבוא ושיווק בישראל של כלי רכב וחלפים ,עם ספקיה
העיקריים הבאים) GMOD :רכבי שברולט ורכבי קאדילק ובעבר גם ביואיק ,כולל
חלפים( ו) Isuzu Motors Limited -רכבי איסוזו תוצרת תאילנד /יפן כולל חלפים(.
יצוין ,כי חלקם של ההסכמים האמורים רלוונטיים הן לתחום מכירת הרכב והן לתחום
השירות והחלפים .על מנת להימנע מסרבול יתר ,יתוארו עיקרי ההסכמים האמורים
בסעיף  6.8זה ,כדלקמן:
 6.8.17.1הסכם זיכיון GMOD
הסכם הזיכיון של החברה עם ) GMODשהנה הזרוע השיווקית של ,(GM
אשר נחתם ביום  1באוקטובר ) 2013והחליף את הסכם הזיכיון המקורי
מיום  12באוגוסט  ,(1993מעניק לחברה זכות לייבא ולשווק בישראל כלי
רכב מתוצרת ) GMרכבי שברולט ,קאדילק ובעבר גם דגמי ביואיק  -עד
לשנת ייצור  ,(2013לרבות חלקי החילוף שלהם ואביזרים נלווים )להלן יחד
בסעיף  6.8.17.1זה" :הסכם הזיכיון" או "ההסכם" ,ו" -המוצרים",
בהתאמה( וכן רישיון )לא בלעדי( לשימוש בסימני המסחר של .GM
הסכם הזיכיון אינו כולל התחייבות חוזית לרכוש מהיצרן כמויות מסוימות
וקבועות מראש של כלי רכב ,מעבר לכלי הרכב שהיא מזמינה בפועל .עם
זאת ,על פי ההסכם ,על החברה ובאמצעותה גם על מפיציה המורשים,
לעמוד בתוכניות השיווק האזוריות והכלליות המסוכמות עם  GMODמדי
שנה וכן בתוכנית עסקית שנתית אשר תסוכם בין הצדדים מדי שנה
הכוללת גם יעדי מכירה ,פלח שוק ושביעות רצון לקוחות החברה .ההסכם
קובע כי הצדדים יבחנו את הביצוע בפועל של יעדי התוכנית העסקית
ויבצעו את ההתאמות הנדרשות בהתחשב לשינויים בשוק .במסגרת
ההסכם נקבע כי  GMODתקבע את תמהיל המוצרים המיובאים על ידי
החברה ,תוך התייעצות עם החברה ,כאשר תנאי רכישת המוצרים ,לרבות
מחיריהם ,ייקבעו מעת לעת על פי שיקול דעתה הבלעדי של  ,GMODוהיא
תהיה רשאית בכל עת להפסיק או לשנות את תמהיל המוצרים כאמור.
החברה מתחייבת לשלם עבור כל המוצרים המוזמנים על ידיה בהתאם
למחירים הנקבעים על ידי  .GMODבמסגרת ההסכם נקבע ,כי החברה
תעדכן את  GMODעל כל מקרה של פגמים פוטנציאליים במוצרים ,אשר
עלולים להביא לביצוע של קריאה חוזרת ) (Recallשל המוצרים ותשתף
פעולה עם  GMODלבחינה של פגמים כאמור .החברה התחייבה כי
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מוסכיה המורשים יבצעו את כל הבחינות והתיקונים הדרושים במקרה של
פגמים כאמור .כמו כן ,ככל שהחברה תידרש להעניק שירות תיקוני
אחריות לדגמי כלי רכב אחרים של  GMODאו חברה קשורה שלה ,היא
תהיה מחויבת לעשות כן כל עוד ברשותה הציוד הנדרש .כן נקבע בהסכם,
כי במקרה שבו תוגש תביעה או טענה כלשהי כנגד החברה או מי ממפיציה
המורשים בקשר עם המוצרים ,שבהן ייטען לגרימת נזקים ספציפיים
המפורטים בהסכם ,תהא החברה זכאית לשיפוי מ GMOD -ולכיסוי
הוצאותיה המשפטיות ,למעט בתביעות בהן ייטען לרשלנות ,פזיזות,
התנהגות לא ראויה ) (wrong doingאו מחדל מצד החברה ,אשר בהם
תעמוד ל GMOD -הזכות להתערב בהליך המשפטי .כמו כןGMOD ,
רשאית להתערב בהליכים המשפטיים גם במקרה שעליה לשפות את
החברה ובמקרה כאמור היא זכאית להתערב ולנווט את הליכי ההגנה בפני
ההליך.
ההסכם יעמוד בתוקף ללא הגבלת זמן  -עד לביטולו על ידי מי מהצדדים,
במתן הודעה מוקדמת לצד השני  24חודשים מראש )ללא מתן שיפוי או
פיצוי כלשהו לצד השני( ,בכפוף לעילות ביטול סטנדרטיות הכלולות
בהסכם ובכפוף לעילות ביטול ספציפיות בהתקיים מקרים מסוימים,
לרבות במקרה שבו החברה ו GMOD -לא תגענה להסכמות לעניין תכנית
השיווק והמכירות של המוצרים על ידי החברה בישראל .כמו כן ,נקבעה
בהסכם עילה לסיום ההסכם במקרה שבו יחול שינוי בבעלות או בשליטה
בלפחות  30%מזכויות ההצבעה במי מהצדדים להסכם הזיכיון .19משקמה
עילת ביטול לצד להסכם ,עליו ליתן לצד השני הודעה מראש ואפשרות
לתיקון העילה בתוך  90ימים .בנוסף GMOD ,רשאית לסיים את
ההתקשרות במקרים נוספים המנויים בהסכם ,בין היתר ,אם החברה לא
קיבלה רישיון או היתר כלשהו אשר הכרחי לפעילותה במסגרת ההסכם.
במסגרת ההסכם ,התחייבה החברה להחזיק כמות מלאי שתענה על צרכי
לקוחותיה .על פי ההסכם GMOD ,היא שקובעת את תנאי האחריות
ללקוחות החברה .כמו כן ,במסגרת ההסכם התחייבה  GMODלשפות את
החברה בגין סכומים שתוציא החברה עבור תיקוני כלי הרכב והחלפים
בתקופת האחריות )לפרטים אודות האחריות הניתנת לצרכנים ראו סעיף
 6.8.18.2להלן( .בנוסף ,מחויבת החברה לעמוד בסטנדרטים מסוימים
המפורטים בהסכם )כדוגמת רמת שירות וכיו"ב(.

 19יצוין ,כי  GMODנתנה את אישורה לעסקת רכישת מניות החברה על ידי חברת המזרח ,המפורטת בסעיף  3.4לעיל.
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הסכם הזיכיון כולל נספח ,בהתאם לדרישת משרד התחבורה )אשר על
יבואני הרכב להמציא למשרד התחבורה( ,הכולל התחייבויות שונות מטעם
 GMODלצורך התאמת הסכם הזיכיון לדרישות החוק הישראלי ,התאמת
כלי הרכב הנמכרים לתנאי האקלים בישראל ,וכיו"ב.
לחברה תלות מהותית ב ,GMOD -שהנה הספק העיקרי שלה .לפרטים
אודות השפעות התלות כאמור על עסקיה של החברה ,ראו סעיף 6.24.16
להלן .בנוסף ,לחברה תלות מסוימת ב GMOD -מבחינת אספקת החלפים
המקוריים לכלי רכב מתוצרתה ,אולם להערכת החברה גם אם GMOD
תפסיק לספק לה את החלפים המקוריים לרכביה אזי יהיה באפשרותה של
החברה לרכוש חלפים אלו ממפיצים אחרים ברחבי העולם ,גם אם במחיר
מעט גבוה יותר.
הערכת החברה כאמור ,הנה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על יחסיה של החברה עם  ,GMODהיקף ייבוא חלקי
החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים האחרונות ועל היכרותה של
החברה את שוק חלקי החילוף המקוריים .הערכה זו עלולה שלא להתממש,
כולה או חלקה ,בין היתר אם יחול שינוי ביחסיה של החברה עם GMOD
ו/או במחירי חלקי החילוף המקוריים לכלי רכב מתוצרת  GMODו/או
בנהלי העבודה של  GMODעם מפיצי חלקי החילוף מתוצרתה ברחבי
העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או אם יתממש אחד או
יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
 6.8.17.2הסכמי זיכיון Isuzu -
) (1זיכיון  ;Isuzu Motors -הסכם זיכיון IMIT
ביום  1ביולי  2006התקשרה החברה ,לראשונה ,עם Isuzu Motors
בהסכם זיכיון שעיגן את ייבואם ושיווקם של חלק מדגמי רכבי איסוזו
וחלקי חילוף מתוצרתה של ) Isuzu Motorsבסעיף  6.8.17.2זה:
"המוצרים"( ,על ידי החברה .במהלך שנת  2011העבירה Isuzu
 Motorsאת פעילות הייצור שלה מיפן לתאילנד ונכון למועד התשקיף
נעשה הייצור באמצעות  IMITאשר עמה קשורה החברה בהסכם
זיכיון חדש ,כפי שיפורט להלן.
ביום  9באפריל  2012התקשרה החברה עם  IMITבהסכם הזיכיון
החדש כאמור ,אשר החליף את הסכם הזיכיון עם ,Isuzu Motors
)בסעיף  6.8.17.2זה" :ההסכם"( .במסגרת ההסכם ,קיבלה החברה
בין היתר ,זכות )לא בלעדית( לייבא ולשווק בישראל כלי רכב מתוצרת
 ,IMITלרבות חלקי חילוף ואביזרים נלווים לכלי הרכב כאמור ,וכן
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רישיון )לא בלעדי( לשימוש בסימני המסחר של ) IMITלצד איסור
לרשמם על שמה בישראל( .על פי ההסכם ,הזמנת כלי רכב מבוצעת על
ידי החברה אחת לחודש והתשלום בגינם מבוצע לפחות  20יום טרם
שילוחם על ידי  IMITלחברה .יצוין ,כי החברה נושאת באחריות
בלעדית לאובדן כלי הרכב מהמועד שבו שיצאו את מחסני .IMIT
בהתייחס לעמידה בסטנדרטי בטיחות הנהוגים בישראל ,כל שינוי או
תיקון שנעשה בכלי הרכב כאמור ,כפוף לאישור  .IMITכמו כן ,שינוי
או תיקון במוצרים הנלווים ,ככל שנדרש לצורך עמידה בתקן
הישראלי ,טעון את אישורה של  ,IMITאשר רשאית להפסיק את
הייצוא לארץ של אותו מוצר.
במסגרת ההסכם ,התחייבה החברה לספק ללקוחות הרוכשים כלי
רכב מתוצרת  ,IMITאחריות לטיפול בתקלות הכלולות באחריות
שמעניקה  IMITולבצע את התיקונים הכלולים באחריות ,כאשר
 IMITמחויבת לשאת בעלותם .במסגרת זו ,התחייבה  IMITלשפות
את החברה במקרה של טענה או הפסד בגין שיבוש או פגם בייצור;
מנגד ,התחייבה החברה לשפות את  IMITבמקרה של טענה או הפסד
בגין אי מתן אזהרות והנחיות שימוש כראוי או כשל בתחזוקה שוטפת
או בגין הפרת הוראות ההסכם.
ביום  30באפריל  2012נחתם תיקון להסכם ,בהתאם לדרישות משרד
התחבורה ,לפיהן בין היתר ,כלי הרכב שיסופקו יתאימו לתנאי
האקלים בארץ ולדרישות המקומיות שיהיו בתוקף במועד ייבוא כלי
הרכב לישראל .כמו כן ,לא ייובאו לארץ כלי רכב שידוע שיש בהם
פגם ,בייצור או נזק אשר עלולים להשפיע באופן מהותי על הבטיחות,
עמידות והסחירות של כלי הרכב.
תקופת ההסכם המקורית נקבעה עד ליום  8באפריל  2015והוארכה
לתקופה של  3שנים נוספות ,עד ליום  8באפריל  ,2018בכפוף לעילות
שנקבעו בהסכם לביטולו .בהסכם נקבע ,כי  IMITרשאית לבטל את
ההסכם ,בין היתר במקרים כדלהלן (1) :אם החברה תנסה להמחות
את זכויותיה מכוח ההסכם; ) (2אם בוצע שינוי בסיסי במבנה העסקי
של החברה ,לרבות מיזוג ,אשר בעקבותיו המשך קיומו של ההסכם
יהיה לא מעשי ,לדעתה של  (3) ;IMITאם יחול שינוי בבעלות או
בשליטה בחברה )לרבות מכירה של  10%ממניות החברה או פחות ,אם
מכירה כאמור תעניק לרוכש יכולת לכוון את ענייני החברה( ,או
בהעברת נכסיה המהותיים של החברה לצד ג' ,ללא קבלת אישורה
של  IMITמראש; ) (4אם יוטלו סנקציות על החברה מטעם הרשויות,
או שהחברה תיקלע למצב של פשיטת רגל או חוסר יכולת לעמוד
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בתשלומים .בהקשר זה יצוין ,כי  IMITרשאית לקבוע אמות מידה
פיננסיות בהן תצטרך החברה לעמוד ,לרבות הון חוזר מינימלי.
 6.8.17.3הסכמים נוספים עם ספקי שירותים
בנוסף למתואר לעיל ,קשורה החברה בהסכמים עם ספקי שירותים,
ביניהם חברות תובלה ימית ויבשתית המובילים את כלי הרכב מארצות
הייצור לנמלי הארץ ומהם למחסניה של החברה ברחבי הארץ .למועד
התשקיף ,לא קיימת תלות של החברה בספקי ההובלה היבשתית ובספקי
ההובלה הימית של כלי רכב המיובאים על ידי החברה מארה"ב .עם זאת,
לחברה תלות בספק ההובלה הימית לייבוא כלי רכב מקוריאה ,שכן נכון
למועד התשקיף ,חברת התובלה הימית שעמה קשורה החברה Nippon -
 (NYK) Yusen Kaishaהנה חברת התובלה היחידה לייבוא כלי רכב
מהמזרח הרחוק לישראל .ההובלה היבשתית )מהנמל למחסני הערובה של
החברה( נעשית ,בדרך כלל ,באמצעות תעבורה אחזקות בע"מ ,אשר
בבעלותה צי מוביליות המתאימות להובלת כלי רכב ,במחירים הנקבעים
בין הצדדים מעת לעת .להערכת החברה ,אם תופסק פעילותה של החברה
עם תעבורה אחזקות בע"מ ,לא תהיה לכך השפעה מהותית על פעילות
החברה.
הערכת החברה כאמור ,הנה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות
ערך ,המבוסס על הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה וקיומן של
חברות תובלה ימית רבות המספקות שירותים דומים .הערכה זו עלולה
שלא להתממש ,כולה או חלקה ,בין היתר אם יחולו שינויים כלליים במערך
התובלה הימית לישראל ו/או בהיצע חברות התובלה הימית והיבשתית
הקיים ו/או במצב הכלכלי והביטחוני בישראל ו/או אם יתממש אחד או
יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של הקבוצה ,כמפורט בסעיף
 6.24להלן.
לחברה פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בהובלה הימית של כלי הרכב המיובאים
על ידיה.
לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש ההסכמים עם הספקים העיקריים
כאמור ,ראו סעיף  6.24.16להלן.
 6.8.18הון חוזר
 6.8.18.1מדיניות החזקת מלאי מוצרים גמורים
לרוב ,החברה רוכשת כלי רכב למלאי בהתאם לתחזיות שלה בנוגע לביקוש
הצפוי .החברה מחזיקה במלאי כלי רכב המיועדים לאספקה מיידית.
מרבית כלי הרכב הנמכרים על ידי החברה ,מסופקים מהמלאי .לאור
תחולתן של ההוראות בנוגע לרישום מועד העלייה של הרכב לכביש החל
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מחודש אפריל  ,2008צמצמה החברה מלאים של כלי רכב בסמוך לפני חלוף
שנה ממועד ייצורם ומקיימת פיקוח הדוק על הזמנות כלי רכב ודגמים
שונים למלאי.
בשנת  2016עמד ממוצע ימי המלאי של החברה בתחום מכירת הרכב על 93
ימים ,בהשוואה ל 119 -ימים בשנת  .2015הקיטון בממוצע ימי המלאי
בתחום בשנת  2016לעומת שנת  ,2015נבע בעיקר מעליית קצב המכירות.
במסגרת פעילות הטרייד-אין ,מחזיקה הקבוצה במלאי של כלי רכב
המוצעים למכירה והמיועדים למכירה מיידית .החברה פועלת במטרה
לצמצם מלאים ולמנוע החזקה של כלי רכב במלאי לתקופה ממושכת
והצטברות של חודשים נוספים ממועד עלייתם לכביש.
יצוין ,כי בתוך תחום מכירת הרכב ,בשנת  2016עמד ממוצע ימי המלאי של
הקבוצה בפעילות הטרייד-אין כנגד הרכב החדש שלה ,על  34ימים,
בהשוואה ל 76 -ימים בשנת  .2015הקיטון בממוצע ימי המלאי בפעילות
הטרייד-אין בשנת  ,2016נבע בעיקר מקצב מכירה גבוה יותר.
 6.8.18.2מדיניות מתן אחריות למוצרים
החברה מספקת אחריות לכל כלי הרכב הנמכרים על ידיה לתיקון תקלות
מסוימות למקרה שתתרחשנה בכלי הרכב במהלך תקופת האחריות,
כמוגדר בכתב האחריות אשר נמסר על ידי החברה ללקוח .תקופת
האחריות כאמור תואמת לתקופת האחריות אשר ניתנת לחברה על ידי
יצרניות כלי הרכב ,וזאת לצורך שיפויה של החברה בגין הוצאות הנגרמות
לה בתקופת האחריות .תקופת האחריות הנה ,בדרך כלל ,למשך  3שנים ,או
עד שכלי הרכב הנרכש צובר  100,000ק"מ ,לפי המוקדם .בהתאם
להסכמים שבהם קשורה החברה עם יצרני הרכב השונים ,משפים היצרנים
את החברה בגין ההוצאות אותן מוציאה החברה בגין תיקון כלי הרכב
בתקופת האחריות .שירות התיקונים לכלי הרכב בתקופת האחריות ,ניתן
בין היתר ,על ידי מרכז השירות המרכזי המופעל על ידי החברה ועל ידי
המוסכים המורשים מטעמה .בעניין איסור התניית תוקפה של האחריות
בקבלת שירות במוסכים המורשים בלבד ,ראו הוראות חוק רישוי שירותים
החדש המפורטות בסעיף  6.20.2להלן.
במסגרת פעילות הטרייד-אין ,ככלל ,מעניקה החברה אחריות לכלי רכב
שנמכרו על ידיה במסגרת טרייד אין לתקופה של מספר חודשים ועד ל18 -
חודשים או עד שהרכב הנרכש צובר  20,000ק"מ ,לפי המוקדם ,וזאת
בנוסף לאחריות היצרן המקורית ,ככל שזו עדיין קיימת בעת רכישת כלי
הרכב המשומש.
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 6.8.18.3מדיניות האשראי
להלן פירוט ממוצע ימי אשראי ללקוחות* ואשראי מספקים בתחום מכירת
הרכב ,נכון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2015ו:2016 -
פעילות מכירת כלי רכב**
2015
2016
אשראי
ללקוחות*
אשראי
מספקים****

פעילות הטרייד-אין***
2015
2016

90

90

--

--

45

45

--

--

* החברה אינה נוהגת להעניק אשראי ללקוחות פרטיים ,אלא רק ללקוחות עסקיים
)חברות ליסינג ,מוסדיים וסוחרי רכב(.
** האשראי ללקוחות הרוכשים כלי רכב מוענק לתקופות שונות ,בהתאם לתנאים
הנקבעים עם כל לקוח .ממוצע האשראי מספקי כלי הרכב הינו החל ממועד חתימת שטר
המטען )אשר נעשית בסמוך לאחר הזמנת כלי הרכב על ידי הלקוח ועוד קודם למועד
מסירתו ללקוח( .הפער בין תקופת האשראי מספקים ,לבין תקופת האשראי ללקוחות,
נובע בעיקר מדרישות השוק וחברות הליסינג לקבלת אשראי לזמן ארוך יותר.
*** ללקוחות הטרייד-אין לא העניקה החברה אשראי ,וכן לא קיבלה אשראי מלקוחות
מהם היא רכשה את רכבי הטרייד-אין.
**** תנאי התשלום משתנים בהתאם לזהות היצרן  -באשר לרכבי איסוזו ,המדיניות
הננקטת הינה בהתאם לשיטת האשראי הדוקומנטרי )היינו מכתב אשראי ETTER OF
 CREDITהמהווה התחייבות של בנק בפקודת היבואן לשלם לספק סכום כסף נקוב(;
באשר לרכבים המיובאים מדרום קוריאה ,המדיניות הננקטת הינה בהתאם לשיטת
הדוקומנטים לגוביינא )היינו מסמכים לגוביינא  -שהספק מוסר לבנק אשר כנגד מסירתם
ליבואן הבנק גובה את התמורה הקבועה בעסקה(; באשר לרכבים המיובאים מצפון
אמריקה ,המדיניות הננקטת הינה ייבוא פתוח )הסחורה ומסמכי היבוא נשלחים ישירות
ליבואן כנגד הסכמה של היבואן לשלם עבור הסחורה בתנאי אשרי מסוימים מוסכמים
מראש(.

6.9

תחום השירות והחלפים
6.9.1

מידע כללי על תחום הפעילות  -מאפייני תחום הפעילות
כיבואנית רכב ,החברה מציעה ללקוחותיה שירותי אחזקה ,תיקון וחלקי חילוף לדגמי
כלי הרכב המיובאים על ידיה ,חלקם נדרשים על פי חוק והרישיונות שקיבלה החברה,
וחלקם מוענקים ביוזמת החברה או כחלק מתנאי השירות והסכמי החברה עם יצרני
כלי הרכב ממותגי החברה .השירותים כאמור מוענקים באמצעות מרכזי השירות של
החברה  -רשת מוסכים מורשים בפריסה ארצית בניהולה של החברה וכן באמצעות
מוסכים מורשים המופעלים על ידי צדדים שלישיים שהנם זכייני החברה .במסגרת
פעילות זו ,מייבאת החברה ,מוכרת ומפיצה את כל סוגי חלקי החילוף לכלי הרכב
ממותגי החברה .יצוין ,כי עיקר הכנסות החברה מתחום הפעילות הן ממכירת חלפים.

6.9.2

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
פעילות החברה בתחום השירות והחלפים ,הייתה יציבה יחסית בשנים האחרונות
ולהערכת החברה היא אינה חשופה לשינויים מהותיים.
היקף ההכנסות של החברה מתחום השירות והחלפים בשנת  2016עמד על סכום של
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 252,537אלפי ש"ח ,עלייה בשיעור של כ 0.6% -בהשוואה לשנת .2015
בפעילות רשת מרכזי השירות של החברה  -ביחס לתיקונים באחריות היצרן  -חלה
ירידה קלה בכניסות כלי רכב לרשת בשנת  2016לעומת שנת  ,2015בעיקר ,להערכת
החברה ,בשל האיכות הטובה יותר של כלי הרכב משנות דגם מתקדמות .לעומת זאת,
ביחס לתיקונים וטיפולים אחרים  -ככלל ,חלה ירידה קלה בכניסות כלי רכב פרטיים
לרשת מרכזי השירות של החברה בשנת  2016לעומת שנת  ,2015לעומת מגמת עלייה
של רכבים מסחריים ,זאת ,להערכת החברה ,על רקע הנסועה הגבוהה יותר של כלי רכב
מסחריים.
בשנים  2014ו 2015 -חלה ירידה ברווחיות בתחום השירות והחלפים ,כתוצאה
מהתחזקות שער החליפין של הדולר אל מול השקל ,שגרם לייקור החלפים שיובאו על
ידי החברה .יצוין ,כי בשנת  2016ירד שער החליפין של הדולר אל מול השקל בשיעור
של כ .1.4% -כמו כן ,חלה ירידה ברווחיות בתחום השירות והחלפים כתוצאה משינוי
במנגנון ההתחשבנות מול היצרן בגין אחריות יצרן.
6.9.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.20להלן.

6.9.4

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע באופן מהותי על תחום השירות והחלפים
בשנים האחרונות הושקו בישראל כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית  -היברידים
וחשמליים )ראו תיאור נרחב בעניין זה בסעיף  6.8.4לעיל( .להערכת החברה ,בין היתר
לאור העובדה כי  GMנחשבת למובילה עולמית בפיתוח כלי רכב בעלי הנעה
אלטרנטיבית  -גידול בהיקף הייבוא לישראל של כלי רכב בעלי הנעה אלטרנטיבית ,אם
וככל שיחול ,עשוי להוות הזדמנות לחברה למכירת רכיבים ייחודיים הקשורים לתחום
)אשר חסמי הכניסה למכירתם בשוק עשויים להיות גבוהים בהתחשב בטכנולוגיות
המתקדמות הדרושות בתמיכה בהם( ,זאת על חשבון חומרי וחלקי וטיפול השכיחים
כיום  -בעיקר שמנים ומסננים )אשר חסמי הכניסה למכירתם בשוק כיום נמוכים
ביותר(.
הערכת החברה כאמור הנה מידע צופה פני עתיד ,שאינו ודאי ואינו בשליטת החברה,
אשר מימושו תלוי בין היתר בהמשך ההתקשרות העסקית של החברה בעיקר עם .GM
כמו כן ,בשנים האחרונות החלו יצרנים שונים בעולם לפתח כלי רכב אוטונומיים,
המסוגלים לנווט ולנסוע באופן עצמאי ,כמפורט בסעיף  6.8.4לעיל .להערכת החברה,
ככל שיימכרו כלי רכב אוטונומיים בישראל על חשבון קיטון בכלי הרכב הרגילים
)שאינם אוטונומיים( ,עשוי לחול קיטון בשירותי המוסך והפחחות עקב ירידה אפשרית
בכמות התאונות .הערכת החברה כאמור הנה מידע צופה פני עתיד ,שאינו ודאי ואינו
בשליטת החברה ,אשר מימושו תלוי בין היתר במידת אמינותם של כלי הרכב
האוטונומיים ומידת מעורבותם בתאונות דרכים.
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6.9.5

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום השירות והחלפים
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום השירות והחלפים ,הם כדלקמן:
6.9.5.1

מגוון חלפים  -למיטב הבנתה ,החברה מחזיקה מגוון חלפים הגדול
משמעותית ממגוון החלפים שמחזיקים המתחרים בענף חלקי החילוף של
 ,GMמגוון הכולל הן חלפים מקוריים והן חלפים תחליפיים )שאינם
מקוריים( .מגוון זה מורכב מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים לטיפולים,
חלקים מכניים ,חשמליים וחלקי פח לתאונות.

6.9.5.2

שירות וזמינות  -החברה מפעילה מחסן חדיש ומודרני וכן מערך הפצה
עצמאי המספק חלפים למוסכי הרשת בין פעמיים לשש פעמים ביום .כמו
כן ,מפעילה החברה רשת מוסכים בפריסה ארצית.

6.9.5.3

מחירים תחרותיים  -החברה בוחנת את מחירי השוק באופן תמידי,
ומתמחרת את מוצריה תוך התחשבות במחירי השוק ,באופן שבו המחירים
יהיו תחרותיים ביחס למחירי המתחרים בתחום.

6.9.5.4

כוח אדם מקצועי ומיומן  -החברה יוזמת ומקיימת הדרכות והשתלמויות
טכניות למכונאים והטכנאים עובדי מוסכי החברה ,בין היתר לגבי דגמים
ומערכות חדשות ומתקדמות בכלי הרכב ,זאת לאחר שמדריכי החברה
מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן ,כמפורט בסעיף  6.14.5להלן.

6.9.6

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום השירות והחלפים ושינויים החלים בהם
6.9.6.1

להערכת החברה ,לא קיימים חסמי כניסה משמעותיים לפעילות מכירת
חלפים.
בנוגע לפעילות מרכזי השירות ,להערכת החברה ,חסמי הכניסה העיקריים
לפעילות זו הנם כדלהלן:
) (1הקמת מוסך מורשה טעונה אישור היבואן של כלי הרכב מאותו
המותג.
) (2הקמתו של מוסך מומחה טעונה עמידה בקריטריונים שנקבעו לעניין
זה בחוק רישוי שירותים ,זאת לעומת הקמתו של כל מוסך ,באשר
הוא ,הטעונה אישור מאת משרד התחבורה.

6.9.6.2

חסם היציאה המשמעותי בפעילות זו הנו התחייבות יבואן כלי הרכב ,בין
היתר בהתאם להוראות הדין בישראל ,לאספקתם של חלקי חילוף ומתן
אחריות ללקוחותיו במשך תקופה ארוכה לאחר רכישת כלי הרכב על ידי
הלקוח .פרט לכך ,להערכת החברה ,לא קיימים חסמי יציאה משמעותיים
מתחום הפעילות.
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6.9.7

תחליפים למוצרי תחום השירות והחלפים ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,תחליפים למוצרי התחום הנם חלפים מקוריים המיובאים על ידי
יבואנים אחרים ,וכמו כן חלפים שאינם מקוריים הנמכרים על ידי ספקים אחרים ,וכן
מוסכים שאינם נמנים בין המוסכים המורשים המופעלים על ידי החברה או זכייניה.

6.9.8

מוצרים ושירותים
מוצרים
מוצריה של החברה בתחום השירות והחלפים הם חלקי חילוף שונים לכלי רכב ממותגי
החברה .במסגרת זו ,מספקת החברה חלקי חילוף מקוריים מתוצרת  GMואיסוזו וכן
חלקי חילוף תחליפיים )שאינם מקוריים( .החברה מחזיקה מגוון חלפים רחב המורכב
מסוגי חלקי החילוף דוגמת חלקים לטיפולים ,חלקים מכנים ,חשמליים וחלקי פח
לתאונות.
שירותים
שירותי החברה בתחום הם שירותי מוסך שונים )במרכזי השירות המופעלים על ידי
החברה וכן במרכזי השירות של הרשת המופעלים על ידי בעלי הרשאה להפעלת מוסך
מורשה מטעם החברה( ללקוחות שרכשו כלי רכב ממותגי החברה.
למועד התשקיף ,החברה מפעילה ומנהלת חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או
חלקית של החברה )לרבות מרכז השירות המרכזי( כמפורט להלן ,כל אחד מבין
המוסכים האמורים משמש לכל כלי הרכב ממותגי החברה )לרבות מרכז השירות
המרכזי(:
) (1מרכז השירות המרכזי הממוקם בראשון לציון שהינו בבעלות ישירה של החברה.
) (2מוסך בחיפה שהינו בבעלות מלאה של החברה )באמצעות חברת הבת  -יו.אם.איי
מרכז שירות חיפה בע"מ(.
) (3מוסך בפתח תקווה שהינו בבעלות מלאה של החברה )באמצעות חברת הבת ,שגיא
מוטורס סנטר  2006בע"מ(.
) (4מוסך בחדרה שהינו בבעלות מלאה של החברה )באמצעות חברת הבת כהן מוטורס
חדרה בע"מ(.
) (5מוסך בחולון שהינו בבעלות בשיעור של  50%החברה )באמצעות חברת הבת כוכבי
הרכב שווק ) (1996בע"מ(.
לפרטים אודות החברות האמורות ,ראו סעיפים  6.1.3.7עד  6.1.3.10לעיל.
בנוסף למוסכים אלו ,מספקת החברה שירותי מוסך באמצעות כ 45 -מוסכים מורשים
המופעלים על ידי זכיינים  -בעלי מוסכים מורשים לטיפול במותגי החברה .במסגרת זו,
מחויבת החברה לספק למוסך את כל המידע המקצועי הרלוונטי ,כלי העבודה
הייחודיים במחירי עלות ,ומוצרי תעבורה מקוריים במחירים ובתנאי תשלום שייקבעו
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על ידי החברה מעת לעת .הזכיין מצדו ,מחויב לעשות שימוש בחלקי החילוף
המסופקים לו על ידי החברה בלבד ,לצורך תיקון כלי רכב במסגרת אחריות החברה;
יצוין ,כי בהתאם להסכמי החברה עם הזכיינים ,אשר מפעילים את המוסכים
המורשים כאמור ,מחויב הזכיין לאפשר לנציגי החברה לבקר ולפקח על פעילות המוסך
ולוודא כי התיקונים והטיפולים המבוצעים על ידיו בכלי הרכב ,תואמים את הוראות
הסכם החברה עמו ואת דרישות היצרן .יצוין ,כי הזכיינים מחויבים לבטח על חשבונם,
את המוסך המופעל על ידיהם ,במלוא ערך כינונו ,בביטוח הכולל את כל הסיכונים ,וכן
את עובדיהם בביטוח הכולל ביטוח אחריות מקצועית ,חבות מעבידים וכיו"ב .ככלל,
הסכמי החברה עם זכייניה כאמור ,הנם לתקופה בלתי מוגבלת ,כאשר ככלל ,כל צד
רשאי להביא את ההסכם לסיומו בהודעה של  3חודשים מראש .יצוין ,כי הזכיינים
אינם רשאים להמחות את הסכם החברה עמם )ובמקרים שהינם מאוגדים כתאגידים,
אף העברת  15%מזכויות ההצבעה בהם ,תיחשב כהמחאה( ללא הסכמת החברה,
מראש ובכתב.
כמו כן ,החברה מספקת שירותי אחזקה שוטפים לכלי הרכב של לקוחות עסקיים
גדולים ושל גופים מוסדיים .בנוסף ,מספקת החברה לגופים אלו גם שירותי תמיכה
והדרכה שוטפים.
6.9.9

פילוח הכנסות ורווחיות משירותי החברה בתחום השירות והחלפים
לחברה אין מוצר ,שירות או קבוצת מוצרים או שירותים בתחום ,שהכנסות החברה
מהם מהווה  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום
 31בדצמבר .2016

 6.9.10לקוחות
במסגרת תחום השירות והחלפים ,מעמידה החברה ללקוחותיה ,פרטיים ועסקיים,
שרכשו כלי רכב ממותגי החברה ,שירותי מוסך ,וכן מספקת חלפים למרכזי השירות
המורשים של החברה ,כמו גם למפיצים עצמאיים וללקוחות פרטיים.
לקוחותיה העיקריים של החברה בתחום ,הם מוסכי הרשת המורשים של החברה,
סוחרים וחנויות חלפים ,מוסכים שאינם מרשת החברה וגופים עסקיים ומוסדיים.
לחברה אין תלות בלקוח או בקבוצת לקוחות בתחום ,ואין לקוח אשר שיעור המכירות
המיוחסות לו עולה על  10%מסך מכירות החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים.
 6.9.11שיווק והפצה
פעילות השיווק וההפצה של החברה בתחום השירות והחלפים נעשית הן באופן ישיר
והן באופן עקיף ,אל מול המוסכים המורשים של החברה ,סוחרים וחנויות חלפים,
מוסכים שאינם מרשת החברה וגופים מוסדיים .החברה מצויה בקשר ישיר ,לצרכי
שיווק ,עם גופים כאמור ומעת לעת מעניקה הנחות ומקיימת מבצעים על-מנת לקדם
את מכירותיה בתחום .לחברה מערך הפצה עצמאי בפעילות החלפים שלה ,המספק
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שירות מהיר ונוח ללקוחות ומהווה ,למיטב ידיעת החברה ,יתרון לחברה על-פני חלק
ממתחריה.
 6.9.12צבר הזמנות
ככלל ,מוצרי החברה בתחום נמכרים ללקוח או מורכבים ברכב הלקוח ,אד-הוק,
בהתאם לצרכיהם השוטפים של לקוחות החברה בתחום .בהתאם ,לחברה אין צבר
הזמנות משמעותי בתחום.
 6.9.13תחרות
ייבוא ושיווק חלפים
שוק החלפים מאופיין בתחרותיות גבוהה ובשחקנים רבים .בשנים האחרונות גברה
התחרות בשוק זה וחלה מגמה של ירידת מחירים ,בעיקר בעקבות צו מוסכם שהוציא
בית הדין להגבלים העסקיים ,כמפורט בסעיף  6.20.20.4להלן .החברה מתחרה
בספקים מקומיים של חלפים תחליפיים )שאינם מקוריים( ובמספר קטן של יבואנים
המייבאים חלפים מקוריים ,הנרכשים מספקים בחו"ל .למיטב ידיעת החברה ,מתחריה
העיקריים של החברה בשוק החלפים הנם" :20ב.מ .מצתים" "אוטוליין"" ,עזרקו
חלפים"" ,זוקו"" ,מונטקיו"" ,סופר בודי"" ,סופר חלק" ו"ביתן ספרק" .אין
באפשרותה של החברה להעריך את נתח השוק שלה בשוק זה או את נתח השוק של
מתחרותיה.
החברה מתמודדת עם התחרות בשוק החלפים בין היתר באמצעות אחזקת מגוון
חלפים גדול משמעותית ,ממגוון החלפים שמחזיקים מתחריה ,הכולל הן חלפים
מקוריים והן חלפים תחליפיים )שאינם מקוריים(; הרחבת מערך הספקים; פנייה
ליצרנים להוזלת מחירי הרכישה על מנת להוזיל את המחיר ללקוחות ועריכת מבצעים
שונים ללקוחות; הגדלת מערך ההפצה של החברה המאפשר אספקת חלפים ללקוחות
מספר רב של פעמים ביום; מחסן חלפים חדש וגדול המאפשר אחסון של מגוון מוצרים
רחב שמשמעותו זמינות מלאי גבוהה; התקנת מערכי שליטה ובקרה המאפשרים
אספקת החלפים בזמן מינימלי; וכן מתן הנחות למוסכים על הזמנות מרוכזות
והתקשרות בהסכמים לאספקת חלפים לציי רכב.
להערכת הנהלת החברה ,על אף התחרות הגוברת בשוק החלפים ,הכנסות החברה
מפעילות זו לא צפויות להיפגע באופן מהותי בשנים הקרובות.
הערכת הנהלת החברה כאמור ,הנה מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על מידע המצוי בידיה נכון למועד התשקיף ,ואינה ודאית .התוצאות בפועל
עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות כאמור ,בין היתר אם ייכנסו מתחרים
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חדשים משמעותיים לשוק החלפים ו/או אם יחול שיפור בשיטות ההתמודדות עם
התחרות על ידי מתחריה של החברה ו/או אם יחולו שינויים משמעותיים בתמחור
המוצרים על ידי מתחרי החברה ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון
הכרוכים בפעילותה של הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
 6.9.14עונתיות
בתחום השירות והחלפים לא קיימת עונתיות.
 6.9.15נכסים לא מוחשיים
ראו סעיף  6.8.16לעיל .כמו כן ,ראו בסעיפים  6.8.17.1ו 6.8.17.2 -לעיל ו6.9.16.1 -
להלן ,ההסכמים עם  Isuzu ,GMODו ,GM KOREA -בנוגע לזיכיונות שקיבלה
החברה מיצרנים אלו לייבוא להפצה של חלפים מתוצרתם.
 6.9.16חומרי גלם וספקים
חומרי הגלם המשמשים את החברה בתחום השירות והחלפים הם חלפי רכב ,שמנים
ונוזלי רכב שונים ,מצברים וכיו"ב.
לתיאור הספקים העיקריים של החברה בתחום השירות והחלפים והסכמי הזיכיון של
החברה עמם ,ראו סעיף  6.8.17לעיל .בנוסף למתואר לעיל ,קשורה החברה בהסכם
זיכיון לייבוא ושיווק בישראל של חלפים )בלבד( לחלק מדגמי השברולט ,עם ,GM KOREA
כדלקמן:
 6.9.16.1הסכם זיכיון GM KOREA
הסכם הזיכיון עם ) GM KOREAבסעיף  6.9.16.1זה" :הסכם הזיכיון"
או "ההסכם"( נחתם ביום  25בפברואר  2005למשך שנתיים ומתחדש מאז
כל שנה למשך שנה ,אלא אם  3חודשים לפני תום תקופת ההסכם הודיע צד
למשנהו כי הוא אינו מעוניין בחידוש ההסכם .ההסכם מתייחס לחלפים
בלבד למספר דגמים של רכבי שברולט .יצוין ,כי התנאים העיקריים של
הסכם הזיכיון עם  GMODשתואר בסעיף  6.8.17.1לעיל ,חלים גם על
הסכם הזיכיון עם  GM KOREAהמתואר בסעיף  6.9.16.1זה .עם זאת,
משקמה עילת ביטול לצד להסכם זה ,עליו ליתן לצד השני הודעה מראש
ואפשרות לתיקון העילה בתוך  30ימים .במסגרת הסכם הזיכיון נאסר על
החברה להפיץ את החלפים שיסופקו לה על ידי  GM KOREAמחוץ
לגבולות ישראל .במסגרת ההסכם ,התחייבה  GMODלשפות את החברה
בגין סכומים שתוציא עבור תיקוני החלפים בתקופת האחריות וכן בגין
הוצאות על הליכים משפטיים שיגרמו לחברה בקשר עם מוצרי KOREA
.GM
לחברה תלות מסוימת ב GM KOREA -מבחינת אספקת החלפים
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המקוריים לכלי רכב מתוצרתה ,עם זאת ,להערכת החברה ,גם במקרה שבו
 GM KOREAתפסיק לספק לה את החלפים המקוריים לרכבי השברולט
כאמור ,יהיה באפשרותה לרכוש חלפים כאמור ממפיצים אחרים ברחבי
העולם ,גם אם במחיר מעט גבוה יותר .הערכת החברה כאמור לעיל ,הנה
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על היקף ייבוא
חלקי החילוף המקוריים על ידי החברה בשנים האחרונות ועל היכרותה את
שוק חלקי החילוף המקוריים .הערכה זו עלולה שלא להתממש ,כולה או
חלקה ,בין היתר אם יחול שינוי ביחסיה של החברה עם GM KOREA
ו/או אם יחולו שינויים במחירי חלקי החילוף המקוריים לכלי רכב מתוצרת
 GM KOREAו/או בנהלי העבודה של  GM KOREAעם מפיצי חלקי
החילוף מתוצרתה ברחבי העולם ו/או במצב הכלכלי והביטחוני במדינת
ישראל ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה
של הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
לפרטים בדבר הסיכונים הכרוכים באי חידוש הסכם הזיכיון ,ראו סעיף
 6.24.16להלן.
 6.9.16.2החלפים המיובאים על ידי החברה מובלים לישראל באמצעות תובלה ימית
ואווירית ומועברים בישראל למוסכים ולמחסנים על ידי החברה .במסגרת
הסכמי הזיכיון של החברה עם  GM KOREAועם הגורמים האמורים
בסעיף  6.8.17לעיל ,מספקים יצרני כלי הרכב שאותם מייבאת ומשווקת
החברה בישראל גם חלפים מקוריים ,אביזרים ופריטים אחרים ,לתקופות
הקבועות בהסכמים )לרבות בתקופה שלאחר שיסתיים הייבוא הסדיר של
כלי הרכב לישראל על ידי החברה ,ככל שיסתיים( .כמו כן ,החברה רוכשת,
מייבאת ומשווקת ,בהיקפים לא מהותיים ,חלקי חילוף תחליפיים,
אביזרים ופריטים אחרים מיצרנים נוספים בישראל ובחו"ל ,שאינם יצרני
כלי הרכב ,אשר להערכת החברה אין לה תלות במי מהם.
 6.9.16.3לחברה פוליסת ביטוח בגין סיכונים הכרוכים בהובלה הימית של החלפים
המיובאים על ידיה.
 6.9.17הון חוזר
 6.9.17.1מדיניות החזקת מלאי
החברה מחזיקה במלאי של חלקי חילוף המיועד לאספקה שוטפת של חלקי
חילוף על פי דין .כמו כן ,בין היתר על פי הסכמי הזיכיון עם יצרני כלי
הרכב ,מחויבת החברה להחזיק מלאי חלפים המספיק על מנת לעמוד
בדרישות הלקוחות לתיקונים שוטפים במסגרת האחריות הניתנת לכלי
הרכב.

ו 45 -

 6.9.17.2מדיניות מתן אחריות למוצרים
החברה מעניקה אחריות מלאה על חלקי החילוף המותקנים בכלי רכב
שנמכרו על ידיה לתקופה של בין  3חודשים לבין חצי שנה )ממועד התקנת
המוצר( או עד שהרכב שבו הותקנו החלפים עבר בין  6,000ל 20,000 -ק"מ
)ממועד התקנת המוצר( ,לפי המוקדם מביניהם ובהתאם לסוג החלף.
בהתאם להסכמים שבהם קשורה החברה עם חלק מיצרני החלפים ,משפים
יצרני חלפים אלו את החברה בגין ההוצאות שאותן מוציאה החברה
בתקופת האחריות בקשר עם החלפים .תקופת האחריות המוענקת על ידי
החברה ביחס לחלפים אינה תואמת בהכרח את תקופת האחריות הניתנת
על ידי יצרני החלפים .עם זאת ,במקרה שהחברה מעניקה תקופת אחריות
ארוכה מזו המתקבלת מיצרני החלפים ,מוזילים יצרני החלפים את מחירי
הרכישה של חלקי החילוף על ידי החברה באופן המתקזז לרוב עם
ההוצאות העודפות שמוציאה החברה בגין תקופת אחריות ארוכה יותר,
אשר הנן בהיקפים זניחים .יצוין ,כי  GMאינה מעניקה אחריות לחברה
בקשר עם החלפים שאותם מספקת  GMלחברה.
לחברה מדיניות החזרת סחורה המאפשרת החזרה של חלק חילוף באריזתו
המקורית בתוך  30יום ממועד אספקתו.
 6.9.17.3מדיניות האשראי
להלן פירוט ממוצע ימי אשראי ללקוחות* ואשראי מספקים בתחום
השירות והחלפים ,נכון ליום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2015ו-
:2016
פעילות מרכזי השירות

אשראי
ללקוחות*
אשראי
מספקים

2016

2015

פעילות ייבוא ושיווק
חלפים
2015
2016

75

75

85

85

55

55

60

60

* החברה אינה נוהגת להעניק אשראי ללקוחות פרטיים ,אלא רק ללקוחות עסקיים
)חברות ליסינג(.

 6.10תחום הליסינג התפעולי
6.10.1

מידע כללי על תחום הפעילות
בתחום הליסינג ,כמו גם בתחום ההשכרה ,פועלת הקבוצה באמצעות חברת הבת
פתרונות תחבורה.
יובהר כבר כאן ,כי לחברה אין פעילות משמעותית של ליסינג מימוני ועיקר
פעילותה בתחום הנה פעילות של ליסינג תפעולי.
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בתחומים אלו )ליסינג תפעולי והשכרה( נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים
לשני תחומי הפעילות ,כגון :רכש ,רישוי ,ביטוח ,מכירות ושווק ,תחזוקה ,תפעול
ושירות וכיו"ב ,כמו גם במתקניה השונים של הקבוצה .כחלק מאסטרטגיית
הפעולה של הקבוצה בתחומים אלו ,פועלת הקבוצה תוך ניצול הסינרגיה בעיקר בין
שני תחומים אלו ויתרון הגודל של הקבוצה בין היתר על רקע פעילות החברה
בתחום מכירת הרכב.
בשל הדמיון בנושאים מסוימים בין מאפייני שני תחומי הפעילות הללו  -תחום
הליסינג ותחום ההשכרה ,יתוארו בסעיף  6.10זה עניינים מסוימים הרלוונטיים
לשני תחומים אלו ,ביחס לשני תחומי הפעילות האמורים יחד ,תוך ציון התייחסות
מיוחדת לעניינים השונים בין תחומי הפעילות כאמור או הרלוונטיים רק לאיזה
מהם )לתיאור פעילות הקבוצה בתחום ההשכרה ,ראו סעיף  6.11להלן(.
הקבוצה פועלת הן בתחום הליסינג והן התחום ההשכרה ,תחת המותג ,Avis
באמצעות חברת הבת פתרונות תחבורה ,אשר כפי שפורט בסעיף  6.1.3.1לעיל ,הנה
בעלת זיכיון מטעם  Avisאירופה המתיר לה לעשות שימוש בישראל בשיטת ,Avis
בסימני  Avisובמערכת המחשוב להשכרת כלי רכב ולפעול כסוכנה של Avis
לקבלת הזמנות להשכרת רכב ברחבי העולם ,בהתאם להתקשרותה בהסכמים,
כמפורט להלן:
6.10.1.1

הסכם רישיון )(Licensee Agreement
הסכם הרישיון האמור ,מיום  30במרס  ,1987אשר כאמור ,מעניק
לפתרונות תחבורה רישיון להשתמש בשיטת  Avisובסימני Avis
בישראל ,לרבות בשטחים המוחזקים ,החל מיום  1בנובמבר  1986ועד
ליום  31בדצמבר  .2016על פי ההסכם ,מחויבת פתרונות תחבורה
לקיים את שיטת  Avisואת הכללים והתקנות על פיה ולאפשר ל-
 Avisאירופה פיקוח ובחינה ללא הודעה מראש ,על קיום שיטת .Avis
בתמורה להענקת הרישיון התחייבה פתרונות תחבורה לשלם לAvis -
אירופה תמלוגים )דמי רישיון( חודשיים הנגזרים ממחזור הכנסותיה -
דמי רישיון חודשיים בשיעור של  1.5%מהכנסותיה של פתרונות
תחבורה מפעילות הליסינג התפעולי ודמי רישיון בגין פעילות השכרה
לזמן קצר אשר עומדים ביחס לשנים שמשנת  2008ואילך ,על שיעור
של  .6%ההסכמים האמורים היו בתוקף עד ליום  31בדצמבר .2016
לקראת תום תקופת ההסכמים האמורים חתמו הצדדים ביום 20
בספטמבר  ,2016על מכתב כוונות )"מכתב הכוונות"( שעל בסיס
העקרונות המפורטים בו ,בכוונתם לחתום הסכם רישיון חדש.
במכתב הכוונות אישרו הצדדים את כוונתם לנהל משא ומתן במטרה
להתקשר בהסכם רישיון חדש ,לתקופה של חמש שנים שתחילתה
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ביום  1בינואר  .2017הצדדים מנהלים מו"מ לצורך גיבוש הסכם
רישיון חדש .נכון למועד התשקיף טרם נחתם הסכם מפורט ובפועל
נוהגים הצדדים ,החל בחודש ינואר  ,2017על פי המוסכם במכתב
הכוונות.
בשנת  2016שילמה פתרונות תחבורה ל Avis -אירופה תמלוגים בסך
כולל של  15,643אלפי ש"ח ,בהשוואה לסכום של  17,466אלפי ש"ח
בשנת .2015
בנוסף ,בגין השימוש במערכת ה ,Wizard -שילמה פתרונות תחבורה
ל Avis -אירופה בשנת  2016סכום של  574אלפי ש"ח ,בהשוואה
לסכום של  1,419אלפי ש"ח בשנת .2015
יצוין ,כי בהתאם למכתב הכוונות ,הוסכם ,כי שיעור דמי הרישיון בגין
פעילות הליסינג התפעולי ,בגין פעילות ההשכרה לזמן קצר ובגין
השימוש במערכת ה ,Wizard -יהיה קטן מן השיעור המשולם על-ידי
החברה על-פי הסכם הרישיון ,כאשר חלק מן ההפחתה כאמור חלה
ביחס לתשלומים בגין שנת .2016
6.10.1.2

הסכם סוכנות מכירות כללית )(General Sales Agency Agreement
במסגרת הסכם הסוכנות הכללית האמור ,מיום  30במרס ,1987
מונתה פתרונות תחבורה להיות סוכנות מכירות כללית בלעדית של
 Avisאירופה בישראל ,למטרה של קבלת הזמנות )(Bookings
מלקוחות המעוניינים להשתמש בשירותי השכרת הרכב של Avis
ברחבי העולם .תקופת ההסכם האמור זהה לתקופת הסכם הרישיון
הנזכר לעיל והוארכה בהתאמה להארכת הסכם הרישיון כמתואר
לעיל .בהתאם לתנאיו ,הסכם הסוכנות יבוא לקצו בכל מקרה שבו
הסכם הרישיון המתואר לעיל יבוא לידי סיום .פתרונות תחבורה
התחייבה לבצע פעילות קידום מכירות ושיווק של השכרת כלי רכב
ללקוחות היוצאים מחוץ לישראל ,לטפל בכל ההזמנות של כלי רכב
כאמור ולהנפיק ללקוחות אלה שוברי תשלום .כאמור לעיל ,בכוונת
פתרונות תחבורה לפועל להארכת הסכמי הזיכיון הנ"ל.

6.10.2

מבנה תחום הליסינג התפעולי ושינויים החלים בו
במהלך שנת  2016התחזקה המגמה הכללית שהחלה בשנים האחרונות בתחום
הליסינג ,של פנייה הולכת וגוברת של השוק ללקוחות פרטיים על פני חברות
עסקיות .זאת ,כתוצאה משינוי חקיקה בעניין שווי השימוש ברכב לעובדים )כפי
שיפורט בסעיף  6.20.10להלן( שבוצעה לפני מספר שנים ,שהביאה לצמצום הטבת
המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג התפעולי.
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כמו כן ,בשנים האחרונות חלה מגמה של שינוי הדרגתי בסיגמנטים של כלי רכב
המשמשים את פתרונות תחבורה :פחות כלי רכב משפחתיים  -על חשבון יותר כלי
רכב מסוג ג'יפונים מחד גיסא ויותר כלי רכב קטנים מאידך גיסא.
בתחום הליסינג ,מעמידה פתרונות תחבורה לרשות לקוחותיה כלי רכב מסוגים
שונים ,לפי בחירת הלקוח ,לנהיגה עצמית לתקופת זמן משתנה  -בדרך כלל של 36
חודשים .צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה ,מורכב מכלי רכב פרטיים ומסחריים,
ברובו הגדול משנות הייצור האחרונות וממגוון הדגמים המיובאים לישראל.
לקוחותיה של הקבוצה בתחום הליסינג הינם בעיקר לקוחות עסקיים .בשיטת
הליסינג התפעולי מקבל הלקוח ,תמורת תשלום חודשי קבוע ,בנוסף לזכות השימוש
בכלי רכב ,חבילת שירות הכוללת ,על פי רוב ,שירותי מוסך ,רישוי ,ביטוח חובה,
הגבלת תשלום נזק במקרה תאונה או גניבה ,רכב חילופי ,שירותי דרך ושירותי
שינוע לכלי הרכב באמצעות מאגר נהגים של פתרונות תחבורה .בתום תקופת
החכירה מוחזר הרכב לקבוצה וזו מוכרת אותו.
בתחומי הליסינג וההשכרה ,פועלת פתרונות תחבורה תחת שם המותג הבינלאומי
 .Avisשיטת  Avisלהשכרת כלי רכב והחכרתם מתבססת בין היתר ,על שיטות
אחידות של פעולה ,הדרכת עובדים ,שירותי פרסום ושיווק ,אחידות במראה
הסניפים ובשילוט ,אחידות במראה אתר האינטרנט ,הנפקת כרטיסי מועדון,
הגבלת תשלום נזק בגין גניבה או תאונה ,מערכת התחשבנות ומערכת מחשוב
מרכזית ,המבוססת על תוכנת מחשב ייחודית המכונה " ."Wizardההתקשרות
בקשר לשימוש בתוכנת ה Wizard -הנה נפרדת מהסכמי הרישיון והסוכנות הכללית
המפורטים בסעיף  6.10.1לעיל ,והתשלום בגינה הנו פונקציה של מספר חוזי ליסינג
או השכרה ,לפי העניין ,אשר בוצעו בפועל .יצוין ,כי לקבוצה אין תלות בשימוש ב-
 .Wizardכן מתבססת שיטת  Avisעל הענקת זיכיונות להשתמש בשיטת Avis
ובסימני  Avisבאזור מסוים והענקת זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisובסימני
.Avis
6.10.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.20להלן.

6.10.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום הליסינג וברווחיותו
בשנת  2016נרשמה יציבות לצד ירידה קלה בביקושים לעסקאות הליסינג התפעולי
המוסדי .מנגד ,התחרות בענף ,בעיקר לאור גידול בצי כלי הרכב המשמש לליסינג
תפעולי או להשכרה ,הביאה לשחיקת מחירים .הנכס העיקרי של הקבוצה בתחומי
הליסינג וההשכרה ,הנו צי כלי הרכב שלה ,ועל כן מחירי המכוניות המשומשות
משפיעים על שווי נכסיה בתחומים אלו .ככלל ,מחירי המכוניות המשומשות
מושפעים מגורמים שונים ,וביניהם :האטה כלכלית ומצוקת אשראי ,היצע גדול של
מכוניות למכירה ,רגולציה כגון :שינוי בשיטת שווי השימוש ברכב צמוד לעובדים
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כמפורט בסעיף  6.20.10להלן ויישום רפורמות בשינוי מס קניה על כלי רכב חדשים
)המס הירוק( כמפורט בסעיף  6.20.8להלן ,וכן שינוי בשערי מט"ח המשפיע על
מחיר המכוניות החדשות וכנגזרת מכך ,גם על מחיר המכוניות המשומשות.
6.10.5

התפתחויות בשווקים של תחום הליסינג או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
בין היתר לאור הקיטון בשוק הליסינג התפעולי החל משנת  ,2013התפתחו בשנים
האחרונות בשוק הליסינג המוסדי מוצרים נוספים ,כגון :ליסינג לתקופות קצרות
וליסינג לרכב משומש ,וכמו כן ,לצד הליסינג המוסדי התפתח גם מוצר הליסינג
הפרטי  -ללקוחות פרטיים .בנוסף ,כפי שפורט בסעיף  6.10.2לעיל ,כמו כן ,בשנים
האחרונות חלה מגמה של שינוי הדרגתי בביקוש לסיגמנטים של כלי רכב
המשמשים את פתרונות תחבורה  -פחות כלי רכב משפחתיים ויותר כלי רכב קטנים
וג'יפונים.

6.10.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הליסינג
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הליסינג ,הם כדלקמן:
6.10.6.1

איתנות פיננסית  -היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון
בהיקפים גדולים לצורך רכישת צי רכב חדיש ותחרותי.

6.10.6.2

ביקושים לשירותי ליסינג לרכב על ידי חברות ועסקים  -לצריכת בתי
העסק עצמם או כרכב צמוד לעובדיהם.

6.10.6.3

רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית  -אשר מובילה לצמיחה
במשק ויציבות בשוק התעסוקה ובכך משפיעה על היקף הביקושים
לשירותי ליסינג.

6.10.6.4

יתרון לגודל  -בתחום הליסינג התפעולי קיים יתרון לחברות בעלות
היקף פעילות גדול ,כוח קנייה גדול ,המקנה להן כוח קנייה משופר
מול יבואנים ,יכולת מתן שירותים באמצעות סניפים הפזורים בכל
הארץ ונתח הוצאות תפעולי מצומצם ביחס למתחרים בעלי היקף
פעילות קטן יותר.

6.10.6.5

עוצמת המותג והמוניטין של פתרונות תחבורה  -כאמור לעיל,
לפתרונות תחבורה זיכיון המתיר לה לעשות שימוש בישראל במותג
 .Avisלרוב ,לקוחות מייחסים חשיבות רבה למוניטין של חברת
הליסינג שעמה הם מתקשרים ולמותג הבינלאומי ,המעיד על יכולתה
לספק שירות איכותי ,אמין ומקצועי.

6.10.6.6

פריסה ארצית  -לצורך מתן מענה לצרכי לקוחותיה של פתרונות
תחבורה בתחום הליסינג ,בפריסה ארצית ,הן מבחינת סוגי כלי הרכב
והן מבחינת טיפולים במוסכים ושירותי דרך במקרה הצורך.

6.10.6.7

גמישות תפעולית  -ניצול יעיל של כלי הרכב בצי הליסינג.
ו 50 -

6.10.6.8

פיזור לקוחות  -אשר מאפשר נטרול סיכונים ענפיים של לקוחות
פתרונות תחבורה על ידי פיזור והקטנת התלות בלקוחות מענף מסוים.

6.10.6.9

יכולת מימוש כלי הרכב המשומשים בתום תקופת החכירה ,בין
היתר ,בזכות המוניטין והאמינות של פתרונות תחבורה ,כמו גם בזכות
הפריסה הארצית ,הרמה הגבוהה של תחזוקת הרכב וכוח האדם
המיומן של פתרונות תחבורה.

6.10.6.10

יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים
ועסקיים גדולים תוך מתן מענה מתאים לצרכי הלקוח.

6.10.7

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הליסינג ושינויים החלים בהם
6.10.7.1

להערכת החברה ,חסמי הכניסה )הבלתי פורמאליים( העיקריים
בתחום הליסינג התפעולי ,הם כדלקמן:
) (1השקעה הונית גבוהה  -הצורך ברכישת צי רכב חדש המשמש את
לקוחות התחום ,בהשקעות הוניות גבוהות.
) (2הקמת מערך שירות בעל פריסה ארצית  -על מנת ליתן שירות
מהיר ויעיל ללקוחות החברה בתחום הליסינג ,בפריסה ארצית.
) (3השקעה במותג ובפרסום.

6.10.7.2

חסמי היציאה העיקריים בתחום הליסינג התפעולי הם כדלקמן:
) (1סיום ההתקשרות עם הלקוחות  -הצורך לסיים את ההתקשרויות
עם לקוחות קיימים או להעבירם לגורם אחר.
) (2מכירת כלי הרכב  -היכולת למכור את צי כלי הרכב ששימשו
לפעילות הליסינג ,במחיר סביר.

6.10.8

תחליפים למוצרי תחום הליסינג ושינויים החלים בהם
באופן כללי ,פעילות הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות.
לקוח עסקי יכול לבחור בין חכירה לתקופה של  3שנים )ליסינג תפעולי( בתעריפים
מוזלים וכנגד התחייבות למשך תקופת ההתקשרות ,לבין השכרה לתקופות קצרות
יותר בתעריפים משתנים וגבוהים יותר ,אך ללא התחייבות לתקופה ארוכה .יצוין,
כי מוצר תחליפי נוסף לליסינג התפעולי ,ביחס ללקוחות עסקיים ,הנו ניהול צי רכב
עצמאי בבעלות ישירה של הלקוח.
כמו כן ,ביחס ללקוחות פרטיים  -שימוש בתחבורה ציבורית ,כמו גם רכישה
ושימוש בכלי רכב פרטיים ,מהווים תחליפים לשירותי הליסינג התפעולי .יצוין ,כי
בין היתר על רקע צמצום הטבת המס הכרוכה בשווי השימוש ברכב לעובדים,
הגדילה פתרונות תחבורה את מאמציה בשנת  2016בפנייה ללקוחות פרטיים
לשירותי ליסינג התפעולי.
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6.10.9

מוצרים ושירותים
במסגרת עסקאות הליסינג התפעולי שאותן מציעה פתרונות תחבורה ללקוחותיה,
מאפשרת פתרונות תחבורה ללקוח לחכור את כלי הרכב לתקופות משתנות של 12
עד  48חודשים )בדרך כלל לתקופה של  36חודשים( בתשלום חודשי קבוע .בשירותי
הליסינג כאמור ,כלולים על פי רוב גם השירותים הבאים :שירותי מוסך ,רישוי,
הגבלת תשלום נזק במקרה של תאונה או גניבה ,רכב חלופי ,שירותי דרך וגרירה,
אבזור הרכב ושירותי שינוע הרכב לטיפולים באמצעות מאגר נהגים.
שיטת הליסינג התפעולי מאפשרת ללקוח (1) :להפנות משאבים לתחומים מייצרי
הכנסה ,תוך הקטנת סעיפי ההון והפחת במאזניו )במקרה של לקוח עסקי(; )(2
חיסכון במנהלה ובשעות עבודה ,שכן האחזקה נעשית על-ידי גורם חיצוני )במקרה
של לקוח עסקי(; ו (3) -תזרים מזומנים מסודר ,שכן כל ההוצאות הצפויות והבלתי
צפויות בהחזקת הרכב כלולות בדמי השכירות.
דמי השכירות אותם גובה פתרונות תחבורה מלקוחותיה בתחום ,נגזרים ממספר
פרמטרים :עלות הרכישה של הרכב והתוספות הנכללות בו ,אורך תקופת החכירה,
שיעור הריבית על הלוואות שנוטלת פתרונות תחבורה לצורך רכישת כלי רכב,
שיעור הפחת הכלכלי ,סל השירותים הנלווים המוענקים ללקוח ומכסת
הקילומטרים המוקצבת ללקוח .דמי החכירה בדרך כלל צמודים למדד המחירים
לצרכן ולהם מתווסף מע"מ.

6.10.10

פילוח הכנסות ורווחיות משירותי הקבוצה בתחום הליסינג התפעולי
להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה )במאוחד( הנובעות מתחום הליסינג
התפעולי )לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום הליסינג התפעולי(
במיליוני ש"ח ,באחוז מכלל ההכנסות המאוחדות של החברה ,סכום הרווח הגולמי
)במאוחד( הנובע מליסינג תפעולי במיליוני ש"ח ושיעור הרווח הגולמי באחוזים,
בשנים  2015ו:2016 -
הכנסות מתחום הליסינג )מיליוני ש"ח(
אחוז מכלל ההכנסות
רווח גולמי )מיליוני ש"ח(
שיעור הרווח הגולמי

6.10.11

2016
1,092.7
31.6
67.7
6.10

2015
1
33.3
80.0
7.63%

לקוחות
לקוחותיה של פתרונות תחבורה בתחום הליסינג הנם בעיקר לקוחות עסקיים,
חברות מכלל תחומי המשק הזקוקות לרכב לשימושן העסקי וכן כרכב צמוד
לעובדיהן ,הניתן כחלק מתנאי ההעסקה .מרבית לקוחותיה של פתרונות תחבורה
בתחום זה מרוכזים באזור מרכז הארץ .באופן כללי ,מחזיקים לקוחות החברה
בתחום כמות כלי רכב הנעה בין רכב אחד ועד כ 1,550 -כלי רכב .נכון ליום 31
ו 52 -

בדצמבר  ,2016לפתרונות תחבורה כ 3,764 -לקוחות בתחום הליסינג ,בהשוואה לכ-
 3,400לקוחות ליום  31בדצמבר .2015
לתנאים העיקריים של הסכמיה של פתרונות תחבורה עם לקוחותיה בתחום
הליסינג ,ראו סעיף  6.10.9לעיל .בנוסף יצוין ,כי פתרונות תחבורה דורשת
ביטחונות ממרבית לקוחותיה בתחום הליסינג ,בהתאם למידת הסיכון הכרוכה
בעסקה עימם .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016לפתרונות תחבורה פיקדונות או
מקדמות כאמור בסך כולל של כ 75 -מיליון ש"ח.
כפי שצוין בסעיף  6.10.2לעיל ,כתוצאה משינוי חקיקה בעניין שווי השימוש ברכב
לעובדים שהביאה לצמצום הטבת המס הגלומה בשימוש בכלי רכב בשיטת הליסינג
התפעולי ,התחזקה במהלך שנת  2016המגמה הכללית בתחום הליסינג ,של פניית
השוק ללקוחות פרטיים על פני חברות עסקיות.
להלן פירוט בדבר התפלגות לקוחות פתרונות תחבורה בתחום הליסינג )מתוך כלל הלקוחות
בתחום הליסינג( ,והכנסות פתרונות תחבורה מהם ,בהתאם לענף עיסוקם ,לכל אחת מהשנים
 2014עד :2016

תעשייה

בנקאות,
ביטוח
ופיננסים

תקשורת

שירותים
עסקיים

שירותים
ציבוריים

אחר

סה"כ

ליום  31בדצמבר 2016
הכנסות
)באלפי
ש"ח(
שיעור
הכנסות
שיעור
לקוחות

125,639

30,603

43,179

356,138

91,270

88,952

735,781

17%

4%

6%

48%

12%

12%

100%

7%

2%

3%

20%

6%

62%

100%

ליום  31בדצמבר 2015
הכנסות
)באלפי
ש"ח(
שיעור
הכנסות
שיעור
לקוחות

124,802

29,652

40,037

365,908

96,482

73,404

730,285

17%

4%

6%

50%

13%

10%

100%

6%

3%

2%

22%

6%

61%

100%

ליום  31בדצמבר 2014
הכנסות
)באלפי
ש"ח(
שיעור
הכנסות
שיעור
לקוחות

126,652

30,119

31,827

366,389

85,246

63,572

703,805

18%

4%

5%

52%

12%

9%

100%

5%

3%

2%

28%

7%

55%

100%
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להלן פרטים אודות התפלגות המצטברת של הכנסות פתרונות תחבורה מלקוחותיה בתחום
הליסינג ,מתוך סך הכנסותיה בתחום ,נכון ליום  31בדצמבר של השנים  2014עד :2016
מספר לקוחות

 %מצטבר מסך
ההכנסות בתחום
ליום  31בדצמבר  2016ליום  31בדצמבר  2015ליום  31בדצמבר 2014
הפעילות
10%
20%
30%
40%
50%
60%
70%
80%
90%
100%

2
7
16
30
51
90
159
292
659
3,764

2
7
17
31
52
90
156
288
655
3,404

2
7
15
28
47
80
142
255
543
2,703

להלן פרטים אודות שיעור ותק הלקוחות של פתרונות תחבורה בתחום הליסינג,
ליום  31בדצמבר  ,2016בחלוקה בהתאם לגודל הלקוחות ,ושיעור כלי הרכב
המוחכרים להם:
לקוחות
 10הגדולים
 50הגדולים
 100הגדולים
כלל הלקוחות

כמות כלי רכב )ב(% -

ותק ממוצע בשנים

23.8%
49.1%
61.0%
100%

11.1
10.9
10.5
9.3

נכון למועד התשקיף ,לקבוצה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של
לקוחות אשר אובדנם עלול להשפיע באופן מהותי על תחום הליסינג.
לקבוצה אין לקוח בתחום הליסינג שההכנסות ממנו עולות על  10%מסך ההכנסות
של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים.
6.10.12

שיווק והפצה
הדרכים העיקריות שבהן עושה פתרונות תחבורה שימוש לשיווק והפצה של
שירותיה בתחום הליסינג ,הן כדלקמן:
6.10.12.1

שיווק ומכירה באמצעות מנהלי מכירות ונציגי המכירות בסניפים של
פתרונות תחבורה ומוקדי מכירות בפריסה ארצית ,הפונים לפלחי
השוק השונים.

6.10.12.2

השתתפות במכרזים ובהליכים תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות
ממגזרים שונים.
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6.10.12.3

קידום מכירות בתחום נעשה בין היתר באמצעות יצירת קשר עם
מוסדות וחברות עסקיות ,ובפנייה אישית ללקוחות עסקיים
ומוסדיים.

6.10.12.4

בשנה האחרונה החלה הקבוצה להציע ללקוחותיה באולמות התצוגה
והמכירה של כלי רכב חדשים של החברה ,שירותי ליסינג תפעולי.

6.10.12.5

השתתפות בכנסים של עולם הרכב.

6.10.12.6

פרסום בעיתונות ,על גבי שלטי חוצות ובאינטרנט ועריכת אירועי
לקוחות.

6.10.12.7

דרך נוספת וחשובה של שיווק שירותי הליסינג ,המבוססת על
המוניטין של פתרונות תחבורה ועל האיכות והמקצועיות של
שירותיה ,היא באמצעות המלצות של לקוחות לחבריהם )"מפה
לאוזן"(.

6.10.12.8

ניהול אתר הבית של פתרונות תחבורה באינטרנט ,בכתובת:
 ,www.avis.co.ilשבו מרוכז מידע ,בין היתר אודות שירותי הליסינג
והשירותים הנלווים להם .יצוין ,כי באתר האינטרנט של פתרונות
תחבורה ישנה קישורית לדף הפייסבוק שלה ,שבאמצעותו מעבירה
פתרונות תחבורה מידע.

לקבוצה אין הסכמי בלעדיות בנוגע לשיווק ומכירות בתחום הליסינג ואין לה תלות
במי מצינורות השיווק שלה בתחום.
6.10.13

צבר הזמנות
בענף הליסינג תפעולי ,על אף קבלת הזמנות מהלקוחות ,נהוג על פי רוב שלא לחייב
את הלקוח על ביטול ההזמנה כל עוד הביטול נעשה בטרם אספקת כלי הרכב
לחברה .לפיכך ,לא ניתן לראות בהזמנות אלה משום הזמנות מחייבות אשר טרם
הוכרו כהכנסות בדוחות הכספיים.
בכפוף לאמור ,מובא להלן פירוט אודות הכנסות צפויות של החברה מחוזי ליסינג
חתומים ליום  31בדצמבר :2016
תקופה

תקבולים צפויים מחוזים חתומים
באלפי ש"ח ליום  31בדצמבר 2016

רבעון ראשון של שנת 2017

165,432

רבעון שני של שנת 2017

142,737

רבעון שלישי של שנת 2017

127,357

רבעון רביעי של שנת 2017

114,403

שנת 2017

549,929
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תקופה

תקבולים צפויים מחוזים חתומים
באלפי ש"ח ליום  31בדצמבר 2016

שנת 2018

328,530

שנת 2019

95,359

שנת 2020

15

סה"כ

973,833

בשנת  2016בבחינת ההכנסות בפועל מחוזים חתומים אל מול ההכנסות הצפויות
מחוזים אלו ,עולה כי ההכנסות בפועל בשנה זו היו גבוהות בכ 4.3% -מההכנסות
הצפויות .מרבית הגידול בהכנסות נובע מגידול בתקופת החכירה בפועל בהשוואה
לתקופה החזויה.
6.10.14

תחרות
על פי נתוני סקירה ענפית אשר פורסמו על ידי  BDIבחודש יולי  ,2016בשנת 2015
חל גידול של כ 1.7% -בגודל צי רכבי הליסינג התפעולי בישראל ומספר כלי הרכב
שהוחכרו בליסינג תפעולי עמד על כ 224,800 -כלי רכב .בתחום פועלות מספר
חברות כאשר  4מתוכן מובילות ומרכזות את עיקר הפעילות בתחום :21פתרונות
תחבורה ) ,(Avisשלמה סיקסט ,אלבר ו -אלדן .התחרות בתחום זה הינה במחיר
וברמת השירות .שיטותיה העיקריות של פתרונות תחבורה להתמודדות עם
התחרות הנן שמירה על רמת שירות גבוהה ,תוך יצירת בידול איכותי בינה לבין
מתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי  ,Avisעריכת מבצעים שונים ללקוחות ,וכל
זאת במחירים הוגנים .בהתאם לנתוני הסקירות הענפיות אשר פורסמו על ידי BDI
כאמור לעיל ,להלן הערכת התפלגות נתח השוק בהתאם למספר כלי הרכב לפי
חברות :פתרונות תחבורה  ;11% -שלמה סיקסט  ;25% -אלבר  ;11% -אלדן 11% -
ואחרים .42% -
יצוין ,כי החברה אינה צופה שינוי מהותי בחלקה של פתרונות תחבורה בתחום
הליסינג התפעולי בשנת  .2017הערכת החברה בדבר היעדר שינוי מהותי בחלקה
בתחום כאמור לעיל ,הנה בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוסס על הערכותיה של החברה את הפוטנציאל העסקי שלה והמידע הקיים
בפתרונות תחבורה ובחברה נכון למועד התשקיף .התוצאות עשויות להיות שונות
באופן מהותי מהערכת החברה כאמור ,בין היתר אם ייכנסו מתחרים חדשים לשוק
הליסינג ,ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה של
הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.

 21בשמותיהן המסחריים.
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6.10.15

תיות
עונת
ת.
בתחום הליסינג התפעולי ,איננה מושפעת מעונתיות
פעיילות החברה ב

6.10.16

סינג
ה בתחום הליס
שמש את פתרונות תחבורה
רכווש קבוע המש
6.10.116.1

של הקבוצה.
חבורה הנו הננכס העיקרי ש
של פתרונות תח
צי כלי הרכב ל
ה כ-
הרכב של פתררונות תחבורה
נכוון ליום  31בדדצמבר  ,2016מנה צי כלי ה
 31בדצמבר .20115
כלי רכב ביום 3
 25,837כלי רכבב ,בהשוואה ל 29,600 -י

6.10.116.2

ם 31
ה(  -נכון ליום
צי הליסינג התפפעולי )כולל ככלי רכב המיוועדים למכירה
מנה כ 255,159 -כלי רכב בבהשוואה ל 25,450 -כלי רכב
בדצמבר  2016מ
מין כלי רכב לצי
נכוון ליום  31בבדצמבר  .20015הקבוצה נוהגת להזמ
ה .צי
תיה של פתרוונות תחבורה
מנות מלקוחות
הלליסינג על פי ררוב כנגד הזמ
תרונות תחבוורה הינו בבעלותה .למגבללות בדבר שיעעבוד
כלי הרכב של פת
סיה של הקבווצה ראו סעיףף  6.16.2להללן.
נכס

6.10.116.3

הרכב בצי הלליסינג התפעעולי של פתרונות
כמות הממוצעעת של כלי ה
הכ
מפורט בגרף ללהלן:
שנים  2011ו ,2016 -הנה כמ
חבורה בין הש
תח
30,000
5,159
25

25,534
24,687
22,679

22,463

23,2209

25,000
20,000
15,000
10,000
5,000
0

2016

2015
2

2014
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2013

2012

2011

6.10.116.4

מות לקוחות בליסינג התפפעולי לתום כל שנה בין השנים  2011ו-
כמ
הלן:
 ,2016הנה כמפוורט בגרף לה
4,000

3,764
4
3,404
3

3,500

3,146

3,000
2,500

2,313
1,697
7

2,000
1,554

1,500
1,000
500
0

2016
6

6.10.116.5

2015
2

2014

2013

2012
2

2011

מות הזמנות בבליסינג התפעעולי בין השנים  2011ו ,20116 -הנה כמפפורט
כמ
רף להלן:
בגר
8,846
8,321

8,472

2016

2015
2

9,000

7,731
99
7,09

7,489

8,000
7,000
6,000
5,000
4,000
3,000
2,000
1,000
0

2014
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2013

201
12

2011

6.10.116.6

בין השנים  20011ו ,2016 -הנה
מות מכירת ככלי רכב מציי הליסינג ן
כמ
מפורט בגרף ללהלן:
כמ
10
0,000
8,8228

6,848
8

6,610

2016
6

2015

8
8,000

7,030
6,118

5,660

6
6,000
4
4,000
2
2,000
0

6.10.116.7

2014

ם 31
תרונות תחבוורה נכון ליום
הרכב מצי הלליסינג של פת
הלן גיול כלי ה
לה
בדצמבר  ,2016בהשוואה ליוום  31בדצמבבר של שנת :20115
שנים(
גגיל הרכב )בש
2016
2015

6.10.116.8

2013

2012

201
11

0 -1
335%
229%

1-2
27%
30%

2-3
26%
24%

+3
12%
%
17%
%

סה"ככ
100%
100%

האופן בו מפפעילה פתרונות תחבורה את
אור בדבר ה
הלן יובא תיא
לה
ם לצי הרכב של החברה בתחום הליס
תפים הנוגעים
מעערכיה המשות
סינג
קצר .המערכים המשותפים הנם
.
ה לזמן
תפעולי ובתחום ההשכרה
הת
ה ,ביטוח וריישוי
ש צי כלי הררכב ,תחזוקה
תקניה של הקבוצה ,רכש
מת
ומכירת כלי הרכב ,כמפורט להלן:
) (1רכש כלי הררכב מיבואני ררכב
הרכב
הרכב שלה ממגווון יבואני ה
ב
הקבוצה רווכשת את ציי כלי
מהווים כ10.11% -
הרכב ממותגי החברה )המ
אשר את כלי ה
בישראל ,כא
הקבוצה בעצצמה.
תחבורה( מייבאת ה
ה
מכלל צי הררכב של פתררונות
רכב לצי הרכב של
בשנת  2016רכשה הקבבוצה כ 12,6600 -כלי ב
מכלל
טב ידיעתה כ 4.4% -מ
חבורה ,אשרר היוו ,למיט
פתרונות תח
הקבוצה כ9,4000 -
רכב חדש בישרראל .בשנת  20115רכשה ה
מסירות ב
מיטב
שר היוו ,למ
תחבורה ,אש
צי הרכב שלל פתרונות ת
כלי רכב לצ
מסירות רכב חדש בישראלל.
ידיעתה ,כ 3.7% -מכלל מ
תחבורה ,מקבבלת
בשל היקף רכישות כללי הרכב של פתרונות ת
ם בין
ת מיבואני הררכב ותנאי אשראי הנעים
חבורה הנחות
פתרונות תח
תשלום במזומן ועד שוטףף  120 +יום.
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פתרונות תחבורה רוכשת כלי רכב מדגמים בעלי סחירות גבוהה
בשוק המכוניות המשומשות תוך שימת דגש על הערך הצפוי של
כלי הרכב במועד המימוש .בשנת  2016היו לפתרונות תחבורה
מספר ספקים עיקריים לרכישת כלי רכב )שאינם ממותגי החברה(
אשר שימשו לפעילות ליסינג תפעולי או השכרה לזמן קצר .להלן
פירוט שיעור רכישות כלי הרכב על ידי החברה ששימשו לפעילות
ליסינג תפעולי מיבואני כלי הרכב ,לשנים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר של השנים  2014עד :2016
יבואן

כלמוביל
צ'מפיון מוטורס
טלקאר
יבואן ד'
יבואן ה'
יבואן ו'
יבואן ז'
יבואן ח'
יבואן ט'
יבואנים אחרים
סה"כ

 %רכישות מתוך סך הרכישות של כלי
רכב
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר
2014
2015
2016
31%

22%

29%

18%

20%

13%

15%

12%

4%

12%

17%

12%

8%

9%

10%

6%

8%

22%

5%

5%

3%

3%

3%

2%

2%

1%

0%

2%

3%

3%

100%

100%

100%

כלי הרכב הנרכשים על ידי הקבוצה לצי הרכב של פתרונות
תחבורה הנם כלי רכב מקטגוריות שונות ,כאשר ככלל ,קיימת
מגמה של שינוי תמהיל הרכישות ליותר רכבי פנאי )ג'יפונים( וכלי
רכב קטנים ,על חשבון קיטון בכמויות כלי הרכב המשפחתיים.
יצוין ,כי מגמה זו משמעותית יותר בסיגנמט רכבי המנהלים.
הקטגוריה שבה נרכש המספר הגדול ביותר של כלי הרכב בשנת
 ,2016הנה קטגורית "רכב משפחה".
השיקולים העיקריים של פתרונות תחבורה ברכישת רכב לצי הרכב
שלה כאמור ,הנם (1) :העדפות הלקוח לגבי דגם הנרכש; )(2
התנאים הכלכליים בעת רכישת הרכב )כגון :שיעורי ההנחה ,תנאי
אשראי ,התחייבויות לרכישה חוזרת ועוד(; וכן ) (3הערכתה של
פתרונות תחבורה לגבי מידת הסחירות וערך הגרט של כלי הרכב
בשוק הרכב יד שנייה הצפויים במועד מכירת כלי הרכב בתום
תקופת השכירות .בשוק הליסינג קיים משקל גם לרצון הלקוח
בדגם כזה או אחר .יצוין ,כי על פי רוב ,פתרונות תחבורה רוכשת
את כלי הרכב עם המפרט הטכני הבסיסי המשווק על ידי היבואן
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ורוכשת מספקים חיצוניים מערכות מיגון ,מערכות שמע ומערכות
אחרות לכלי הרכב בהתאם לצורך.
לאור התחרותיות הגבוהה בין יבואני הרכב בישראל ,המגוון הרחב
של דגמי מכוניות המתאימים לציי רכב והעובדה כי לפתרונות
תחבורה אין הסכמים ארוכי טווח לרכישת כלי רכב מיבואנים,
להערכת הקבוצה ,ביכולתה לשנות את תמהיל רכישות כלי הרכב
בהתאם לשיקולים המפורטים לעיל וללא תוספת עלות מהותית.
בנוסף ,קיים מגוון רחב של דגמים בקטגוריות השונות המאפשרות
לפתרונות תחבורה גמישות בבחירת הדגמים השונים.
) (2כלי הרכב בציי כלי הרכב המשמשים את פתרונות תחבורה
להלן פירוט בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה,
ששימשו אותה לתחום הליסינג ולתחום ההשכרה  -ביחד ,ליום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2014עד :2016
יבואן
יונדאי
פורד
טויוטה
יצרן ד'
יצרן ה'
יצרן ו'
יצרן ז'
יצרן ח'
יצרן ט'
יצרן אחרים
סה"כ
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התפלגות לפי יצרן )ב(% -
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר
2014
2015
2016
21%

22%

25%

12%

10%

8%

10%

8%

6%

10%

6%

4%

9%

9%

8%

8%

11%

13%

8%

12%

17%

4%

3%

3%

4%

5%

5%

14%

14%

12%

100%

100%

100%

להלן פירוט בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה,
ששימשו אותה לתחום הליסינג ,ליום  31בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2014עד :2016
יבואן
יונדאי
טויוטה
סקודה
יצרן ד'
יצרן ה'
יצרן ו'
יצרן ז'
יצרן ח'
יצרן ט'
יצרן אחרים
סה"כ

התפלגות לפי יצרן )ב(% -
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר
2014
2015
2016
22%

23%

25%

12%

11%

8%

11%

10%

7%

10%

6%

3%

8%

13%

19%

7%

10%

11%

7%

7%

6%

4%

3%

3%

4%

4%

5%

14%

3%

11%

100%

100%

100%

להלן פירוט בדבר התפלגות צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה,
ששימשו אותה לתחום ההשכרה ,ליום  31בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2014עד :2016
יבואן
שברולט
יונדאי
מזדה
יצרן ד'
יצרן ה'
יצרן ו'
יצרן ז'
יצרן ח'
יצרן ט'
יצרן אחרים
סה"כ

התפלגות לפי יצרן )ב(% -
 31בדצמבר  31בדצמבר  31בדצמבר
2014
2015
2016
17%

19%

13%

16%

18%

20%

10%

15%

21%

10%

6%

5%

9%

4%

8%

8%

8%

8%

8%

7%

6%

5%

4%

3%

4%

6%

7%

13%

13%

10%

100%

100%

100%

) (3תחזוקת צי כלי הרכב
תחזוקת כלי הרכב בצי הרכב של פתרונות תחבורה נחלקת
לתחזוקה מכנית של מכלולי הרכב השונים וכן לתיקוני נזקי
תאונות ושברים .לקבוצה מערך טכני מרכזי ,שהעסיק נכון ליום 31
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בדצמבר  2016כ 306 -עובדים ,שעיקר עיסוקם הוא בניתוב כלי
הרכב לביצוע טיפולים ותיקונים על ידי ספקי שירות ומוסכים,
לרבות במוסכי יבואני הרכב ,פיקוח ובקרה על ביצוע השירותים
כאמור וכן ביצוע בפועל של חלק מהטיפולים בכלי הרכב .כפועל
יוצא מכך ,עיקר תחזוקת כלי הרכב שבבעלות פתרונות תחבורה,
מתבצעת על ידי מוסכים חיצוניים ונותני שירותים אחרים ,כאשר
שירותי השירות והחלפים לכלי הרכב בצי הרכב של פתרונות
תחבורה שהנם ממותגי החברה ושירותים נלווים לשירותים אלו,
מבוצעים ברשת המוסכים המורשים של החברה .הפעילות מול
מוסכי היבואנים מתבצעת הן במסגרת "אחריות היבואן" לכלי
הרכב והן במסגרת טיפולים שוטפים בהתאם להוראות היצרן.
פתרונות תחבורה אינה מבטחת את ציי כלי הרכב שבבעלותה
בביטוח מקיף .תחזוקת נזקי התאונות והשברים מתבצעת הן על
ידי רכישה של חלפים ושירותי תיקון נזקי תאונות ושירותים
נלווים לשירותים האמורים לחלק מרכבי פתרונות תחבורה
במסגרת תחום השירות והחלפים של הקבוצה וכן ממוסכים
בזיכיון מהחברה ,והן על ידי התקשרות עם ספקי חלפים ,מוסכי
פחחות ,ספקי זגגות ואחרים .בכל מקרה של תאונה קשה )אשר
אינה אובדן מוחלט כהגדרתו בחוק( ,פתרונות תחבורה מבצעת
הערכת כדאיות כלכלית של תיקון הנזק .במקרה של חוסר כדאיות
כלכלית ,הקבוצה מוכרת את הרכב הניזוק במצבו ,כפי שהוא.
) (4ביטוח ורישוי צי כלי הרכב
פתרונות תחבורה מחויבת ברכישת ביטוח חובה ,ביטוח צד שלישי
ורישוי לכל כלי הרכב בצי הרכב שלה .לעומת זאת ,כאמור לעיל,
פתרונות תחבורה אינה מבטחת את צי כלי הרכב שבבעלותה
בביטוח מקיף ,זאת משיקולים כלכליים המבוססים בין היתר ,על
גודל צי הרכב מחד ,מול עלויות פרמיית ביטוח מאידך .פתרונות
תחבורה בודקת על בסיס תקופתי את המדיניות שלעיל .על פי
הבדיקות האמורות שנערכו לאורך השנים ,כדאיות אי הביטוח
תקפה ונכון למועד התשקיף ,פתרונות תחבורה ממשיכה
במדיניותה האמורה .כחלק מבדיקות אלו ,בוחנת פתרונות
תחבורה את כמות כלי הרכב שנגנבו מצי כלי הרכב שלה .יצוין ,כי
פתרונות תחבורה פועלת למיגון כלי הרכב בציי הרכב שלה
במערכות מיגון חדישות שנועדו להבטיח ככל הניתן את הצי מפני
גניבה .כמו כן ,צי הרכב במגרשי הרכב של פתרונות תחבורה מוגן
באמצעים פיזיים מתאימים כגון גדרות ושמירה וכן מבוטח מפני
אש ,נזקי טבע ,שוד וכיו"ב.
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להלן טבלה המפרטת את כמות גניבות הרכב בישראל ,בשנים 2014
עד :*2016
כמות גניבות באלפים
15
16
15

שנה
2014
2015
2016

* דו"ח סטטיסטי חודשי גניבות  -יחידת אתגר ,משטרת ישראל.

להלן נתונים בדבר גניבות ואובדן מוחלט של כלי הרכב שבבעלות
פתרונות תחבורה בין השנים  2014ו:2016 -
נזקי גניבות
שנה

נזקי אובדן מוחלט

כמות
ביחידות

מיליוני
ש"ח

כמות
ביחידות

מיליוני
ש"ח

2016

101

6.8

185

8.3

2015

70

6.0

182

9.6

2014

89

6.6

123

6.7

לגבי הכרזה על רכב כ"אובדן להלכה" )תאונה שבה נגרם נזק ניכר
לרכב( ,התייחסות פתרונות תחבורה לאירוע הנה כאל תאונה
)שאיננה אובדן מוחלט( כך שהרכב מתוקן או נמכר במצבו לפי
שיקולי כדאיות כלכלית .מבחינת הטיפול של פתרונות תחבורה
בתיק התאונה ,אין הבדל מהותי בין תאונה קשה לתאונה קלה.
) (5מכירת כלי הרכב
מכירת כלי הרכב ,הן מצי הליסינג התפעולי והן מצי ההשכרה לזמן
קצר של פתרונות תחבורה ,מבוצעת באמצעות חברת דן ליס בסניפי
מכירה בפריסה ארצית ,כאשר תמורת המכירה נזקפת כהכנסה
בתחום הפעילות הרלוונטי .הקבוצה מוכרת את כלי הרכב מפעילות
הליסינג בדרך כלל בתום תקופה של  30עד  36חודשי חכירה .רוכשי
כלי הרכב הנם בעיקר מן המגזר הפרטי )כ (75% -והיתר הנם סוחרי
כלי רכב משומשים .יצוין ,כי צי כלי הרכב מפעילות הליסינג
וההשכרה נמכרים בהפחתה מסוימת ביחס למחירון לוי יצחק .כמו
כן יצוין ,כי מחירון לוי יצחק כשלעצמו ,מפחית על פי רוב שיעור
של בין  11%ל 22% -משווים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג
או כרכבי השכרה וזאת ללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של כלי
הרכב.
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מכירה ללקוחות פרטיים
בהתאם להסכם ההתקשרות עם לקוחות אלו ,בדרך כלל ,משלם
הלקוח מקדמה ויתרה משולמת עם מסירת כלי הרכב ללקוח.
במקרה של ביטול העסקה על ידי הלקוח ,מחויב הלקוח בסכום
קבוע שנקבע בהסכם .פתרונות תחבורה מעניקה אחריות ללקוח
בגין תקלות ,ככל שתתגלינה תקלות במנוע כלי הרכב או בתיבת
ההילוכים למשך תקופה מוגדרת או למגבלת קילומטראז' ,לפי
המוקדם ,בהתאם לתנאי כתב האחריות.
מכירת ללקוחות שהנם סוחרי רכב
במסגרת ערוץ זה ,מוכרת פתרונות תחבורה את כלי הרכב לסוחר
הרכב בעסקאות "אד הוק" ובהתאם 0למסגרת האשראי שאושרה
לו על ידי פתרונות תחבורה .עסקאות אלו מאופיינות ,ככלל,
במכירה של מספר כלי רכב בכל עסקה ,בתנאי אשראי מוסדרים
וללא אחריות ,ובשל כך ,מחיר העסקה ככלל ,נמוך מזה שבמכירה
ללקוחות פרטיים.
להלן התפלגות כמויות כלי רכב ושיעורי ההכנסות ממכירתם מתוך
כלל הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב ששימשו את
פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג וההשכרה ,שנמכרו על ידיה
ללקוחות פרטיים וסוחרי רכב:
סוחרי רכב
כמות
הכנסות

6.10.17

לקוחות פרטיים
הכנסות כמות כלי
רכב

2016

22.3%

27.9%

77.7%

72.1%

2015

28.4%

33.5%

71.6%

66.5%

2014

23.9%

28.1%

76.1%

71.9%

נכסים לא מוחשיים
6.10.17.1

לפתרונות תחבורה הסכמי זיכיון לשימוש במותג  Avisובשיטת
השכרת הרכב של  Avisבישראל ומחוצה לה ,כמפורט בסעיף 6.10.1
לעיל

6.10.17.2

בנוסף ,לקבוצה הסכם שימוש ופיתוח בתוכנות מחשב ,העומדות בפני
עצמן ומוסיפות פונקציונאליות נוספת לחומרה.
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6.10.18

ספקים וחומרי גלם
ספקיה העיקריים של פתרונות תחבורה הנם יבואני רכב שמהם רוכשת פתרונות
תחבורה את צי רכביה לפעילות ההשכרה והליסינג התפעולי כמפורט בסעיף
 6.10.16.8לעיל .תנאי הרכישה של כלי רכב לציי הרכב של פתרונות תחבורה ,הן
בנוגע לתחום ההשכרה והן בנוגע לתחום הליסינג ,מיבואני הרכב השונים ,נקבעים
בין הקבוצה ובין היבואן הרלוונטי אד הוק ,לפי העסקה הרלוונטית.
בנוסף ,בתחומי הליסינג וההשכרה ,לקבוצה ספקים בשירותי תחזוקה ושינוע.
לקבוצה אין תלות במי מספקיה האמורים והיא בוחרת את ספקיה על סמך
קריטריונים של איכות ומחיר.

6.10.19

הון חוזר
6.10.19.1

ההון החוזר של הקבוצה בתחומי הליסינג וההשכרה מורכב מנכסים
שוטפים ,בניכוי התחייבויות שוטפות:
הנכסים השוטפים  -מורכבים בעיקר מיתרות מזומנים ,חייבים
ויתרות חובה ,לקוחות ,צי כלי רכב מיועד למכירה ומלאי .ליום 31
בדצמבר  ,2016יתרת הנכסים השוטפים בתחומי הליסינג וההשכרה
)ביחד( ,הסתכמה לסך של כ 452 -מיליון ש"ח ,בהשוואה לסכום של
 429מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2015
התחייבויות שוטפות  -כוללות בעיקר חלויות שוטפות של אשראי
מתאגידים פיננסים ואגרות חוב ,אשראי ספקים ,זכאים ויתרות זכות
אחרות .ליום  31בדצמבר  ,2016יתרת ההתחייבויות השוטפות
הסתכמה לסך של כ 1,172 -מיליון ש"ח ,בהשוואה לסכום של 1,263
מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2015

6.10.19.2

להלן תיאור תמציתי של הרכב ההון החוזר של הקבוצה בתחומי
הליסינג וההשכרה ,והתאמות לתקופה של  12חודשים:
הסכום שנכלל
בדוחות
הכספיים
המאוחדים של
החברה
)מיליוני ש"ח(

התאמות
לתקופה של 12
חודשים
)מיליוני ש"ח(

אג"ח סחיר
שגויס לאחר
תאריך הדוח
על המצב
הכספי
)מיליוני ש"ח(

סה"כ
)מיליוני
ש"ח(

429

788

253

1,470

התחייבויות שוטפות

)(1,263

-

-

)(1,263

עודף )גירעון( הנכסים
השוטפים על
ההתחייבויות
השוטפות

)(834

נכסים שוטפים

ו 66 -

788

253

207

6.10.19.3

לפתרונות תחבורה גירעון מובנה בהון חוזר מפעילותה בתחומי
הליסינג וההשכרה ,הנובע מכך שהתחייבויותיה של פתרונות תחבורה,
שבאמצעותה פועלת הקבוצה בתחומים הללו ,נפרשות בדיווח על
המצב הכספי של פתרונות תחבורה לחלויות שוטפות ולהתחייבויות
לזמן ארוך בעוד שנכסיה העיקריים של פתרונות תחבורה )צי כלי
הרכב( מוצגים בדיווח על המצב הכספי במסגרת נכסים לזמן ארוך ,על
אף שחלקם עתיד להתממש במהלך השנה הקרובה .בנוסף ,על פי
הכללים החשבונאיים המקובלים ,לא נרשמות ההכנסות העתידיות
בגין הסכמי הליסינג התפעולי )אשר מורכבות בין השאר ממרכיב
הפחת והמימון ללקוח( במסגרת הנכסים השוטפים )התקשרויות חוץ
מאזניות איתנות( ואשר עומדות כנגד החזר ההתחייבות הצפוי .יצוין,
כי בשנת  2016הציגה פתרונות תחבורה תזרים מזומנים חיובי
מפעילות שוטפת.

6.10.19.4

מדיניות אשראי
בתחומי הליסינג וההשכרה מעניקה פתרונות תחבורה ללקוחותיה
העסקיים אשראי לתקופות של עד  60יום ,בהתאם לסוג הלקוח ועל פי
חוזה ההתקשרות עמו .לקוחות פרטיים משלמים ,בדרך כלל ,במזומן
או באמצעות כרטיסי אשראי .תקופת האשראי הממוצעת ללקוחות
בתחומי הליסינג וההשכרה בשנת  2016עמדה על  26ימים ,לעומת 31
ימים בשנת  .2015ההיקף הממוצע של האשראי ללקוחות בתחומים
אלו הסתכם בשנת  2016בסכום של  139מיליון ש"ח ,לעומת סכומים
של כ 138 -מיליון ש"ח בשנת .2015

6.10.19.5

אשראי ספקים
פתרונות תחבורה מקבלת אשראי מספקים ,הן בתחום הליסינג והן
בתחום ההשכרה ,לתקופות של עד שוטף  120 +יום .תקופת האשראי
הממוצעת מספקים כאמור בשנת  ,2016עמדה על  80ימים ,לעומת 77
ימים בשנת  .2015ההיקף הממוצע של האשראי מספקים בתחומים
אלו הסתכם בשנת  2016בסכום של  411מיליון ש"ח ,לעומת סכום של
כ 303 -מיליון ש"ח בשנת .2015

 6.11תחום השכרת הרכב
6.11.1

מידע כללי על תחום הפעילות
כפי שפורט לעיל ,בתחום הליסינג ובתחום ההשכרה ,פועלת הקבוצה באמצעות
חברת הבת פתרונות תחבורה ,אשר בהם נעשה שימוש במערכים רבים המשותפים
לשני תחומי הפעילות ,כגון :רכש ,רישוי ,ביטוח ,מכירות ושווק ,תחזוקה ,תפעול
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ושירות וכיו"ב ,כמו גם במתקניה השונים של הקבוצה ,וזאת ,תחת המותג .Avis
בשל הדמיון בנושאים מסוימים בין מאפייני שני תחומי הפעילות הללו ,עניינים
מסוימים הרלוונטיים לשני תחומי פעילות אלו תוארו בסעיף  6.10לעיל ,תוך ציון
התייחסות מיוחדת לעניינים השונים בין תחומי הפעילות כאמור .לפרטים בדבר
נכסים לא מוחשיים ,ספקים וחומרי גלם ,והון חוזר של הקבוצה בתחום ההשכרה,
ראו סעיפים  6.10.18 ,6.10.17ו ,6.10.19 -בהתאמה ,לעיל.
6.11.2

מבנה תחום ההשכרה ושינויים החלים בו
למבנה תחום ההשכרה ושינויים החלים בו ,ראו סעיף  6.10.2לעיל .יצוין ,כי
בתחום ההשכרה ,מעמידה פתרונות תחבורה לרשות לקוחותיה ,לזמן קצר ,כלי רכב
מסוגים שונים ,לפי בחירת הלקוח ,לנהיגה עצמית לתקופות זמן משתנות .כן יצוין,
כי לקוחותיה של פתרונות תחבורה בתחום ההשכרה הנם לקוחות עסקיים ,פרטיים
ותיירים.
הנהלת פתרונות תחבורה קבעה כי גודל צי ההשכרה הנוכחי הנו כזה המתאים
לפעילותה .עם זאת ,פתרונות תחבורה בוחנת באופן שוטף את תנאי השוק ומקבלת
החלטות לגבי גודל הצי והפעילות הנלווית אליו ,בהתאם לתנאים אלו.
בתחומי הליסינג וההשכרה ,פועלת פתרונות תחבורה תחת שם המותג הבינלאומי
 .Avisכמפורט בסעיף  6.10.2לעיל .יצוין בהקשר זה כי שיטת  Avisמתבססת על
הענקת זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisובסימני  Avisבאזור מסוים והענקת
זיכיונות להשתמש בשיטת  Avisובסימני  Avisולפעול כסוכנה של  Avisלקבלת
הזמנות להשכרת כלי רכב ברחבי העולם.

6.11.3

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.20להלן.

6.11.4

שינויים בהיקף הפעילות בתחום ההשכרה וברווחיותו
תחום ההשכרה מאופיין בתחרות גבוהה ,ככלל ,ובמהלך השנים האחרונות נכנסו
לשוק שחקנים חדשים – בעיקר חברות השכרה קטנות – מקומיות ,אשר לא
השפיעו על השוק באופן מהותי .כמו כן ,בשנים האחרונות חל גידול בהיקף
התיירות הנכנסת לישראל ,מה שהביא לגידול היקף פעילות ההשכרה לפלח תיירות
החוץ .להערכת החברה ,הגידול האמור צפוי להימשך גם בשנים הקרובות .הערכת
החברה כאמור הנה בבחינת מידע צופה פני עתיד כמשמעו בחוק ניירות ערך ,אשר
התממשותו אינה בשליטת החברה ואינה ודאית ,והיא תלויה בין היתר ביציבות
המצב הביטחוני והמדיני במדינת ישראל.
בשנת  2016חלה יציבות בביקושים בענף השכרת כלי הרכב ,אם כי התחרות בענף,
בעיקר לאור גידול בצי כלי הרכב המשמש להשכרה ,הביאה לשחיקת מחירים
מתמשכת בשנים האחרונות .על רקע זאת ,בשנת  2014החליטה פתרונות תחבורה
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על צמצום צי ההשכרה ויציאה מסיגמנטים בעלי רווחיות נמוכה או הפסדית.
במסגרת זו ,הקטינה פתרונות תחבורה את צי הרכב להשכרה שלה בשנים  2014ו-
 ,2015ב 4,905 -כלי רכב ו 4,097 -כלי רכב ,בהתאמה .בשנת  2016לא חל שינוי
מהותי בגודל צי ההשכרה של פתרונות תחבורה ביחס לגודלו ביום  31בדצמבר
 .2015הנכס העיקרי של הקבוצה בתחום ההשכרה ,הנו צי כלי הרכב של פתרונות
תחבורה ,ועל כן מחירי המכוניות המשומשות משפיעים על שווי נכסי הקבוצה
בתחום .מחירי המכוניות המשומשות מושפעים מגורמים שונים וביניהם :האטה
כלכלית ומצוקת אשראי ,היצע גדול של מכוניות למכירה ,שינוי בשערי מט"ח
המשפיע על מחיר המכוניות החדשות וכנגזרת מכך ,גם על מחיר המכוניות
המשומשות .בנוסף ,כפי שפורט בסעיף  6.7לעיל ,בפעילותה ,חשופה החברה בתחום
לסיכונים הנובעים מגורמים חיצוניים כגון הידרדרות במצב ביטחוני וכיו"ב ,אשר
עשויים להשפיע על עלויות השירותים הניתנים על ידי החברה ועל ורווחיותה.
לפרטים נוספים בדבר שינויים בהיקף הפעילות בתחום ההשכרה וברווחיותו ,ראו
סעיף  6.10.4לעיל.
6.11.5

התפתחויות בשווקים של תחום ההשכרה או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
במהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים  -בעיקר חברות השכרה
קטנות  -מקומיות ,אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי .כמו כן ,בשנים
האחרונות חל גידול היקף פעילות ההשכרה לפלח תיירות החוץ ,על רקע גידול
בהיקף התיירות הנכנסת לישראל ,כאמור בסעיף  6.11.4לעיל.

6.11.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום ההשכרה
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום ההשכרה ,הם כדלקמן:
6.11.6.1

איתנות פיננסית  -היות והפעילות התחום כרוכה בהעמדת מימון
בהיקפים גדולים לצורך רכישת צי רכב חדיש ותחרותי.

6.11.6.2

ביקושים לשירותי השכרת רכב לזמן קצר על ידי חברות ועסקים כגון
חברות מהמגזר התיירותי ,חברות ביטוח וחברות ליסינג עבר
לקוחותיהן .כמוכן ,קיימת חשיבות לפיזור הלקוחות בין המגזרים
השונים ובתוכם.

6.11.6.3

רגיעה במצב הביטחוני ויציבות כלכלית  -אשר מובילה לשגשוג בשוק
התיירות ובהתאם ,משפיעה על היקף הביקושים לשירותי השכרת רכב
לזמן קצר.

6.11.6.4

יתרון לגודל – הפעילות בתחום השכרת רכב כרוכה בעלויות קבועות
ומערך לוגיסטי נרחב .לפיכך ,קיים יתרון לחברות בעלות היקף פעילות
גדול ,כוח קנייה גדול ופריסת סניפים נרחבת.

6.11.6.5

עוצמת המותג והמוניטין – להערכת החברה ,לקוחות ,הן שוכרי כלי
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רכב והן רוכשי כלי רכב משומשים ,מייחסים חשיבות רבה למוניטין
של חברת ההשכרה הנקשר ליכולתה לספק שירות איכותי ,מקצועי
וזמין .כאמור לעיל ,לפתרונות תחבורה זיכיון המתיר לה לעשות
שימוש בישראל במותג  Avisולפעול כסוכנה של  Avisלקבלת הזמנות
להשכרת כלי רכב ברחבי העולם.
6.11.6.6

גמישות תפעולית ופריסה ארצית  -לצורך מתן מענה לצרכי
לקוחותיה של פתרונות תחבורה בתחום ההשכרה ,בפריסה ארצית ,הן
מבחינת סוגי כלי הרכב והן מבחינת טיפולים במוסכים ושירותי דרך
במקרה הצורך.

6.11.6.7

מיקום אטרקטיבי של סניפי השכרת רכב  -יצוין ,כי סניף מרכזי של
פתרונות תחבורה בתחום ההשכרה ממוקם בשדה התעופה בן גוריון,
ונועד ליתן שירות בתחום לפלח התיירות הנכנסת לישראל דרך שדה
התעופה בן גוריון.

6.11.6.8

ניצול יעיל של כלי הרכב בצי ההשכרה.

6.11.6.9

פיזור לקוחות לצורך הקטנת תלות ופיזור סיכונים.

6.11.6.10

יכולת מימוש כלי הרכב המשומשים בתום תקופת ההשכרה ,בין
היתר ,בזכות המוניטין והאמינות של פתרונות תחבורה.

6.11.6.11

יצירת קשרים ומערכות יחסים ארוכות טווח עם לקוחות מוסדיים
ועסקיים גדולים תוך מתן מענה מתאים לצרכי הלקוח.

6.11.7

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום ההשכרה ושינויים החלים בהם
6.11.7.1

להערכת החברה ,חסמי הכניסה )הבלתי פורמאליים( העיקריים
בתחום ההשכרה על ידי חברות בפריסה ארצית ,הם כדלקמן:
) (1השקעה הונית גבוהה  -הצורך ברכישת צי רכב חדש בהיקף גדול
המשמש את לקוחות התחום ,בהשקעות הוניות גבוהות.
) (2הקמת מערך שירות בעל פריסה ארצית  -הן על מנת שניתן יהיה
לספק את שירותיה של פתרונות תחבורה בתחום בפריסה ארצית
ובייחוד במיקומים מרכזיים מבחינת תיירות ,והן על מנת ליתן
שירות מהיר ויעיל ללקוחות פתרונות תחבורה בתחום ההשכרה,
בפריסה ארצית ,בין היתר במקרים של תאונות וטיפול בתקלות.
עם זאת ,בניגוד לרמה ארצית ,ניתן למצוא שחקנים קטנים רבים
הפועלים בשוק ברמה המקומית ,ללא חסמי כניסה משמעותיים.

6.11.7.2

להערכת החברה ,בהשכרת רכב לזמן קצר חסמי היציאה קלים יחסית
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ומתמצים ביכולת למכור את צי כלי הרכב במחיר סביר.
6.11.8

תחליפים למוצרי תחום ההשכרה ושינויים החלים בהם
פעילות הליסינג ופעילות ההשכרה הן לעיתים פעילויות תחליפיות ,כמפורט בסעיף
 6.10.8לעיל .בנוסף ,ביחס ללקוחות פרטיים  -שימוש ברכב פרטי ,שימוש בתחבורה
ציבורית ושירותי הסעה ליווי לתיירים ,מהווים אף הם תחליפים לשירותי ההשכרה
לזמן קצר.

6.11.9

מוצרים ושירותים
פתרונות תחבורה מספקת מגוון שירותי השכרת רכב עבור לקוחות מסוגים שונים
באמצעות צי כלי רכב חדיש ומגוון ,לתקופות משתנות ובתעריפים משתנים.
תעריפיה של פתרונות תחבורה מבוססים בין היתר ,על סוג הרכב ומשך תקופת
ההשכרה .המחיר ללקוח מורכב ממחיר השכרה בסיסי שנקבע לפי קריטריונים של
זמן וקילומטראז' )על פי רוב( ותשלומים אחרים ,לרבות בגין פטור מתשלום נזק
בגין גניבה או תאונה .לוח התעריפים מורכב מתעריפים יומיים ,שבועיים וחודשיים.
תעריפיה של פתרונות תחבורה מושפעים בין היתר ,מעונתיות ,משיקולי תחרות
ומעלויות והם מתעדכנים מעת לעת .פתרונות תחבורה מפרסמת את מחירוניה
לקהל לקוחותיה באמצעות מערכת  Avisהעולמית ,האינטרנט וסוכני נסיעות בארץ
ובחו"ל ,ומעת לעת מפרסמת פתרונות תחבורה מבצעים שונים גם ברשתות
החברתיות .לפתרונות תחבורה מחירונים המופנים ללקוחות ישראליים ,מחירונים
המופנים לתיירים על בסיס מזדמן ומחירונים המופנים ללקוחות עסקיים.

6.11.10

פילוח הכנסות ורווחיות משירותי הקבוצה בתחום ההשכרה
להלן נתונים בדבר התפלגות הכנסות החברה )בדוחותיה הכספיים המאוחדים(
הנובעות מתחום ההשכרה )לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לתחום
ההשכרה לזמן קצר והכנסות מפעילויות אחרות( ,במיליוני ש"ח ,באחוז מכלל
ההכנסות המאוחדות של החברה ,סכום הרווח הגולמי )במאוחד( במיליוני ש"ח
ושיעור הרווח הגולמי באחוזים בשנים  2015ו:2016 -

6.11.11

2016

2015

הכנסות מתחום ההשכרה )מיליוני ש"ח(

198

216

אחוז מכלל ההכנסות

5.7%

6.9%

רווח גולמי )מיליוני ש"ח(

8.8

6.1

שיעור הרווח הגולמי

4.5%

2.8%

לקוחות
פתרונות תחבורה נוהגת לאפיין את לקוחותיה הקבועים בתחום ההשכרה ,בחלוקה
בין שתי קטגוריות  -לקוחות עסקיים ולקוחות פרטיים:
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6.11.11.1

לקוחות עסקיים  -ככלל ,שוכרים כלי רכב על בסיס יומי ,שבועי,
חודשי או שנתי .בקטגוריה זו נכללים לקוחות קבועים ,השוכרים כלי
רכב לתקופות של בין יום לבין חודש ,וכן לקוחות קבועים ,השוכרים
כלי רכב לתקופות ארוכות יותר של בין חודש לשנה .במקרים של
השכרה לתקופות ארוכות יחסית ,כאמור ,מאופיין שירות ההשכרה
בדומה לאפיון שירות הליסינג התפעולי הניתן על ידי פתרונות
תחבורה ,בלא שהלקוח מחויב כלפי פתרונות תחבורה לתקופת
שכירות של  3שנים .פעילות זו הנה בעלת אופי קבוע במהלך השנה
ואינה עונתית.

6.11.11.2

לקוחות פרטיים  -שוכרים כלי רכב על בסיס יומי ,שבועי ,חודשי או
שנתי .לקוחות אלו נחלקים ללקוחות ישראלים ולתיירים מחו"ל
)בעיקר מארצות-הברית ואירופה( .מכירותיה של פתרונות תחבורה
ללקוחותיה הפרטיים מאופיינות בעונתיות ,כמפורט בסעיף 6.11.15
להלן( .ההשכרה ללקוחות מן המגזר הפרטי מאופיינת בין היתר
בתעריפים גבוהים יותר מהתעריפים הנוהגים בפתרונות תחבורה
בנוגע להשכרה ללקוחות עסקיים.

לתנאים העיקריים של הסכמיה של פתרונות תחבורה עם לקוחותיה בתחום
הליסינג ,ראו סעיף  6.11.9לעיל .יצוין ,כי פתרונות תחבורה דורשת ביטחונות
מלקוחותיה בתחום ההשכרה ,בהתאם לסוג הרכב שהועמד לרשותם ובהתאם
לאורך תקופת השכירות.
בשנת  2016הכנסות הקבוצה מלקוחות עסקיים בתחום ההשכרה ,היוו כ51% -
מסך הכנסותיה של הקבוצה בתחום ,ובהשוואה לשיעור של כ 50% -בשנת .2015
ובהתאמה ,בשנת  2016הכנסות הקבוצה מלקוחות פרטיים בתחום ההשכרה ,היוו
כ 49% -מסך הכנסותיה של הקבוצה בתחום ,ובהשוואה לשיעור של כ 50% -בשנת
.2015
להלן פירוט בדבר שיעור ותק הלקוחות החוזרים* בפתרונות תחבורה  -בתחום
ההשכרה ,תוך חלוקה בין לקוחות פרטיים ללקוחות עסקיים ,בשנים  2014עד
:2016
לקוחות
עסקיים
פרטיים
*

2016

2015

2014

חדשים

30%

37%

44%

חוזרים

70%

63%

56%

חדשים

73%

73%

75%

חוזרים

27%

27%

25%

לקוח חוזר  -לקוח ששכר רכב השנה ושכר רכב בחברה בעבר )החל משנת .(2010
לקוח חדש  -לקוח ששכר רכב השנה ולא שכר רכב בחברה בעבר )החל משנת .(2010
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נכון למועד התשקיף ,לקבוצה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של
לקוחות אשר אובדנם עלול להשפיע באופן מהותי על תחום ההשכרה.
לקבוצה אין לקוח בתחום ההשכרה שההכנסות ממנו עולות על  10%מסך ההכנסות
של החברה בדוחותיה הכספיים המאוחדים.
6.11.12

שיווק והפצה
הדרכים העיקריות שבהן עושה פתרונות תחבורה שימוש לשיווק והפצה של
שירותיה בתחום ההשכרה ,הן כדלקמן:
6.11.12.1

שיווק ומכירה באמצעות מנהלי מכירות ונציגי המכירות בסניפי
החברה ומוקדי מכירות בפריסה ארצית ,הפונים לפלחי השוק
השונים .יצוין ,כי סניף מרכזי של פתרונות תחבורה בתחום ההשכרה
ממוקם בשדה התעופה בן גוריון ,ונועד ליתן שירות בתחום לפלח
התיירות הנכנסת לישראל דרך שדה התעופה בן גוריון.

6.11.12.2

השתתפות במכרזים ובהליכים תחרותיים הנערכים על ידי לקוחות
ממגזרים שונים.

6.11.12.3

שיווק באמצעות חברת נסיעות של פתרונות תחבורה הממוקמת
בארה"ב )סניף אחד( ,המוכוונת לפלח התיירות נכנסת מארה"ב
לישראל.

6.11.12.4

פרסום בעיתונות ובאינטרנט.

6.11.12.5

ניהול אתר הבית של פתרונות תחבורה באינטרנט ,בכתובת:
 ,www.avis.co.ilשבו מרוכז מידע ,בין היתר אודות שירותי ההשכרה.
יצוין ,כי באתר האינטרנט של פתרונות תחבורה ישנה קישורית לדף
הפייסבוק שלה ,שבאמצעותו מעבירה פתרונות תחבורה מידע.

לקבוצה אין הסכמי בלעדיות בנוגע לשיווק ומכירות בתחום ההשכרה ואין לה תלות
במי מצינורות השיווק שלה בתחום.
6.11.13

צבר הזמנות
בתחום ההשכרה ,נהוגה קבלת הזמנות זמן קצר טרם השכרת הרכב בפועל .על אף
קבלת הזמנות מהלקוחות ,נהוג על פי רוב שלא לחייב את הלקוח על ביטול
ההזמנה ,כל עוד זה נעשה זמן סביר טרם תחילת ההשכרה המתוכננת ובכפוף
למגבלות על פי דין .בהתאם לכך ,אין לחברה צבר הזמנות מחייב בתחום.

6.11.14

תחרות
תחום ההשכרה לזמן קצר מאופיין ברמת תחרות גבוהה ,ככלל ,העלולה להשפיע על
תוצאות פעילותה העסקית של פתרונות תחבורה .להערכת החברה ,בשוק פועלות
עשרות חברות השכרת רכב לזמן קצר כאשר החברה ושש נוספות )תחת המותגים -
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שלמה סיקסט ,אלדן ,הרץ ,אלבר ,קל אוטו ,באדג'ט( ,הן המובילות בתחום
ומרכזות את עיקר הפעילות בתחום .חלק מהחברות המתחרות כאמור ,מפעילות
מותג בינלאומי וחלקן מפעילות מותג מקומי.
במהלך השנים האחרונות נכנסו לשוק שחקנים חדשים  -בעיקר חברות השכרה
קטנות  -מקומיות ,אשר לא השפיעו על השוק באופן מהותי.
כמו כן ,בשנים האחרונות ניתן לראות מגמה של גידול בציי ההשכרה ושל התרחבות
חברות קטנות שאינן מחזיקות במותג מוביל ,דבר המביא לשחיקה מסוימת
מחירים בתעריפי ההשכרה.
התחרות בענף ההשכרה באה לידי ביטוי הן ברמת המחיר והן ברמת השירות,
כאשר לסניף פתרונות תחבורה ) (Avisבשדה התעופה בן גוריון חשיבות ניכרת
במתן שירות לפלח התיירות הנכנסת לישראל דרך שדה התעופה .פתרונות תחבורה
מתמודדת עם התחרות באמצעות שמירה על רמת שירות גבוהה ,תוך יצירת בידול
איכותי בינה לבין מתחרותיה וחיזוק המותג הבינלאומי  ,Avisוכל זאת במחירים
סבירים והוגנים.
6.11.15

עונתיות
תחום ההשכרה לזמן קצר הנו בחלקו ,בעל אופי עונתי וחלקו האחר ,בעיקר השכרה
ללקוחות עסקיים ,מושפע פחות מעונות השנה .הביקוש לשירותי השכרת רכב
ללקוחות מזדמנים גובר בתקופת החגים היהודיים ,בתקופת החגים הנוצריים
ובעונת הקיץ .באופן כללי ניתן לומר ,כי הרבעון השלישי הנו הרבעון בעל היקף
הפעילות הנרחב ביותר במהלך השנה בשל עונת הקיץ וחגי תשרי ,לאחריו הרבעונים
השני והראשון של השנה בשל חג הפסח ולבסוף הרבעון הרביעי בשל תקופת החורף.
לעתים חלים שינויים בהיקף הפעילויות הרבעוניות ,זאת עקב העובדה שתאריכי
החגים הישראליים הנם על בסיס לוח השנה העברי ,בעוד שהרבעונים הנם על בסיס
לוח השנה הקלנדרי .פעילות זו מושפעת גם מן המצב הפוליטי-ביטחוני-כלכלי,
כאשר חוסר רגיעה ביטחונית ו/או חוסר יציבות כלכלית גורמים לירידה בביקוש.
יצוין ,כי הכנסות הקבוצה מהשכרת כלי רכב לזמן קצר ,כוללות גם את ההכנסות
ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו לפעילות ההשכרה .כתוצאה מכך ,לא ניתן
להבחין בעונתיות מובהקת בתוצאות תחום ההשכרה בכללותו .להלן התפלגות
הכנסות פתרונות תחבורה בדוחותיה הכספיים המאוחדים מהשכרת כלי רכב לזמן
קצר )לרבות ממכירת כלי רכב משומשים ששימשו להשכרה לזמן קצר( בשנים 2015
ו ,2016 -באלפי ש"ח:
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6.11.16

שנתי
סה"כ ש

2015

רבעון
ראשון
63,291

רבעון
שני
662,231

רבעון
שלישי
55,442
5

רבעון
רביעי
5
54,391

2335,354

2016

54,318

558,949

64,034
6

5
53,398

2330,699

שכרה
ה בתחום ההש
שמש את פתרונות תחבורה
רכווש קבוע המש
6.11.116.1

הנו ציי הרכב של פתרונות תחבורה  -ציי כלי
של הקבוצה ה
כס העיקרי ש
הנכ
סעיף
רכב המיועד ללהשכרה וצי הרכב המיועד לליסינג )כפפי שפורט בס
הר
לעיל(.
 6.10.16ל
6.1

6.11.116.2

נכוון ליום  31בדדצמבר  2016מנה צי כלי הרכב להשכררה לזמן קצרר של
שוואה לכ 4,5770 -כלי רכב נכון
תרונות תחבוררה כ 4,460 -ככלי רכב ,בהש
פת
מבר
ליוום  31בדצמבבר  ,2015ו כ 4,900 -כלי רכב נכון לליום  31בדצמ
קבוצות רכב ,מהן
ה לזמן קצר ננחלק ל 16 -ק
 .2014צי כלי הררכב להשכרה
הגיל הממוצע שלל צי
קבוצות רכב מסחרי .ל
רכב פרטי ו 5 -ק
 11קבוצות ב
ם 31
קצר של פתררונות תחבורה ,נכון ליום
שכרה לזמן ק
כלי הרכב להש
בדצמבר  ,2016עמד על  2 6.3חודשים ,בבהשוואה ל 28 -חודשים נכון
ליוום  31בדצמבבר .2015

6.11.116.3

שנים
מות ממוצעת של כלי רכבב בצי כלי רכב להשכרה ללזמן קצר בש
כמ
הנה כמפורט בבגרף להלן:
 2015ו ,2016 -ה

5,892

6,224

6,513

6,0
000

5,297

10
4,71

4,871
4

201
16

2015
2

7,0
000

5,0
000
4,0
000
3,0
000
2,0
000
1,0
000
0
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2014

2013

2012

2011

6.11.116.4

קצר בשנים 20155
שכרה לזמן ק
מות מכירות ככלי רכב מצי כלי רכב להש
כמ
מפורט בגרף ללהלן:
ו ,20166 -הנה כמ
2,053

2,500
0

2,047

181
15
1,554
1

1,587

2015
2

2014

1,539

2,000
0
1,500
0
1,000
0
500
0
0

2016

6.11.116.5

2013

2011

2012

ם 31
תרונות תחבוורה נכון ליום
השכרה של פת
הרכב מצי הה
הלן גיול כלי ה
לה
בדצמבר  ,2016בהשוואה ליוום  31בדצמבבר :2015

6.11.116.6

גגיל הרכב
))בשנים(

0-1

1-2

2-3

+3

ה"כ
סה

2016

20%

29%

24%
%

27%
%

1000%

2015

19%

21%

39%
%

21%
%

1000%

מצעות פתרונות
הקבוצה ,באמ
תיאור בדבר האופן שבוו מפעילה ה
לת
מערכיה המשוותפים )מתקניה של הקבווצה ,רכש צי כלי
חבורה ,את מ
תח
סעיף
ה ,ביטוח וורישוי ומכיררת כלי הרכב( ,ראו ס
רכב ,תחזוקה
הר
 6.10.16לעילל.
6.8

6.11.17

סים לא מוחש
נכס
שיים
 6.1לעיל.
ראוו סעיף 10.17

6.11.18

קים וחומרי גגלם
ספק
תנאי
ההשכרה ותמצית ת
ה
חום
הקבוצה בתח
קריים של ה
לפררטים בדבר ספקיה העיק
ם ,ראו סעיף  6.10.18לעילל.
תקשרות עמם
ההת

6.11.19

הון חוזר
ה בפעילותה בתחומי הלייסינג וההשככרה,
לפררטים בדבר ההון החוזר של הקבוצה
אלו ,ראו סעיף  6.10.19לעעיל.
ם בתחומים א
שראי הספקים
האשראי ואש
לרבבות מדיניות ה
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 6.12תחום הרכב הכבד
6.12.1

מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
במסגרת תחום הרכב הכבד עוסקת הקבוצה ,באמצעות  ,UTIבייבוא ,שיווק והפצה
בישראל של דגמי משאיות 22מתוצרת  ,Isuzuזאת בדרך של מכירתן או החכרתן
בחכירות תפעוליות )ליסינג תפעולי( .המשאיות המיובאות והמשווקות על ידי ,UTI
הן משאיות במשקל כולל של  6.5עד  14טון ,לפי החלוקה כדלקמן:
6.12.1.1

משאיות במשקל של  6.5עד  9טון  -משאיות חלוקה ,המיועדות על פי
רוב להפצת מזון ,ביגוד והנעלה ומוצרים אחרים לשימוש פרטי; על פי
נתוני הרישוי של משרד התחבורה 23שנת  2016הייתה שנת שיא ,שבה
עברו רישוי בישראל  1,181משאיות בסיגמנט זה ,המהוות שיעור של
כ 14.6% -מתוך כלל המשאיות שעברו רישוי בישראל בשנת  ,2016בכל
הסיגמנטים.

6.12.1.2

משאיות במשקל של  9.5עד  12טון  -משאיות חלוקה כבדות יותר,
שלהן תא נהג מרווח יותר וכושר העמסה גבוה יותר; על פי נתוני
הרישוי של משרד התחבורה ,עברו בשנת  2016רישוי בישראל 1,089
משאיות בסיגמנט זה )כ 13.5% -מתוך כלל המשאיות שעברו רישוי
בישראל בשנת .(2016

6.12.1.3

משאיות במשקל של  13עד  15טון  -המשמשות לחלוקה בין-עירונית,
כמו גם למשימות ייעודיות שונות כגון :מנופים ,ארגז מתחלף וכיו"ב;
על פי נתוני הרישוי של משרד התחבורה ,עברו בשנת  2016רישוי
בישראל  857משאיות בסיגמנט זה )כ 10.6% -מתוך כלל המשאיות
שעברו רישוי בישראל בשנת  .(2016יצוין ,כי  UTIהחלה את פעילותה
בפלח שוק זה בשלהי שנת .2015

כמו כן ,עוסקת הקבוצה ,באמצעות  ,UTIבייבוא ושיווק של אוטובוסים ,בעיקר
מתוצרת  ,Isuzuזאת בהיקף שאינו מהותי לקבוצה נכון למועד התשקיףUTI .
ממקדת את פעילותה זו בשלושה סיגמנטים עיקריים ,כדלקמן:
6.12.1.4

מידיבוסים לתיירות  -אוטובוס המשמש דרך כלל להסעת תיירים,
ומיועד להסעה של  40נוסעים לכל היותר.

22

על פי הגדרת איגוד יבואני הרכב בישראל משאית הינה רכב במשקל העולה על  3.5טון.

23

כתובת אינטרנט.http://he.mot.gov.il/index.php :
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6.12.1.5

מיניבוסים גדולים  -מיניבוס מדגם  Isuzuנובו ,הכולל  22או 29
מקומות ישיבה .להערכת החברה ,למיניבוס זה יתרונות משמעותיים
בהיבטי הנוחות והמרחב לנהג ולנוסעים .יצוין ,כי סיגמנט זה הנו
סיגמנט חדש ,ש UTI -חלה בשיווקו לאחרונה ,בחודש אפריל .2017

6.12.1.6

אוטובוסים עירוניים  UTI -מייבאת ומשווקת אוטובוסים מדגם
 Isuzuסיטיפורט ,המיועד על ידיה לעסקאות רכש במסגרת מכרזי
התחבורה הציבורית.

כאמור ,למועד התשקיף ,פעילות הייבוא והשיוקו של אוטובוסים על ידי  ,UTIהנה
בהיקף שאינו מהותי לקבוצה.
לעיקרי הסכם הזיכיון שבו התקשרה  UTIעם  ,IMITבדבר ייבואן ושיווקן בישראל
של המשאיות והאוטובוסים מתוצרת  Isuzuכאמור ,ראו סעיף  6.12.17להלן.
בנוסף ,עוסקת הקבוצה ,באמצעות  ,UTIבמתן שירותי אחזקה במרכזי שירות,
מכירת חלקי חילוף למוסכים ושירותים נלווים נוספים לכלי הרכב הכבדים כאמור,
זאת באמצעות  23מוסכים מורשים הפזורים ברחבי הארץ ,שמתוכם  2בבעלות
.UTI
6.12.2

מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
ראו סעיף  6.20להלן.

6.12.3

שינויים בהיקף הפעילות בתחום הרכב הכבד וברווחיותו
בשנים האחרונות נרשמת מגמת גידול בשוק המשאיות ,בייחוד בסיגמנט משאיות
החלוקה במשקל של  6.5עד  9טון )כמפורט בסעיף  6.12.1.1לעיל( ,זאת בין היתר,
על רקע השיפור הכלכלי והצמיחה במשק הישראלי ,זמינות האשראי ומחירו הזול
יחסית ,התחזקות מטבע השקל ועוד .יצוין ,כי בצד הגידול בשוק כאמור ,מורגשת
התגברות התחרות בתחום.
בהתאם ,בשנים האחרונות ניכרת עלייה בהיקף ובמחזור המכירות בתחום וכן בסך
רווחי הקבוצה בתחום .כך ,בשנת  2016מסרה  UTIכמות של  1,069משאיות בסך
הכול ,לעומת כמות של  724משאיות בשנת .2015
יצוין ,כי בשנת  2016עמדו הכנסותיה של  UTIעל סכום כולל של  305,558אלפי
ש"ח ,לעומת סכום כולל של  258,747אלפי ש"ח בשנת ) 2015גידול של כ;(18% -
מתוך זה:
-

ההכנסות ממכירות  -עמדו בשנת  2016על סכום של  185,617אלפי ש"ח ,לעומת
סכום של  151,528בשנת ) 2015גידול של כ.(22.5% -
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-

6.12.4

ההכנסות מחכירה תפעולית )ליסינג תפעולי( ושירותים אחרים  -עמדו בשנת
 2016על סכום של  119,941אלפי ש"ח ,לעומת סכום של  107,219בשנת 2015
)גידול של כ ;(11.9% -יצוין ,כי עיקר ההכנסות כאמור הן בגין פעילות הליסינג.

התפתחויות בשווקים של תחום הרכב הכבד ,או שינויים במאפייני הלקוחות שלו
כאמור לעיל ,בשנים האחרונות שוק המשאיות בישראל מצוי במגמת צמיחה ,אשר
מלווה בהתגברות התחרות בתחום .צמיחה זו נובעת בעיקרה מגידול בשיעורי
הצריכה הפרטית בישראל ובהיקפי ההשקעה בתשתיות וקיומם של אשראי זמין
ושיעורי ריבית נמוכים יחסית .עם זאת ,שינויים שחלו בשנים האחרונות בתקינה
הישראלית בתחום ,בין היתר בנושא תקני זיהום אוויר והתקנת מערכות למניעת
תאונות ,הביאו לעלייה בעלות כלי הרכב הנמכרים על ידי הקבוצה בתחום הרכב
הכבד.
כמו כן ,חוק רישוי שירותים אשר נכנס לתוקף בחודש אוקטובר  2016ומאפשר
ייבוא מקביל של כלי רכב ,עשוי להשפיע על היקף מכירות כלי רכב בישראל בכלל
ובכלל זה כלי רכב כבדים על ידי  ,UTIוכן על מספר וסוג הגורמים אשר יפעלו
בישראל בתחום.
יצוין ,כי בשנים האחרונות חל גידול במספר יצרני המשאיות בסין וזאת לאור
הצמיחה בכלכלה הסינית במקביל להתקשרויות של תאגידים סינים עם גורמים
אירופיים ואחרים בתחום הרכב .כפועל יוצא ,התקשרו תאגידים סינים בעסקאות
למכירת משאיות ברחבי העולם .למועד התשקיף ,למיטב ידיעת החברה ,החקיקה
והתקינה בישראל אינם מאפשרים ייבוא משאיות המיוצרות בסין כאמור לעיל,
ובשלב זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך את מידת ההשפעה של ייבוא משאיות
אלה ככל שיחול שינוי בתקינה בישראל או ככל שמשאיות המיוצרות בסין
תותאמנה לתקינה הקיימת בישראל.

6.12.5

שינויים טכנולוגיים שיש בהם כדי להשפיע מהותית על תחום הרכב הכבד
בשנים האחרונות שוק הרכב העולמי עובר שינויים לאור הדגש הרב המושם על
נושאי איכות הסביבה והחקיקה הנובעת מכך )לרבות בקשר עם פליטת מזהמי
אוויר ורעש( .בתחום הרכב הכבד ,ניתן לראות בשנים האחרונות מעבר למשאיות
המונעות בגז ,אם כי בהיקפים זניחים.
למועד זה ,אין ביכולתה של החברה להעריך את ההשפעה של המגמה כאמור על
תחום הפעילות ,אם בכלל.

6.12.6

גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הרכב הכבד
להערכת החברה ,גורמי ההצלחה המרכזיים בתחום הרכב הכבד ,הם כדלקמן:
) (1בניית מוניטין המבוסס על אספקה של כלי רכב ושירותים איכותיים ואמינים,
רמת מקצועיות ורמת ניהול גבוהות.
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) (2יכולת לספק ללקוח שירותים הנרכשים על ידיו וכן שירותים נלווים.
) (3שמירה על מערכת יחסים מסחרית חיובית עם ספקים ולקוחות.
) (4איתנות פיננסית.
6.12.7

חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הרכב הכבד ושינויים החלים בהם
להערכת החברה ,חסמי הכניסה המרכזיים בתחום הרכב הכבד הינם:
) (1הון ואיתנות פיננסית אשר מאפשרים הקמת התשתית הדרושה ובכלל זה
רכישת מלאי משאיות וחלקי חילוף ומתן שירותים נלווים בהיקפים נרחבים;
) (2כוח אדם מקצועי ומיומן ,בעל הבנה בתחום הרכב הכבד ,בצרכי הלקוחות
בתחום ובטיפול בתקלות בכלי רכב כבדים;
) (3התקשרות עם ספקים ו/או יצרנים בתחום;
) (4רישיונות והיתרים הדרושים ,בין היתר ,לייבוא ,השכרת והחכרת משאיות;
) (5תשתיות נלוות הכוללות רשת מוסכים בפריסה ארצית ,המספקת שירותי
אחזקה לרכב כבד.
להערכת החברה ,חסמי היציאה המרכזיים בתחום הפעילות הינם:
) (1התחייבויות למתן אחריות ושירותים למשאיות הנמכרות ,המושכרות
והמוחכרות על ידי ;UTI
) (2מכירת מלאים קיימים של משאיות וחלקי חילוף.

6.12.8

מוצרים ושירותים
מוצריה ושירותיה העיקריים של הקבוצה בתחום הרכב הכבד ,הינם:
6.12.8.1

משאיות מתוצרת  UTI - Isuzuמייבאת ,משווקת ומוכרת בעיקר
משאיות מתוצרת  Isuzuללקוחותיה בישראל לצורך מגוון רחב של
שימושים ,וזאת הן בדרך של מכירה והן בדרך של החכרתן ללקוח
בליסינג תפעולי לתקופות של עד  7שנים;

6.12.8.2

שירותי אחזקה למשאיות  - Isuzuאשר מסופקים באמצעות מוסכים
שמפעילה ;UTI

6.12.8.3

חלפים למשאיות  -בעיקר  ,Isuzuאשר נמכרים על ידי  UTIבמוסכיה;

6.12.8.4

שירותים נלווים נוספים  -המסופקים על ידי  ,UTIכגון השכרת
משאיות לזמן קצר ועוד.
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6.12.9

פילוח הכנסות ורווחיות מוצרים ושירותים בתחום הרכב הכבד
בתחום הרכב הכבד אין קבוצת מוצרים או שירותים דומים ,של  ,UTIאשר
ההכנסות הנובעות מהם היוו  10%או יותר מסך ההכנסות של החברה בדוחותיה
הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר .2016

6.12.10

לקוחות
מרבית לקוחותיה של הקבוצה בתחום הרכב הכבד ,הנם מהמגזר העסקי לרבות
חברות תעשייתיות שונות ,בפריסה ארצית.
נכון למועד התשקיף ,לקבוצה אין תלות בלקוח בודד או במספר מצומצם של
לקוחות ,אשר אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הרכב הכבד .כמו כן ,אין
לקבוצה לקוח בתחום הרכב הכבד ,שהכנסותיה ממנו מהוות  10%או יותר מסך
הכנסותיה בדוחותיה הכספיים המאוחדים ליום  31בדצמבר .2016

6.12.11

שיווק והפצה
שיווק והפצת השירותים והמוצרים שאותם מוכרת ומספקת הקבוצה ללקוחותיה
בתחום הרכב הכבד ,נעשה באמצעות סוכני שיווק ומכירות המועסקים על ידי .UTI
כמו כן ,מעת לעת ,משתתפים נציגי  UTIבתערוכות וכנסים מקצועיים שונים.
לקבוצה אין תלות באיזה מצינורות השיווק שלה בתחום הרכב הכבד.

6.12.12

צבר הזמנות
צבר ההזמנות של  UTIבתחום הרכב הכבד ,מורכב ברובו מהזמנות לרכישת
 Isuzuוכן מכלי רכב המוחכרים בליסינג תפעולי .להלן פירוט
ׁ
משאיות מתוצרת
אודות הכנסות צפויות של  UTIמהסכמים חתומים ליום  31בדצמבר :2016

תקופה
רבעון ראשון של שנת 2017
רבעון שני של שנת 2017
רבעון שלישי של שנת 2017
רבעון רביעי של שנת 2017
שנת 2018
שנת  2019ואילך
סה"כ

תקבולים צפויים
מחוזים חתומים
למכירת משאיות
מתוצרת ,Isuzu
באלפי ש"ח ליום 31
בדצמבר 2016
24,046
12,005
36,051

תקבולים צפויים מחוזי
חכירה חתומים באלפי
ש"ח ליום  31בדצמבר
2016
25,567
26,199
25,414
25,051
92,082
187,107
381,420

צבר ההזמנות של  UTIבתחום ליום  30באפריל  2017הסתכם בכ 441,199 -אלפי
ש"ח ,לפי החלוקה כדלקמן :סכום של כ 30,943 -אלפי ש"ח בגין מכירת משאיות
 Isuzuוסכום של  410,256אלפי ש"ח בגין תקבולים מחוזי חכירה חתומים.
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צבר ההזמנות של  UTIליום  31בדצמבר  ,2015הסתכם בכ 330,341 -אלפי ש"ח,
מתוך זה סכום של  21,485אלפי ש"ח בגין מכירת משאיות  Isuzuוסכום של
 308,856אלפי ש"ח בגין תקבולים מחוזי חכירה חתומים .עיקר הגידול שחל בצבר
ההזמנות ליום  31בדצמבר ) 2016כמפורט לעיל( לעומת צבר ההזמנות ליום 31
בדצמבר  ,2015נובע מצמיחה שחלה בשוק המשאיות בתקופה האמורה ,כמפורט
בסעיף  6.12.4לעיל.
6.12.13

הון חוזר
המכירות בתחום הרכב הכבד מבוצעות הן ממלאי קיים של  UTIוהן על פי הזמנות
המתקבלות מלקוחותיה ,כאשר זמן האספקה של מוצרים מסוימים תלוי בזמן
האספקה של היצרן ,אשר על פי רוב ,נע בין חודש אחד לשישה חודשים.

6.12.14

תחרות
להערכת החברה ,שוק ייבוא המשאיות לישראל כולל כ 10 -מתחרים ,מתוכם
המתחרים העיקריים של  UTIהינם ,למיטב ידיעת החברה :יוניון מוטורס בע"מ,
קרסו מוטורס בע"מ ,מאיר חברה למכוניות ולמשאיות בע"מ ,כלמוביל בע"מ,
תעבורה אחזקות בע"מ ,24סמל"ת )סוכנות מכוניות לים התיכון( בע"מ ומכשירי
תנועה ומשאיות שותפות מוגבלת .להערכת החברה ,בשנת  ,2016נתח השוק של
 UTIבשוק המשאיות היה כ ,8.94% -לעומת נתח שוק של  7.4%ו 9.14% -בשנים
 2015ו ,2014 -בהתאמה.25
כפי שפורט בסעיף  -לעיל ,בשנים האחרונות חל גידול במספר יצרני המשאיות בסין,
במקביל להתקשרויות של תאגידים סינים עם גורמים אירופיים ואחרים בעסקאות
למכירת משאיות ברחבי העולם .להערכת החברה ,שינוי בתקינה בישראל באופן
שיאפשר ייבוא של משאיות מתוצרת סין לישראל או התאמתן של משאיות
המיוצרות בסין לתקינה הקיימת בישראל ,עשוי לאפשר ייבוא של משאיות מתוצרת
סין לישראל ולהגביר את התחרות בשוק.
להערכת החברה ,מעמדה התחרותי של  UTIבתחום מושפע ,בין היתר ,מקשריה
המבוססים וארוכי השנים עם  ,Isuzuשירות איכותי ואמין בפריסה ארצית ,אחזקת
מלאי משאיות וחלפים.

24
25

אשר כמפורט בסעיף  6.1.3.6לעיל ,מחזיקה  50%ממניות .UTI
הערכת החברה כאמור ,מבוססת על נתונים שפורסמו על ידי איגוד יבואני הרכב בישראל ,בכתובת:
 .http://www.car-importers.org.il/Statisticsלעניין זה ,משאית מוגדרת )על-פי הגדרת איגוד יבואני הרכב(
כרכב מסחרי בעל משקל כולל של מעל  3.5טון.
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 UTIמתמודדת עם התחרות כאמור ,באמצעות העמקת מאמצי הפרסום )לרבות
בדרך של פעילות ברשתות החברתיות( ,חיזוק מערך השיווק והשתתפות בתערוכות
וכנסים מקצועיים.
6.12.15

רכוש קבוע המשמש את  UTIבתחום הרכב הכבד
עיקר הרכוש הקבוע המשמש את  UTIבפעילותה ,הנו משאיות המיובאות על ידיה
ומועמדות ללקוחות  UTIבדרך של החכרתן בחכירה תפעולית )ליסינג תפעולי(.
ליום  31בדצמבר  ,2016עמד שווי צי המשאיות בחכירה תפעולית של  UTIעל סכום
של כ 232 -מיליון ש"ח ,לעומת סכום של כ 188 -מיליון ש"ח ליום  31בדצמבר .2015
יצוין ,כי הפחת השנתי של משאיות בחכירה תפעולית ,הנו בשיעור של בין  9%ל-
 15%לשנה ,זאת בהתאם לתקופת החכירה הצפויה.
לפרטים בדבר מקרקעין ומבנה המוחזקים על ידי  UTIבמתחם שורק בראשון
לציון ,ולמקרקעין בבעלותה ,אשר עליהם בכוונתה להקים מרכז שירות ,אזור
תפעול ,מכירות יד שנייה ומשרדים ,ראו סעיפים  6.13.1ו 6.13.3 -להלן ,בהתאמה.

6.12.16

נכסים לא מוחשיים
ל UTI -רישיון לשימוש בסימנים המסחריים של  ,Isuzuעל פי ההסכם שעיקריו
מפורטים בסעיף  6.12.17להלן ולשם ביצוע הפעילות לפי הסכם ההפצה האמור,
לרבות פרסום וקידום המכירות של משאיות מתוצרת  Isuzuוחלפים מקוריים.
זכות השימוש בסימנים המסחריים כאמור ,איננה בלעדית.

6.12.17

חומרי גלם וספקים
 UTIמייבאת משאיות ואוטובוסים מתוצרת  Isuzuמיפן ואת חלקי החילוף להן
מאירופה .כמו כן ,מייבאת  UTIאוטובוסים על פי הסכם בין  UTIלבין
") Anadolu Isuzu Otomotiv Sanayi ve Ticaret a.sאנדולו"( ,כאמור ,בהיקף
שאינו מהותי לקבוצה.
הסכם ההפצה עם Isuzu Motors
 UTIקשורה עם  Isuzu Motorsבהסכם הפצה ,מחודש דצמבר  ,2005לייבוא
ושיווק בישראל של משאיות מתוצרת  ,Isuzuשעיקריו כדלקמן:
במסגרת הסכם ההפצה האמור ,קיבלה  UTIמ Isuzu Motors -רישיון להפצה של
משאיות  Isuzuולמתן שירות למשאיות  Isuzuבשטחה הגיאוגרפי של מדינת
ישראל .תקופת ההסכם נקבעה לשלוש שנים והיא מתחדשת באופן אוטומטי מדי
שנה .סיום ההסכם בהודעה מוקדמת של  6חודשים של כל אחד מהצדדים.
במסגרת ההסכם ,התחייבה  ,Isuzu Motorsבין היתר ,להעניק תמיכה טכנית
ואחריות למוצריה המיובאים על ידי  ,UTIוכן לספק חלפים למשאיות Isuzu
לתקופה של  7שנים לפחות בהתאם לדרישות משרד התחבורה.
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סך רכש המשאיות מ ,Isuzu -רכש האוטובוסים מאנדולו ורכש החלפים מאירופה
)המתבצע דה-פקטו באמצעות  ,(UMIהגיע בשנים  2015ו 2016 -לשיעורים של 53%
ו ,54% -בהתאמה ,מתוך סך עלות הרכישות וקבלת שירותי האחזקה השנתית של
.UTI
להערכת הנהלת החברה ,ל UTI -תלות ב Isuzu -כיצרנית משאיות וחלקי חילוף
המיובאים על ידי .UTI
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חלק  - 4נושאים שונים
 6.13רכוש קבוע ומתקנים
הרכוש הקבוע המשמש את הקבוצה מורכב מנכסי המקרקעין והנדל"ן המשמשים אותה
בתחומי פעילותה ,וכן מציי כלי הרכב המשמשים את פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג
וההשכרה.
6.13.1

מקרקעין בבעלות או בחכירה

המקרקעין העיקריים המצויים בבעלות הקבוצה או בחכירה של הקבוצה ,שבהם פועלת
הקבוצה ,הם כדלקמן:
האתר

מיקום
ראשון
לציון

הזכות בנכס
בעלות
חלקית
)כ24.5% -
מהזכויות
בנכס הנן
בבעלות
החברה(.

בית קבוצת
- UMI
משרדי
החברה
ואולמות
תצוגה ומרכז
ניהול
לוגיסטי
ותפעולי

לוד

מרכז
לוגיסטי
)כולל מחסן
חלפים(

פארק
התעשייה
חבל
מודיעין

שטח כולל כ 65,000 -מ"ר
חכירה
כאשר כ 8,500 -מ"ר בניין
באמצעות
חברת הבת  -משרדים בן  4קומות ,כ-
בית קבוצת  1,500מ"ר מתחם אנרגיה
וחדר אוכל ,כ 8,500 -מ"ר
יוניברסל
מוטורס
מתחם תפעולי וכ1,750 -
ישראל בע"מ מקומות חניה
)כמפורט
בסעיף
6.1.3.3
לעיל(
כ 17,600 -מ"ר ,מתוכם
חכירה
שטח בנוי של כ8,000 -
מ"ר ,על פני מבנה בעל 2
קומות .יצוין ,כי השטח
כולל חניון המכיל כמה
עשרות מקומות חניה

בית M - 1
- UMI
משרדי
החברה,
אולם תצוגה
ומרכז שירות

שטח ומאפיינים
בבעלות החברה )בחלקים
מסוימים ולא במושע( כ-
 14,000מ"ר שטח בנוי,
המתפרשים על פני 4
קומות .כמו כן ,בבעלות
)בחלקים
החברה
מסוימים ולא במושע( כ-
 6,000מ"ר של שטחי חניה
המשמשים לעובדי החברה
המפורטים
ולצרכים
בסעיף זה.
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מאפיינים כלליים והערות
יצוין ,כי המבנה הינו בניין
משרדים ושטחי מסחר
רחב היקף הרשום כבית
משותף בבעלות בעלים
שונים לרבות חברה
קשורה לחברה;
המתחם כולל משרדים,
אולמות מסחר ותצוגה,
מחסן חלפים ומרכז
שירות ,והוא שימש
לצרכים מנהליים וכן
לשיווק ומכירה של כלי
רכב .במהלך שנת 2016
משרדי הנהלה עברו לעיר
לוד ולמועד התשקיף,
מרבית המבנה עומדת
להשכרה
תקופת החכירה היא
בחלקה עד חודש אפריל
 2040ובחלקה האחר עד
;2043
מאי
חודש
העבודות על המתחם
התפעולי החלו בחודש
נובמבר  2016וצפויות
להסתיים בסוף שנת 2017

תקופת החכירה היא עד
לחודש דצמבר ;2050
משמש לשיווק ,מכירה
ואחסנה של חלפים; חלק
מושכר
המתחם
מן
לחברה העוסקת בתחום
ייבוא ושיווק קטנועים

האתר
מרכז הכנה
ומסירה,
מחסן ערובה
ומחסן
חלפים

מיקום
פארק
ראם

הזכות בנכס
חכירה

שטח ומאפיינים
החברה מחזיקה בשני
מגרשים בבעלות מלאה,
בשטח כולל של כ85,000-
מ"ר ,מתוכם שטח בנוי
של כ 5,000 -מ"ר

מגרשים
בפארק ראם

פארק
ראם

חכירה

בנוסף ,לחברה ולתעבורה
אחזקות )אשר כמפורט
בסעיף  6.1.3.6לעיל,
מחזיקה בכ 50% -מ-
 ,(UTIזכויות במגרשים
נוספים בפארק ראם
בשטח כולל של כ22,700 -
מ"ר )יצוין ,כי החברה
הנה בעלת  50%מהזכויות
במגרשים אלו(

מגרשים
בפארק ראם

פארק
ראם

חכירה

אולם תצוגה,
מרכז שירות
ומחסן
חלפים

חדרה

חכירה

ביום  21בפברואר ,2016
התקשרו החברה ותעבורה
אחזקות בהסכם למכירת
זכויות חכירה מהוונת
בכפוף להעברת מלוא
התמורה על ידי הקונה
)בתמורה לחברה של כ-
 9.4מיליון ש"ח( .על פי
ההסכם האמור יומחו
והתחייבויות
הזכויות
לקונה מכוח הסכמי
השכירות עם חברת סקופ
סחר מתכות ושירותים
טכניים בע"מ .נכון למועד
התשקיף העסקה טרם
הושלמה
שטח של כ 4,700 -מ"ר,
שעליו בנוי מבנה בן שתי
קומות וחניה ללקוחות
החברה ,בשטח כולל של
כ 2,000 -מ"ר
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מאפיינים כלליים והערות
תקופת החכירה היא
יצוין ,כי מועדי הסיום
שנקבעו לתקופות החכירה
המקוריות חלו בחודשים
פברואר  -מרץ ,2016
אולם החברה מצויה
בהליכי היוון ומשא ומתן
עם רשות מקרקעי ישראל
תקופות
להארכתן
החכירה;
משמש לאחסנה של כלי
רכב ולהכנת כלי רכב
למסירה ללקוח ,לרבות
הליך בקרת האיכות
לרכבי הטרייד-אין
חלקה נוספת באזור זה,
בשטח של כ 2,400 -מ"ר,
מושכרת לחברת המזרח
לשיווק מכוניות )(1994
בע"מ .יצוין ,כי בכוונת
החברה להגדיל את השטח
המושכר ,ל 3,700 -מ"ר

החברה
כי
יצוין,
בהסכם
התקשרה
להשכרת כ 15,000 -מ"ר
מהשטח באזור זה לחברת
יוניון מוטורס בע"מ,
וזאת עד ליום 28
בפברואר 2019

תקופת החכירה הינה
בחלקה עד חודש מאי
 2049ובחלקה האחר עד
חודש מרץ  ;2018משמש
לשיווק ,שירות ומכירה
של כלי רכב וחלפים על
ידי חברת כהן מוטורס
בע"מ )בבעלות מלאה של
החברה(

האתר
מגרש תפעולי

מיקום
חדרה

הזכות בנכס
חכירה

שטח ומאפיינים
כ 2,600 -מ"ר בעיר חדרה

מרכז אחסנת
כלי רכב
ומרכז
שירות,
בחכירה של
UTI

אזור
התעשייה
שורק

חכירה

כ 10 -דונם אשר חכרה
 UTIלצורך הקמת מרכז
אחסנת כלי רכב ומרכז
שירות

מרכזי שירות
והשבחה של
כלי רכב
משומשים

אשדוד

בעלות

כ 6 -דונם באשדוד אשר
החברה חכרה לדורות
לצורך הקמת מרכז שירות
למכירה ותיקון כלי רכב
משומשים

מאפיינים כלליים והערות
תקופת החכירה היא עד
לחודש מאי  ;2053משמש
לצורך פעילות למכירת
משומשים
רכב
כלי
ולאחסנת כלי רכב
תקופת החכירה היא עד
לחודש יולי  ;2059במהלך
שנת  ,2015החליטה UTI
להשקיע בפרויקט בנייה
של מרכז שירות חדש
ומבנה משרדים ותפעול ל-
 UTIבמקרקעין ,בעלות
בנייה כוללת של כ60 -
מיליון ש"ח .במהלך שנת
 2016החלה הקמתו של
מרכז שירות במתחם
נכון למועד התשקיף ,טרם
הושלם הליך רישום
המקרקעין במרשמי רשם
שם
על
המקרקעין
החברה.
במהלך שנת  2015מכרה
החברה כ 10 -דונם מתוך
כ 16 -דונם מהמקרקעין,
בתמורה כוללת של 16
מיליון ש"ח .בין הרוכשת
לבין החברה נחתם הסכם
במקרקעין
לשיתוף
שיעמוד בתוקף עד לביצוע
חלוקה במקרקעין

מקרקעין
כ 4,400 -מ"ר ,מתוכם
בעלות
צ'ק
שטח בנוי כ 2,300 -מ"ר
)באמצעות
פוסט,
בחיפה
החברה
את
משמש
חברה בת(
חיפה
לשיווק שירות ומכירה של
כלי רכב וחלפים
כ 1,500 -מ"ר המשמשים תקופת החכירה הנה עד
מקרקעין
חכירה
אזור
את החברה לפעילות לחודש מאי 2059
תעשיה
במודיעין
חדש
רכב
מכירת
עינב,
ומשומש .כמו כן ,בתחילת
מודיעין
 2017הסתיימה הקמתו
של אולם תצוגה במתחם
מקרקעין המוחזקים באמצעות חברת הבת  -בית קבוצת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
)כמפורט בסעיף  6.1.3.3לעיל(
מקרקעין
מטה
בעלות
אזור
תפעולי/לוגיסטי בכוונת הקבוצה להעביר
אשר שטחו הכולל עומד את המטה האמור ,למרכז
תעשיה
בלוד
הלוגיסטי
הניהול
על כ 8 -דונם
צפוני,
והתפעולי בתחם בית
לוד
קבוצת  UMIבלוד )ראו
בטבלה זו לעיל(
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למקרקעין בבעלות החברה הכלולה  ,UTIאשר עליהם בכוונתה להקים מרכז שירות ,אזור
תפעול ,מכירות יד שנייה ומשרדים ,ראו סעיף  6.13.3להלן.
6.13.2

מתקנים המשמשים את פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג וההשכרה
לחברה כ 30 -מתקנים ברחבי הארץ המשמשים לפעילותה בתחומי מכירת הרכב,
הליסינג וההשכרה ,אשר בהם מעניקה החברה שירות ללקוחותיה בתחומים אלו
באמצעות מערך ניהול ובקרה ארצי הכולל בין היתר ,מטה ניהולי של  ,Avisמטות
תפעוליים /לוגיסטיים )בעיר לוד( ,סניפי שירות והשכרה ומרכזי מכירת כלי רכב.
החברה עושה שימוש ברוב המתקנים המשמשים לפעילותה מכוח הסכמי שכירות
ממשכירים שונים ,בשכירות חופשית ,לתקופות הנעות בין שנה ל 5 -שנים .לחברה
אין תלות במשכיר מסוים והיא יכולה להעתיק את פעילותה בהתראה יחסית
קצרה.
יצוין ,כי לפתרונות תחבורה סניף השכרת כלי רכב בנמל התעופה בן גוריון ,שאותו
היא מפעילה משנת  ,1994בהתאם להסכמי הרשאה מתחדשים )תלויי מכרז( בינה
לבין רשות שדות התעופה .פעילותו של סניף נתב"ג הינה מהותית לפעילות הקבוצה
בתחום ההשכרה לזמן קצר .בחודש אפריל  2017התקשרה פתרונות תחבורה עם
רשות שדות התעופה בהסכם הרשאה חדש להפעלת הסניף האמור ,זאת עקב
זכייתה במכרז שנערך לאחרונה בקשר עם הפעלתו )"הסכם ההרשאה"( .בהתאם
להסכם ההרשאה ,הוענקה לפתרונות תחבורה הרשאה למתן שירותי השכרת כלי
רכב לנהיגה עצמית בנמל התעופה בן גוריון במקומות שירות שהוקצו לפתרונות
תחבורה ,לתקופה של  36חודשים מיום  1במאי  .2017בתמורה להרשאה משלמת
פתרונות תחבורה לרשות שדות התעופה דמי הרשאה קבועים ומשתנים ודמי
שימוש במקומות השירות ובשירותים השונים של רשות שדות התעופה .יצוין ,כי
רשות שדות התעופה רשאית לבטל את הסכם ההרשאה מכל סיבה סבירה לפי
שיקול דעתה ,בהודעה מוקדמת בת  120ימים ,זאת בנוסף לזכותה לבטל את הסכם
ההרשאה בנסיבות בהן הפרה החברה את תנאיו .סך דמי השכירות ששולמו על-ידי
החברה בשנת  2016בגין המושכר האמור ,על פי הסכם ההרשאה הקודם ,הסתכמו
לסך של כ 1.56 -מיליון ש"ח ,לעומת סכום דומה בשנת .2015
לפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את פתרונות תחבורה בתחום הליסינג ראו
סעיף  6.10.16לעיל; לפרטים בדבר צי כלי הרכב המשמשים את החברה בתחום
ההשכרה ,ראו סעיף  6.11.16לעיל.

6.13.3

מתקנים המשמשים את UTI
 UTIפועלת ממטה הממוקם בשטח משרדים ומרכז שירות של כ 8,000 -מ"ר,
הממוקם בפתח תקווה ,שאותו היא שוכרת מצד שלישי בלתי קשור ,לתקופה
שסיומה בשנת  ,2020תמורת דמי שכירות בסכום לא מהותי.
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כמו כן ,ל UTI -מרכז שירות בשטח של כ 5,000 -מ"ר בחיפה ,שאותו היא שוכרת
מחברת המזרח לייבוא ושיווק מכוניות ) (1994בע"מ )כמפורט בסעיף  8.2.2.5להלן(,
לתקופה שסיומה בשנת  2020עם אופציה להארכת התקופה בחמש שנים נוספות,
תמורת דמי שכירות בהיקף לא מהותי .בנוסף ,ל UTI -שלושה אתרי אחסון ותפעול
בפתח תקווה ,שאותם היא שוכרת מצד שלישי בלתי קשור ,תמורת דמי שכירות
בסכום לא מהותי.
יצוין ,כי לקראת סוף שנת  2017צפויה  UTIלחנוך אתר נוסף באזור שורק בראשון
לציון שעתיד לשמש אותה כמרכז שירות נוסף ,אזור תפעול ,מכירות יד שנייה
ומשרדים .האתר האמור ממוקם על מקרקעין בשטח של כ 10 -דונם שנרכשו על ידי
 UTIבשנת  .2011המידע בדבר המועד הצפוי לחניכת האתר האמור הנו בגדר מידע
צופה פני עתיד המבוסס על הערכת הנהלת  UTIבהתבסס בין היתר ,על קצב
התקדמות הקמת האתר ,אשר אינו בשליטתה הבלעדית של  UTIותלוי בין היתר
בגורמים ונותני שירותים חיצוניים.
 6.14הון אנושי
6.14.1

מבנה ארגוני
להלן תרשים המבנה הארגוני של החברה:
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UM
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מ
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אגגף נורית
צוררו
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ש
מוליק
שמ
זמיר

UTI
מנככ"ל דורון
ליאור

דדן ליס
מננכ"ל דני
בבן חיים

סינג
ליס
ראש אגף
שי יירון

ם
כספים
סמנכ"לל
אשר
אלמוזניינו

משפטית
סמנכ"לית
ורד )שני(
ארביב

6.14.2

מצבת עובדים בקבוצה
נכון ליום  25במאי  2017מועסקים בקבוצה בסה"כ כ 1,377 -עובדים  -כולם עובדי
הקבוצה ,זאת ,ללא שינויים מהותיים ביחס ליום  31בדצמבר .2016
התפלגות העובדים לפי מחלקה /תפקיד ,היא כדלקמן:
 31בדצמבר 2015

 31בדצמבר 2016

 25במאי 2017

מחלקה /תפקיד
חטיבת שיווק ומכירות

103

107

107

החטיבת שירות וחלפים

146

141

139

חטיבת מכירת רכב יד שניה

177

172

181

חטיבת שירות ותפעול

329

448

464

חטיבת ליסינג והשכרה

216

49

50

מטה וכספים

141

149

151

חטיבת הרכב הכבד

150

150

158

מוסכים מאוחדים

127

127

127

1,389

1,343

1,377

סה"כ

השינויים העיקריים במצבת העובדים כמפורט בטבלה שלעיל ,בין השנים  2015ו-
 ,2017נבעו ממעבר של עובדי סניפי ההשכרה של פתרונות תחבורה לשיוך אל
חטיבת השרות והתפעול של הקבוצה.
6.14.3

תכנית התייעלות
כפי שפורט בסעיף  6.1.1לעיל ,החברה ממשיכה לפעול לאיתור תחומי פעילות
חופפים או דומים בחברה ובפתרונות תחבורה ולבחון אפשרויות לאיחוד וצמצום
מערכים חופפים או סינרגטיים ,באופן שיוביל להמשך ההתייעלות התפעולית
בקבוצה .במסגרת זו ,במהלך שנת  2016השלימו החברה ופתרונות תחבורה מעבר
למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד בעיר לוד .להערכת החברה ,המהלכים
האמורים וחיזוק הסינרגיה כאמור ,צפויים להוביל להתייעלות וחיסכון בהוצאות
בקבוצה בתחומים שונים ולשיפור באיכות השירות.

6.14.4

תלות בעובדים
להערכת החברה ,לא קיימת תלות של בקבוצה בעובד מסוים לצורך פעילותה.

6.14.5

השקעות בקבוצה באימונים והדרכה
בקבוצה עורכת מעת לעת הדרכות מקצועיות לעובדיה בנושאים הקשורים
לפעילותה ובנושאים נוספים כגון השתלמויות בבטיחות בעבודה ,מניעת הטרדה
מינית ,פיתוח מנהלים ועוד.
על פי רוב ,מבוצעות ההדרכות המקצועיות בעיקר על ידי מדריכים מקצועיים של
בקבוצה באותם נושאים ,כדלקמן:

בתחום מכירת הרכב  -לצורך שמירה על רמת שירות גבוהה ואחידה באולמות
התצוגה של החברה ,יוזמת החברה פעילויות הדרכה שוטפות וסדנאות שיווק
שבהם משתתפים עובדי המכירות של החברה וכן עובדיהם של המפיצים המורשים.
בתחום השירות והחלפים  -החברה עורכת הדרכות והשתלמויות טכניות ואחרות
לעובדי המוסכים וליתר עובדי התחום ,בין היתר לגבי דגמים ומערכות חדשות של
היצרנים בכלי הרכב המשווקים על ידיה ,בהתאם לדרישות היצרן .ככלל ,מדריכי
החברה מקבלים הדרכה בחו"ל על ידי היצרן ועורכים אלוקליזציה )התאמה( של
המידע לדגמים הנמכרים על ידי החברה בישראל.
כמו כן ,עורכת החברה מעת לעת הדרכות על נושאים שונים ,כפי שהיא מוצאת
לנכון באותה עת ,עקב תקלות טיפוסיות וכיו"ב.
בנוסף ,עורכת החברה הדרכות ייעודיות שונות למכונאיה וטכנאיה ,לפי דרישות
היצרן ,דוגמת הדרכות לשם סיווג רמה מקצועית של הטכנאים ברשת המוסכים
וכיו"ב.
בתחומי הליסינג וההשכרה  -עובדי פתרונות תחבורה משתתפים בהכשרות
והדרכות שוטפות ובין היתר ,שולחת פתרונות תחבורה את עובדיה המקצועיים
לכנסים וימי עיון.
כמו כן ,פתרונות תחבורה מעודדת את עובדיה לצאת ללימודים אקדמאים
בתחומים המשיקים לתחום עבודתם ולעתים משתתפת במימונם .היקף הוצאות
פתרונות תחבורה בתחום ההדרכה לרבות היקף מימון הלימודים האקדמאים
שאותו מעמידה פתרונות תחבורה לרשות עובדיה כאמור ,אינו מהותי לקבוצה.
בתחום הרכב הכבד  -לצורך שמירה על רמת שירות גבוהה ואחידה בסניפי החברה
המופעלים באמצעות  ,UTIיוזמת  UTIפעילות הדרכה שוטפת שבהם משתתפים
עובדי השירות של  UTIוכן עובדיהם של מוסכי הרשת בתחום הרכב הכבד .בנוסף,
יוזמת  UTIהדרכות שוטפות לעובדיה בנושאים שונים כגון מכירות ,רכש וכיו"ב.
כמו כן ,מפעם לפעם ,לפי החלטת הנהלת  UTIובכפוף לאישור הדירקטוריון שלה,
מקבלים עובדי  UTIמענקים שונים.
6.14.6

תכניות תגמול לעובדים וטיבם של הסכמי העסקה
תנאי ההעסקה של מרבית עובדי הקבוצה מוסדרים בחוזים אישיים ונקבעים לכל
עובד בהתאם לכישוריו ,השכלתו ותפקידו .ההסכמים האישיים של העובדים
מסדירים את תנאי השכר ,חופשה ,הבראה ,פיצויי הפיטורין ,ימי המחלה ,הפרשות
לקופות וקרנות והטבות נוספות.
עובדי הקבוצה משתכרים שכר חודשי ,למעט (1) :עובדי השיווק והמכירות בתחום
מכירת הרכב ששכרם מורכב מרכיב בסיסי קבוע ומרכיב המשתנה בהתאם להיקפי
המכירות באולמות התצוגה הרלוונטיים (2) ,אנשי המכירות ועובדי הסניפים של
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פתרונות תחבורה בתחומי הליסינג וההשכרה אשר מקבלים תמריצים על פי
מכירות ויעדים תפעוליים ,בנוסף לשכר הבסיס ו (3) -אנשי השיווק והמכירות של
 UTIששכרם מורכב מרכיב קבוע ורכיב המשתנה בהתאם להיקפי המכירות של
.UTI
בנוסף ,לפי החלטת הנהלת כל אחת מהחברות בקבוצה ובכפוף לאישור
הדירקטוריון של אותה חברה ,מקבלים עובדי הקבוצה מענקים שונים ,לפי
קריטריונים הנקבעים מעת לעת על ידי ההנהלה כאמור.
החברה ופתרונות תחבורה חברות בלשכת המסחר ובהתאם לכך ,הן כפופות
להוראות כל ההסכמים הקיבוציים אשר לשכת המסחר צד להם .לאור האמור,
חלה על החברה ועל פתרונות תחבורה ,בין היתר ,חובה לבצע הפרשות פנסיוניות
בגין כל עובדיהן מכוח ההסכם הקיבוצי הכללי בענפי הייבוא ,הייצוא ,המסחר
והשירותים שנחתם בשנת ) 1977אשר עודכן בשנים  1983ו 1987 -והורחב בצו
הרחבה מחודש מאי  .(1984כמו כן ,חלה על החברה ועל פתרונות תחבורה חובה
לבצע הפרשות לפיצויי פיטורין בגין כל עובדיהן מכוח צו הרחבה מיום  1בינואר
 ,2008המרחיב את הוראות ההסכם הקיבוצי הכללי )מסגרת( לביטוח פנסיוני מקיף
במשק שנחתם ביום  19בנובמבר  ,2007בהתאם לשיעורי ההפרשות והמועדים
המנויים בצו ההרחבה כאמור ,כפי שמעודכנים מעת לעת .החברה מ ופתרונות
תחבורה בצעות את ההפרשות האמורות בהתאם להוראות ההסכמים וצווי
ההרחבה כאמור.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016ביצעה הקבוצה הפרשות כנדרש בגין פיצויי פיטורין
לעובדיה .לפרטים נוספים ,ראו ביאורים  14לדוחותיה הכספיים המאוחדים של
החברה ליום  31בדצמבר .2016
לפוליסות הביטוח לכיסוי אחריות מקצועית של נושאי המשרה בחברות הקבוצה,
ראו סעיף  6.17.2להלן.
6.14.7

מידע נוסף על תגמולים הניתנים לנושאי המשרה ועובדי ההנהלה הבכירה בקבוצה
ראו סעיף  8.1להלן.

 6.15השקעות
6.15.1

אוטו איטליה
למועד התשקיף מחזיקה החברה ,בעקיפין ,בשיעור של  75%מהון המניות המונפק
והנפרע של אוטו איטליה ,שהנה חברה כלולה של החברה .באמצעות אוטו איטליה
עוסקת הקבוצה בייבוא ומכירה של כלי רכב מסוג "פרארי" ו"מזראטי" ,הכול  -כפי
שיתואר להלן.
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6.15.1.1

ההחזקה באוטו איטליה
) (1ביום  3באפריל  2011התקשרה חברת הבת של החברה  -פתרונות
תחבורה בהסכם שלפיו רכשה פתרונות תחבורה ,בעסקה
שהושלמה ביום  12ביוני  50% ,2011מהון המניות המונפק
והנפרע של אוטו איטליה ,בתמורה ל 10 -מיליון ש"ח.
) (2ביום  7באוגוסט  2013רכשה פתרונות תחבורה את יתר המניות
) (50%של אוטו איטליה .בתמורה לסכום של  8.6מיליון ש"ח.
) (3ביום  28בספטמבר  ,2014התקשרה פתרונות תחבורה עם סוכנות
מכוניות לים התיכון בע"מ בהסכם )"סמל"ת" ו" -ההסכם",
בהתאמה( שלפיו מכרה פתרונות תחבורה לסמל"ת  25%מהון
המונפק והנפרע של אוטו איטליה ,בתמורה לסכום של כ5 -
מיליון ש"ח והתחייבות של סמל"ת להעמיד לאוטו איטליה
הלוואות בעלים בסכום השווה ל 25% -מהלוואות הבעלים
שהועמדו לאוטו איטליה על ידי פתרונות תחבורה ,וכן לשחרור
פתרונות תחבורה מ 25% -מהערבויות שהועמדו על ידיה לטובת
אוטו איטליה.
יצוין ,כי פתרונות תחבורה העניקה לסמל"ת אופציה לרכוש
ממנה ,במהלך התקופה שסיומה )כפי שהוארך בחודש מאי (2017
ביום  9באוגוסט  ,2017מניות נוספות בשיעור של  25%מההון
המונפק של אוטו איטליה ,בסכום השווה למחיר הרכישה
בתוספת הפרשי הצמדה וריבית .כמו כן נקבע ,כי אם וככל
שסמל"ת תממש את האופציה האמורה ,פתרונות תחבורה תהא
רשאית לחייב את סמל"ת לרכוש ממנה את כל יתרת מניות אוטו
איטליה ) (50%שתוחזקנה על ידיה ,במחיר שייקבע על ידי מעריך
שווי בלתי תלוי.
במסגרת העסקה הוקנו לסמל"ת זכויות מיוחדות הקשורות
בניהולה של אוטו איטליה ועסקיה .בהתאם ,ממועד השלמת
העסקה  -אשר הושלמה ביום  18בדצמבר  ,2014ניטלה
מפתרונות תחבורה השליטה הבלעדית באוטו איטליה.
למועד התשקיף ,מחזיקה פתרונות תחבורה ב 75% -מהון
המניות של אוטו איטליה .עם זאת ,לאור הקניית זכויות הניהול
המיוחדות לסמל"ת כאמור ,הפסיקה פתרונות תחבורה לאחד
את תוצאות הפעילות של אוטו איטליה בדוחותיה הכספיים
והחל מחודש דצמבר  2014מוצגת אוטו איטליה כחברה כלולה.
יצוין ,כי הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן לגיבוש הסכם בעלי
מניות חדש ,חלף ההסכמות המתוארות לעיל.
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6.15.1.2

עסקיה של אוטו איטליה
) (1אוטו איטליה הנה בעלת רישיון לייבוא כלי רכב על פי צו הפיקוח
על מצרכים ושירותים )ייבוא רכב ומתן שירותים לרכב( תשל"ט-
 ,1978צו ייבוא חופשי ,התשס"ו 2006-וכן רישיון לסחר במוצרי
תעבורה על פי צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )יצור מוצרי
תעבורה וסחר בהם( תשמ"ג.1983-
) (2כמו כן ,אוטו איטליה הנה בעלת הסכמי זיכיון ורישיון לייבוא
ושיווק של כלי רכב מסוג "פרארי" ו"מזראטי" ,כפי שיפורט להלן.
"פרארי"
ביום  15במרס  2010התקשרה אוטו איטליה עם Ferrari S.p.A
בהסכם הפצה ומתן שירות לאחר מכירה למכוניות מסוג פרארי,
שעיקריו כדלקמן:
ההסכם האמור אינו בלעדי ו Ferrari S.p.A -שמרה לעצמה את
הזכות למכור בישראל רכבי  Ferrariבאופן ישיר ,לאחר הודעה
בכתב לאוטו איטליה ,ובלבד שמכירה ישירה לא תגרום להפרה
של ההסכם או תזיק ליבואן .במקרה של מכירה ישירה כאמור,
בכפוף לשיפוי עבור כל ההוצאות הסבירות שהוצאו על ידי אוטו
איטליה ,התחייבה אוטו איטליה לסייע ליצרן באספקת הרכבים,
אחסונם ושירותם לאחר המכירה.
אי תחרות  -למעט מכוניות וחלקי חילוף של מזראטי ,אוטו
איטליה התחייבה לא לייבא ,למכור או לשווק כל סחורה שהיא,
לרבות מכוניות וחלקי חילוף ,אשר עשויה להיות תחליף או
בתחרות למכוניות או חלקי חילוף של פרארי.
התקשרות של אוטו איטליה עם סוכן או מוסך מורשה לטיפול
ברכבי  ,Ferrariתהא בכפוף לאישור מראש של .Ferrari S.p.A
אוטו איטליה אינה רשאית להמחות את זכויותיה וחובותיה
במסגרת ההסכם לצדדים שלישיים ,ללא אישור מראש ובכתב של
 .Ferrari S.p.Aכמו כן ,במסגרת ההסכם אוטו איטליה התחייבה
להשתתף בכל ההכשרות הנדרשות מעת לעת על ידי Ferrari
 .S.p.Aבנוסף ,התחייבה אוטו איטליה כי מרגע קבלת כלי הרכב
ועד להעברת הבעלות עליהם לידי הלקוח ,היא תבטח אותם על
חשבונה כנגד שריפה ,פעולות במזיד ,שיטפונות.
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 Ferrari S.p.Aהתחייבה במסגרת ההסכם ,כי אחריותה לכלי
הרכב המסופקים על ידיה לאוטו איטליה ,לא תפחת בכל מקרה
משנתיים ,כפי שמחייב החוק בישראל .אוטו איטליה התחייבה
לוותר על כל טענת שיפוי במקרה שאוטו איטליה תיתבע בשל נזק
או פגיעה שאינם חוסים תחת אחריות היצרן ,במקרים שבהם
מוטלת האחריות הבלעדית על יבואן לפי כל דין.
תקופת ההסכם הנה לתקופה בלתי מוגבלת ,כאשר ככלל ,כל צד
רשאי לסיימו בהודעה מראש ובכתב של  180יום .עם זאת,
 Ferrari S.p.Aרשאית לסיים אל ההסכם בהודעה מראש ובכתב
של  120יום במקרה שסיום ההסכם הנה בשל צורך לבצע ארגון
מלא או חלקי באופן שבו נמכרות מכוניות  Ferrariבישראל .כמו
כן Ferrari S.p.A ,רשאית לסיים את ההסכם במקרים מסוימים,
בין היתר במקרה שאוטו איטליה לא ביצעה את כל המהלכים
הסבירים כל מנת לעמוד ביעדי המכירות של רכבי  Ferrariעל
ידיה ,כפי שצוינו בהסכם.
מזראטי
ביום  6באפריל  2014התקשרה אוטו איטליה עם Maserati S.p.A
בהסכם הפצה ומתן שירות לאחר מכירה למכוניות מסוג מזראטי,
שעיקריו כדלקמן:
ההסכם הנו בלעדי .עם זאת Maserati S.p.A ,שמרה לעצמה את
הזכות למכור בישראל באופן ישיר .במקרה זה תצטרך Maserati
 S.p.Aלעדכן בכתב את אוטו איטליה על כוונותיה ,ובלבד
שמכירה ישירה לא תגרום להפרה של ההסכם או תזיק לאוטו
איטליה.
אי תחרות  -אוטו איטליה התחייבה לעדכן מראש את Maserati
 S.p.Aבמידה והיא מעוניינת לייבא ,לרכוש ,להפיץ ,למכור ,לתת
שירות ,להציג מכוניות אחרות או חלקי חילוף שאינם שייכים ל-
 .Maserati S.p.Aכמו כן ,אוטו איטליה התחייבה למכור את
מוצרי  Maserati S.p.Aרק לסוכנים המורשים שאושרו על ידי
 Maserati S.p.Aמראש ,ולעשות את כל המאמצים כדי לוודא
שחלקי החילוף משמשים לתיקון מכוניות  Maserati S.p.Aבלבד.
 Maserati S.p.Aרשאית להמחות את זכויותיה לפי ההסכם ללא
צורך באישור אוטו איטליה ובלבד שזכויותיה של אוטו איטליה
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לא תיפגענה עקב כך .לעומת זאת ,אוטו איטליה אינה רשאי
להמחות זכויותיה לפי ההסכם ,ללא אישור הראש ובכתב של
.Maserati S.p.A
במסגרת ההסכם ,אוטו איטליה התחייבה להשתתף בכל
ההכשרות הנדרשות מעת לעת על ידי .Maserati S.p.A
 Maserati S.p.Aמעניקה אחריות מסחרית למוצריה  -בהתאם
ובכפוף למסירת כתב אחריות ללקוח על ידי אוטו איטליה .יצוין,
כי אוטו איטליה אינה רשאית לתקן את המכוניות שנקנו בישראל
או מחוץ לה ,מבלי להיוועץ קודם עם .Maserati S.p.A
ההסכם עם  Maserati S.p.Aהנו לתקופה בלתי מוגבלת ,כאשר
ככלל ,כל צד רשאי לסיימו בהודעה מראש ובכתב של  180יום .עם
זאת Maserati S.p.A ,רשאית לסיים אל ההסכם בהודעה מראש
ובכתב של  120יום בשל צורך לבצע ארגון מלא או חלקי באופן
שבו נמכרות מכוניות  Maseratiבישראל .כמו כןMaserati ,
 S.p.Aרשאית לסיים את ההסכם במקרים מסוימים ובין היתר
במקרה שאוטו איטליה לא ביצעה את כל המהלכים הסבירים כל
מנת לעמוד ביעדי המכירות של רכבי  Maseratiעל ידיה ,כפי
שצוינו בהסכם.
) (3בחודש אוגוסט  ,2015בעקבות ביקורת פנימית באוטו איטליה,
הגישה אוטו איטליה לרשות המסים בקשה לגילוי מרצון ודווחה
על גירעון בתשלום מס קניה ומע"מ בגין רכיבים שהיו צריכים
להיכלל בערך לצרכי מס קניה ומע"מ ,ולא נכללו בחשבונות
שהוגשו לרשות המסים .הסכום ששילמה אוטו איטליה בגין
הגירעון במס לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה וקנסות הסתכם בכ4 -
מיליון ש"ח .אוטו איטליה הגישה בקשה לרשות המסים לביטול/
הקטנת הקנסות ונכון למועד התשקיף טרם קיבלה תשובה.
6.15.2

 Avisאוקראינה
למועד התשקיף מחזיקה החברה ,בעקיפין ,באמצעות  ,TBIF Danבשיעור של 34%
מהון המניות המונפק והנפרע של  Avisאוקראינה ,שהנה חברה כלולה של החברה.
באמצעות  Avisאוקראינה עוסקת החברה בפעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר
במזרח אירופה תחת המותג  ,Avisהכול  -כפי שיתואר להלן.
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6.15.2.1

ההחזקה ב Avis -אוקראינה
) (1בחודש יוני  2007אישרה האסיפה הכללית של חברת הבת של
החברה  -פתרונות תחבורה ,עסקת מסגרת להתקשרות עם
 ,("TBIF Financial") TBIF Financial Services B.Vשהנה,
למיטב ידיעת החברה ,חברה זרה בשליטת קרדן NV
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בהסכם

להפעלת מיזם לרכישת פעילות ליסינג והשכרה לזמן קצר במזרח
אירופה תחת המותג ) Avisבסעיף  6.15.2זה" :המיזם"(.
במסגרת המיזם ,רכשו פתרונות תחבורה וTBIF Financial -
חברה קפריסאית שהנה בעלת  100%מהבעלות והשליטה של
חברה בעלת זיכיון  Avisלהשכרה לזמן קצר ולליסינג תפעולי
באוקראינה .בשנת  ,2008העמידו פתרונות תחבורה וFinancial -
 TBIFל Avis -אוקראינה הלוואת בעלים ,כל אחת פרו ראטה
לחלקה היחסי ב Avis -אוקראינה )בסעיף  6.15.2זה:
"ההלוואה"( ,מתוך זה ,העמידה  TBIF Financialסכום )קרן( של
 12.6מיליון ש"ח ופתרונות תחבורה העמידה סכום )קרן( של 6.9
מיליון ש"ח .יצוין ,כי מועד הפירעון המקורי של ההלוואה נקבע
לחודש דצמבר  ,2017אך הוא הוארך ,כך שההלוואה תיפרע
בשלושה שיעורים שווים על פני השנים  2018עד  .2020כן יצוין ,כי
בחודש ינואר  2015התחייבה פתרונות תחבורה להגדיל את קרן
ההלוואה ל Avis -אוקראינה בסך של  0.4מיליון דולר ,אולם נכון
ליום  31בדצמבר  ,2016הועברו רק  30אלף דולר.
 6.16מימון
6.16.1

כללי
למועד התשקיף ,החברה מממנת את פעילותה ממקורות עצמיים וכן באמצעות
מימון בנקאי ממוסדות בנקאיים המעמידים לה הלוואות וקווי אשראי ).(On Call
כמו כן ,חברת הבת  -פתרונות תחבורה ,נוטלת הלוואות לטווחי זמן שונים:
מהלוואות יומיות ) (ON-CALLועד הלוואות לזמן ארוך )לתקופות של עד  5שנים(.
האשראי הניטל כאמור מתאגידים פיננסיים ע"י החברה הינו בלתי צמוד ,ובחלקו
נושא ריבית משתנה שקלית ,ובחלקו האחר נושא ריבית קבועה שקלית .האשראי
הניטל כאמור מתאגיד פיננסי הינו בחלקו שקלי בלתי צמוד ,בחלקו שקלי צמוד
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שהנה ,למיטב ידיעת החברה ,חברה בשליטת בעלי השליטה בקרדן ישראל.
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למדד ובחלקו שקלי בריבית משתנה .האשראי לזמן קצר מאפשר לקבוצה השגת
גמישות בהתאמת גודל צי הרכב של פתרונות תחבורה וההתחייבויות בגינו ,בין
היתר לעונתיות האופיינית לפעילות ההשכרה לזמן קצר.
סך כל היקף האשראי של הקבוצה הסתכם בכ 1,185 -מיליוני ש"ח נכון ליום 31
בדצמבר  ,2016לעומת סכום של כ 1,081 -מיליוני ש"ח ליום  31בדצמבר .2015
ביום  31במרץ  2015פרעה החברה הלוואת הבעלים ,בסכום של  43מיליון ש"ח,
שהועמדה לה על ידי חברת המזרח בקשר עם רכישת מניות פתרונות תחבורה על ידי
החברה ,כמפורט בסעיף  6.1.1לעיל )בסעיף  6.15זה" :הלוואת הבעלים מחברת
המזרח"(.
החברה וחברות בנות בשליטתה שדוחותיהן מאוחדים של הדוחות הכספיים של
החברה ,אינן קשורות בהסכמי הלוואה ואשראי מהותיים על-פי עמדה משפטית
מספר  104-15של רשות ניירות ערך :אירוע אשראי בר דיווח .סכומן הכולל של
הלוואות שנטלה הקבוצה מבנקים מסחריים ,עמד נכון ליום  31בדצמבר  ,2016על
סך של כ 1,185 -מיליון ש"ח ,מתוך זה  546מיליון ש"ח הלוואות שנטלה החברה ו-
 633מיליון ש"ח הלוואות שנטלה פתרונות תחבורה.
6.16.2

בטוחות ואמות מידה פיננסיות )(Covenants
6.16.2.1

בהתייחס להסכמי המימון של החברה
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במסגרת כתבי התחייבות שנתנה החברה לבנקים )בסעיף  6.16.2זה:
"כתבי ההתחייבות" ו" -הבנקים" ,בהתאמה( ,התחייבה החברה כלפי
הבנקים ,כדלקמן:
)א( בטוחות
החברה רשמה כלפי הבנקים שעבודים שתמציתם כדלקמן:
) (1שעבוד קבוע של  14,082,578מיליון מניות בנות  1ש"ח ערך
נקוב של פתרונות תחבורה ,המהוות שיעור של  100%מהונה
המונפק והנפרע של פתרונות תחבורה.
) (2שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום על כל נכסיה של החברה.
) (3שעבוד קבוע על כל ניירות הערך ,המסמכים והשטרות של
החברה המוחזקים בתאגידים בנקאיים.
) (4שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין של
החברה.
27

לאחר פירעון הלוואת הבעלים מחברת המזרח כמתואר לעיל ונכון למועד התשקיף.
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) (5החברה התחייבה שלא לשעבד את נכסיה לטובת צד שלישי
כלשהו מבלי לקבל מראש את הסכמת הבנקים.
) (6לפרטים אודות שעבודים ,ערבויות או בטוחות נוספות
העמידה החברה לבנקים ,ראו באור 24ג' לדוחות הכספיים
של החברה ליום  31בדצמבר .2016
למיטב ידיעת החברה ,קיימת הסכמה בין הבנקים המסחריים
שמהם נטלה החברה הלוואות ,שלפיה ,במקרה הצורך ועל פי
תנאי הסכמי המימון ביניהם לבין החברה ,הם יוכלו להיפרע
מהבטוחות פרי פסו ,בהתאם ליתרת החוב של החברה כלפיהם.
)ב( תמצית תנאים מיוחדים עיקריים
) (1התניות פיננסיות:
בהתייחס להסכמי המימון של החברה:
)א( סך ההון המוחשי 28של החברה )בסעיף )6.16.2.1ב()(1
זה" :סך ההון המוחשי"( לא יפחת בכל עת שהיא:
-

משיעור של  25%מסך הדוחות הכספיים
השנתיים של החברה הלא מאוחדים על מצבה
הכספי )מאזן(;

-

מסך של  400מיליון ש"ח.

)ב( יחס החוב

29

של החברה )בסעיף )6.16.2.1ב() (1זה:

"יחס החוב"( לא יעלה על  3במהלך שנת  2016ו2.5 -
במהלך שנת  2017ואילך.
)ג( היחס בין הרווח התפעולי של החברה לבין הוצאות
המימון שלה )בניכוי הוצאות מימון בגין הפרשי שער(
)בסעיף )6.16.2.1ב() (1זה" :יחס רווח תפעולי להוצאות
מימון"( ,לא יפחת בכל עת מ 1.5 :ביחס לדוחות
הכספיים של החברה לשנת  2016ואילך.

28

"הון מוחשי" לעניין זה :הון עצמי בניכוי נכסים לא מוחשיים )כגון מוניטין וזכויות יוצרים( ,ובניכוי הלוואות או
שטרי חוב או שטרי הון מכל סוג שהעמידה החברה לגוף בקבוצה קשורה.

29

"יחס החוב" לעניין זה :היחס בין החוב הפיננסי לזמן ארוך שלא לצרכי הון חוזר תפעולי ,לבין ממוצע הרווח
התפעולי של השנתיים אשר קדמו למועד הבדיקה הרלוונטי כפי שדווחו בשני הדוחות הכספיים השנתיים האחרונים
שקדמו לבדיקה ,בתוספת דיבידנד מהחברות הבנות של החברה ,כמדווח בדוחותיה הכספיים השנתיים של החברה
הלא מאוחדים.
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)ד( יחס הון חוזר תפעולי של החברה )היחס בין החוב
הפיננסי של החברה בניכוי חוב פיננסי לזמן ארוך
מיוחד לבין הון חוזר תפעולי כמפורט בדוחותיה
הכספיים השנתיים של החברה הלא מאוחדים(
)בסעיף )6.16.2.1ב() (1זה" :יחס הון חוזר תפעולי"(,
לא יעלה בכל עת על .0.85
בחינת העמידה באמות המידה הפיננסיות מבוצעת אחת
לשנה ,בתום תקופה של  100ימים מיום  31בדצמבר.
נכון ליום  31בדצמבר  2016החברה עמדה בכל אמות
המידה האמורות בסעיף )6.16.2.1ב() (1זה ,כדלקמן:
תמצית אמת המידה
הפיננסית
)א( סך ההון
המוחשי

31
 31ליום
ליום
במרץ 2017
בדצמבר 2016

 לא יפחת  -עמד על סך  -עמד על סךמסך של  400של כ 650 -של כ638 -
מיליון ש"ח;
מיליון ש"ח;
מיליון ש"ח;
 לא יפחת מ - -היווה כ - -היווה כ-מסך  45%מסך
מסך 45%
25%
המאזן
המאזן
מאזן

)ב( יחס
החוב

לא יעלה על 1.87 3
במהלך שנת
 2016ו2.5 -
במהלך שנת
 2017ואילך

1.55

)ג( יחס
רווח תפעולי
להוצאות
מימון

לא יפחת בכל 4.88
עת מ1.5 :
ביחס לדוחות
הכספיים של
החברה לשנת
 2016ואילך

5.55

)ד( יחס הון
חוזר
תפעולי

לא יעלה בכל 0.84
עת על 0.85

0.82

למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדת באמות המידה
האמורות גם ליום  28במאי  ,2017הסמוך למועד התשקיף.
) (2כמו כן ,החברה התחייבה כלפי הבנקים כי כל עוד לא נפרעו
ההלוואות שתקבל החברה מהבנקים ,אזי היא לא תשלם
לבעלי מניותיה ו/או לחברות בשליטתם או בשליטת מי מהם
או קרוביהם ו/או לצד שלישי אחר כלשהו )שיבוא במקומם
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או מטעמם( )"הקבוצה הקשורה"( בכל צורה שהיא ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,מבלי לקבל את הסכמת הבנקים לכך
מראש ובכתב ,כל סכום על חשבון הלוואות בעלים קיימות
ו/או עתידיות שהועמדו ,למעט תשלומי קרן ,ריבית ,הפרשי
הצמדה או סכומים אחרים מכל מין וסוג שהוא ,וכן לא
תעמיד הלוואות בעלים לגוף בקבוצה הקשורה מבלי לקבל
את הסכמת הבנקים לכך מראש ובכתב.
עם זאת יצוין ,כי לאחר פירעון הלוואת הבעלים מחברת
המזרח האמורה בסעיף  6.16.1רישא לעיל ונכון למועד
התשקיף ,החברה רשאית לפרוע הלוואות בעלים לגוף
בקבוצה הקשורה ,כל עוד מתקיימים התנאים שנקבעו
בכתבי ההתחייבות.
) (3בנוסף ,החברה התחייבה כלפי הבנקים שלא לבצע ,שלא
להחליט על ביצוע וכן לא להכריז או להתחייב לבצע חלוקה
כלשהי של תקבול אחר כלשהו לגוף בקבוצה הקשורה ,מבלי
לקבל את הסכמת הבנקים מראש ובכתב ,וזאת למעט) :א(
דמי ניהול לבעלי מניותיה של החברה בתנאים שנקבעו בכתב
ההתחייבות כלפי הבנק ,אשר בכל מקרה לא יעלה סכום
מצטבר בסך שנתי של  10מיליון ש"ח ,צמוד למדד חודש
דצמבר  ;2001ו) -ב( לאחר פירעונה המלא של הלוואת
הבעלים מחברת המזרח ויצירת השעבודים לטובת הבנק על
מניות פתרונות תחבורה ,החברה רשאית לבצע חלוקת
דיבידנדים או תקבולים אחרים לגוף בקבוצה הקשורה,
בהתקיים התנאים שנקבעו בכתבי ההתחייבות.
6.16.2.2

בהתייחס להסכמי המימון של פתרונות תחבורה:
)א( בטוחות
) (1פתרונות תחבורה יוצרת במהלך העסקים הרגיל שלה
שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הבנקים ,הגופים
הפיננסים בשוק ההון המממנים את פעילותה ונאמני סדרות
איגרות החוב ח' ו -ט' שהונפקו על ידיה )אשר תוחלפנה על פי
תשקיף זה כנגד הנפקת איגרות החוב של החברה( ,על חלק
מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר
עם כלי הרכב הנ"ל .השווי הכולל של כלי הרכב של פתרונות
תחבורה המשועבדים לטובת כל גוף נקבע על פי מפתח
תמחור מוסכם ובהתאם לאשראי המועמד על ידי אותו גוף
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לפתרונות תחבורה .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016לפתרונות
תחבורה כ 23,300 -כלי רכב משועבדים המהווים כ81% -
מצי כלי הרכב שבבעלותה .יתר כלי הרכב של פתרונות
תחבורה ,שאינם משועבדים ,הינם חופשיים מכל שעבוד
ויכולים ,על פי בחירתה של פתרונות תחבורה ,להיות
משועבדים לטובת כל גורם מממן ,לרבות ספקיה של
פתרונות תחבורה ,יבואני רכב ,בעלי מניותיה וכל גורם אחר,
לפי שיקול דעתה של פתרונות תחבורה ,לצורך העמדת מימון
לפתרונות תחבורה בכל אופן שהוא וללא הגבלה בסכום
ובלבד שסך חובותיה של פתרונות תחבורה לגורם מממן
כלשהו לא יפחת בכל עת מ 60% -מהסך הכולל של שווי כלי
הרכב המשועבדים לאותו גורם מממן.
) (2יובהר בהקשר זה ,כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב
המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק )ללא הפחתות( לבין
העלות המופחתת של כלי הרכב הנ"ל בספרי פתרונות
תחבורה )וזאת בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על ידי
הקבוצה( .כמו כן ,קיים פער בין עלותם המופחתת של כלי
הרכב המשועבדים של פתרונות תחבורה כאמור ,לבין שווי
כלי הרכב המשועבדים על פי מחירון לוי יצחק ,אשר נוהג
להפחית באופן כללי על פי רוב שיעור של בין  11%עד 22%
משווים של כלי רכב המשמשים כרכבי ליסינג או השכרה
וללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של כל אחד מכלי הרכב
האמורים.
) (3על אף יצירת השעבוד הקבוע על כלי הרכב כאמור )בסעיף
 6.16.2.2זה" :כלי הרכב המשועבדים"( לטובת הבנקים
והגופים הפיננסים כאמור ,פתרונות תחבורה תהא רשאית
לעשות בכלי הרכב המשועבדים כל שימוש ,הנדרש במהלך
עסקיה הרגיל ,וכן להעניק ביחס לכלי הרכב המשועבדים
זכויות לצדדים שלישיים ,לרבות הזכות לרכוש את כלי
הרכב כשהוא נקי ומשוחרר מכל משכון ,שעבוד וזכות צד
שלישי כלשהו )למעט זכות הגופים כאמור( ,וזאת בכפוף לכך
שבכל עת יהיו משועבדים לטובת כל בנק כלי רכב אשר
שווים המצטבר לא יפחת בכל עת מהסכום המינימאלי עליו
הוסכם עמו כאמור.
) (4כל עוד לא ארע אירוע המקנה לבנק זכות להעמדת הסכומים
המובטחים לפירעון מיידי ,לא חלה על פתרונות תחבורה כל
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מגבלה בקשר עם זכויותיה על פי הסכמי החכירה ו/או
ההשכרה שנחתמו עם לקוחותיה ,והיא רשאית לעשות כל
פעולה על פי הסכמים אלה ו/או להימנע מעשיית כל פעולה
בהתאם להסכמים אלה ,למעט שעבוד ו/או המחאת הזכויות
בגין הסכמי החכירה ו/או ההשכרה האמורים לצד שלישי
כלשהו.
)ב( התניות פיננסיות ותנאים מיוחדים עיקריים:
התניות פיננסיות ומגבלות האשראי העיקריים שנתנה פתרונות
תחבורה לטובת בנקים וגורמים שונים בשוק ההון ,הינם
כדלקמן:
) (1יחס הון 30למאזן) 31בסעיף )6.16.2.2ב( זה" :יחס הון למאזן"(
לא יפחת מ.12% -
) (2לעניין חלוקת דיבידנד – יחס הון למאזן לא יפחת מ-
.3212.5%
) (3הדירוג של פתרונות תחבורה לא יפחת מדירוג של .BBB
) (4כמו כן ,התחייבה פתרונות תחבורה כלפי הגופים הנ"ל,
בהתחייבויות מקובלות ובין היתר ,לקבלת אישורם לשינוי
שליטה ,שינוי סוג החברה ,שינוי תחום פעילות וכיו"ב.
) (5הון עצמי) 33בסעיף )6.16.2.2ב( זה" :הון עצמי"( לא יפחת מ-
 250מיליון ש"ח ,למעט במקרה שיחס ההון העצמי לסך
המאזן גבוה מ.15% -

30

"יחס הון"  -הון עצמי בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בניכוי חייבים לחברה שהינם בעלי עניין
לפי חוק ני"ע  1968ובניכוי ערבויות שניתנו להבטחת חובות בעל עניין.

31

"מאזן"  -כפי שמופיע בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בניכוי יתרת מזומנים.

32

זאת ,למעט שני תאגידים פיננסים להם מגבלות על חלוקת דיבידנד ,המותנות בגובה היחס בין ההון העצמי של
פתרונות תחבורה לסך המאזן :באם יחס ההון העצמי למאזן ינוע בין  15%ל 17% -פתרונות תחבורה תהיה רשאית
לחלק דיבידנד בסכום שלא יעלה על שיעור של  25%מהרווח השנתי הנקי .באם יחס ההון העצמי למאזן ינוע בין 17%
ל 19% -פתרונות תחבורה תהיה רשאית לחלק דיבידנד בסכום שלא יעלה על שיעור של  50%מהרווח השנתי הנקי.
באם יחס ההון העצמי למאזן עולה על  19%פתרונות תחבורה תהיה רשאית לחלק דיבידנד בסכום שלא יעלה על
שיעור של  70%מהרווח השנתי הנקי.

33

כנקוב בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בתוספת הלוואות נחותות שהעמידו לפתרונות תחבורה
בעלי מניותיה ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי פתרונות תחבורה לבעלי המניות שלה.
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למיטב ידיעת החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  2016פתרונות
תחבורה עמדה בכל אמות המידה האמורות בסעיף )6.16.2.2ב(
זה ,כדלקמן:
תמצית אמת המידה הפיננסית

)(2) ,(1
יחס הון
למאזן

 -לא יפחת מ12% -

ליום 31
בדצמבר
2016

ליום 31
במרץ 2017

14.6%

13.3%

 לעניין חלוקת דיבידנד -לא יפחת מ12.5% -

) (3דירוג

לא יפחת מBBB -

) (5הון
עצמי

לא יפחת מ 250 -מיליון 374,409
ש"ח ,למעט במקרה שיחס אלפי ש"ח
ההון העצמי לסך המאזן
גבוה מ15% -

ilA

ilA

374,728
אלפי ש"ח

יצוין ,כי למיטב ידיעת החברה ,פתרונות תחבורה עומדת בתנאים
ובתניות הפיננסיות האמורות לעיל גם ליום  28במאי ,2017
הסמוך למועד התשקיף.
בנוסף על המתואר לעיל ,לקבוצה הלוואות ומסגרות אשראי ,שכל אחת מהן בנפרד,
אינה עולה כדי הלוואה מהותית על-פי עמדה משפטית מספר  104-15של רשות
ניירות ערך :אירוע אשראי בר דיווח .סכומן הכולל של הלוואות ומסגרות אלה ,עמד
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016על סך של  550מיליון ש"ח.
6.16.3

שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית של הקבוצה:
להלן פירוט שיעור הריבית הממוצעת ושיעור הריבית האפקטיבית על הלוואות
שהיו בתוקף במהלך השנים  2015ו ,2016 -שאינן מיועדות לשימוש שייחודי בידי
הקבוצה:
שיעור ריבית ממוצעת
2015

מקורות
בנקאיים
מקורות לא
בנקאיים
שיעור ממוצע

הלוואות
לזמן קצר

הלוואות
לזמן ארוך

2.44%

2.65%

2.54%

3.66%

3.08%

3.39%

2.90%

2.56%

2.69%

2.62%

2.02%
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ממוצע

שיעור ריבית ממוצעת
2016
ממוצע

הלוואות
לזמן קצר

הלוואות
לזמן ארוך

1.98%

2.53%

2.19%

2.83%

2.88%

2.54%

2.21%

שיעור ריבית אפקטיבית
2015

מקורות
בנקאיים
מקורות לא
בנקאיים
שיעור ממוצע

6.16.4

ממוצע

שיעור ריבית אפקטיבית
2016

הלוואות
לזמן קצר

הלוואות
לזמן ארוך

2.44%

2.65%

2.54%

3.66%

3.08%

3.39%

2.90%

2.56%

2.69%

2.62%

2.02%

ממוצע

הלוואות
לזמן קצר

הלוואות
לזמן ארוך

1.98%

2.53%

2.19%

2.83%

2.88%

2.54%

2.21%

מגבלות אשראי
ראו בסעיף  6.16.2לעיל ,אמות מידה פיננסיות והתניות נוספות שהחברה ופתרונות
תחבורה התחייבו כלפי בנקים מממנים לעמוד בהן .התחייבויות אלו עשויות למנוע,
במקרה של הפרה ,מהחברה או מפתרונות תחבורה ,לפי העניין ,נטילת אשראי.

6.16.5

מסגרות אשראי ויתרות אשראי מנוצלות
6.16.5.1

מסגרות האשראי העומדות לרשות הקבוצה משתנות מעת לעת
בהתאם לצרכיה ולסיכומים עם הגורמים המלווים השונים ,כאשר
חלק ממסגרות האשראי כאמור מובטחות בשעבודים וחלק מותנות
בעמידה בתניות פיננסיות.

6.16.5.2

6.16.6

נכון ליום  24במאי  ,2017לחברה מסגרות אשראי מבנקים מסחריים,
בסך כולל של כ 815 -מיליון ש"ח .נכון ליום  24במאי  2017מנצלת
החברה סך של כ 520 -מיליון ש"ח מתוך מסגרות האשראי כאמור,
לעומת סך של כ 550 -מיליון ש"ח שנוצל מתוך מסגרת בסך של כ738 -
מיליון ש"ח נכון ליום  31בדצמבר .2016

אשראי בריבית משתנה
6.16.6.1

נכון ליום  31בדצמבר  ,2016סך של כ 390 -מיליון ש"ח ,המהווה
שיעור של כ 10.1% -מהנכסים בדוח על המצב הכספי של החברה
למועד האמור ,הנו אשראי בריבית משתנה.

6.16.6.2

טווח הריביות במהלך השנה בגין האשראי האמור הינו בין Prime-0.1%

לבין  .Prime-0.35%ליום  28במאי  ,2017שיעור הריבית של האשראי
בריבית משתנה הנו  Prime-0.1%ל.Prime-0.45% -
6.16.7

אשראי שנתקבל בין יום  31בדצמבר  2016ועד לסמוך למועד התשקיף
בתקופה שבין יום  31בדצמבר  2016ועד למועד התשקיף ,נטלה הקבוצה אשראי
לזמן ארוך ,במספר הלוואות שונות ,בסכום כולל של  20מיליון ש"ח  -שאינו מהותי.
כמו כן ,האשראי לזמן קצר שנטלה הקבוצה כמפורט לעיל ,מתחדש מעת לעת ובין
היתר גם במהלך שנת .2017
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6.16.8

גיוס מקורות נוספים
גיוס מקורות מימון נוספים במהלך השנה הקרובה ייבחן תוך התחשבות בצרכי
הפעילות השוטפת של הקבוצה ,מצב השוק ,הזדמנויות עסקיות ,פיתוח עסקיהן וכל
צורך אחר ,הכול  -בהתאם להחלטות שיקבלו הגופים המוסמכים בחברה ובכל
אחת מהחברות המוחזקות על ידיה.

6.16.9

ערבויות
6.16.9.1

בחודש נובמבר  ,2016חתמה חברת המזרח ,בעלת השליטה בחברה ,על
כתב התחייבות אוטונומית ,בתוקף עד ליום  31בדצמבר  ,2017לשיפוי
רשות המסים בגין דרישה לתשלום כל סכום בו תנקוב רשות המסים
בקשר עם תשלומי מסי ייבוא שיוטלו על החברה כיבואנית רכב.

6.16.9.2

לפרטים בדבר ערבויות שהעמידו חברות הקבוצה לצדדים שלישיים,
ראו ביאור 24ה' לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2016

 6.17ביטוח
מערך הביטוח של הקבוצה
הקבוצה מבוטחת בגין פעילותה ,במסגרת מערך ביטוחים הכולל בעיקר:
6.17.1

ביטוחי רכוש )אש מורחב( ,צד ג' ,ביטוח רכבי החברה ,ביטוח תו סחר ,ביטוח
מעבידים ,כספים בהעברה ,נאמנות עובדים ואחריות מקצועית.

6.17.2

ביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה:

6.17.3

6.17.2.1

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה )למעט
פתרונות תחבורה(  -לתקופה שתחילתה ביום  1במרץ  2017וסיומה
ביום  31באוגוסט  2017בגבולות אחריות של עד  10מיליון דולר
למקרה ולתקופה ,בפרמיה שנתית בסך של כ 10,000 -דולר.

6.17.2.2

פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בפתרונות תחבורה
 לתקופה שתחילתה ביום  1ביולי  2016וסיומה ביום  30ביוני ,2017בגבולות אחריות של עד  30מיליון דולר למקרה ולתקופה ,בפרמיה
שנתית בסך של כ 36,235 -דולר.

ביטוח חובה וצד ג' לציי הרכב של פתרונות תחבורה  -הנערכים באופן שוטף ,ביחס
לכלי הרכב הפעילים בצי ,בתוקף עד ליום  31במרס .2018

להערכת הנהלת החברה ,הקבוצה אינה מצויה במצב של תת-ביטוח בקשר לביטוחים דלעיל.
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 6.18מיסוי
לפירוט בדבר דיני המס החלים על החברה ושומות מס ,ראו ביאור  23לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר  ,2016המצורפים בפרק  9להלן.
 6.19סיכונים סביבתיים ודרכי ניהולם
כפי שפורט לעיל ,הקבוצה עוסקת בייבוא ומכירה של כלי רכב וכן במתן שירותי ליסינג
והשכרה ,ייבוא ושיווק חלקי חילוף לרכב וכן שירותי תחזוקה ומוסך .בשל חלק מההיבטים
שבפעילויות אלו ישנה חשיפה לסיכונים סביבתיים שונים ,ובהן ,בין השאר ,בנושאי פסולת
ואוויר .בהתאם ,כפופה הקבוצה לרגולציה בתחום איכות הסביבה ביחס להיבטים מסוימים
של פעילותה.
בשנים האחרונות ניתן לזהות מגמה של החברה בדרישות הסביבתיות ובמידת הפיקוח
והאכיפה מצד הרשויות השונות בקשר עם דרישות אלה .להערכת החברה ,מגמה זו צפויה
להמשך ואף להתגבר בשנים הבאות.
6.19.1

סילוק ומיחזור של צמיגים
חוק מיחזור צמיגים מסדיר סילוק ומיחזור של צמיגים באופן שיבטיח הגנה על
הסביבה ומניעת מפגעים .בהתאם ,קובע החוק האמור חובת סילוק ומיחזור
צמיגים לבתי עסק ,ליצרנים וליבואנים של צמיגים ושל כלי רכב .בכלל זה ,נקבעו
בחוק מיחזור צמיגים יעדי סילוק צמיגים בהם מחויבת החברה לעמוד וכן חלות
חובות דיווח שונות.
על מנת לעמוד בהוראות חוק מיחזור צמיגים התקשרה החברה עם חברות שונות
לאיסוף וסילוק צמיגים בהסכם לסילוק הצמיגים בהתאם ליעדים שהוגדרו בו,
והיא מנהלת מרשמים ומעקב על ציות להוראות חוק מיחזור צמיגים ובכלל זה
הגשת דיווחים שנתיים למשרד להגנת הסביבה .לאחרונה ,הגישה החברה למשרד
להגנת הסביבה דיווח בגין התקופה שבין  1ביולי  2014לבין  31בדצמבר  2016בדבר
מיחזור כמויות בהתאם ליעדי מיחזור וסילוק ,כנדרש בחוק מיחזור צמיגים.
יצוין כי בחודש נובמבר  2015קיבלה החברה הודעה על כוונת המשרד להגנת
הסביבה להטיל על החברה עיצום כספי ,בסך של כחצי מיליון ש"ח ,בגין אי עמידה
ביעד מחזור הצמיגים .כמו כן ,החברה קיבלה הודעה נוספת מאת המשרד להגנת
הסביבה ,בדבר כוונתו להטיל עליה עיצום כספי נוסף ,בסך של חצי מיליון ש"ח,
בגין אי עמידה ביעד מחזור הצמיגים בתקופה שמחודש יוני  2013ועד חודש יוני
.2016
הוצאותיה של החברה בשנים  2015ו 2016 -בגין חובת סילוק ומיחזור צמיגים
החלה עליה בהתאם להוראות חוק מיחזור צמיגים כאמור )לא כולל העיצומים
הכספיים כאמור( ,הן בהיקף לא מהותי.

ו 108 -

6.19.2

פסולת אריזות
חוק האריזות קובע הסדרים לעניין איסוף ומיחזור של פסולת אריזות ,שנועדו
לצמצם את כמות פסולת האריזות הנוצרת ולמנוע את הטמנתה ,לשם הקטנת
השפעתה השלילית הסביבתית של פסולת האריזות .חוק האריזות קובע יעד איסוף
ומחזור מחייב עבור יצרנים ויבואנים של אריזות ומוצרים ארוזים .במהלך שנת
 2012התקשרה החברה עם חברת ת.מ.י.ר' ,גוף מוכר' כהגדרתו בחוק האריזות,
לשם קיום החובות הקובעות בחוק האריזות ,ובכלל זה עמידה ביעדי המחזור
וחובות הדיווח .כפי שפורט לעיל ,בתחום השירות והחלפים מייבאת החברה חלקי
חילוף לכלי רכב ,והוראות חוק האריזות רלוונטיות לחברה בעיקר בפעילותה זו.
הוצאותיה של החברה בשנים  2015ו 2016 -בגין קיום החובות החלות עליה בהתאם
לחוק האריזות ,הן בהיקף לא מהותי.

6.19.3

פליטות מזהמים לאוויר מכלי רכב
חוק אוויר נקי מסמיך את השר להגנת הסביבה )בסעיף  6.19.3זה" :השר"( לקבוע
הוראות בנוגע למניעה וצמצום של זיהום אוויר ממקורות פליטה ניידים ,בהתאם
לערכים הנהוגים במדינות המתפתחות בעולם .חוק אוויר נקי קובע כי אדם לא
ימכור ,ייבא או ישווק מקור פליטה נייד אלא בהתאם להוראות שקבע השר .חוק זה
אף קובע כי פרסומת לרכב חדש מחויבת לכלול בגוף הפרסומת את דרגת זיהום
האוויר של הרכב ונתונים על צריכת הדלק של הרכב וכי בעסק של מכירה ושיווק
כלי רכב חדשים יוצגו נתונים אלו .בנוסף ,תקנות אוויר נקי )גילוי נתוני זיהום אוויר
מרכב מנועי בפרסומת( ,תשס"ט 2009-קובעות הוראות דומות .למיטב הבנתה,
החברה מקיימת את הוראות חוק אוויר נקי והתקנות האמורות וכוללת את
הנתונים הנדרשים בפרסומיה.
בנוסף ,תקנות אוויר נקי )זיהום אוויר מכלי רכב( ,התשע"ב 2012-קובעות מהו
זיהום אוויר בלתי סביר מרכב ומסדירות את החובה לבצע בדיקת זיהום אוויר
לרכב לפני רישומו ,מתן רישיון וחידושו .יצוין ,כי כלי הרכב החדשים מיובאים
לישראל עוברים בדיקות על מנת לוודא כשירותם למסירה ורישום .כמו כן ,גם כלי
רכב הנמסרים במסגרת פעילות הטרייד-אין של הקבוצה ,נבחנים בבדיקת זיהום
אוויר בעת מתן רישיון רכב וחידושו.
לפרטים בדבר שיטת המיסוי הירוק והשפעותיה על החברה ראו סעיף  6.20.8להלן.

 6.20מגבלות ופיקוח על פעילות החברה
ענף הרכב בישראל הנו תחום עתיר מעורבות ממשלתית ,רגולציה ופיקוח ונכון להיום ,עם
כניסתו לתוקף של חוק רישוי שירותים )כמפורט בסעיף  6.20.2להלן( ,האמור נכון ביתר שאת.
בנוסף לרגולציה החלה על הקבוצה בתחום איכות הסביבה כמפורט לעיל )ובפרט חוק מיחזור
צמיגים ,חוק האריזות וחוק אוויר נקי( ,תובאנה להלן הוראות הדין העיקריות החלות על
הקבוצה בתחומי פעילותה:
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6.20.1

שינויים מהותיים ברגולציה בענף הרכב בישראל בשנים האחרונות
6.20.1.1

ביום  18באוקטובר  2016נכנס לתוקפו חוק רישוי שירותים )שעיקריו
יפורטו בסעיף  6.20.2להלן( ,זאת לאחר דיונים של מספר שנים
שקדמו לחקיקת החוק ,של הוועדה הציבורית להגברת התחרותיות
בענף הרכב )ועדת זליכה( ,אשר מונתה בשנת  ,2011במטרה לבחון את
צמצום הריכוזיות בענף הרכב בישראל ולגבש המלצות להסרת
חסמים שיביאו להגברת התחרותיות ולהוזלת התעריפים לצרכן בכל
ענפי הרכב.34

6.20.1.2

6.20.2

יצוין ,כי בנוסף ,למיטב ידיעת החברה ,באותה תקופה  -בשנת ,2011
החלה רשות ההגבלים העסקיים בבדיקת התחרותיות בענף הרכב
לצורך בחינת צמצום הריכוזיות בענף ייבוא הרכב והוזלת התעריפים
לצרכן בכל ענפי הרכב .נכון למועד התשקיף זה ,טרם פורסמו ממצאי
הבדיקה האמורה של רשות ההגבלים העסקיים.

חוק רישוי שירותים
חוק רישוי שירותים אשר חוקק לאחרונה ,נכנס לתוקפו ביום  18באוקטובר ,2016
ומאגד תחת קורת גג אחת ,בחקיקה ראשית ,את הכללים וההוראות לכלל
העוסקים בענף הרכב והשירותים הניתנים בו ,ובכלל זה הוראות שהיו קיימות לפני
חקיקת החוק )צווי פיקוח ,הצו המוסכם האמור בסעיף  6.20.20.4להלן וכיו"ב(.
החוק אימץ חלק ניכר ממסקנות ועדת זליכה ,שמסקנותיה הוגשו למשרד התחבורה
בחודש אפריל  ,2012כאמור בסעיף  6.20.1לעיל .חוק רישוי שירותים נועד להסדיר
את כלל השירותים והעיסוקים בענף הרכב ,לרבות בתחום הייבוא ,על מנת להבטיח
רמה מקצועית הולמת של נותני השירותים ,שמירה על בטיחות הרכב ,הגנה על
שלום הציבור ,מתן שירותים סדירים וזמינים לציבור ותנאים הולמים באזורי מתן
השירות ,כמו גם קידומה של התחרות בענף הרכב והגנת הצרכן .35בין היתר ,כולל
החוק החדש הוראות בדבר פיקוח ,אכיפה ועיצומים כספיים שניתן להשית על מי
שיימצא כי אינו פועל בהתאם להוראות החוק.
על פי חוק רישוי שירותים ,בין היתר ,נדרש היבואן ליתן גילוי ,לפני חתימת העסקה
לרכישת רכב על ידי הלקוח ,בדבר מצבו המכני של הרכב לרבות נזק בטיחותי,
מספר הק"מ של כלל נסיעות הרכב מעת ייצורו ,שנת היצור של הרכב ,תקלות
בטיחות סדרתיות אם ישנן ,תקופת האחריות לרכב והיקפה ,כמו גם ליתן הודעה

34

להמלצות צוות בינמשרדי שהוקם לצורך יישום דוח ועדת זליכה כאמור ,מחודש אפריל  ,2012ראו בכתובת:
http://media.mot.gov.il/PDF/HE_RECHEV/tzevet-yisum.pdf

 35סעיף  1לחוק רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב ,תשע"ו.2016 -
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ללקוח בדבר זכותו לקבלת ערבות בנקאית לכל רוכש של רכב בתשלום העולה על
 20%ממחיר הרכב .בהקשר זה ,בין היתר ,חוק רישוי שירותים החדש אוסר על
יבואן רכב להתנות את תוקפה של האחריות שנתן בכך שהרכב יטופל במוסך שירות
של היבואן או בשימוש במוצר תעבורה מסוים ,זאת למעט שירותי תחזוקה לרכב
הכלולים באחריות שהיבואן או מי מטעמו נושא בתשלום בעדם בשיעור של 90%
לפחות .בנוסף ,כמו כן ,החוק מחייב כל בעל רישיון לייצור רכב ושיווקו ,בין היתר,
לספק מוצרי תעבורה לרכב שייצר במשך  7שנים לפחות מיום מכירתו לראשונה
ללקוח ,וכן שירותי תחזוקה לרכב ,בהתאם להוראות החוק.
החוק מחליף את צו ייבוא רכב ,צו המוסכים וצו שמאי הרכב )כהגדרתם בסעיף 247
בחוק השירותים( )בסעיף  6.20.2זה" :הצווים"( במספר פעימות; ככל שהחוק
מתייחס לנושאים המנויים בצווים ,הוראות החוק גוברות החל מיום  18באוקטובר
 ;2016כן נקבע בחוק ,כי ככל שקיימות לקונות בחוק ,הצווים יעמדו בתוקפם עד
ליום  17באוקטובר  ,2018והחל מיום  18באוקטובר  ,2018תוקף הצווים יפקע.
החוק אינו משנה באופן מהותי את התנאים לייבוא כלי רכב לישראל ,אלא נועד
לעודד ולאפשר כניסתם של גורמים מתחרים לשוק הרכב )ייבוא מקביל ,מוסכים
"מומחים" שיתחרו במוסכי השירות ,ספקי חלפים וכיו"ב( ,ולהעניק סמכויות
נרחבות מאוד בעניינים אלה בשר התחבורה .כך ,על פי הוראות החוק החדש ,קבלת
רישיון יבואן אינו דורש עוד הפקדת ערבויות בנקאיות אלא המצאת אישור המעיד
כי למבקש רישיון כאמור יש הון עצמי כפי שנקבע בתקנות ,בהתאם לכמות וסוג
כלי הרכב המיובאים על ידיו .כמו כן ,מחייב החוק את היבואן הישיר 36לטפל בכל
רכב מהתוצר שהוא מייבא )לא רק מהדגמים שאותם הוא מייבא ואף אם הרכב לא
יובא על ידיו( ,לפי האחריות ,בהיקף ולתקופה שנותן היצרן ,וכן לטפל בכלי רכב
אלה בכל תקלת בטיחות סדרתית ) (RECALLשתתגלה בהם  -זאת ללא תשלום
מבעל הרכב למעט עלויות נלוות.
בקשר עם הנושא המוסדר בצו הייצור והסחר ,המפורט בסעיף  6.20.20.1להלן,
נקבעה בחוק רישוי שירותים חובה על מוסכים להציע ללקוח לפחות שתי חלופות
למוצר תעבורה מבין השלוש הקיימות )מקורי ,חליפי או משומש( ,לרבות מחירן
והסבר על ההבדל ביניהן.
הוראות חוק רישוי שירותים חלות גם על פעילות חברות בנות של החברה ובכלל זה
פתרונות תחבורה ,אשר על פיהן נדרשה פתרונות תחבורה לרישיון עבור עיסוקה
כסוחר רכב שאינו מיבואן כדרך עיסוק .יצוין ,כי פתרונות תחבורה מחזיקה
ברישיון הנדרש כאמור.
להערכת החברה ,חוק רישוי שירותים לא צפוי לשנות באופן מהותי את מצב
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הקשור עם יצרן רכב במדינת חוץ בהסכם למכירת תוצרתו לתקופה שלא תפחת מ 3 -שנים )"יבואן ישיר"(.
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הקבוצה .הערכת החברה כאמור הנה בבחינת מידע הצופה פני עתיד כמשמעו בחוק
ניירות ערך ,שאינו בשליטתה של הקבוצה או שאינו בשליטתה הבלעדית ,ואינו
ודאי .התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מהערכות החברה
כאמור ,בין היתר אם יחולו שינויים בחוק רישוי שירותים ו/או בתקנות וההנחיות
על פיו ,או אם יחול שינוי באחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות
הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
6.20.3

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו וסחר ברכב(,
תשע"ו2016-
התקנות קובעות בין היתר ,דרישות סף לקבלת רישיון לייבוא רכב ,ובכלל זה הון
עצמי ,תשתית למתן שירותי תחזוקה לרכב וכיו"ב.

6.20.4

תקנות רישוי שירותים ומקצועות בענף הרכב )יבוא רכב ושיווקו ותיווך ביבוא
אישי( ,תשע"ו2016-
התקנות האמורות קובעות ,בין היתר ובתמצית ,כללים בדבר הודעה שיבואן מסחרי
ליתן לציבור במקרה של תקלת בטיחות סדרתית ) (RECALLברכב מתוצר שהוא
מייבא ,חובה על משווק רכב לכלול בפרסומות מידע לגבי רמת האבזור הבטיחותי
של הרכב המשווק ,חובת משווק הרכב למסור לקונה תמצית הוראות שימוש ברכב
בשפות עברית וערבית ,חובת דיווח לקונה על נזקים מסוימים שנגרמו לרכב לפני
מסירת החזקה בו לקונה ,וכיו"ב.

6.20.5

צו הייבוא והשירותים
הצו מסדיר חובות שונות החלות על יבואן כלי רכב כתנאי לקבלת רישיון ייבוא,
לרבות חובת אספקת מוצרי תעבורה לכלי רכב המיובא ,קיומו של מוסך שירות
מרכזי שניתן לגביו רישיון ייעודי ,מתן אחריות לשירותי תחזוקה ודרישות הון עצמי
מינימאלי.

6.20.6

התיקון לצו הייבוא והשירותים
התיקון לצו הייבוא והשירותים נכנס לתוקפו בחודש אפריל  .2010על פי הצו
האמור ,יותר לייבא לישראל רכב נוסעים שמשקלו הכולל אינו עולה על  3.5טון
מאותו תוצר ובאותה התקינה המיובא על ידי היבואן הישיר ,גם באמצעות
התקשרות עם סוכן מורשה של יצרן הרכב העומד בתנאים מסוימים שנקבעו בצו
)"ייבוא מקביל"( .על-פי הצו ,יבואן מקביל לא יוכל לייבא יותר משלושה מותגים
שונים .במסגרת הצו נקבעו ,בין היתר ,תנאים לייבוא רכב על ידי יבואן ,ובכלל זה
תנאים המבטיחים את האיתנות הפיננסית של היבואן )לרבות ערבות בנקאית בסך
 8,000אלפי ש"ח וכן הון עצמי של  10,000אלפי ש"ח לצורך קבלת רישיון יבואן(
ואת חובתו לספק תשתית תחזוקה ומתן אחריות לרכב לאחר יבואו לישראל,
לתקופה של  7שנים לפחות .במסגרת הצו ,אושר גם ייבוא של כלי רכב המיוצרים
בארה"ב ,התואמים את התקינה האמריקאית ואשר אינם משווקים בישראל .יצוין,
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כי חלק מהוראות הצו האמור שונו באופן ספציפי במסגרת חוק רישוי שירותים,
לעומת חלק אחר של הוראותיו אשר עומדות בתוקפן נכון למועד התשקיף ,בהתאם
להוראת מעבר בחוק.
להערכת החברה ,לייבוא המקביל לא צפויה להיות השפעה מהותית על תוצאותיה
העסקיות של החברה ,בין היתר ,כיוון שלהערכתה יבואנים מקבילים לא יצליחו
לרכוש את דגמי כלי הרכב הנפוצים בישראל המהווים את פלחי השוק העיקריים,
במחירים ו/או בתנאים עדיפים על אלו בהם רוכשים היבואנים את כלי הרכב
מהיצרנים השונים .בנוסף ,עלויות התאמת כלי רכב לתקינה האירופאית גבוהות
יותר ליבואן מקביל מאשר ליצרן רכב אשר לו התקשרות בלעדית עם החברה .נכון
למועד התשקיף ,לחברה לא ידוע על יבואנים מקבילים המייבאים ומשווקים כלי
רכב שהחברה מייבאת ומשווקת בישראל; הערכות החברה כאמור לעיל ,הן בבחינת
מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על הערכות
סובייקטיביות של הנהלת החברה על בסיס היכרותה עם שוק הרכב בישראל.
התוצאות בפועל עשויות להיות שונות באופן מהותי מההערכות כאמור ,בין היתר
אם יבואנים מקבילים יצליחו לרכוש דגמי כלי הרכב נפוצים בישראל ,במחירים או
בתנאים אטרקטיביים או אם יחולו שינויים בתקינה או בעלויות ההתאמה לתקינה
כאמור ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה ,כמפורט
בסעיף  6.24להלן.
6.20.7

מס קנייה
על כלי רכב המיובאים לישראל חל מס קנייה בשיעורים שונים .נכון למועד
התשקיף ,שיעורי החבות במס הקנייה לכלי רכב הנה כדלקמן 83% :לכלי רכב
פרטיים ,ו 72% -לכלי רכב מסחריים ולכלי רכב מעל  3.5טון ועד  4.5טון )על
משאיות מעל  4.5טון לא חל מס קנייה( .למיטב ידיעת החברה ,ביום  1באוגוסט
 ,2017בכפוף לאישור ועדת הכספים של הכנסת ,עתידה לחול העלאה בשיעור מס
הקנייה ל 92% -לכלי רכב פרטיים ,למעט על רכישת כלי רכב היברידיים וחשמליים,
זאת בכפוף לקיזוזים של המיסוי הירוק המפורט בסעיף  6.20.8להלן .המידע בדבר
השינוי הצפוי בשיעור מס הקניה כאמור הנו מידע צופה פני עתיד ,שאינו ודאי ואינו
בשליטת החברה ,ומימושו תלוי בהתפתחויות בהליכי החקיקה והתקינה בקשר
לאמור ,על ידי הכנסת וועדותיה.

6.20.8

המיסוי הירוק
בחודש אוגוסט  ,2009נכנסה לתוקף שיטת מיסוי חדשה של כלי רכב ,שתכליתה
יצירת תמריצים כלכליים להפחתת הזיהום הסביבתי )"המיסוי הירוק"( .במסגרת
רפורמת המיסוי הירוק ,נקבע מדד "ירוק" המדרג את כלי הרכב בהתאם לרמת
הזיהום שנקבעת לפי שקלול העלויות הציבוריות של פליטות המזהמים )"המדד
הירוק"( ,ונקבעה הפחתה במס הקנייה בהתאם לדירוג האמור .במסגרת הרפורמה
האמורה נקבע בין היתר ,כי דרגת הזיהום של כלי הרכב תצוין ברישיון הרכב
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ויבואני הרכב יחויבו לציין את נתוני הזיהום וצריכת הדלק של כל רכב חדש שיוצע
למכירה .לפיכך ,החל מחודש נובמבר  ,2009מוטל על רכב חדש מס קנייה בשיעור
של  83%תוך הפחתה קצובה של המס לפי מידת ההטבה לרכב בהתאם למדד הירוק
 למועד התשקיף ,סכום ההפחתה המקסימלי הנו  16,384ש"ח לרכב בנזין )לאהיברידי( ,וכן מוטלים מיסי קנייה מופחתים על כלי רכב היברידיים וחשמליים.
המיסוי הירוק כמעט ואינו מעניק הפחתת מס לכלי הרכב היוקרתיים ואילו
השפעתו על מחירי כלי הרכב הקטנים והמשפחתיים ,להערכת החברה ,מהותית
יותר .במהלך שנת  2017נכנסה לתוקף רפורמה נוספת שכללה עדכון הנוסחה של
מסלול המיסוי הירוק במסגרתה הופחת הציון הירוק של חלק ניכר מהדגמים
המיובאים על ידי החברה .כך לדוגמא :דגם השברולט ספארק החדש אשר הושק על
ידי החברה בישראל בשנת  2016מצויד במנוע קטן וחסכוני בנפח  1.4ליטר ושייך
לקבוצת זיהום ) 4לעומת קבוצת זיהום  3לפני העדכון האמור( .בהתאם לכך ,דגם
השברולט ספארק זכאי במסגרת שיטת המיסוי הירוק לתמריץ בסך של 11,470
ש"ח לשנת  ,2017לעומת תמריץ שעמד על סך של  13,107בשנת  .2016גם דגם
השברולט קרוז עבר עדכון כך שהציון הירוק שלו בשנת  2016ממקם אותו בקבוצה
 7לעומת קבוצה  4שבה היה ממוקם בשנת  ,2016ולפיכך זכאי דגם השברולט קרוז
ל"תמריץ ירוק" בסך  9,011ש"ח )לעומת  13,107ש"ח לפני העדכון כאמור(.
כתוצאה מהשינויים האמורים פחתו הטבות המס הניתנות לכלי הרכב בעלי דרגת
הזיהום הנמוכה ,ובכך חלה עלייה במחירי כלי הרכב שנהנו מהטבות מס הקניה
במסגרת המיסוי הירוק ,כדוגמת כלי הרכב המפורטים לעיל .להערכת הנהלת
החברה ,השינויים האמורים במס הקנייה במסגרת המיסוי הירוק לא צפויים
להשפיע על החברה באופן שיפגעו במעמדה התחרותי בשוק הרכב הישראלי ,זאת
לאור העובדה שהשפעת עדכון נוסחת המיסוי הירוק במהלך שנת  2016הייתה דומה
להשפעות על יתר המתחרות בשוק.
6.20.9

תקנות הגנת הצרכן )ביטול עסקה( ,התשע"א2011-
על פי תקנות הגנת הצרכן ,אשר אושרו בכנסת בחודש אוגוסט  ,2011רוכש רכב
רשאי לבטל הזמנת רכב חדש אשר נרכש מהיבואן תוך  14ימים ובלבד שהרכב טרם
נמסר לקונה .למועד התשקיף ,לתקנות האמורות אין השפעה מהותית על החברה.

6.20.10

צו הפיקוח על מצרכים ושירותים )הסעת סיור ,הסעה מיוחדת והשכרת רכב(,
התשמ"ה1985-
הצו הקובע מגבלות על פעילות גופים העוסקים בתחום הליסינג ,לרבות דרישה
לרישיון הפעלה של משרד להחכרת רכב ורישיון הפעלה של משרד להשכרת רכב
מאת משרד התחבורה .בהתאם לכך ,פתרונות תחבורה מחויבת ברישיון כ"משרד"
להחכרת )ליסינג( ולהשכרת כלי רכב לנהיגה עצמית .יצוין ,כי למועד התשקיף
פתרונות תחבורה מחזיקה ברישיונות כאמור ,בתוקף עד ליום  31בדצמבר 2017
ונוהגת לחדשם מידי שנה .כמו כן ,בין היתר ,קובע הצו האמור כי אי להשכיר כלי
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רכב לשם הסעת נוסעים בשכר .בנוסף ,בהתאם להוראות הצו האמור ,חלה חובה על
עריכת הסכם השכרה בנוסח שאושר על ידי המפקח על התעבורה ובו בין היתר,
פרטים בדבר השוכר ומענו ,מספר רישיון הנהיגה שלו ,מועד מסירת כלי הרכב
לשוכר ,תקופת השכירות ,קריאת מונה הקילומטראז' ומד הדלק בעת המסירה
ופרטים נוספים כיו"ב ,כמפורט בצו האמור .יצוין ,כי בהתאם להוראות הצו,
מבטחת פתרונות תחבורה את כלי הרכב בציי הרכב שלה בביטוח צד ג' מפני נזקי
רכוש בגין פגיעות של כלי רכב שכורים.
6.20.11

שווי השימוש ברכב
החל מחודש ינואר  ,2010מיושמת שיטה ,לפיה מחושב שווי השימוש ברכב כאחוז
מתוך מחיר הרכב לצרכן )"שווי שימוש לינארי"( .שיטה זו מיושמת על כלי רכב
אשר נמכרו החל מיום  1בינואר  2010בלבד .שווי השימוש בשנת  2010עמד על כ-
 2.04%ממחיר הרכב לצרכן עבור כלי רכב שמחירם עד  130,000ש"ח ועל כ2.48% -
ממחיר הרכב עבור כלי רכב שמחירם גבוה מ 130,000 -ש"ח .החל משנת  2011עומד
שווי השימוש ברכב על  2.48%ממחיר הרכב לצרכן לכל כלי הרכב ועד לתקרת מחיר
של כ 478,000 -ש"ח .להערכת החברה ,יישום שיטת שווי השימוש הלינארי ,עשויה
לגרום לכך שעובדים שוויתרו בעבר על מרכיב חודשי קבוע בשכר הברוטו שלהם
תמורת קבלת רכב צמוד מהמעביד ,יבחנו מחדש את הכדאיות הכלכלית של ויתור
כאמור כנגד קבלת רכב צמוד ויתכן שחלקם יבחרו שלא לממש הטבה זו.

6.20.12

פקודת התעבורה
הקבוצה פועלת בהתאם להוראות פקודת התעבורה .בהתאם לכך ,כלי רכב בציי
הרכב של פתרונות תעבורה ,הנם בעלי רישיונות רכב בתוקף והם מחודשים על ידיה
באופן שוטף ורשומים בלשכות רשות הרישוי.

6.20.13

תקנות התעבורה
החברה פועלת בהתאם להוראות חלק י' לתקנות התעבורה ,ומעסיקה קציני
בטיחות בתעבורה.
כמו כן ,בהתאם לתקנות התעבורה ,החל מיום  1באפריל  2008בוטלה חובת רישום
שנת הייצור למכוניות חדשות והרישום היחיד הינו מועד עלייתן לכביש .בהתאם
לכך ,ככל שחלפה שנה ממועד ייצור הרכב והרכב טרם נמכר ,החברה נדרשת לבצע
הליך רישוי לרכב ולרשום אותו על שמה ,ומכירת הרכב תיחשב כמכירת רכב מיד
שנייה .על-מנת להימנע ממכירת רכב כיד שנייה ,מעדכנת החברה את אנשי השיווק
שלה בסמוך לפני חלוף תקופת  12החודשים ,ונותנת תמריצים גבוהים יותר לאנשי
מכירות בגין מכירת כלי רכב מסוג זה ,אשר נמכרים במסגרת פעילות הטרייד-אין
של הקבוצה.
בחודש אוגוסט  2014נכנס לתוקפו תיקון לתקנות התעבורה שעניינו בדיווח שמאי
הרכב או המנהל המקצועי לאחר תאונה ,שלפיו נגרם לכלי רכב נזק בטיחותי
)כמשמעו בתקנות התעבורה( .עם קבלת דיווח כאמור מאת שמאי הרכב או המנהל
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המקצועי בדבר נזק בטיחותי כאמור ,תופיע הגבלה על גבי רישיון הרכב שלפי הנזק
הבטיחותי תוקן ונבדק .ההערה כאמור נועדה ליצור מודעות בקרב רוכשים
פוטנציאליים כי כלי הרכב עבר תאונה משמעותית .להערכת החברה ,אין בתיקון
האמור כדי להשפיע באופן מהותי על הקבוצה או על פעילותה.
6.20.14

הטבת מס בגין רמת אבזור בטיחותי
בחודש יולי  2013פרסם משרד התחבורה נוהל ליישום תקנה 270ד לתקנות
התעבורה ,שעניינו מתן תמריצי מס לכלי רכב המאובזרים במערכות בטיחות ,זאת
על מנת לעודד ייבוא ורכישה של כלי רכב מאובזרים ובטיחותיים יותר .בהתאם
לנוהל האמור ,כלי רכב מנועיים המיובאים לישראל מסוג  N1ו) M1 -כהגדרתם
בתקנות התעבורה( שמשקלם עולה על  3.5טון ,זכאים להפחתה במס הקניה
בהתאם לרמת האבזור הבטיחותי של הרכב ,שתיקבע על פי מכלול מערכות
הבטיחות המותקנות ברכב ובהתאם לשיטת ניקוד שנקבעה בנוהל .במסגרת
הרפורמה האמורה נקבע ,בין היתר ,כי לכל דגם רכב תיקבע "רמת אבזור בטיחותי"
שתצוין על גבי רישיון הרכב ויבואני הרכב יחויבו לדווח למשרד התחבורה על דבר
קיום מערכות הבטיחות בדגם הרכב .ככל שהרכב יהיה מאובזר יותר במערכות
בטיחות ,כך רמת האבזור הבטיחותי שלו תהיה גבוהה יותר .למועד התשקיף,
הטבת המס מכוח תמריץ הבטיחות נעה בין רמות אבזור הבטיחות השונות בין כ-
 250ש"ח לכ 2,400 -ש"ח .שיטת תמריץ הבטיחות כמעט ואינו מעניק הפחתת מס
לכלי הרכב הקטנים והמשפחתיים ולהערכת החברה ,השפעתו על מחירי כלי הרכב
היוקרתיים גבוהה יותר ,על אף שביחס לרמת המחירים של כלי רכב אלה אינה
מהותית ואף זניחה .נכון למועד תשקיף זה ,להטבת המיסוי בגין רמת האבזור
הבטיחותי אין השפעה מהותית על החברה.

6.20.15

חוק רישוי עסקים
הקבוצה מחזיקה ברישיונות עסק בגין מתקנים המשמשים אותה לצורך פעילותה,
בהתאם להוראות חוק רישוי עסקים ,שתוקפם הנו לצמיתות או לתקופות קצובות.
יצוין ,כי בגין חלק ממתקניה ,מצויה הקבוצה בשלבי חידוש /קבלת רישיון עסק או
בהליכי בדיקה האם נדרש רישיון עסק על פי חוק רישוי עסקים ,לצורך הפעלתם.
להערכת החברה ,היה ולא יתקבלו רישיונות עסק כאמור לגבי מתקנים מסוימים,
והיא תיאלץ לפנות מתקנים מסוימים ,לא יהיה לכך השפעה מהותית על עסקי
הקבוצה או על פעילותה.

6.20.16

כללי
בנוסף למתואר לעיל ,כפופה החברה לצווים ,תקנות ונהלים המסדירים מגבלות
וחיובים שונים החלים על יבואני רכב בישראל ועל סוחרי רכב מיבואן וממי שאינו
יבואן; נוהל משרד התחבורה שנקבע מכיח סעיף  18לצו הייבוא והשירותים;
דרישת משרד התחבורה מכוח צו הייבוא והשירותים בקשר עם סעיפים שעל יבואני
רכב לכלול בהסכמי זיכיון עם יצרני הרכב עמם הם קשורים החל משנת ;2011
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תקנות התעבורה; ודרישות התקינה השונות המוגדרות ומתעדכנות מעת לעת על
ידי מחלקת התקינה באגף הרכב במשרד התחבורה ,העוסקות בעיקרן בבטיחות
רכב ,בטיחות נוסעים והולכי רגל ובזיהום אויר .37למועד התשקיף ,הקבוצה עומדת
בכל הדרישות וההסדרים שלהם היא כפופה כאמור.
6.20.17

בקרת איכות  -לחברה ולפתרונות תחבורה תקן איכות .ISO 9001

6.20.18

מאגרי מידע רשומים  -מאגרי המידע של החברה ,פתרונות תחבורה ן ,UTI -אשר
נדרש לגביהם רישום בהתאם להוראות חוק הגנת הפרטיות ,רשומים בפנקס מאגרי
המידע של משרד המשפטים ,בהתאם לדרישות חוק הגנת הפרטיות.

6.20.19

תמצית הוראות הדין העיקריות שחלות על הקבוצה בפעילות הטרייד-אין שלה:
6.20.19.1

בחוק הגילוי הנאות  -כחלק מפעילותה למכירת כל רכב משומשים
בפעילות הטרייד-אין ,כפופה הקבוצה בין היתר ,לחוק הגילוי הנאות,
שבמסגרתו מחויבת הקבוצה ,בעת מכירת רכב משומש ,למסור לרוכש
הרכב מידע אודות הרכב הנרכש ובכלל זה פרטיו המלאים של בעל
הרכב ,מספר הבעלים הקודמים ,פגיעות שנגרמו לרכב ומספר
הקילומטרים שעבר.

6.20.19.2

הוראות נוהל משרד התחבורה  -במסגרת מכירת כלי רכב משומשים,
כפופה הקבוצה בין היתר ,להנחיות משרד התחבורה השונות ובכלל זה
הוראות נוהל מספר  ,2/2013מיום  12במאי  ,2013אשר פורסם על ידי
משרד התחבורה ,אשר בו מפורטים הליכים שיש לנקוט בהם בעת
רישום בעלות על רכב משומש שנרכש על ידי הקבוצה ,וכן בעת מכירת
הרכב המשומש על ידיה לצד שלישי.

6.20.20

תמצית הוראות הדין העיקריות החלות על החברה בתחום השירות והחלפים -
בפעילות ייבוא ושיווק חלפים:
6.20.20.1

37

צו הייצור והסחר  -במסגרת פעילותה של החברה בתחום השירות
והחלפים  -בפעילות ייבוא ושיווק חלפים על ידי החברה ,כפופה
החברה לצו הייצור והסחר ,המתייחס ,בין היתר ,לסחר בחלפים של
כלי הרכב .צו הייצור והסחר קובע חובת קבלת רישיון מאת הגורם
המוסמך במשרד התחבורה עבור ייצור וסחר במוצרי תעבורה )חלקי
חילוף( .הרישיון ניתן לשנה אחת ,ומנהל האגף לרכב ולשירותי
תחזוקה במשרד התחבורה רשאי לחדש רישיון או לסרב לחדשו .יצוין,

זאת במקביל לדרישות תקינה אירופאית מתקדמת הכוללת בין השאר את תקן זיהום אוויר יורו  6הדורש ירידה
בפליטת מזהמים על ידי כלי רכב המיובאים לישראל בהשוואה לתקן יורו ) 5אשר היה בתוקף עד לחודש ספטמבר
.(2015
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כי החברה הנה בעלת רישיון כאמור .על פי צו הייצור והסחר ,יש לתת
לחלקי חילוף כאמור אחריות לתקופה שלא תפחת מ 3 -חודשים או
לנסיעה של  6,000ק"מ ,לפי המוקדם .בנוסף ,צו הייצור והסחר קובע
גם כי אין למכור מוצר תעבורה במחיר העולה על המחיר לצרכן,
כהגדרתו בצו .יצוין ,כי בחוק רישוי שירותים קיימת הוראת מעבר
לגבי תוקפו של צו זה.
6.20.20.2

צו הייבוא והשירותים  -החברה כפופה כאמור לצו הייבוא והשירותים
הקובע ,בין היתר ,כי יבואן רכב מחויב להחזיק מלאי של מוצרי
תעבורה )מכלול ,מכשיר ,חלק ,חלק חילוף ,לרבות חומר נוזלי או
מוצק המשמש לתיקונו או לאחזקתו של הרכב ,וכן אביזר המשמש או
היכול לשמש להבטחת פעילותו התקינה של הרכב ,או לבטיחותו או
לנוחיותו של המשתמש בו ,לרבות על מוצר המתחייב על-פי דין להיות
חלק מציוד הרכב( בכמות שהמליץ עליה יצרן הרכב או בכמות
המתחייבת מתנועת המלאי בשנים-עשר החודשים האחרונים או לפי
קביעת מנהל האגף לרכב ולשירותי תחזוקה במשרד התחבורה .עוד
קובע צו הייבוא והשירותים ,כי יבואן רכב יספק לא יאוחר משבעה
ימים מקבלת ההזמנה ,כל מוצר תעבורה לכל דגם מדגמי הרכב שהוא
מייבא ,אולם אם הוכיח יבואן שנקט בכל האמצעים הדרושים
להזמנתו ,מכל מקור שממנו ניתן היה להשיגו באותה עת וכי העיכוב
באספקה לא היה בשליטתו ,יסופק המוצר ללקוח תוך  14ימים מיום
ההזמנה )יצוין ,כי בחוק רישוי שירותים הוארכה תקופת הזמן
האמורה ל 45 -ימים( .בהתאם לתיקון לצו הייבוא והשירותים שאושר
על ידי ועדת הכלכלה של הכנסת בחודש פברואר  2010ואשר נכנס
לתוקף בחודש אפריל  ,2010מוטלות על היבואן חובות נוספות ,לרבות,
שיווק מוצרי תעבורה באמצעות נקודת מכירה אחת לפחות ,אספקת
מוצרי תעבורה לרכב המיובא במשך שבע שנים לפחות מיום מכירתו
לצרכן ,חובת אספקת מוצרי תעבורה תוך זמן קצוב וכיו"ב.

6.20.20.3

חוק מניעת גניבות ותקנות מניעת גניבות  -שבהם נקבעה ,בין היתר,
חובת רישום חלקי רכב משומשים בידי העוסקים בתיקונם ,ביבואם,
במסחר בהם או בהעברתם בדרך אחרת ,של חלקי רכב כאמור,
ואיסור על פעולה בידי בעל עסק כאמור ,בחלק שאינו רשום .יצוין ,כי
בחודש אוגוסט  2014פורסם תיקון לחוק האמור ,שלפיו על בעל צי
רכב /מבטח להעביר רכב המיועד לפירוק או שהוכרז כ"אובדן גמור"
רק למורשה לפרק רכב ולהחזיר את רישיון הרכב לרשות הרישוי.

6.20.20.4

צו מוסכם של בית הדין להגבלים עסקיים ,מחודש אפריל  - 2003הצו
פקע זה מכבר ,בשנת  ,2008אולם עם פקיעתו הודיעה רשות ההגבלים
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העסקיים ליבואני הרכב כי היא מצפה מהם להמשיך ולפעול על פיו
כאילו עודנו בתוקפו .בהתאם לכך ,החברה ולמיטב ידיעתה גם יתר
יבואני הרכב בישראל ,הודיעה לרשות ההגבלים העסקיים על כוונתה
להמשיך ולפעול על פי הצו כאמור .עם זאת ,חוק רישוי שירותים
שנכנס לתוקפו בחודש אוקטובר ) 2016כמתואר בסעיף  6.20.2לעיל(,
שינה את מרבית הוראות הצו והחברה פועלת על פי הוראות החוק
כאמור.
 6.21הליכים משפטיים
לפרטים אודות הליכים משפטיים מהותיים אשר שהחברה הנה צד להם ,ראו ביאור  24לדוחות
הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר .2016
 6.22יעדים ואסטרטגיה עסקית
קבוצת  ,UMIהמאגדת את מגוון האפשרויות והשירותים בעולם הרכב בישראל ,חרטה על
דגלה את כוונותיה להיות גורם מוביל בשוק הרכב בישראל באמצעות מתן שירות איכותי
ושוחר קדמה ,אשר שם את הלקוח במרכז העשייה ותשומת הלב .הסביבה התחרותית
המאפיינת כיום את שוק הרכב בישראל מחייבת יצירת סל שירותים ומוצרים רחב היכול
להתאים לכל צרכן .למועד התשקיף ,סל זה של הקבוצה כולל מגוון רחב של כלי רכב פרטיים
חדשים ומבעלות קודמת ,משאיות ,אוטובוסים רכבי יוקרה ,יחד עם שירותי ליסינג ,השכרה
בארץ ובחו"ל ומוסכים.
הקבוצה מנצלת את יכולותיה לתוך מערך מאוחד האמון על טיפול בלקוח לפני המכירה,
במהלך המכירה ובמתן שירות נלווה ומקיף לאחר המכירה .תפיסת התפעול היעיל ניכרת גם
בניצול צולב של תשתיות ,לרבות באולמות וסניפי מכירה לרכב חדש ומשומש ,ובמערך מרכזי
שירות הפרוס בכל הארץ למענה מהיר איכותי ויעיל לכל לקוח.
הקבוצה מבססת את יכולות הניהול ,אחסנה ,הפצה ,והשירות ללקוח על בנייה מתמדת של
טכנולוגיות ומערכות מידע מתקדמות .מעגל טכנולוגי תומך זה הנו ,למיטב ידיעת החברה,
מהמתקדמים בשוק הרכב בישראל.
להגשמת האסטרטגיה העסקית שלה ,הקבוצה מתווה את יעדיה על בסיס תקופתי ,בהתאם
להתפתחויות בסביבה הכלכלית והעסקית שבה היא פועלת; במהלך השנים האחרונות התגברה
באופן משמעותי התחרות בענף הרכב ,זאת כתוצאה משחיקת מחירים ומהנגשת אשראי
בהיקפים גדולים ובריבית נמוכה לשחקנים בענף הרכב.
לטובת היערכות מיטבית לנסיבות אלו ,גיבשה הקבוצה את יעדיה תוך מתן דגש לשיפור וגיוון
המוצרים והשירותים המוצעים על ידיה לצד חתירה מתמדת להתייעלות תפעולית .הערך
המוסף הרב שעשוי לצמוח לקבוצה כתוצאה ממימוש יעדיה צפוי להיות בהיקפים מהותיים.
עם זאת ,מדובר בתהליכים ארוכי טווח שפירותיהם עשויים להבשיל על פני זמן .היינו ,ייתכן
שעיקר השפעותיהם לא יהיו ניכרים בשנה הקרובה.
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להלן פירוט היעדים העיקריים של הקבוצה:
6.22.1

בנייה מושכלת של תמהיל מוצרים ושירותים בהתאם לצרכי לקוחות והתפתחויות
בשוק :הקבוצה עוקבת אחר שינויים בטעמי לקוחות ,בהתפתחויות טכנולוגיות
ובמגמות מאקרו-כלכליות ,על מנת לשפר את התמהיל האמור .מעקב זה נערך תוך
שימת דגש על מקסום סינרגיה בין מוצרי הקבוצה ושירותיה.

6.22.2

חיזוק מעמדה על ידי מיצוי סינרגיות תפעוליות בתוך הקבוצה :הקבוצה בוחנת
באופן שוטף אפשרויות לאיחוד או צמצום מערכים חופפים או סינרגטיים .במהלך
השנים האחרונות ננקטו בקבוצה מספר צעדים למימוש יעד זה:
 מעבר למרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי מאוחד של פתרונות תחבורה ושלהחברה ,בעיר לוד )כפי שפורט בסעיף  6.1.1לעיל(.
 הקמת חברה בת של פתרונות תחבורה  -דן ליס ,המאגדת בתוכה את מערך כללמכירות כלי הרכב אשר חזרו מליסינג תפעולי או השכרה ,או לחלופין התקבלו
מבעלות קודמת במסגרת רכישה של כלי רכב חדשים או משומשים )כמפורט
בסעיף  6.1.3.2לעיל(.
 שימוש ביכולות התפעוליות ובתשתיות של הקבוצה לטובת כלל תחומי הפעילותשלה ,על ידי ניצול היתרון לגודל.
המהלכים האמורים וכן אפשרויות סינרגיה ושיתופי פעולה אפשריים נוספים עם
חברת הבת פתרונות תחבורה ,צפויים להוביל להתייעלות וחיסכון בתחומים שונים
ולשיפור איכות השירות .יתירה מכך ,מהלכים אלו עשויים להביא לשיפור
ולהתייעלות ערוצי התקשורת בתוך הקבוצה .מיצוי סינרגיות תפעוליות כמתואר
לעיל עשוי להביא תוך כ 5 -שנים לגידול של כ 11.5 -מיליון ש"ח ברווח השנתי הנקי
של הקבוצה .פעילות מימון :לצורך הרחבת היקף השירותים המוצעים על ידיה,
הקבוצה בוחנת כניסה לפעילויות המשיקות לעולם הרכב .כחלק מהאמור ,בוחנת
הקבוצה פעילות מתן מימון ללקוחותיה ,וזאת לטובת יצירת מנוע נוסף לצמיחה
ישירה לצד הענקת סל שירות משוכלל ושלם יותר עבור לקוחותיה.

6.22.3

שיפור רווחיות בתחום ההשכרה :פתרונות תחבורה ביצעה מספר פעולות לצורך
שיפור הרווחיות בתחום ההשכרה .הפעולות כללו שינויים בתעריפי ההשכרה
בתחומים שאינם רווחים דיים ,הקטנת צי כלי הרכב להשכרה וסגירת פעילויות
מפסידות .כתוצאה מכך ,גדל שיעור הרווח הגולמי במהלך הרבעון הרביעי לשנת
 2016מפעילות ההשכרה ,בכ 34% -ביחס לשיעור הרווח הגולמי במהלך הרביעי
לשנת .2015

6.22.4

טיוב ושימור תיק לקוחות איכותי בתחום הליסינג :פתרונות תחבורה פועלת לצורך
טיוב ושימור תיק הלקוחות תוך שמירה על רמת השירות הגבוהה המאפיינת את
הקבוצה תוך בחינה מתמדת של מציאות כלכלית משתנה.
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6.22.5

הנגשת החברה לשוק ההון ולמקורות המימון שזמינים בו ,וזאת לטובת גיוון
מקורות המימון ,פישוט מבנה הקבוצה ושיפור יכולות ניהולה :הקבוצה פועלת
ככל הניתן ליצירת הסתכלות כוללת על האשראי הניתן לה וזאת על מנת לנצל את
יתרונותיה לגודל תוך החלת מערך שיקולים מיטבי לכלל הקבוצה ,בקבלת
החלטותיה לגבי דרכי מימון פעילותה.

יעדים נוספים שהקבוצה שוקדת על מימושם:
6.22.6

השקעה בהוזלת עלויות ייבוא ,הפצה ומכירה של חלקי חילוף :הקבוצה פועלת
להוזלת עלויות הקשורות במכירת חלקי חילוף ,במטרה להגדיל את מכירות חלקי
החילוף ובכך לשפר את יכולותיה של הקבוצה בתחום זה.

6.22.7

יישום ושכלול תהליכי הבקרה הכלל-ארגוניים :הקבוצה מכירה ביתרונות
הקיימים בכל אחת מהחברות בה ,בתחום תהליכי הבקרה ושואפת לנצל את הידע
הקיים בה ולאמץ נהלים איכותיים לצורך חיזוק מערך הבקרה בה.

הערכות החברה בדבר ההשפעות של המהלכים המתוארים לעיל ,ככל שיושלמו ,על החברה ועל
התייעלותה של החברה ,הנן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך,
המבוססת על הערכותיה של החברה את הפוטנציאל של המהלכים האמורים והמידע הקיים
בחברה למועד התשקיף .ההערכות האמורה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או
להתממש באופן שונה מהמתואר לעיל ,בין היתר כתוצאה ממידת הצלחת הסינרגטיות בין
פעילויותיהן של החברה ופתרונות תחבורה וכן מיכולת התייעלותן ו/או התממשותם של כל או
חלק מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילות הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
 6.23צפי להתפתחות בשנה הקרובה
להערכת החברה ,ההתפתחות בשנה הקרובה תבוא לידי ביטוי בנושאים הבאים:
המשך קידום מימושה של האסטרטגיה העסקית ושל היעדים הנגזרים ממנה ,כפי שאלו פורטו
בסעיף  6.22לעיל .בין היתר ,שוקדת החברה לקדם את התהליכים הבאים במהלך שנת :2017
6.23.1

המשך תהליך מיצוי סינרגיה בין חברות הקבוצה על ידי שיפור המערך התפעולי של
דן-ליס.

6.23.2

השלמת בניית מרכז שירות לרכבי ליסינג והשכרה בלוד ,לפעילות פתרונות תחבורה
)בנייה אשר החלה לקראת סוף שנת  (2016ועתידה להסתיים לקראת תחילת
הרבעון הרביעי של שנת .2017

6.23.3

הטמעת מערכת מחשוב חדשה בפתרונות תחבורה לטובת שיפור גמישות תפעולית
ובפרט אפשרויות לשלוף מידע ולאחזר מידע בפלטפורמה מתקדמת.

6.23.4

הטמעה ויישום של טכנולוגיות שיאפשרו הענקת שירות טוב יותר ללקוחות
וללקוחות פוטנציאליים.
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הערכות החברה להתפתחות כאמור בסעיף  6.23זה לעיל ,הן בבחינת מידע צופה פני עתיד ,אשר
אינו ודאי .ייתכן שהערכותיה של החברה כאמור לא תממשנה בשל גורמים שונים ,ובין היתר
ירידה בביקוש לשירותי הקבוצה באופן כללי או באזורים מסוימים ,חסמי שוק שיוטלו על
פעילותה של הקבוצה באזורים אלו או התממשותו של גורם סיכון אחד או יותר מבין גורמי
הסיכון הכרוכים בפעילותה של הקבוצה ,כמפורט בסעיף  6.24להלן.
 6.24דיון בגורמי סיכון
להערכת החברה ,פעילות החברה חשופה לגורמי הסיכון העיקריים הבאים:
סיכוני מאקרו
6.24.1

תנודות בשערי החליפין :תנודות בשערי החליפין של המטבעות שבהם רוכשת
החברה את כלי הרכב המשווקים על ידיה ,עלולות להשפיע על מחירי הרכב
בשקלים חדשים לצרכנים בישראל ,וכן על מחירי כלי הרכב של החברה בהשוואה
לכלי רכב של מתחריה ,ולפיכך ,על הביקושים לכלי רכב המשווקים על ידי החברה.
החברה חשופה להתחייבויות צמודות למטבע חוץ ,בעיקר מאשראי ספקים.

6.24.2

הרעה במצב הכלכלי והאטה כלכלית במשק :כלי רכב פרטיים הנם מוצר צריכה
אשר הביקוש לו מושפע בין היתר מרמת החיים של משקי הבית .ירידה בהיקף
הפעילות הכלכלית בישראל ,ירידה ברמת החיים של משקי הבית וגידול באבטלה
עלולים לגרום לפגיעה בכמות כלי הרכב שיימכרו על ידי החברה ללקוחות פרטיים
ומוסדיים )ובכלל זאת חברות הליסינג( ,כמו גם לירידה בביקוש לשירותי השכרת
רכב לזמן קצר וליסינג תפעולי ,לירידה בביקוש לכלי רכב משומשים ולירידה
במחירון כלי הרכב המשומשים )דבר המשפיע על שווי צי כלי הרכב של הקבוצה(
בנוסף ,עלולה האטה כלכלית לגרום למחנק אשראי ,אשר יפגע ביכולתן של חברות
הליסינג וההשכרה לממן את פעילותן ולפגוע ביכולתם של לקוחות לעמוד
בהתחייבויותיהם ,וכתוצאה מכך לפגיעה בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

6.24.3

הרעה במצב הביטחוני והכללי בישראל ובעולם לאורך זמן :הרעה במצב הביטחוני
בישראל עלולה להשפיע על פעילות הקבוצה בעיקר בתחום ההשכרה מאחר והיא
עשויה לפגוע בהגעת תיירים מחו"ל לישראל וכפועל יוצא לפגיעה בביקוש להשכרת
כלי רכב לזמן קצר .כך ,לדוגמא ,נוכח המבצע הצבאי "צוק איתן" שנערך בעזה
בקיץ  2014והשלכותיו ,נפגע היקף התיירות הנכנסת וחלה באותה תקופה האטה
כלכלית כללית במשק .כפועל יוצא מכך ,חלה ירידה בפעילות ההשכרה התיירותית
והפרטית של פתרונות תחבורה וירידה בהכנסותיה מתחומים אלו .בנוסף ,למצב
הכלכלי והפוליטי באוקראינה עלולה להיות השפעה על פעילות הקבוצה באמצעות
החזקותיה ב Avis -אוקראינה ,כמפורט בסעיף  6.1.2לעיל.
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סיכונים ענפיים
6.24.4

התפתחות ייבוא מקביל :בחודש אפריל  2010נכנס לתוקף התיקון לצו הייבוא
והשירותים )שתמצית הוראותיו פורטו בסעיף  0לעיל( ,אשר מאפשר ייבוא מקביל.
רפורמת הייבוא המקביל מאפשרת כניסה של מתחרים חדשים לתחום ,דבר שעלול
להביא להחרפת התחרות בעיקר בפלחי שוק מסוימים כדוגמת כלי הרכב
היוקרתיים ורכבי המנהלים.

6.24.5

שינויים בהסדרים רגולטוריים :שינויים בהסדרים רגולטוריים ,כגון הסדרת
התחרות ,הן בענף הרכב והן בענף השירותים הנלווים )ייבוא ושיווק חלפים
ואביזרים נלווים לרכב( ,שינויים במדיניות המיסוי הממשלתית לרבות המיסוי
הירוק כמפורט בסעיף  6.20.8לעיל ,או שינוי במדיניות הנוגעת לסיווג כלי הרכב
כפרטיים או מסחריים לצורכי מס ,עלולים להוביל לשינויים במבנה השוק שבו
פועלת הקבוצה ,באופן שישתנה הביקוש לרכב מגודל או מסוג מסוים או הביקוש
לרכב המיוצר במדינות מסוימות .שינויים אלו עלולים להוביל לפגיעה מסוימת
בתוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

6.24.6

רישיונות והיתרים :החברה פועלת כיבואנית כלי רכב לישראל בכפוף לרישיונות
והיתרים .ביטול הרישיונות ו/או ההיתרים ו/או שינוי לרעה בתנאיהם עלולים לפגוע
באופן מהותי לרעה במכירות החברה ובתוצאותיה הכספיות.

6.24.7

הפחתת מיסוי על רכב חדש :קיימת זיקה בין מחירו של כלי רכב משומש לבין
מחירו של כלי רכב חדש .בשל מרכיב המס הגבוה הכלול בעלות צי כלי הרכב של
החברה ,שינוי בשיעור המס על רכישת רכב חדש ,משנה את מחירו של הרכב החדש,
וכנגזרת מכך ,עשויה להשפיע על מחירו של הרכב המשומש .שינוי כאמור גורם
לירידת /עליית שווי צי כלי הרכב של החברה .להערכת החברה ,לא ניתן להגן הגנה
יעילה על ערך צי כלי הרכב מפני שינויים בחוקי המס .להערכת החברה ,לאורך זמן
לא יהיה לשינוי במס הקניה כמתואר בסעיף  6.20.7לעיל ,השפעה מהותית על
הביקוש בתחומי הפעילות של החברה .הערכת החברה כאמור הנה מידע צופה פני
עתיד כהגדרתו בחוק ניירות ערך ,המבוסס על השיעור הקיים של מס הקניה כאמור
ועל הערכות סובייקטיביות של הנהלת החברה .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות באופן מהותי מההערכה כאמור ,בין היתר אם יחולו שינויים נוספים בשיעורי
מס הקניה ו/או אם יתממש אחד או יותר מגורמי הסיכון הכרוכים בפעילותה,
כמפורט בסעיף  6.24להלן.

6.24.8

שיבוש או השבתה של נמלי הכניסה לישראל :כלי הרכב שמייבאת החברה
מיובאים לישראל בהובלה ימית .חלקי החילוף מיובאים לישראל בעיקר דרך נמלי
הים של ישראל אך גם בדרך של הובלה אווירית .החברה מנהלת מלאי כלי רכב
וחלקי חילוף באופן המאפשר לה ליתן מענה מהיר ללקוחותיה בפרק זמן קצר,
מהמלאים הקיימים אצלה .עם זאת ,החברה חשופה לשיבושים או השבתות של
נמלי הכניסה לישראל ,בין היתר מהרעה במצב הביטחוני או המדיני ,שביתות
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עובדים וכיו"ב ,באופן העלול לגרום לשיבוש האספקה הסדירה של כלי רכב וחלפים
המשמשים או הנמכרים על ידי החברה בפעילותה.
6.24.9

שיבוש פעילותם של מובילים ימיים שעמם קשורה החברה :עיקר הייבוא המבוצע
על ידי החברה ,נעשה באמצעות הובלה ימית .כפי שצוין לעיל כמפורט בסעיף
 6.8.17.3לעיל ,נכון למועד התשקיף ,חברת התובלה הימית לייבוא כלי רכב
מקוריאה הנה חברת התובלה היחידה לייבוא כלי רכב מהמזרח הרחוק לישראל.
בהתאם לכך ,שיבושים בפעילות המוביל האמור עשויים לגרום לשיבוש האספקה
הסדירה של כלי רכב וחלפים המיובאים על ידי החברה.

6.24.10

היקף גניבות הרכב :ציי כלי הרכב של פתרונות תחבורה אינם מבוטחים בפני
גניבות ,כפי שפורט בסעיף  6.10.16.8לעיל .לפיכך ,עלייה בהיקף גניבות הרכב
עלולה להשפיע על תוצאותיה של הקבוצה.

6.24.11

העלאת שווי שימוש לרכב עובדים :לנושא שווי השימוש ברכב כמתואר בסעיף 0
לעיל ,קיימת השפעה על פעילותה של הקבוצה בתחום הליסינג התפעולי .כך,
העלאת שווי השימוש כאמור עלול להביא לצמצום היקף הביקוש לליסינג תפעולי,
ובהתאם להוביל לירידה בהיקף רכישות כלי הרכב על ידי חברות הליסינג מחד,
ולמעבר של עובדים לרכישה ישירה של כלי רכב שתקזז חלק מההשפעות של
הירידה ברכישות כלי רכב על ידי חברות הליסינג ,מאידך .אין באפשרותה של
החברה להעריך את היקף הצמצום בביקוש לליסינג תפעולי ואת מידת ההשפעה של
יישום שיטות שווי השימוש על רווחיותה של החברה.

6.24.12

פיקוח והגבלה רגולטורים על יבואני כלי רכב וחברות ליסינג והשכרה :פיקוח
והגבלה רגולטוריים כאמור ,עלולים להשפיע על פעילות הקבוצה במגוון נושאים,
דוגמת מגבלה על נתח שוק של יבואנים וחברות ליסינג והשכרה ,איסור אחזקות
צולבות יבואן וחברות ליסינג והשכרה ,שינויים בחוקי המס ועוד.

6.24.13

סיכון אשראי :בתחומי הליסינג וההשכרה חשופה הקבוצה לסיכון אשראי ,היינו,
סיכון להפסד כספי שיגרם ל הקבוצה בתחומים אלו ,אם לקוחות בתחומי הליסינג
וההשכרה לא יעמוד בהתחייבויותיהם החוזיות כלפיה ,והוא נובע בעיקר מיתרות
חובה של לקוחות וחייבים.

6.24.14

סיכוני ריבית :העלאת שיעור הריבית במשק ,כמו גם העלאת פרמיית הסיכון של
הבנקים בגין הלוואות ייעודיות שמעמידים הבנקים ללקוחות שונים לצורך רכישת
כלי רכב ,עשויה להביא לצמצום רכישת כלי רכב באמצעות מימון בנקאי.

6.24.15

זמינות אשראי :קיימת חשיבות גדולה להיקפי וזמינות האשראי העומדים לרשות
הקבוצה ,בעיקר בתחום הליסינג .קיטון או הגבלת היקפי וזמינות האשראי ו/או
הקשחת תנאי המימון ו/או הרעה ביחס הביטחונות הנדרשים עלולים לפגוע
בפעילות הקבוצה וביכולתה לנהל את עסקיה.
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סיכונים מיוחדים לקבוצה
6.24.16

תלות בהסכמי זיכיון וב :GM -עיקר הכנסותיה של החברה מקורן בייבוא ושיווק
של כלי רכב וחלפים מתוצרת ) GMכמפורט בסעיף  6.8.17.1לעיל( .לפיכך ,קיימת
תלות מהותית בהמשך הקשרים עם  GMובכלל זה ,במדיניות התמחור של כלי
הרכב ותמהיל כלי הרכב שאותם ניתן לייבא לישראל .הפסקתו של הסכם הזיכיון
האמור ,מכל סיבה שהיא ,תגרום לפגיעה מהותית בקבוצה ובתוצאותיה העסקיות.
העלאת מחירי היצרן על ידי  GMאו שינוי בתמהיל כלי הרכב אותם ניתן לייבא
לישראל ,באופן שלא יעלה בקנה אחד עם טעמי הצרכן הישראלי ,עלול לפגוע לרעה
בעסקיה של הקבוצה ובתוצאותיה העסקיות.

6.24.17

תלות במותג :פגיעה במותג הבינלאומי של  Avisעלולה להשפיע על רווחיותה של
הקבוצה בתחום ההשכרה .בנוסף ,אם הסכמי ההרשאה והזיכיון עם  Avisאירופה
יתבטלו מסיבה כלשהי ,עלולה להיות לכך השפעה שלילית על עסקיה של הקבוצה
בתחום ההשכרה.

6.24.18

אחזקת מלאי :ייבוא ומכירת כלי רכב כרוכים באחזקת מלאי גדול ,אשר עלול
לאבד מערכו כתוצאה מהתיישנות שנת דגם )כפועל יוצא ,בין היתר ,של שיווק
דגמים משנת ייצור חדשה יותר( ,שיפורים טכנולוגיים ,רגולציה ,פגיעה כלכלית
חמורה או פשיטת רגל של יצרן כלי הרכב ,שינויים בשערי החליפין של מטבעות
זרים וכיו"ב ,ובכך להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.

6.24.19

ירידת ערך שווי ציי כלי הרכב של פתרונות תחבורה :ירידת מחירי כלי רכב חדשים
ובעקבותיו שינויים במחירי הרכב המשומש או שינויים במחירי הרכב המשומש
כתוצאה מהיצע וביקוש בשוק ,משפיעים על שוויו של ציי כלי הרכב של פתרונות
תחבורה .להערכת הנהלת החברה ,סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו
יכולת ההגנה לגבי חלק אחר מוגבלת .הקבוצה מצמצמת את החשיפה לסיכון
האמור על ידי רכישה של כלי רכב מדגמים סחירים השומרים בדרך כלל על ערכם
בשוק המשני )על סמך ניסיון העבר של הקבוצה( ,וכן באמצעות תמחור מתאים.

6.24.20

הליכים משפטיים :החברה הנה צד למספר הליכים משפטיים מהותיים ,לרבות
בקשות לאישור תובענות ייצוגיות שהוגשו כנגדה .לפרטים נוספים ראו ביאור 24א
לדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר  .2016ככל שתתקבלנה במסגרת
ההליכים המשפטיים המהותיים האמורים החלטות נגד החברה ,הדבר עלול
להשפיע לרעה על תוצאותיה העסקיות של הקבוצה.
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טבלת גורמי סיכון
בטבלה שלהלן מוצגים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על-פי טיבם  -סיכוני מאקרו ,סיכונים
ענפיים וסיכונים מיוחדים לקבוצה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכות הנהלת החברה ,על-פי
השפעתם על עסקי הקבוצה:

סיכוני
מאקרו

סיכונים
ענפיים

סיכונים
מיוחדים
לקבוצה

תנודות בשערי החליפין
הרעה במצב הכלכלי והאטה כלכלית במשק
הרעה במצב הביטחוני והכללי בישראל ובעולם
לאורך זמן
התפתחות ייבוא מקביל
שינויים בהסדרים רגולטוריים
רישיונות והיתרים
שינוי במיסוי על רכב חדש
שיבוש או השבתה של נמלי הכניסה לישראל
שיבוש פעילותם של מובילים ימיים
היקף גניבות הרכב
העלאת שווי שימוש לרכב עובדים
פיקוח והגבלה רגולטורים
סיכון אשראי
סיכוני ריבית
סיכון זמינות אשראי
אחזקת מלאי
ירידת ערך שווי צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה
תלות בהסכמי זיכיון ובGM -
תלות במותג
הליכים משפטיים
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השפעה השפעה השפעה
בינונית קטנה
גדולה
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X
X

 6.25חברות בנות וקשורות
6.1.1

להלן פרטים בדבר חברות בנות וכלולות של החברה ,נכון ליום  31בדצמבר  ,2016בנוגע לשיעור החזקות החברה בחברות אלו:
6.1.1.1

החזקות ישירות  -סכום ההשקעות כולל הלוואות /שטרי הון
שיעורי החזקה
היקף
השקעה
)באלפי
ש"ח(

מספר
המניות
המוחזקות

סה"כ ערך
נקוב של
המניות
המוחזקות

בהון

ב ה צ ב עה

בזכות למנות
דירקטורים

14,082,578

14,082,578

370,281

100%

100%

100%

5,106

5,106

626

50%

50%

50%

1

1
100,000

שם החברה
יו.טי.אס  -יוניברסל
פתרונות תחבורה בע"מ
יו.אמ.אי .סוכנות
לביטוח ) (1994בע"מ

סוג מניות
מניות רגילות
בנות  1ש"ח
מניות רגילות
בנות  1ש"ח

יו.אם.איי מרכז שירות
חיפה בע"מ

מניית הכרעה
בת  1ש"ח
מניות רגילות
בנות  1ש"ח

100,000

שגיא מוטורס סנטר
 2006בע"מ

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

100

100

1

1

כהן מוטורס חדרה בע"מ
יו.אם.איי .ליס 2010
בע"מ
יוניברסל משאיות
ישראל בע"מ

כוכבי הרכב שווק )(1996
בע"מ

100%

6,727

5,652

100%

100%

100%
100%

100%

מחזיקים אחרים
בלמעלה מ25% -
מהון המניות /מכוח
ההצבעה /סמכות
למנות דירקטורים

יתרת
הלוואות
)באלפי
ש"ח( /תנאי
מימון

אין
מדנס סוכנות
לביטוח בע"מ

אין
אין

אין

אין

אין

 678צמוד
מדד; 6,192
שטר הון
צמית

מניית הנהלה
בת  1ש"ח
מניות רגילות
בנות  1ש"ח
מניות רגילות
בנות  1ש"ח
מניות רגילות
בנות  1ש"ח

100

100

6,077

100%

100%

100%

אין

100

100

-

100%

100%

100%

5,000

5,000

53,657

50%

50%

50%

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

100

100

3,247

50%

50%

50%

אין
חברת תעבורה
אחזקות בע"מ
א.א.א .אימפריה
נכסים ) (2011בע"מ
) ;(25%זינו אחזקות
)א.ז  (2014 -בע"מ
)(25%

ערבויות שניתנו

ערבות מתמדת
מוגבלת בסכום -
עד תקרה של
 1,750,000ש"ח
בבנק איגוד

 2,489שטר
הון צמית
אין

אין

אין
1,501
בריבית 3י;
 3,227שטר
הון צמית

ערבות מתמדת
מוגבלת בסכום -
עד תקרה של
 3,500,000ש"ח
בבנק לאומי

קח"ן נכסים בע"מ
גי.אם-יו.אם.איי-.
מחקר
טכנולוגיות
ופיתוח בע"מ

יוניברסל
טכנולוג'י בע"מ

מוביליטי

6.1.1.2

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

50

50

2,081

50%

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

980

980

)(154

49%

מניות רגילות
בנות  1ש"ח

50

50

)(265

50%

50%

50%

50%

50%

543
פריים1.15+

חנן קימל )(50%
GM LAAM
HOLDINGS
LLC.

אין

אסף אגמון סחר
בע"מ ) ;(25%שחף
עוגן אחזקות בע"מ
)(25%

 400בריבית
3י

ערבות מתמדת
ללא הגבלה
בסכום בבנק
לאומי להבטלת
התחייבויות קח"ן
נכסים בע"מ

ערבות מתמדת
ללא הגבלה
בסכום בבנק
איגוד להבטחת
התחייבויות
יוניבסל מוביליטי
טכנולוג'י.

החזקות עקיפות  -השקעות ללא הלוואות
שיעורי החזקה

בהון

בהצבעה

בזכות למנות
דירקטורים

99%

100%

100%

אין

100%

100%

100%

אין

שם החברה

סוג מניות

מספר
המניות
המוחזקות

סה"כ
נקוב
המניות
המוחזקות

דן ליס א-קאר 1988
)טרייד אין( בע"מ

רגילה

510

12,300

32,576

רגילה

12,300

12,300

20,133

דן רכב ותחבורה ד.ר.ת
שירותי תיירות בע"מ
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת
סוכנות לביטוח כללי
) (2003בע"מ )חוסלה ביום
 ,5.4.2017במסגרת הליך
של פירוק מרצון(

ערך
של

היקף
השקעה
)באלפי
ש"ח(

אחרים
מחזיקים
בלמעלה מ25% -
מהון המניות /מכוח
ההצבעה /סמכות
למנות דירקטורים

יתרת הלוואות
)באלפי ש"ח(/
תנאי מימון
לא קיימים
הלוואות
)קיימים חוז"ם
בין חברתיים(
לא קיימים
הלוואות
)קיימים חוז"ם
בין חברתיים(

חברה סגורה

רגילה
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ערבויות שניתנו

אדודה רכב בע"מ )חוסלה
ביום  ,17.5.2017במסגרת
הליך של פירוק מרצון(

רגילה

Rent a Car (USA) Dan
Inc

רגילה

1,000

1,000

9,664

100%

100%

100%

אין

בית קבוצת יוניברסל
מוטורס ישראל בע"מ

רגילה

1,004,000

1,004,000

102,646

100%

100%

100%

אין

 Avisאוקראינה

רגילה

500

500

29,903

34%

3 4 %

34%

אוטו איטליה איי.אל
בע"מ

רגילה

516

516

18,719

75%

7 5 %

75%

מוביליטי
יוניברסל
אלקטריק ) (2015בע"מ

מניות
רגילות בנות
 1ש"ח

100

מניות
הנהלה בנות
 1ש"ח

4

100

4
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)(281

סוכנות מכוניות לים
התיכון בע"מ )(25%

מצמן את מרוץ
מילניום בע"מ )(50%

חברה סגורה
לא קיימים
הלוואות
)קיימים חוז"ם
בין חברתיים(
לא קיימים
הלוואות
)קיימים חוז"ם
בין חברתיים(
 6932הלוואה
דולרית בריבית
ליבור3.5%+
שטרי
15,105
ל60-
הון
חודשים ממועד
הנפקתם ללא
או
ריבית
;
הצמדה
הלוואות 12,447
ערבות מתמדת
מוגבלת בסכום -
עד תקרה של
מיליון ש"ח בבנק
איגוד.

6.1.2

להלן פרטים אודות רווחיהן של חברות בנות וכלולות של החברה ,וכן פרטים בנוגע לדיבידנד ,ריבית ודמי הניהול שהחברה קיבלה או שהיא זכאית לקבל מהן,
בגין השנים  2015ו) 2016 -באלפי ש"ח(:
6.1.2.1

החזקות ישירות
שנת 2016

שם החברה
יו.טי.אס  -יוניברסל
פתרונות תחבורה בע"מ
יו.אמ.אי .סוכנות
לביטוח ) (1994בע"מ
יו.אם.איי מרכז שירות
חיפה בע"מ
שגיא מוטורס סנטר
 2006בע"מ

שנת 2015

רווח )הפסד(
אחרי מס

דיבידנד

)(35,573

-

513

250

340

-

328

-

215
חברה לא
פעילה

-

23,510

-

כהן מוטורס חדרה בע"מ
יו.אם.איי .ליס 2010
בע"מ
יוניברסל משאיות
ישראל בע"מ
כוכבי הרכב שווק )(1996
בע"מ

)(635

קח"ן נכסים בע"מ
יו.אם.אי מרכז שיווק
ושירות רחובות בע"מ

574
נמכרה ב-
2015

-

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

שנת 2014
הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דמי ניהול

רווח )הפסד(
אחרי מס

דיבידנד

-

)(20,293

-

-

371

636

550

439

515

-

417

-

-

156

-

-

452

-

-

)(13

-

-

434
חברה לא
פעילה

-

-

434
חברה לא
פעילה

-

-

960

14,800

-

-

960

12,587

-

35

-

)(699

39

-

)(411

13

-

551

18

-

-

17

נמכרה ב2015-
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-

19

דמי ניהול

רווח )הפסד(
אחרי מס

דיבידנד

)(39,391

-

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דמי
ניהול
-

-

350
-

20

-

488

960

40

-

517

-

20

-

)(48

-

-

-

שנת 2016

שם החברה
גי.אם-יו.אם.איי-.
טכנולוגיות מחקר ופיתוח
בע"מ
יוניברסל מוביליטי
טכנולוג'י בע"מ

6.1.2.2

רווח )הפסד(
אחרי מס
חברה לא
פעילה  -אין
עדין דוחות
כספיים

שנת 2015
הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דיבידנד

-

)(505

דמי ניהול

-

10

יוניברסל מוביליטי
אלקטריק ) (2015בע"מ
יו.טי.אס  -יוניברסל
פתרונות תחבורה בע"מ
דן ליס א-קאר ) 1988טרייד
אין( בע"מ
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת
שירותי תיירות בע"מ
Rent a Car (USA) Dan
Inc
סיבוס רימון תעשיות
מבנים ופתוח בע"מ
 Avisאוקראינה
אוטו איטליה איי.אל בע"מ
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת
סוכנות לביטוח כללי )(2003
בע"מ )חוסלה ביום
 ,5.4.2017במסגרת הליך

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דיבידנד

-

)(120

רווח )הפסד(
אחרי מס

דמי ניהול

-

6

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דיבידנד

דמי
ניהול

)(6

-

-

-

)(85

-

2

-

החזקות עקיפות
שנת 2016

שם החברה

רווח )הפסד(
אחרי מס
חברה לא
פעילה  -אין
עדין דוחות
כספיים

שנת 2014

שנת 2015

רווח )הפסד(
אחרי מס

דיבידנד

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דמי ניהול

)(563

-

-

150

)(34,935

-

-

חברה לא
פעילה
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רווח )הפסד(
אחרי מס
טרם החלה
בפעילות
עסקית
)(20,293

שנת 2014
הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דיבידנד

-

רווח )הפסד(
אחרי מס
טרם החלה
בפעילות
עסקית

דמי ניהול

-

)(39,391

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

דיבידנד

-

דמי
ניהול

-

17,997

797

467

329

2,598

)(836

611

288

)(100

1

)(44

0

)(14
4,327

546
273

365
907

)(74
144

)(20,586

637

)(4,732

642

של פירוק מרצון(
אדודה רכב בע"מ )חוסלה
ביום  ,17.5.2017במסגרת
הליך של פירוק מרצון(
יו.בי.אי .אולטרא
אוטובוסים ישראל )(1997
בע"מ
Trucks CEE Isuzu
s.r.o
Trucks Czech Isuzu
.Republic s.r.o
Trucks Hungary Isuzu
.Kft
Trucks Slovakia Isuzu
.s.r.o

חברה לא
פעילה
חברות לשעבר של  - UTIפורקו/נמכרו ב - 2015-ולפני
כן לא פעילות
חברות לשעבר של  - UTIפורקו/נמכרו ב - 2015-ולפני
כן לא פעילות
חברות לשעבר של  - UTIפורקו/נמכרו ב - 2015-ולפני
כן לא פעילות
חברות לשעבר של  - UTIפורקו/נמכרו ב - 2015-ולפני
כן לא פעילות
חברות לשעבר של  - UTIפורקו/נמכרו ב - 2015-ולפני
כן לא פעילות

לתיאור תמציתי של החברות המוחזקות על-ידי החברה ,ועיקר הפעילות המבוצעת בהן ,ראו סעיף  6.1.3לעיל.
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 6.26דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר 2016

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של יוניברסל מוטורס ישראל
בע"מ )"החברה"( וחברות מאוחדות לשנה שהסתיימה ביום ") 31.12.2016תקופת הדוח"( .דוח הדירקטוריון
לתקופה זו נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל") 1970-תקנות
הדוחות"(.
דוח הדירקטוריון מכיל ,בין היתר ,תיאור של מצב עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ואופן השפעתם של אירועים
בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים של החברה ליום  31בדצמבר" ) 2016 ,הדוחות הכספיים"(.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה
החברה ,באמצעותה ,ובאמצעות חברות בנות בשליטתה שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים
של החברה )ביחד" :הקבוצה"( ,עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב ,החכרת כלי רכב )ליסינג תפעולי(,
השכרת כלי רכב לזמן קצר ומתן שירותי תחזוקה וחלפים לכלי הרכב שבבעלותה ,בפריסה ארצית.

הקבוצה קשורה בהסכמי זיכיון שלפיהם החברה מייבאת ומשווקת בישראל כלי רכב מתוצרת General Motors
וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת איסוזו )מקבוצת  ,(Isuzu Motorsיבוא ושיווק משאיות קלות ובינוניות ואוטובוסים
מתוצרת איסוזו )באמצעות חברה כלולה  UTIכהגדרתה להלן( .בנוסף ,קשורה הקבוצה באמצעות חברת הבת
) (100%יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( בהסכם זיכיון המתיר לה ,בין
היתר ,לעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר  Avisלהשכרת כלי רכב וכן לתחום הליסינג התפעולי
שמפעילה הקבוצה.
להלן תחומי הפעילות של הקבוצה אשר מדווחים בנפרד במסגרת ביאור מגזרים לדוחותיה הכספיים המאוחדים
של החברה:
.1
.2
.3
.4
.5

מכירת כלי רכב :מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורן במכירת כלי רכב חדשים
ועסקאות " 0ק"מ" בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה.
שירות וחלפים :ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה ותיקונים
לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה.
ליסינג תפעולי :השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב בתום
תקופת ההשכרה האמורה.
השכרה לזמן קצר :השכרת כלי רכב לזמן קצר באמצעות פתרונות תחבורה.
רכב כבד :ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,וכן ייבוא והפצה של אוטובוסים
)בהיקף לא מהותי( באמצעות השקעה בחברה כלולה ,יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )".("UTI

בנוסף ,הקבוצה עוסקת בתחומי פעילות נוספים אשר מדווחים תחת פעילות "אחרים" במסגרת ביאור המגזרים
בדוחותיה הכספים המאוחדים .עיקרי פעילויות אלו הינם:
 .1ביטוח -שיווק פוליסות ביטוח בעיקר בתחום הרכב ,ובנוסף בתחומי ביטוח מגוונים לרבות דירה ,בית עסק,
נסיעות לחו"ל ,תאונות אישיות ,חיים ובריאות.
 .2עסקאות טרייד-אין בגין כלי רכב שאינם מיובאים על ידי החברה.
 .3עסקאות ליסינג מימוני.
 .4עסקאות " 0ק"מ" שאינם בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה.
 .5השכרת נכסי נדל"ן.
 .6מכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"ל.
כמו כן ,הקבוצה עוסקת ביבוא רכבי פרארי ומזראטי לישראל )באמצעות החזקה של כ 75%-ממניות אוטו
איטליה איי .אל .בע"מ( ,ועוסקת בפעילות השקעות הכוללת שותפת במיזם בתחום ליסינג והשכרה במזרח
אירופה תחת שם המותג אוויס אוקראינה )באמצעות החזקה של כ 34%-ממניות חברת אוויס אוקראינה(.
תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו ייבוא ושיווק של כלי רכב .בשנים  2016ו 2015 -מכרה החברה כ-
 12,378וכ 9,717-כלי רכב חדשים ,בהתאמה .בשנת  2016כ 55% -מסך מחזור מכירותיה של החברה היו
ללקוחות פרטיים )לעומת שיעור של כ 57% -בשנת  ,(2015וכ 45% -ללקוחות מוסדיים וציי רכב )לעומת שיעור
1

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
של כ 43% -בשנת  .(2015החברה מפעילה ומנהלת חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או חלקית של
החברה )לרבות מרכז השירות המרכזי( .ובנוסף למוסכים אלו ,מספקת החברה שירותי מוסך באמצעות 45
מוסכים מורשים המופעלים על ידי זכיינים.
חברת הבת המהותית ביותר של החברה הינה פתרונות תחבורה .תחום עיסוקה העיקרי של פתרונות תחבורה
הינו מתן שירותי ליסינג והשכרה .צי כלי הרכב של פתרונות תחבורה מונה כ 31,500 -כלי רכב נכון ליום 31
לדצמבר  ,2016וכ 30,270-נכון ליום  31לדצמבר  .2015לפתרונות תחבורה כ 30 -מתקנים בכל רחבי הארץ
המשמשים לכלל פעילויותיה לרבות סניפי השכרה ,ליסינג ,מכירת רכב ומרכזים לוגיסטיים.
לפרטים נוספים אודות פעילות הקבוצה ,ראה פרק  6תיאור עסקי החברה .לפרטים נוספים אודות חברות בנות
של החברה ,ראה ביאור  10לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.
אירועים עיקריים בתקופת הדוח
 .1השליטה בחברה
בחודש ספטמבר  ,2016התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ )"חברת המזרח"( ,שהנה נכון לדוח זה,
בעלת השליטה בחברה ,בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה.
העסקה הושלמה בחודש נובמבר  .2016לאחר השלמת העסקה וליום  31בדצמבר 2016 ,החזיקה חברת
המזרח ,במישרין ובעקיפין ,בשיעור של כ 96.09% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה .לאחר תאריך
המאזן ,בחודש באפריל 2017 ,השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את מניותיו
בחברה ,אשר הוחזקו בעקיפין והמהוות כ 3.91%-ממניות החברה .לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת
המזרח ,במישרין ובעקיפין ב 100% -ממניות החברה.
 .2שינויים מבניים
במהלך תקופת הדוח החלה הקבוצה בתהליך שינוי במבנה הארגוני שלה אשר תכליתו יישום סינרגיה בין
החברה לבין פתרונות תחבורה .שינוי זה ניכר במספר צעדים אשר בוצעו כמפורט להלן:
2.1

החל מחודש ינואר ,2016 ,מרוכזת כל פעילות הטרייד אין של הקבוצה בחברת הבת של פתרונות
תחבורה ,דן ליס א-קאר ) 1998טרייד אין( בע"מ )"דן ליס"( .בהתאם להתקשרות מחודש מאי2015 ,
בין החברה ופתרונות תחבורה לדן ליס ,תרכוש דן ליס ,בין היתר ,מפתרונות תחבורה ומהחברה ,כלי
רכב בבעלותם ,או שנרכשו על ידם מצדדים שלישיים ,לצורך מכירתם .בנוסף ,בהתאם לעסקה ,נקבע
כי דן ליס תפעיל נקודות מכירה באתר פתרונות תחבורה ובאתרי החברה ,ותשלם עבור שטחים אלה
בהתאם לחלקה היחסי בהוצאות.

2.2

מעבר המטות של החברה ושל פתרונות תחבורה במהלך חודש ספטמבר  2016לבניין מטה מרכזי
מאוחד בעיר לוד .החברה ממשיכה ופועלת לאיתור תחומי פעילות חופפים או דומים לאלו של
פתרונות תחבורה ובוחנת אפשרויות לאיחוד וצמצום מערכים חופפים או סינרגטיים.

 .3הנפקות ודירוגי ניירות ערך
3.1

הקבוצה מממנת את פעילותה באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים .כמו כן ,פתרונות
תחבורה ,מגייסת אשראי חוץ בנקאי בדרך של הנפקת אגרות חוב קונצרניות וניירות ערך מסחריים
הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( .לפרטים נוספים אודות גיוסי החוב
שביצעה פתרונות תחבורה ,ראו ביאור  21לדוחות הכספיים המאוחדים.

3.2

ביום  19בינואר  ,2016דירגה סטנדרד & פורס מעלות בע"מ )"מעלות"( אגרות חוב מסדרה ח' ו/או
ט' של פתרונות תחבורה בדירוג .A/Stable

3.3

ביום  14באפריל ,2016 ,אישררה מעלות את דירוג פתרונות תחבורה ' ilA/ilA-1ועדכנה את אופק
הדירוג מיציב לשלילי .בתאריכים  6ביוני ו  2 -באוגוסט 2016 ,אשררה מעלות את דירוג פתרונות
תחבורה .negative ilA
2
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מצב כספי
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום  31לדצמבר :2016
נכסים שוטפים

סעיף

31/12/2016

31/12/2015

באלפי ש"ח
שיעור
הפרש
ההפרש

הסבר

הגידול נובע בעיקרו מגידול ביתרת
מזומנים ,בקיזוז קיטון בפיקדונות לזמן קצר
במטבע ישראלי

144,821

140,857

3,964

3%

מיסים שוטפים
לקבל

10,002

15,194

)(5,192

)(34%

לקוחות

279,873

271,474

8,399

3%

חייבים ויתרות
חובה

128,185

92,965

35,220

38%

3,813

75

1,338

54%

גידול בשווי נגזרים המשמשים להגנה מפני
סיכונים הקשורים לסיכון שערי חליפין

צי כלי רכב
מיועד למכירה

121,465

100,778

20,687

21%

הגידול נובע בעיקרו מגידול בהיקף פעילות
של הקבוצה

מלאי

562,457

409,569

152,888

37%

6,516

6,516

0

0%

מזומנים ושווי
מזומנים

מכשירים
נגזרים

נכסים
המוחזקים
למכירה*
נכסים שוטפים

1,257,132

הקיטון נובע בעיקרו מקיטון ביתרת מיסים
שוטפים של חברת הבת ,פתרונות תחבורה
הגידול נובע בעיקרו מגידול ביתרת חובות
פתוחים של לקוחות
הגידול נובע בעיקרו מגידול בסך יתרת מס
ערך מוסף של החברה לאור שחרור מהמכס
של כלי רכב שנרכשו

הגידול נובע בעיקרו מרכישות מלאי מכוניות
חדשות לקראת מכירות גבוהות ברבעון
הראשון של שנת  2017ושחרור מלאי
מהמכס לאור רפורמת מיסוי ירוק

1,039,828

* התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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נכסים לא שוטפים

סעיף
הלוואות
וחובות
זמן ארוך
השקעות
חברות
מוחזקות
כלי רכב
להשכרה,
נטו
רכוש
קבוע,
נטו*
נדל"ן
להשקעה*
מוניטין
ונכסים
בלתי
מוחשיים
נכסים
בגין
הטבות
עובדים
מיסים
נדחים**
נכסים לא
שוטפים

31/12/2015 31/12/2016

באלפי ש"ח
שיעור
הפרש
ההפרש

הסבר
הקיטון נובע בעיקרו מקיטון בחובות בגין
ליסינג מימוני וביתרת לקוחות בהסדרי מכירה
בתשלומים

8,249

17,298

)(9,049

)(52%

114,540

96,428

18,112

19%

2,011,441

1,972,396

39,045

2%

375,327

305,284

70,043

23%

14,162

14,997

)(835

)(6%

23,213

26,225

)(3,012

)(11%

עיקר הקיטון נובע מהפחתת השקעות
במערכות מידע

14,038

6,728

7,310

109%

7,843

6,354

1,489

23%

הגידול מקוזז בעיקרו מגידול מקביל ביתרת
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
חלק ניכר מהגידול נובע מגידול ביתרת
המיסים הנדחים המיוחסים לחברה

2,568,813

2,445,710

עיקר הגידול נובע מגידול בערך חלקה של
הקבוצה בחברות  UTIואוויס אוקראינה

עיקר הגידול נובע מההשקעה בבית UMI

* סווג מחדש ,ראה ביאור 2ל לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
** התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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התחייבויות שוטפות

31/12/2016

סעיף

באלפי ש"ח
הפרש
31/12/2015

שיעור
ההפרש

אשראי מתאגידים בנקאיים*
737,535

164,637

572,898

29%

אגרות חוב*
455,469

)(51,824

507,293

)(10%

הלוואות בעלים
38,928

38,928

-

מקדמות מלקוחות והכנסות
מראש
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם

111,952
443,046

102,348
431,320

9,604
11,726

9%
3%

4,833

5,680

)(847

)(15%

זכאים ויתרות זכות

76,350

14,617

61,733

24%

הפרשות

התחייבויות המתייחסות
לנכסים המוחזקים למכירה
התחייבויות שוטפות

19,437

23,189

)(3,752

2,350

-

2,350

1,889,900

1,704,461

)(16%

הסבר
חלק ניכר מהגידול נובע מנטילת אשראי
לצורך רכישת מלאי מכוניות ומשחרור
מלאי מהמכס לאור רפורמת מיסוי ירוק
נובע מקיטון בחלויות שוטפות של אגרות
חוב לזמן ארוך
הגידול נובע מסיווג כחלות שוטפת של
הלוואה לזמן ארוך אשר כמחציתה
נפרעה בחודש פברואר 2017
חלק ניכר מהגידול נובע מעלייה בסך
מקדמות שהתקבלו מלקוחות בגין
רכישת כלי רכב
הקיטון נובע בעיקרו מתנועה במיסים
שוטפים בפתרונות תחבורה
חלק ניכר מהגידול ביתרה נובע מעלייה
ביתרת הזכות של המסלקה
הבינלאומית של אוויס ומעלייה ביתרת
זכאים בגין מס ערך מוסף
הקיטון נובע בעיקרו מירידה ביתרת
ההפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב,
אשר קוזזה בחלקה ע"י עלייה ביתרת
הפרשה בגין תביעות

* הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי
חוב צמודי המדד ,ראה באור  2כט לדוחות הכספיים המאוחדים .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית.
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התחייבויות לא שוטפות

31/12/2016

סעיף

באלפי ש"ח
הפרש
31/12/2015

שיעור
ההפרש

הלוואות מתאגידים
בנקאיים*
447,746

508,535

)(60,789

)(12%

792,455

538,593

253,862

47%

אגרות חוב *
הלוואות בעלים
עודף הפסדים על
השקעות בחב'
מוחזקות
הפרשות
הכנסות מראש

38,928

)(38,928

419
2,149

174
2,073

245
76

141%
4%

42,855

47,686

)(4,831

)(10%

הטבות עובדים
התחייבות בגין מיסים
נדחים*
התחייבויות לא
שוטפות

7,835

792

7,043

889%

31,841

35,762

)(3,921

)(11%

1,325,300

1,172,543

הסבר
הקיטון נובע בעיקרו מירידה בהיקף
נטילת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים
הגידול נובע בעיקרו מהרחבות של
סדרה ח' וסדרה ט' במהלך 2016
הקיטון נובע מסיווג כחלות שוטפת של
הלוואה לזמן ארוך אשר כמחציתה
נפרעה בפברואר 2017

הקיטון נובע בעיקרו מסיווג לחלויות
שוטפות של מקדמות ופיקדונות בגין כלי
רכב להשכרה
הגידול מקוזז בעיקרו מגידול מקביל
ביתרת נכסים בגין הטבות לעובדים
הקיטון נובע בעיקר מירידה ביתרת
מיסים נדחים של פתרונות תחבורה

* הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי
חוב צמודי המדד ,ראה באור  2כט לדוחות הכספיים המאוחדים .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית.
הון

באלפי ₪
סעיף

שנת 2016

סך הכל הון ***,

610,745

שנת 2015

הפרש

608,534

2,211

שיעור
ההפרש

הסבר

0.36%

* הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי
חוב צמודי המדד ,ראה באור  2כט לדוחות הכספיים המאוחדים .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית.
** התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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תוצאות הפעילות
להלן תמצית תוצאות פעילות הקבוצה על בסיס רבעוני לשנת :2016

סעיף
הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,הנהלה
וכלליות
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון*
רווח )הפסד( בגין חברה
המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני**

רבעון 1
845,821
)(754,937
90,884

רבעון 2
890,628
)(792,695
97,933

באלפי ש"ח
רבעון 3
906,016
)(809,467
96,549

רבעון 4
677,174
)(603,769
73,405

שנתי
3,319,639
)(2,960,868
358,771

)(66,746
1,047

)(72,345
1,054

)(67,424
1,063

)(66,053
1,059

)(272,568
4,223

)(228
24,957
835
)(24,206

)(197
26,445
110
)(7,763

)(119
30,069
334
)(22,289

)(3
8,408
996
)(28,383

)(547
89,879
2,275
)(82,641

רווח לפני מס
הוצאות מסים על
הכנסה*

4,317
5,903

3,294
22,086

2,638
10,752

)(429
)(19,408

9,820
19,333

2,804

)(5,088

)(2,026

)(11,233

)(15,543

רווח נקי לשנה

8,707

16,998

8,726

)(30,641

3,790

רווח )הפסד( ממדידה
מחדש בגין תוכניות
להטבה מוגדרת

0

חלק הקבוצה ברווח
)הפסד( כולל אחר של
חברה המטופלת בשיטת
השווי המאזני
התאמות מתרגום דוחות
כספיים
רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ רווח כולל**

0

0

)(1,333

)(1,333

0

0

0

)(59

)(59

)(1,255

747

)(859

1,430

63

)(1,255
7,452

747
17,745

)(859
7,867

38
)(30,603

)(1,329
2,461

* כתוצאה מיישום למפרע של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי חוב צמודי
המדד ,הותאמו הנתונים התוצאתיים אשר מוצגים בדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת  2016בכדי לשקף
את שינוי המדיניות האמור .להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות האמור ,ראה ביאור 2כט לדוחות הכספיים
המאוחדים.
** החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )להלן -
" ("UTIכך שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת "חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני" ,ביחד עם תוצאות החברה בחברות כלולות של הקבוצה ,חלף סיווגן במסגרת הרווח
התפעולי .להסבר בדבר מהות שינוי הסיווג האמור ,ראה ביאור 2ל לדוחות הכספיים המאוחדים.
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להלן סקירת תוצאות הפעילות של הקבוצה לתקופות המדווחות:
דוח על הרווח הכולל

שנת 2016

סעיף

באלפי ש"ח
הפרש
שנת 2015

שיעור
ההפרש

הסבר

3,319,639

3,024,662

294,977

10%

ראה סעיף הכנסות להלן

)(2,960,868

)(2,679,526

)(281,342

10%

ראה סעיף עלות הכנסות להלן

358,771

345,136

13,635

4%

הוצאות מכירה,
הנהלה וכלליות

)(273,918

)(250,686

)(23,232

9%

הכנסות אחרות

4,223

7,392

)(3,169

)(43%

הוצאות אחרות

)(547

-

)(547

101,687

110,704

)(9,017

)(8%

2,275

18,776

)(16,501

)(88%

)(82,641

)(84,721

2,080

)(2%

חלק הקבוצה בחברות
מוחזקות ,נטו*

9,820

)(8,930

18,750

רווח לפני מיסים על
הכנסה

19,333

26,967

)(7,634

)(28%

מיסים על
הכנסה*****,

)(15,543

)(10,178

)(5,365

53%

רווח נקי***

3,790

16,789

)(12,999

)(77%

)(1,329

375

)(1,704

2,461

17,164

)(14,703

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי

רווח תפעולי

הכנסות מימון

הוצאות מימון**

רווח כולל אחר

רווח כולל

ראה סעיף הוצאות מכירה,
הנהלה וכלליות להלן
הירידה נובעת בעיקרה מכך
שבמהלך שנת  2015הוכר רווח
הון בגין מימוש השקעה בחברה
מאוחדת שאוחדה בעבר

הירידה בהכנסות המימון נובעת
מקיטון ביתרת ליסינג מימוני
ולקוחות בהסדרי מכירה
בתשלומים
חלק ניכר מהעלייה שחלה במהלך
שנת  2016נובע משיפור
בתוצאותיה של  UTIואוטו-
איטליה
הגידול בהוצאות המיסים נובע
בעיקרו מעלייה בהוצאות המיסים
של פתרונות תחבורה לאור
הפרשה בגין שומות מס .ראה
ביאור  23לדוחותיה הכספיים
המאוחדים של החברה
עיקר הקיטון נובע מרווחים
והפסדים אקטואריים בגין מדידה
מחדש בגין תכניות להטבה
מוגדרת

)(86%

*החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )להלן  ("UTI" -כך
שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת "חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני" ,ביחד עם
תוצאות החברה בחברות כלולות של הקבוצה ,חלף סיווגן במסגרת הרווח התפעולי ,.ראה ביאור 2ל לדוחות הכספיים
המאוחדים.
**כתוצאה מיישום לראשונה של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי חוב צמודי המדד,
הותאמו הנתונים התוצאתיים אשר מוצגים בדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת  2016בכדי לשקף את שינוי המדיניות
האמור .להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות האמור ,ראה ביאור 2כט לדוחות הכספיים המאוחדים.
***התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה ביאור 2לא לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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מניתוח תוצאות הפעילות של הקבוצה ע"ב חלוקתה למגזרים ,כפי שאלו מתוארים בביאור  32לדוחות הכספיים
המאוחדים ,עולה כי:


השקתם של מגוון דגמים חדשים המיובאים על ידי החברה) ,ביניהם השקתו של דגם חדש של שברולט
ספארק( תרמה לגידול בהכנסות מגזר מכירת כלי הרכב במהלך שנת  .2016כמו כן ,החלשות הדולר
בשיעור ממוצע של כ 1%-במהלך שנת  2016תרמה אף היא לגידול האמור .התחזקות הדולר בשיעור
ממוצע של כ 9.6%-במהלך שנת  2015הביאה לקיטון בהכנסות המגזר במהלך שנה זו בהשוואה לשנת
.2014



הגידול בהכנסות הבין-מגזריות המיוחסות למגזר שירות וחלפים במהלך שנת  2016נובע בעיקרו מגידול
בהיקפי ההשבחות המיוחסות לציי כלי הרכב של פתרונות תחבורה אשר החל מתחילת שנת 2016
מבוצעות בתוך הקבוצה ,וזאת כחלק מתהליך מיצוי הסינרגיה והיתרונות לגודל של הקבוצה.



הגידול השנתי המגמתי בהכנסות מגזר הרכב הכבד נובע מגידול בהיקף מכירות המשאיות על ידי UTI
לצד כניסתה לפעילות ייבוא ושיווק של אוטובוסים חדשים .דבר אשר השתקף בסעיף חלק הקבוצה
בחברות מוחזקות ,נטו.



ההכנסות מחיצוניים בגין מגזר הליסינג התפעולי עלו במהלך השנים  2016ו 2015-בשיעור של כ4.1%-
וכ 3.7%-בהתאמה .לאור גידול בהוצאות הפעלת הצי לנוכח הגידול בהיקפו ,עלו הוצאות ההפעלה באופן
שהביא לקיטון ברווח המגזרי בשנים האמורות.



הירידה במחזורי ההכנסות של מגזר ההשכרה לזמן קצר נובע בעיקרו מקיטון במספר ימי ההשכרה
ומצמצום בפעילות .מגמת הקיטון בהכנסות מגזר ההשכרה לזמן קצר לצד הגידול בהכנסות בגין פעילות
הליסינג התפעולי כמוסבר לעיל מתבטאות בכך כי לא היה שינוי משמעותי בשיעור הניצולת של כלי הרכב
של פתרונות תחבורה ,וזאת כמפורט להלן:



ניצולת צי
שנה

צי עובד

צי כולל

ניצולת

2014

26,267

30,863

85%

2015

26,391

30,530

86%

2016

26,400

30,989

85%

צי עובד -כמות כלי הרכב המצויים בעסקת ליסינג או עסקת השכרה.
צי כולל -כלל צי כלי הרכב שבבעלות החברה.
לאור השוני באופי הפעילויות ,קיים שוני בשיעור הניצולת של פעילות הליסינג בהשוואה לשיעור הניצולת
של פעילות ההשכרה ,כך שהראשונה גבוהה מהשנייה בטווח שבין .5%-10%
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בנוסף ,להלן תמצית נתונים אודות תוצאותיה העסקיות של הקבוצה כפי שמוצגות בביאורים נבחרים
לדוחותיה הכספיים של הקבוצה:
סעיף הכנסות

שנת 2016

סעיף

מכירות כלי רכב

1,557,908

השכרת כלי רכב
וליסינג תפעולי לרבות
מכירות ועסקאות
טרייד אין עוקבות
)לרבות "אפס
קילומטר" שאינם
ממותגי החברה(
מכירת חלפים ומתן
שירותי תחזוקה
ואחרים
אחרים

באלפי ש"ח
הפרש
שנת 2015

170,253

1,387,655

שיעור ההפרש הסבר

12%

1,481,804

1,359,039

122,765

9%

266,510

263,484

3,026

1%

13,417

14,484

)(1,067

)(7%

כמתואר בסעיף 6.8.2.1
לפרק תיאור עסקי התאגיד,
חלק ניכר מהגידול נובע
מהשקה של דגמי כלי רכב
חדשים ,ובפרט ממכירה של
דגם השברולט ספארק.
הגידול נובע מעלייה בהיקף
פעילות פתרונות תחבורה.
בפרט גדלו הכנסות פתרונות
תחבורה מפעילות הליסינג
התפעולי והטרייד-אין שאינם
ממותגי החברה ,בקיזוז
ירידה בהכנסות מפעילות
ההשכרה לזמן קצר.

סעיף עלות ההכנסות

באלפי ש"ח
שנת 2016

שנת 2015

הפרש

שיעור
ההפרש

עלות כלי רכב שנמכרו

1,409,219

1,258,791

150,428

12%

עלות חלפים ומתן
שירותי מוסך ותחזוקה

222,871

207,979

14,892

7%

סעיף

עלות השכרת כלי רכב
וליסינג תפעולי לרבות
מכירות ועסקאות
טרייד אין עוקבות
)לרבות "אפס
קילומטר" שאינם
ממותגי החברה(

1,239,151

1,130,023

109,128

9%

שכר משכורות ונלוות

80,699

75,345

5,354

7%

פחת והפחתות

8,171

6,805

1,366

20%

הוצאות אחרות

757

583

174

30%
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הסבר
שיעור העלייה בעלות כלי רכב
שנמכרו הינו דומה לשיעור
העלייה בהכנסות ממכירות
כלי רכב ,כמתואר בסעיף
הכנסות לעיל.
שיעור העלייה בסעיף האמור
הינו גבוה משיעור העלייה
בהכנסות ממכירת חלפים
ומתן שירותי תחזוקה ואחרים,
וזאת כמצוין בסעיף 6.9.2
לפרק תיאור עסקי התאגיד,
בין היתר כתוצאה משינוי
במנגנון ההתחשבנות מול
היצרן בגין אחריות יצרן
שיעור העלייה בעלות
האמורה הינו דומה לשיעור
העלייה בהכנסות הפעילות
האמורה כמתואר בסעיף
ההכנסות לעיל.
חלק ניכר מהגידול בהוצאות
השכר נובע מעדכון שכר
המינימום במשק
חלק ניכר מהגידול נובע
מעלייה בהוצאות הפחתות
בגין תוכנות
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סעיף הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות:

שנת 2016

סעיף
שכר משכורות
ונלוות ועמלות
ששולמו
פרסום

שנת 2015

באלפי ₪
הפרש

שיעור
ההפרש

95,966

84,372

11,594

14%

42,961

33,521

9,440

28%

15,643
3,765
8,077
1,693

17,466
4,159
8,737
2,211

)(1,823
)(394
)(660
)(518

)(10%
)(9%
)(8%
)(23%

10,156
3,971

11,050
5,758

)(894
)(1,787

)(8%
)(31%

272,568

250,686

21,882

9%

תמלוגים
שכר דירה
אחזקת משרד
משרדיות
פחת והפחתות
אחרות
הנהלה וכלליות

הסבר
חלק ניכר מהגידול נובע מעלייה בעמלות לאור
גידול בהיקף הפעילות
חלק ניכר מהגידול בעלויות הפרסום נובע
מהשקות דגמים חדשים וגידול בהיקף הפעילות
לאור ירידה בשיעור התמלוגים בהתאם להסכם
בין פתרונות תחבורה לאוויס הבינלאומית
קיטון בסעיפי הוצאות חשמל ,שמירה וניקיון
הקיטון נבע בעיקרו מסיום הפחתת נכס
שיפורים במושכר
חלק ניכר נובע מגידול בעלויות שכר ,משכורות
ונלוות

נזילות ,מקורות מימון והון חוזר
 .1החברה מממנת את פעילותה באמצעות תאגידים פיננסים )בנקאים ואחרים( ,אשראי חוץ בנקאי  -אגרות
חוב וניירות ערך מסחריים ,אשראי ספקים ,מקדמות מלקוחות וזכאים אחרים .להלן פירוט עיקרי יתרות
המאזניות של מקורות המימון במאוחד:
א.

אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים  -ליום  31.12.2016היקף האשראי וההלוואות האמורות
הסתכם בכ 1,185281-אלפי ש"ח ,ליום  31.12.2015הסתכם האשראי לסך של  1,081,433אלפי
ש"ח .ההלוואות נלקחות לטווחי זמן שונים :מהלוואות יומיות ) (ON-CALLועד הלוואות לזמן ארוך
)עד חמש שנים( .בסיסי ההצמדה של האשראי הינם שקליים בלתי צמודים ,שקליים צמודים למדד
ושקליים בריבית משתנה .האשראי לזמן קצר מאפשר לקבוצה השגת גמישות בהתאמת גודל הצי
וההתחייבות בגינו לעונתיות האופיינית לענף .האשראי הנלקח משמש למימון כלל פעילות הקבוצה
ולא למימון עסקאות ספציפיות.

ב.

מזומנים ושווה מזומנים  -ליום  31.12.2016במאוחד סך של כ 144,821 -אלפי ש"ח המסווגים
כמזומנים ושווה מזומנים בהשוואה לסך של כ 140,857 -אלפי ש"ח המסווגים כמזומנים ושווה
מזומנים ליום .31.12.2015

ג.

אגרות חוב וניירות ערך מסחריים  -ליום  31.12.2016היקף האשראי הסתכם לסך כ1,247,924-
אלפי ש"ח ,ליום  31.12.2015הסתכם היקף האשראי לסך של כ 1,045,886-אלפי ש"ח .החברה
נוהגת לגייס כספים ממקורות חוץ-בנקאיים במטרה לגוון את מקורות המימון .גיוס הכספים בוצע על-
ידי הנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים ,ללא איגוח ספציפי של תזרימי מזומנים של לקוחות.
כל אגרות החוב וניירות הערך המסחריים מדורגים על ידי חברת מעלות .לפרטים נוספים ראה
ארועים מהותיים בתקופת הדוח סעיף  3לעיל ,הנפקות ודירוגי ניירות ערך.

ד.

אשראי ספקים  -ליום  31.12.2016היקף אשראי ספקים ונותני שרותים הסתכם בכ 443,046-אלפי
ש"ח ,ליום  31.12.2015הסתכם היקף אשראי ספקים ונותני שרותים לסך של כ 431,320-אלפי
ש"ח .ספקיה העיקריים של הקבוצה הם יבואני רכב ,מוסכים ,ספקי ציוד ואחרים .תנאי האשראי
בהתייחס לעסקאות ייבוא מול היצרן הינם לרוב כ 30-יום .תנאי האשראי של פתרונות תחבורה
בהתייחס לעסקאות רכישת כלי רכב הינם עד  120יום.
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ה.

מקדמות ופקדונות מלקוחות  -בגין חובות לקוחות )לזמן קצר ולזמן ארוך( של השכרת כלי רכב
קיבלה הקבוצה מקדמות ופיקדונות מלקוחות שיתרתם ליום  31בדצמבר  2016הינה  75,131אלפי
ש"ח ) 31בדצמבר  77,568 - 2015אלפי ש"ח( ,אשר נועדו להבטיח את עמידת הלקוחות בתנאי
ההסכם איתם.

נכון ליום  31לדצמבר  ,2016לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך של כ 629.9 -מיליון  ,₪לעומת גרעון בהון
החוזר בסך של כ 661.7-מיליון  ₪נכון ליום  31לדצמבר  .2015הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך
שהתחייבויותיה של הקבוצה בגין רכישת כלי הרכב מוצגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות
והן כהתחייבויות לזמן ארוך ,בעוד שצי כלי הרכב להשכרה )לרבות ליסינג תפעולי( מוצג בדוח על המצב
הכספי במסגרת נכסים שאינם שוטפים .כמו כן ,על פי כללי החשבונאות ,ההכנסות העתידיות של הסכמי
הליסינג התפעולי וההשכרה )אשר מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח( לא נכללות
במסגרת הנכסים השוטפים )התקשרויות חוץ מאזניות איתנות( ,בעוד שהן עומדות כנגד החזר
ההתחייבויות הצפוי.
דירקטוריון החברה בוחן באופן שוטף ,את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים.
מקורות המימון האפשריים מתבססים ,בין היתר ,על:


ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים.



אפשרויות הגיוס בשוק ההון.



תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל.



הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעילות השכרה וליסינג תפעולי.



הצעדים שהקבוצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך  12חודשים הקרובים.



אפשרות הקבוצה ,ככל שיידרש ,לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב ,אשר יביא
לתזרים פנוי.

בנוסף ,דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של הקבוצה למול מקורות המימון האפשריים גם
בהתחשב במצבי קיצון .דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה קיצוני ,באפשרותה לשרת
את חובותיה ואת צרכי המזומנים שלה גם בשנת  ,2017מבלי להידרש לפעולות קיצוניות בקשר לפעילותה.
על אף ההון החוזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל ,ולאחר שהדירקטוריון בחן את
התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור ,מעריך דירקטוריון החברה כי אין בך בכדי
להצביע על בעיית נזילות בחברה וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות
והצפויות בעתיד הנראה לעין.
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 .2תזרים המזומנים )באלפי ש"ח(:
אלפי ש"ח

2016

2015

2014

הסבר לשינוי בשנת הדוח

תזרימי מזומנים ,נטו

)(261,553

40,460

)(88,995

עיקר הגידול ביתרת המלאי נבע
מהשקתם של דגמים חדשים ,לצד
היערכות החברה להיקף מכירות מוגבר
ברבעון הראשון של שנת .2017

)(31,782

עיקר הגידול בשנת  2016נבע
מהשקעות במקרקעין של הקבוצה
ובפרט בבנייתו של בניין מטה מרכזי
בלוד והמתחם התפעולי.

131,611

עיקר הגידול בשנת  2016נובע
מאשראי מתאגידים בנקאיים שניטל
בכדי לממן רכישת כלי רכב חדשים.

)ששימשו( שנבעו לפעילות
שוטפת:
תזרימי מזומנים ,נטו

)(95,885

)(5,004

)ששימשו( לפעילות
השקעה:
תזרימי מזומנים ,נטו

361,372

23,323

שנבעו מפעילות מימון:

 .3התפלגות פירעונות אגרות חוב והלוואות מתאגידים בנקאיים בהתאם למאזן החברה ליום 31
בדצמבר  2016לפי שנות פירעון )באלפי ש"ח(:

2017
2018

אגרות חוב
וניירות
ערך
מסחריים
532,026
173,092

אשראי
והלוואות
מתאגידים
בנקאיים
610,134
299,983

1,142,160
473,075

2019-2021

413,559

196,602

610,161

2022
סה"כ

1,118,677

10,185
1,116,904

10,185
2,235,581

שנה

סה"כ

נכון ליום  31.12.2016ולמועד פרסום הדוחות ,עומדת הקבוצה בכל תנאי אגרות החוב וההלוואות
מתאגידים פיננסים שנטלה.
האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה
האחראי בחברה לניהול סיכוני השוק הינו מר דוד עיני ,מנכ"ל החברה ,והאחראי בחברה לניהול סיכוני השוק
הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים ,מר יצחק שפונגין .האחראי בחברת פתרונות תחבורה לניהול סיכוני השוק הינו
מר אבישי לוי ,מנכ"ל פתרונות תחבורה ,והאחראי על סיכוני השוק הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים מר אשר
אלמוזנינו.
הפיקוח על ניהול סיכוני השוק
תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות
על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים במטרה לצמצם חשיפות
מסוימות לסיכונים.
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תיאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם
 .1סיכוני שוק שאינם פיננסיים:
א .סיכונים הקשורים ביבוא כלי רכב על ידי החברה -החברה מבצעת הגנות הכרוכות לחשיפה שלה
הנובעת ממכס -הן משער שיחול בעת שחרור מכוניות מהמכס ,והן משער הרכישה .אופק ההגנה
נקבע בהתאם לתחזיות חטיבת השיווק ,ולרוב הינן לתקופה של עד כשנה .ההגנה כנגד שינוי שער
חליפין הינה חשיפה כלכלית ואינה מהווה הגנה חשבונאית .הנהלת החברה שואפת להגן חלקית
על ערך הייבוא והמכס של מכוניות חדשות ,וזאת על בסיס רמת החשיפה של החברה ,עלויות
ההגנה והערכת הסיכון בהתחשב בתחזיות לגבי התפתחויות בשערי החליפין והריביות בשוק.
החברה מבצעת את החשיפות רק באמצעות תאגידים בנקאיים המחויבים לעמידה בדרישות הון
רגולטוריות.
ב .הסיכון לירידת ערכו של צי כלי הרכב לליסינג ,להשכרה ולמכירה של פתרונות תחבורה  -שינויים
במחירי הרכב החדש )בין השאר כתוצאה מהפחתות בשיעורי המס על רכישת רכב חדש ,שינוי
מדיניות יצרנים ,שינוי שערי חליפין ושינויים רגולטוריים אחרים( ובעקבותיהם שינויים במחירי
הרכב המשומש או שינויים במחירי הרכב המשומש כתוצאה מהיצע וביקוש בשוק זה ,משפיעים
על שוויו של צי הרכב של החברה.
הנהלת הקבוצה הגיעה למסקנה כי סיכון זה בחלקו אינו ניתן להגנה יעילה ואילו יכולת ההגנה לגבי חלק
אחר מוגבלת .הקבוצה מנסה להפחית את הסיכון של ירידת ערך הצי על ידי רכישה מגוונת של כלי רכב
מדגמים סחירים אשר שומרים על ערכם בשוק המשני )על סמך ניסיון העבר של פתרונות תחבורה(,
תמחור מתאים וכן בביצוע עסקאות רכישה חוזרת ) (Buy Backעם יבואני הרכב בעיקר לגבי דגמים יקרים,
לגביהם קיימת הבטחת מחיר ביחס למחירון "לוי יצחק" או ביחס למחיר הרכישה .היקף עסקאות הBuy -
 Backביחס לכלל עסקאות הקבוצה אינו מהותי.
פתרונות תחבורה בחרה שלא לבטח את צי הרכב להשכרה בחברת ביטוח מפני הסיכון לאבדן ,על בסיס
מדדים כלכליים הנבדקים מעת לעת ע"י החברה .החברה פועלת למיגון המכוניות במערכות מיגון חדישות
כדי שיבטיחו ככל הניתן את הצי מפני גניבה .יצוין כי צי הרכב במגרשי החברה מוגן באמצעים פיזיים
מתאימים כגון גדרות ושמירה וכן מבוטח מפני אש ,נזקי טבע ,שוד וכיו"ב.
להלן טבלה המתארת את רגישות השפעת ירידה במחירי כלי רכב על מחזור ההכנסות השנתי של החברה
ממכירת כלי רכב ועל עמידתה באמות המידה הפיננסיות )באלפי :(₪
בהתאם לדוח על המצב הכספי ליום

רווח )הפסד( משינויים

 31.12.2016ולדוח רווח והפסד
לשנת 2016
רגישות לירידה חד פעמית במחירי כלי

-2%

0%

-5%

הרכב
הכנסות בגין מכירת כלי רכב ,השכרת כלי 3,042,875

) (152,144) (60,857

רכב וליסינג תפעולי
יתרת צי כלי רכב ליום 31.12.2016
יחס הון למאזן

2,659,363

)(53,907

)(134,768

16.0%

-1.37%

-3.52%

בתחשיב הנ"ל הונח כי מלוא הירידה במחירוני הרכב תשפיע על סך צי כלי הרכב של הקבוצה ,למרות
שכיום מופיעים אלו המסווגים כמלאי או ככלי רכב למכירה מבין כלי רכב אלו ,בעלותם או בשווי שלהם,
כנמוך שבהם.
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 .2סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא סיכון להפסד כספי שיגרם לקבוצה ,באם לקוח לא יעמוד בהתחייבויותיו החוזיות ,והוא
נובע בעיקר מיתרות חובה של לקוחות וחייבים .הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות לקוחותיה.
החברה מעמידה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת כלי רכב ,כמקובל בענף .חלק מהחשיפה
מבוטח על ידי שיעבוד כלי הרכב באגרות חוב ובטחונות נוספים .יחד עם זאת ,בגין חלק מהאשראי אין
שעבוד ולכן לחברה חשיפה לסיכון אשראי .החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של לקוחותיה באופן שוטף
ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך מבצעת הפרשה ספציפית
לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של לקוחותיה .בתחום מכירת הרכב,
החברה דורשת ביטחונות מחלק מלקוחותיה  -בעיקר בעסקאות של מכירת כלי רכב לציי רכב או בעסקאות
אחרות בהיקפים גדולים ,וזאת בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.
בתחום הליסינג נוהגת פתרונות תחבורה לגבות מספר חודשי מקדמה או פיקדון בתחילת העסקה אשר
משמשים כערובה לקיום החוזה ,לרבות התשלומים החודשיים .בנוסף ,דורשת פתרונות תחבורה במידת
האפשר ערבויות מלקוחותיה העסקיים הן בתחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הליסינג .עיקר לקוחותיה
הפרטיים של פתרונות תחבורה בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי ועל כן התשלומים מובטחים
על פי רוב.
לקבוצה אין לקוח אחד אשר לו מעל  5%מהכנסותיה .בדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים
המשקפות בצורה נאותה ,לפי הערכת ההנהלה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
 .3סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהקבוצה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות .מדיניות הקבוצה
לניהול הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,שתמיד תהייה לה נזילות מספקת למילוי התחייבויותיה
במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם יחד ,ללא שיגרמו לה הפסדים בלתי רצויים .הקבוצה נוהגת
לממן את פעילותה ממקורות מגוונים בהם שוק ההון באמצעות אג"ח וניירות ערך מסחריים ומהלוואות
מתאגידים פיננסיים .הקבוצה ככלל ,אינה מנצלת את מסגרותיה הבנקאיות עד תום ונוהגת לשמור
כמדיניות ,מסגרת בנקאית שאינה מנוצלת אם כי המסגרות אינן מובטחות והחברה אינה נוהגת לשלם בגין
מסגרות בנקאיות שאינן מנוצלות .הקבוצה פועלת ותפעל במידת הצורך בהתאמת גודל צי כלי הרכב לשם
עמידה בהתחייבויותיה.
 .4סיכוני שוק
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחיר שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,שערי ריבית ומדד המחירים
לצרכן ,ישפיעו על הכנסות הקבוצה או על ערך החזקותיה במכשירים פיננסיים .מטרת ניהול סיכוני השוק
הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת פרמטרים מקובלים תוך כדי מקסום התשואה לסיכון.
במהלך עסקיה הרגילים מבצעת החברה מעת לעת פעולות הגנה ולוקחת בחשבון את ההשפעות של
החשיפה בשיקוליה בקביעת סוג ההלוואות שהינה לוקחת .החברה נעזרת בחברה חיצונית לניתוח והגנה
על סיכוני השוק )בעיקר סיכוני מטבע חוץ( כאמור.
א .סיכון מטבע חוץ )בעיקר ביבוא ברכב(:
החברה חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות שונים בגין עסקאות לייבוא כלי רכב,
ובעיקרם מטבע הדולר .סיכון שער החליפין נובע מעסקאות של החברה עם היצרנים של כלי הרכב
אותם היא מייבאת ומנגד התקשרויות עם הלקוחות בישראל במטבע המקומי.
החברה עורכת בכל חודש ניתוח רגישות לפוזיציות מט"חיות ומתייעצת באופן שוטף עם יועץ חיצוני
המתמחה בניהול סיכוני חוץ .הפוזיציות המט"חיות של החברה נבחנות בהתאם למידת הסיכון
שמאפיינת כל פוזיציה ,תוך פילוחן ל 3-קבוצות -פיצוי מלא ,פיצוי מותנה ופיצוי תחום .בהתייחס להגנות
לגבי רכישות צפויות .אחוז ההגנה המומלץ נבחן ברמת כל דגם .
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ב .סיכון ריבית:
ברמת פתרונות תחבורה ,נערך מעקב אחר השינויים בריבית המשתלמת בגיוס אשראי ועדכון במקביל
את שער הריבית הכלול בתמחור עסקאות חדשות.
ג.סיכון מדד המחירים לצרכן:
שינויים בשיעור האינפלציה משפיעים על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים העתידיים שלה.
חלק מהתחייבויותיה של הקבוצה צמוד למדד ובמקביל מרבית הסכמי הליסינג של פתרונות תחבורה
מול לקוחותיה צמודים למדד .יחד עם זאת בטווח הקצר חשופה החברה לשינויים במדד המחירים
לצרכן .מבחינה כלכלית ,קיימת הגנה מסוימת על מרכיב ההצמדה בגין ההלוואות והאג"ח של החברה
באמצעות הסכמי הליסינג התפעולי צמודי מדד .פתרונות תחבורה בוחנת באופן שוטף את ההגנה
הראויה בפני החשיפה לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות לגבי הסכומים או חלקם שלגביהם
קיימת חשיפה כלכלית .מבחינה חשבונאית שיטת  AG7אשר אותה מיישמת הקבוצה ,כמתואר בביאור
2כט בדוחות הכספיים המאוחדים ,מעניקה הגנה לשינויים קיצוניים בשיעורי שינוי המדד במהלך תקופת
הדוח.
יצויין כי הקבוצה בוחנת את הצורך בהגנות מטבע ומדד ,וזאת בהיבטים החשבונאיים ,הכלכליים
והתזרימיים.
תרומות
הקבוצה מסייעת מעת לעת לעמותות בתחומים שונים .כמו כן מסייעת הקבוצה במתן שירותי רכב שכור
עבור מיזמים שונים ללא תמורה .סך התרומות הכספיות הסתכם בשנים  2015ו 2016-בכ 100-אלפי ש"ח
בכל שנה.
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דוח בסיסי הצמדה
ללא הצמדה

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
מיסים שוטפים לקבל
)(1
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מכשירים נגזרים
צי כלי רכב מיועד למכירה
מלאי
נכסים המוחזקים למכירה
הלוואות וחובות זמן ארוך
השקעות חברות מוחזקות
כלי רכב להשכרה ,נטו
רכוש קבוע ,נטו
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
נכסים בגין הטבות עובדים
מיסים נדחים
סך הכל נכסים

101,128

ליום  31בדצמבר 2016
הצמדה
הצמדה
למדד
לפריים
המחירים
אלפי ש"ח
32,002

במטבע חוץ פריטים לא
כספיים
או צמוד
למטבע חוץ

11,691
10,002

268,326
68,417

11,547
14,524
3,813

1,246

6,932

439,116

32,002
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10,002

48,508

סה"כ

144,821
10,002
279,873
128,185
45,244
3,813
121,465
121,465
562,457
562,457
9,400
9,400
8,249
71
114,540
114,540
2,011,441 2,011,441
389,489
389,489
23,213
23,213
14,038
14,038
7,122
7,122
3,828,108 3,298,480
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התחייבויות והון עצמי
אשראי מתאגידים בנקאיים -
חלויות
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
התחייבויות המתייחסות
לנכסים המוחזקים למכירה
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות – זמן
קצר
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב וניירות ערך
מסחריים  -חלויות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב
עודף הפסדים על השקעות
בחב' מוחזקות
הפרשות
הטבות עובדים
התחייבות בגין מיסים נדחים
הון עצמי

292,497
365,540
4,833
59,402

390,600

737,535
443,046
4,833
76,350

54,438
77,506
7,861

9,087
2,350
19,437

38,928
20,211

91,741

291,320
302,021
24,939
385,997

סך הכל התחייבויות והון עצמי 1,785,688

164,149
145,725
17,916
406,458

390,600

778,631

86,593

2,350
19,437
38,928
111,952
455,469
447,746
42,855
792,455

419
2,149
7,835
31,841
612,908

419
2,149
7,835
31,841
612,908

786,596

3,828,108

) (1מרבית הסכמי הליסינג צמודים למדד ,אולם יתרת הלקוחות במאזן כוללת את סכומי החשבוניות שהופקו
ללקוחות וטרם שולמו .בפער הזמן בין מועד החשבונית למועד התשלום ,היתרה אינה צמודה למדד.
חלק ניכר מהתחייבויותיה של הקבוצה צמודות לשינוי בשיעור מדד המחירים לצרכן ,מאידך נכסיה הינם בעיקר
נכסים לא כספיים )כלי רכב( .מבחינה כלכלית ,קיימת הגנה מסוימת בין הנכסים להתחייבויות מאחר ומרבית
הסכמי הליסינג הינם צמודים למדד ושינוי במדד אשר משפיע באופן מיידי על התחייבויות הקבוצה ,משפיע
באופן שוטף על הכנסות הקבוצה מליסינג תפעולי .יש לציין כי המח"מ )משך חיים ממוצע( של התחייבויות
החברה ארוך מן המח"מ של עסקאות הליסינג התפעולי ,כך שמבחינה תזרימית החשיפה להתחייבויות
הצמודות היא מינימאלית.
מבחני רגישות למכשירים פיננסים בהתאם לתנאי השוק
להלן ניתוח רגישות לשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים ביחס למשתני שוק שונים .נקודת המוצא בהתייחס
לכל ניתוחי הרגישות שנערכו הינה השווי ההוגן של הפריט נשוא המדידה נכון ליום  31לדצמבר  .2016ניתוח
הרגישות נערך בהתייחס למשתני השוק המהותיים לפעילות הקבוצה:
הנחות למבחני רגישות:
 .1לצורך קביעת השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור נעשה שימוש במחיר המצוטט בשוק ההון
ליום המאזן .לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות מבנקים צמודות מדד ,הלוואות מבנקים בריבית
קבועה והלוואות מבנקים בריבית משתנה השתמשה החברה בשיטת היוון תזרימי המזומנים החזויים
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בריביות בשיעור של כ 2.8% ,2.25% -ו 2.85% -בהתאמה .לגבי נכסים/התחייבויות הצמודים לדולר
נלקחה ריבית בשיעור של כ .3.3% -לגבי נכסים/התחייבויות לא צמודים נלקחה ריבית של כ.2.8% -
 .2השווי ההוגן של התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם לקוחות ליסינג מייצג את תזרים המזומנים העתידי
המהוון של לקוחות הליסינג אשר חתומים ,על פי רוב ,על הסכמים לתקופות של שלוש שנים.
 .3יש לציין כי מבחני הרגישות לירידה בשער החליפין של הדולר בהתייחס להתקשרויות חוץ מאזניות
איתנות במט"ח עם לקוחות ליסינג ,מציגים את ההשפעה המקסימאלית האפשרית ,שכן לרובן הגדול של
העסקאות קיים שער בסיס ,אשר הינו השער למועד העסקה ,ובהתאם לחוזה שנחתם להתקשרויות
כאמור ,לא ניתן לרדת מתחת לשערים אלה.
 .4ניתוח הרגישות של המכשירים השונים בוצע בערכים מקסימאליים של ) 10%תוספת או הפחתה( בגורמי
הסיכון השונים.
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רגישות לשערי ריבית  -יתרות לא צמודות
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
יתרת לקוחות בתשלומים
אשראי והלוואות מתאגידים
פיננסים-ריבית משתנה
ניירות ערך מסחריים
אשראי והלוואות מתאגידים
פיננסים-ריבית קבועה
אגרות חוב
מקדמות מלקוחות

)(53

)(27

53,977

27

54

120
214

60
107

)(389,451
)(222,850

)(60
)(107

)(121
)(214

1,690
4,998
244

846
2,509
122

)(627,385
)(453,095
)(60,941

)(849
)(2,529
)(122

)(1,702
)(5,077
)(245

סה"כ

7,213

3,617

)(1,699,745

)(3,640

)(7,305

רגישות לשערי ריבית  -יתרות צמודות מדד
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
אשראי והלוואות מתאגידים
פיננסים
אגרות חוב סחירים
התקשרות חוץ מאזנית איתנה
עם לקוחות ליסינג

999

500

)(199,242

)(502

)(1,006

4,364

2,189

)(567,041

)(2,203

)(4,420

)(2,436

)(1,219

947,161

1,221

2,446

סה"כ
2,927

1,470

180,878

)(1,484

)(2,980

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים במט"ח
1,020
מכשירים נגזרים
30,056
יתרת לקוחות במט"ח
1,155
יתרת חייבים במט"ח
1,452
הלוואות וחובות זמן ארוך במט"ח 673
ספקים ונותני שירותים במט"ח
)(7,751
)(909
זכאים ויתרות זכות במט"ח
התקשרות חוץ מאזנית איתנה
18
במט"ח עם לקוחות ליסינג
סה"כ

25,714

510
14,117
577
726
336
)(3,875
)(454

10,196
3,813
11,547
14,524
6,725
)(77,506
)(9,087

)(510
)(10,749
)(577
)(726
)(336
3,875
454

)(1,020
)(27,888
)(1,155
)(1,452
)(673
7,751
909

9

182

)(9

)(18

11,946

)(39,605

)(8,578

)(23,546
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רגישות לשער היורו
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים במט"ח
חייבים ויתרות חובה במט"ח
ספקים ונותני שירותים במט"ח

150
61
)(253

75
30
)(126

1,495
607
)(2,528

)(75
)(30
126

)(150
)(61
253

סה"כ

)(42

)(21

)(426

21
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הסברי הדירקטוריון למידת ההתאמה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים בפועל
לדעת הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק בפועל על ידי הקבוצה תואם את דרכי הפעולה הראויות בניהול סיכוני
השוק הרלבנטיים ,כמפורט לעיל.
פוזיציה ואחזקה בנגזרים
עיקרי הפוזיציות וההתקשרויות של הקבוצה בעסקאות בנגזרים הינן לשם גידור סיכון שער חליפין .לפרטים
נוספים בהקשר ראה לעיל ס' א .סיכון מטבע חוץ.

הדיווח הפיננסי של התאגיד
בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,באומדנים ובהנחות אשר
משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות של החברה.
לפרטים נוספים ראה ביאור  2כז לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה.

היבטי ממשל תאגידי
גילוי בדבר המבקר הפנימי בחברה
להלן פרטי מבקר הפנים בתקופת הדוח:
שם המבקר :רונן ארצי.
תאריך תחילת כהונתו.2007 :
מבקר הפנים הינו בעל תואר שני ) (MAבביקורת ציבורית ופנימית BA ,בלימודי עבודה ומדה"מ.
מבקר הפנים עומד בהוראות סעיף ) 146ב( לחוק החברות ,התשנ"ט") 1999-חוק החברות"( ובהוראות סעיף
 8לחוק הביקורת הפנימית התשנ"ב ") 1992 -חוק הביקורת הפנימית"(.,
למיטב ידיעת החברה ,מבקר הפנים אינו מחזיק ניירות ערך של החברה ו/או של גוף קשור אליה.
החל משנת  ,2011מר ארצי הנו שותף במשרד  RSMשיף הזנפרץ ושות'.
הממונה הארגוני על מבקר הפנים הינו יו"ר דירקטוריון החברה ,מר דוד עיני .תכנית הביקורת הינה שנתית.
תוכנית העבודה השנתית מוצעת ליו"ר דירקטוריון החברה והנהלת החברה .יו"ר דירקטוריון החברה מאשר את
תוכנית העבודה השנתית .למבקר הפנים שיקול דעת לסטות מתוכנית העבודה השנתית ,במידת הצורך
ובתיאום עם החברה.
תוכנית הביקורת השנתית התבססה על מכסת שעות של כ 400 -שעות ובפועל הושקעו בשנת 425 2016
שעות .בתקופת הדוח שילמה החברה למבקר הפנים תגמול בסך של כ 89,300 -אלפי ) ₪בתוספת מע"מ(.
לדעת דירקטוריון החברה התגמול הוא סביר ואין בו כדי להשפיע על שיקול דעתו של המבקר הפנימי בבואו
לבקר את החברה.
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מבקר הפנים ,על פי הודעתו ,עורך את הביקורת הפנימית בהתאם לתקנים המקצועיים המקובלים כאמור
בסעיף )4ב( לחוק הביקורת הפנימית ,ועל פי הנחיות מקצועיות של איגוד המבקרים הפנימיים בישראל.
הדירקטוריון הניח את דעתו כי מבקר הפנים עומד בדרישות הנ"ל על סמך הודעתו ועל סמך בדיקת הדוחות של
מבקר הפנים .מבקר הפנים נהנה מגישה חופשית לכל מאגרי הנתונים של החברה.
לדעת דירקטוריון החברה היקף ,אופי ורציפות פעילות מבקר הפנים הינם סבירים ויש בהם כדי להגשים את
מטרות הביקורת הפנימית בחברה.
הואיל ועד למועד פרסום תשקיף זה ,הייתה החברה חברה פרטית ,מינויו של מבקר הפנים לא נעשה על ידי
ועדת ביקורת )שלא הייתה קיימת בחברה עד למועד זה( וכן דוחותיו לא נבחנו על ידה.
שכ"ט רואי חשבון מבקר
להלן פירוט הוצאות הביקורת ואחרים בגין משרדי רואי החשבון המבקרים:
2016
שירותי ביקורת ומיסים
אלפי ש"ח
שעות
524
2,313

החברה וחברות
בנות בבעלות
מלאה שאינן
מהותיות
)משרד רו"ח
ליואי שלוי קופ
ושות'
פתרונות תחבורה 3,200
)משרד רו"ח
קסלמן קסלמן(

540

2015
שירותי ביקורת
אחרים
אחרים
אלפי ש"ח
אלפי ש"ח שעות
שעות אלפי ש"ח שעות
479
2,473
-

-

-

3,200

512

400

110

שכר טרחת רואה החשבון המבקר בגין ביקורת הדוחות הכספיים נקבע בהתאם למסגרת תקציב המתבססת על
ניסיון העבר .באשר לעבודות נוספות הנדרשות ,מעת לעת ,במסגרת הביקורת או עבודות אחרות ,נקבעת
מסגרת השעות ו/או סכום התשלום בתיאום ובהסכמה עם רואי החשבון.

הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ואישרם ביום  30במרס.2017 ,
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב שהונפקו על ידי החברה המאוחדת,
פתרונות תחבורה
פרטים בדבר סדרות אגרות החוב שבמחזור
סדרה /מועד
הנפקה

סך שווי
ערך נקוב
במועד
הנפקה

ריבית
נקובה
קבועה

רישום
למסחר
בבורסה
)כן/לא(

מועדי
תשלום
ריבית

במיליוני
ש"ח
ה'
אוקטובר 2006

209

ה'  -הרחבה
אפריל 2011

183

ה'  -הרחבה
דצמבר 2012

85

ה'  -הרחבה
פברואר 2014

205

ו'
מרס 2007

320

ו'  -הרחבה
אפריל 2011

83

ו'  -הרחבה
אוגוסט 2013

111

ח' -פברואר 2015

313

ח' – הרחבה ינואר
2016

180

ח' -הרחבה יולי
2016

52

ח' הרחבה -ינואר
2017

107

ט' יולי 2015

233

ט' הרחבה – ינואר
2016

70

ט' -הרחבה יולי
2016

235

ט' -הרחבה ינואר
2017

133

ט' -הרחבה
פברואר 2017

40

מועד
תשלום
קרן

פרטי
הנאמן

ע.נ נומינלי
ליום
31.12.16

ע.נ נומינלי
צמוד מדד
כולל ריבית
לשלם ליום
31.12.16

ראה הערה מס'

צמוד +
5.3%

צמוד +
5.15%

כן

כן

1

2

13

5

14

6

במיליוני ש"ח

0

76

454
3.40%

כן

3

7

צמוד+
2.65%

כן

0

93

455

0

94

455

0

93

453

15

476
4

ערך בספרים
של יתרות
האג"ח כולל
ריבית לשלם
ליום
31.12.16

שווי שוק ליום
31.12.16
ראה הערה
כללי

16

8

23

477

478

474

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
פרטים בדבר סדרות ניירות ערך מסחריים שבמחזור
סך שווי
ערך נקוב
במועד
הנפקה

ריבית
נקובה
קבועה

רישום
למסחר
בבורסה
)כן/לא(

מועד
תשלום
קרן

ע.נ נומינלי ליום
31.12.16

ערך בספרים של יתרות
ניירות ערך מסחריים ליום
31.12.16

שווי שוק ליום
31.12.16
ראה הערה כללי

סדרה /מועד
הנפקה

סדרה  -2יוני
2015

75

אין

כן

9

0

0

0

סדרה  -3נובמבר
2015

68

אין

כן

10

0

0

0

סדרה  -4יוני
2016

125

אין

כן

11

125

124

124

סדרה  -5דצמבר
2016

100

אין

כן

12

100

98

99

הערות:
כללי
כל אגרות החוב של פתרונות תחבורה מדורגות על ידי חברת " –) S&P Maalotמעלות"( בדירוג ל-
 .A/Negativeכל ניירות הערך המסחריים מדורגים על ידי חברת מעלות בדירוג .ilA-1
למועד הדו"ח עומדת פתרונות תחבורה בכל התחייבויותיה מכח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים
עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .כמו כן ,לא נדרשה פתרונות תחבורה לבצע פעולות לפי דרישות
הנאמנים ,כהגדרתם להלן .השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור )סדרות ד' -ו' ,ח' ו -ט'( חושב על
בסיס המחיר המצוטט בשוק ההון ליום המאזן .יצוין כי כל אחת מן הסדרות המפורטות לעיל הנה מהותית
בהתאם להגדרת תקנות הדוחות.
פירעון ריבית
 .1סדרה ה'  -התשלום הראשון ביום  30באפריל  2007והאחרון ביום  30באוקטובר .2016
 .2סדרה ו'  -התשלום הראשון ביום  20בספטמבר  2007והאחרון ביום  20במרס .2017
 .3סדרה ח' – תשלום רבעוני ,התשלום הראשון ביום  10במאי  2015והאחרון ביום  10באוגוסט .2023
 .4סדרה ט' – תשלום רבעוני ,התשלום הראשון ביום  10בנובמבר  2015והאחרון ביום  10באוגוסט .2023
לפירוט נוסף בדבר מועדי פירעון ריבית ומועדי תשלום ראה ביאור  13בדוחות הכספיים להלן.
פירעון קרן
 .5סדרה ה'  -שמונה תשלומים שנתיים שווים ,ביום  30באוקטובר של כל אחת מהשנים .2009-2016
 .6סדרה ו'  -שמונה תשלומים שנתיים שווים ,ביום  20במרס של כל אחת מהשנים .2010-2017
 .7סדרה ח' – שלושים וארבע תשלומים רבעוניים החל מיום  10במאי 2015 ,ועד יום  10באוגוסט .2023
 .8סדרה ט' – שלושים ושניים תשלומים רבעוניים החל מיום  10בנובמבר 2015 ,ועד יום  10באוגוסט .2023
 .9ניירות ערך מסחריים סדרה  – 2תשלום אחד ששולם ביום  27ביוני .2016
 .10ניירות ערך מסחריים סדרה  – 3תשלום אחד ששולם ביום  23בנובמבר .2016
 .11ניירות ערך מסחריים סדרה  – 4תשלום אחד שישולם ביום  19ביוני .2017
 .12ניירות ערך מסחריים סדרה  – 5תשלום אחד שישולם ביום  30בנובמבר .2017
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פרטי הנאמנים לסדרות אגרות החוב )"הנאמנים"(
 .13סדרה ה'  -משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ )לשעבר" :זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ"( .איש
הקשר  -מר רמי סבטי )טלפון  .(03-6374352כתובת  -רח' דרך מנחם בגין  ,46-48ת"א.66184 ,
 .14סדרה ו'  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .איש הקשר -מר יוסי רזניק )טלפון .(03-6389200
רח' יד חרוצים  ,14ת"א.67778 ,

כתובת -

 .15סדרה ח'  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .איש הקשר -מר יוסי רזניק )טלפון .(03-6389200
רח' יד חרוצים  ,14ת"א.67778 ,

כתובת -

 .16סדרה ט'  -הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .איש הקשר  -מר דן אבנון ו/או גב' מרב עופר  -אורן
 .(03-5274867כתובת -רח' הירקון  ,113ת"א.63573 ,

)טלפון

ישיבות דירקטוריון
בתקופת הדוח ,התקיימו  12ישיבות של דירקטוריון החברה.

הדירקטוריון מביע את הערכתו לעובדי הקבוצה ולהנהלה על עבודתם המסורה.

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

בנימין גבאי *(
חבר הדירקטוריון

תאריך 28 :במאי2017 ,

*( חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי 2017 ,לחתום על דוח
הדירקטוריון.
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דירקטוריון החברה מתכבד להגיש בזה את דוח הדירקטוריון והדוחות הכספיים של יוניברסל מוטורס ישראל
בע"מ )"החברה"( וחברות מאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום  31במרס") 2017 ,תקופת
הדוח"( .דוח הדירקטוריון לתקופה זו נערך בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
תש"ל") 1970-תקנות הדוחות"(.
דוח הדירקטוריון מכיל ,בין היתר ,תיאור של מצב עסקי החברה ,תוצאות פעילותה ואופן השפעתם של אירועים
בתקופת הדוח על הנתונים שבדוחות הכספיים של החברה ליום  31במרס" ) 2017 ,הדוחות הכספיים"(.

הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד
נתונים עיקריים מתוך תיאור עסקי החברה
החברה ,באמצעותה ,ובאמצעות חברות בנות בשליטתה שדוחותיהן הכספיים מאוחדים עם הדוחות הכספיים
של החברה )ביחד" :הקבוצה"( ,עוסקת בעיקר בייבוא ומכירת כלי רכב ,החכרת כלי רכב )ליסינג תפעולי(,
השכרת כלי רכב לזמן קצר ומתן שירותי תחזוקה וחלפים לכלי הרכב שבבעלותה ,בפריסה ארצית.

הקבוצה קשורה בהסכמי זיכיון שלפיהם החברה מייבאת ומשווקת בישראל כלי רכב מתוצרת General Motors
וכן כלי רכב וחלפים מתוצרת איסוזו )מקבוצת  ,(Isuzu Motorsיבוא ושיווק משאיות קלות ובינוניות ואוטובוסים
מתוצרת איסוזו )באמצעות חברה כלולה  UTIכהגדרתה להלן( .בנוסף ,קשורה הקבוצה באמצעות חברת הבת
) (100%יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( בהסכם זיכיון המתיר לה ,בין
היתר ,לעשות שימוש בישראל בשיטת ובסימן המסחר  Avisלהשכרת כלי רכב וכן לתחום הליסינג התפעולי
שמפעילה הקבוצה.
להלן תחומי הפעילות של הקבוצה אשר מדווחים בנפרד במסגרת ביאור מגזרים לדוחותיה הכספיים המאוחדים
של החברה:
.1
.2
.3
.4
.5

מכירת כלי רכב :מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורן במכירת כלי רכב חדשים
ועסקאות " 0ק"מ" בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה.
שירות וחלפים :ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה ותיקונים
לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה.
ליסינג תפעולי :השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב בתום
תקופת ההשכרה האמורה.
השכרה לזמן קצר :השכרת כלי רכב לזמן קצר באמצעות פתרונות תחבורה.
רכב כבד :ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,וכן ייבוא והפצה של אוטובוסים
)בהיקף לא מהותי( באמצעות השקעה בחברה כלולה ,יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )".("UTI

בנוסף ,הקבוצה עוסקת בתחומי פעילות נוספים אשר מדווחים תחת פעילות "אחרים" במסגרת ביאור המגזרים
בדוחותיה הכספים המאוחדים .עיקרי פעילויות אלו הינם:
 .1ביטוח -שיווק פוליסות ביטוח בעיקר בתחום הרכב ,ובנוסף בתחומי ביטוח מגוונים לרבות דירה ,בית עסק,
נסיעות לחו"ל ,תאונות אישיות ,חיים ובריאות.
 .2עסקאות טרייד-אין בגין כלי רכב שאינם מיובאים על ידי החברה.
 .3עסקאות ליסינג מימוני.
 .4עסקאות " 0ק"מ" שאינם בגין כלי רכב שיובאו על ידי החברה.
 .5השכרת נכסי נדל"ן.
 .6מכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"ל.
כמו כן ,הקבוצה עוסקת ביבוא רכבי פרארי ומזראטי לישראל )באמצעות החזקה של כ 75%-ממניות אוטו
איטליה איי .אל .בע"מ( ,ועוסקת בפעילות השקעות הכוללת שותפת במיזם בתחום ליסינג והשכרה במזרח
אירופה תחת שם המותג אוויס אוקראינה )באמצעות החזקה של כ 34%-ממניות חברת אוויס אוקראינה(.
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תחום עיסוקה העיקרי של החברה הינו ייבוא ושיווק של כלי רכב .במהלך הרבעון הראשון לשנת  2017והרבעון
הראשון לשנת  2016מכרה החברה כ 3,450 -וכ 2,880-כלי רכב חדשים ,בהתאמה .במהלך הרבעון הראשון
לשנת  2017כ 49% -מסך מחזור מכירותיה של החברה היו ללקוחות פרטיים )לעומת שיעור של כ60% -
ברבעון ה 1-לשנת  ,(2016וכ 51% -ללקוחות מוסדיים וציי רכב )לעומת שיעור של כ 40% -ברבעון הראשון
לשנת  .(2016החברה מפעילה ומנהלת חמישה מוסכים מורשים בבעלות מלאה או חלקית של החברה
)לרבות מרכז השירות המרכזי( .ובנוסף למוסכים אלו ,מספקת החברה שירותי מוסך באמצעות  45מוסכים
מורשים המופעלים על ידי זכיינים.
חברת הבת המהותית ביותר של החברה הינה פתרונות תחבורה .תחום עיסוקה העיקרי של פתרונות תחבורה
הינו מתן שירותי ליסינג והשכרה .צי כלי הרכב של החברה מונה נכון ליום  31במרס  2017כ 31,952 -כלי רכב
לעומת  30,750בתקופה מקבילה אשתקד.

אירועים עיקריים בתקופת הדוח
 .1החזקת מניות החברה
ביום  3באפריל 2017 ,השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את מניותיו בחברה,
אשר הוחזקו בעקיפין והמהוות כ 3.91%-ממניות החברה .לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח
לאחזקות ) (1984בע"מ במישרין ובעקיפין ב 100% -ממניות החברה.
 .2הנפקות ודירוגי ניירות ערך
פתרונות תחבורה מממנת את פעילותה באמצעות אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ובאמצעות אשראי חוץ
בנקאי בדרך של הנפקת אגרות חוב קונצרניות וניירות ערך מסחריים הנסחרים בבורסה לניירות ערך בתל
אביב בע"מ )להלן " -הבורסה"(.
 2.1בחודש ינואר  ,2017גייסה פתרונות תחבורה ,הנפקת  107,286,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה
ח'( ו 132,714,000-ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה ט'( בדרך של הרחבת סדרות קיימות ,סכום
ברוטו של  242,512,860ש"ח.
 2.2בחודש פברואר  ,2017גייסה פתרונות תחבורה ממשקיעים מוסדיים מסווגים ,באמצעות הקצאה
פרטית של  40,000,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב )סדרה ט( ,סכום ברוטו של כ 39,800,000-ש"ח.
 2.3ביום  27במאי ,2015 ,פרסמה פתרונות תחבורה תשקיף מדף ,שתוקן ביום  13ביולי,2015 ,
לגיוס הון עתידי באמצעות אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש
לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים .ביום  6באפריל  ,2017הודיעה פתרונות תחבורה כי רשות
ניירות ערך החליטה להאריך את התקופה להצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף של החברה עד
ליום  28במאי .2018
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מצב כספי
להלן נתונים עיקריים מתוך הדוח על המצב הכספי של הקבוצה ליום  31למרץ :2017
נכסים שוטפים

באלפי ₪

סעיף

31/03/2017

31/12/2016

הפרש

שיעור
ההפרש

מזומנים ושווי מזומנים

95,302

144,821

)(49,519

)(34%

מזומנים בנאמנות

131,096

-

131,096

חלק ניכר מהקיטון ביתרת
המזומנים ברבעון הראשון
לשנת  2017נובע מכך שחלק
מהתמורה שהתקבלה במהלך
רבעון זה בגין אגרות חוב
שהונפקו ע"י פתרונות
תחבורה מהווים יתרת
מזומנים בנאמנות שאינה
נכללת במסגרת יתרת
מזומנים ושווה מזומנים.
ראה הערה לעיל בסעיף
מזומנים שווי מזומנים

7,069

10,002

)(2,933

)(29%

לקוחות

343,881

279,873

64,008

23%

הקיטון ביתרת מיסים שוטפים
לקבל נובע מהחזרי מס
שהתקבלו בגין שומה לשנת
2015
חלק ניכר מהסיבה לעלייה
האמורה נובע מגידול בשיעור
המסירות ללקוחות ציי רכב.

חייבים ויתרות חובה

102,957

128,185

)(25,228

)(20%

נגזרים פיננסיים

-

3,813

)(3,813

צי כלי רכב מיועד
למכירה

178,638

121,465

57,173

47%

מלאי

436,198

562,457

)(126,259

)(22%

6,516

6,516

0

0%

1,301,657

1,257,132

מיסים שוטפים לקבל

נכסים המוחזקים
למכירה
נכסים שוטפים
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לאור שינויים בשער חליפין
דולר-שקל במהלך הרבעון
הראשון לשנת  ,2017יתרת
המכשירים הנגזרים ,המהווה
פוזיציה בגין שינויים בשערי
חליפין ,מוצגת כהתחייבות
שוטפת חלף הנכס שוטף.
העלייה נובעת באופן ישיר
מגידול בכמות כלי הרכב אשר
מיועדים למכירה.
חלק ניכר מהירידה נובע מכך
שיתרת המלאי לתום שנת
 2016כללה מלאי מכוניות
חדשות ששימשו למכירות
במהלך הרבעון ה 1-לשנת
 .2017כמוסבר בדוח
הדירקטוריון לשנת 2016
הגידול האמור ביתרת המלאי
לקראת תום שנת 2016
הגידול נובע בעיקרו מרכישות
מלאי מכוניות חדשות לקראת
מכירות גבוהות ברבעון
הראשון של שנת 2017
ושחרור מלאי מהמכס לאור
רפורמת מיסוי ירוק.
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נכסים לא שוטפים

31/03/2017

סעיף
הלוואות וחובות זמן
ארוך
השקעות בחברות
מוחזקות לרבות
בחברה אחרת
כלי רכב להשכרה ,נטו
רכוש קבוע ונדל"ן
להשקעה
מוניטין ונכסים בלתי
מוחשיים
נכסים בגין הטבות
עובדים
מיסים נדחים
נכסים לא שוטפים

באלפי ₪
הפרש
31/12/2016

שיעור
ההפרש

8,754

8,249

505

6%

116,690

114,540

2,150

2%

2,117,751

2,011,441

106,310

5%

396,170

389,489

6,681

2%

22,078

23,213

)(1,135

)(5%

14,088

14,038

50

7731

7,122

609

2,683,262

2,568,092

הסבר לשינויים עיקריים
חלק ניכר מהעלייה האמורה נובעת מגידול
בכמות הרכבים הנמסרים ללקוחות ציי רכב
בתנאי אשראי נדחים.
חלק ניכר מהשינוי מוסבר בהשקעה שבוצעה
במהלך הרבעון הראשון לשנת  2017בחברת
Saverone 2014 LTD
העלייה האמורה נובעת מגידול בכמות
הרכבים הנמסרים ללקוחות ציי רכב בתנאי
אשראי נדחים.
העלייה נובעת בעיקרה מהשקעה בבניית בית
הקבוצה בלוד.

9%

התחייבויות שוטפות

באלפי ₪
31/03/2017

31/12/2016

הפרש

שיעור ההפרש

746,619

737,535

9,084

1%

406,249
19,477

455,469
38,928

)(49,220
)(19,451

)(11%
-50%

מקדמות מלקוחות
והכנסות מראש

73,895

111,952

)(38,057

)(34%

ספקים ונותני שירותים

592,540

443,046

149,494

34%

מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
נגזרים פיננסיים

15
42,695
6,703

4,833
76,350
-

)(4,818
)(33,655

)(100%
)(44%

הפרשות
התחייבויות המתייחסות
לנכסים המוחזקים
למכירה
התחייבויות שוטפות

14,790
2,350

19,437
2,350

)(4,647
0

)(24%
0%

1,905,333

1,889,900

סעיף
אשראי מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
הלוואות בעלים

הסבר לשינויים עיקריים

כמחצית מהלוואת הבעלים נפרעה
במהלך הרבעון הראשון לשנת .2017
הירידה ביתרה האמורה נובעת מכך
שמקדמות רבות משולמות ע"י לקוחות
פרטיים בתום השנה הקלנדרית ,בגין
החלפות דגם שיחולו במהלך שנת הדיווח
העוקבת.
חלק ניכר מהעלייה האמורה נובע
מרכישת כלי רכב חדשים ע"י פתרונות
תחבורה.

לאור שינויים בשע"ח דולר-שקל במהלך
רבעון ראשון לשנת  ,2017יתרת
המכשירים הנגזרים ,המהווה פוזיציה
בגין שינויים בשערי חליפין ,מוצגת
כהתחייבות שוטפת חלף נכס שוטף.
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התחייבויות לא שוטפות

סעיף

31/03/2017

31/12/2016

באלפי ₪
הפרש

שיעור
ההפרש

הלוואות מתאגידים
בנקאיים

396,771

447,746

)(50,975

)(11%

אגרות חוב

986,128

792,455

193,673

24%

435

419

16

4%

2,073
36,789
7,900
29,516

2,149
42,855
7,835
31,841

)(76
)(6,066
65
)(2,325

)(4%
)(14%
1%
)(7%

1,459,612

1,325,300

עודף הפסדים על
השקעות בחב' מוחזקות
הפרשות
הכנסות מראש
הטבות עובדים
התחייבות בגין מיסים
נדחים
התחייבויות לא שוטפות

הסבר לשינויים עיקריים
חלק ניכר מהירידה נובעת מפירעונות נטו של
הלוואות מתאגידים בנקאיים שניטלו ע"י פתרונות
תחבורה .
חלק ניכר מהעלייה נובע מהרחבות של אגרות
חוב שבוצעו במהלך הרבעון הראשון לשנת
.2017

הון

באלפי ₪
סעיף
סך הכל הון

31/03/2017

31/12/2016

הפרש

שיעור ההפרש

619,974

612,908

7,066

11.5%

5
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תוצאות הפעילות
להלן סקירת תוצאות הפעילות של הקבוצה לתקופות המדווחות:

באלפי ₪
לתקופה של 3
חודשים
שהסתיימה ביום
 31למרס 2017

לתקופה של 3
חודשים
שהסתיימה ביום
 31למרס 2016

הפרש

שיעור
ההפרש

סעיף

הכנסות

920,964

845,821

75,143

9%

עלות ההכנסות

812,335

754,937

57,398

8%

רווח גולמי

108,629

90,884

17,745

20%

הוצאות מכירה,
הנהלה וכלליות

)(70,061

)(66,746

-3,315

5%

הכנסות אחרות

838

1,047

-209

-20%

הוצאות אחרות

)(846

)(228

-618

271%

38,560

24,957

13,603

55%

הכנסות מימון

70

835

-765

-92%

הוצאות מימון*

)(33,290

)(24,206

-9,084

38%

חלק הקבוצה בחברות
מוחזקות ,נטו

7,507

4,317

3,190

74%

רווח לפני מיסים על
הכנסה
הכנסות מס )הוצאות
מיסים על ההכנסה(*
רווח נקי

12,847

5,903

6,944

118%

)(1,433

2,054

)(3,487

11,414

רווח כולל אחר

רווח תפעולי

רווח כולל

2,707

31%

)(2,185

)(1,255

-930

74%

9,229

7,452

1,777

8,707

הסבר לשינויים עיקריים

חלק ניכר מהגידול בהכנסות ברבעון ראשון
 2017נובע מגידול בכמות המסירות של
כלי רכב חדשים.
חלק ניכר מהגידול בעלות ההכנסות ברבעון
ראשון  2017נובע מגידול בכמות המסירות
של כלי רכב חדשים .כמו כן ,הגידול בעלות
ההכנסות בגין מכירות כלי רכב חדשים הינו
בשיעור נמוך יותר מהגידול בהכנסות בגין
מסירות כלי רכב חדשים .הסיבה העיקרית
לאמור הינה שחלק ניכר מהרכבים שבגינם
הוכרה הכנסה במהלך שנת  2017נרכשו
לקראת תום שנת  2016כאשר שער
הדולר היה נמוך יותר מהמועדים בהם
נרכשו רכבים שנמכרו בתקופה המקבילה
אשתקד.

חלק ניכר נובע מהגידול נובע מעלייה בסך
עמלות מפיצים ,וזאת לאור גידול בכמות
מסירות כלי רכב חדשים.

העלייה בהוצאות המימון נובעת מהפסד
בגין שערוך נגזרים המשמשים להגנת שער
חליפין ,וזאת לאור הירידה המשמעותית
בשער הדולר שחלה במהלך הרבעון
הראשון של שנת .2017סך הוצאות המימון
שהוכרו הינו בסך של כ 14.2 -מיליון.
חלק ניכר מהאמור נובע משיפור ברווחיות
של אוטו-איטליה ברבעון הראשון של שנת
.2017

ההפרש האמור נובע מהפרשי תרגום בגין
השקעות בחברות כלולות.

24%

* כתוצאה מיישום לראשונה של מדיניות חשבונאית בדבר אופן מדידת הוצאות המימון בגין מכשירי חוב צמודי
המדד ,הותאמו הנתונים התוצאתיים אשר הוצגו בדוחות הכספיים הרבעוניים של שנת  2016בכדי לשקף את

6

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
שינוי המדיניות האמור .להסבר בדבר מהות שינוי המדיניות האמור ,ראה ביאור  2לדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה.

להלן ניתוח תוצאות מגזרי הפעילות של הקבוצה ,כפי שהוצגו בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה )ראה
באור  6לדוחות הכספיים המאוחדים ליום  31במרס:(2017 ,


חלק ניכר מהגידול בהכנסות מגזר מכירות כלי רכב ביחס לתקופת המקבילה אשתקד נובע מגידול
בכמות המסירות של כלי רכב חדשים .כמו כן ,חלק ניכר מהסיבה לגידול ברווחיות המגזר
בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מהחלשות הדולר במועדים בהם החברה רכשה את
כלי הרכב החדשים שנמכרו במהלך שנת  ,2017בהשוואה למועדים המקבילים בהתייחס לתקופה
אשתקד.



חלק ניכר מהשחיקה ברווחיות מגזר שירות וחלפים בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע
משינוי במנגנון ההתחשבנות מול יצרן בגין אחריות יצרן.



השיפור בתוצאות מגזר ההשכרה לזמן קצר בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מטיוב צי
הרכבים של פתרונות תחבורה ,סגירת פעילויות הפסדיות ופעולות ניהוליות אשר שיפרו את
רווחיות המגזר.



שיפור בתוצאות מגזר הליסינג התפעולי בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובע מטיוב הצי
המושכר ,ומפעולות ניהוליות אשר שיפרו את רווחיות המגזר.



השחיקה ברווחיות מגזר הרכב הכבד בהשוואה לתקופה המקבילה אשתקד נובעת בעיקרה
מהשפעות שערי חליפין.

החברה הכירה בהוצאות מימון בגין שערוך נגזרים המשמשים להגנת שער חליפין ,וזאת לאור הירידה
המשמעותית בשער הדולר שחלה במהלך הרבעון ה-הראשון של שנת  .2017סך הוצאות המימון שהוכרו
הינו בסך של כ 14.2 -מיליון ש"ח.
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נזילות ,מקורות מימון והון חוזר
נכון ליום  31למרס  ,2017לקבוצה גירעון בהון החוזר בסך של כ 603.7 -מיליון  ,₪וזאת לעומת גרעון
בהון החוזר בסך של כ 629.9 -מיליון  ₪נכון ליום  31לדצמבר  ,2016וגרעון בהון החוזר בסך של כ716.1-
מיליון  ₪נכון ליום  31למרס  .2016הקיטון המגמתי האמור בסך הגרעון בהון החוזר הינו במגמה זהה
לשיפור בתוצאות מגזר כלי רכב חדשים .הגירעון בהון החוזר נובע בעיקר מכך שהתחייבויותיה של הקבוצה
בגין רכישת כלי הרכב מוצגות בדוח על המצב הכספי הן כהתחייבויות שוטפות והן כהתחייבויות לזמן ארוך,
בעוד שצי כלי הרכב להשכרה )לרבות ליסינג תפעולי( מוצג בדוח על המצב הכספי במסגרת נכסים שאינם
שוטפים .כמו כן ,על פי כללי החשבונאות ,ההכנסות העתידיות של הסכמי הליסינג התפעולי וההשכרה
)אשר מורכבות בין השאר ממרכיב הפחת והמימון ללקוח( לא נכללות במסגרת הנכסים השוטפים
)התקשרויות חוץ מאזניות איתנות( ,בעוד שהן עומדות כנגד החזר ההתחייבויות הצפוי.
דירקטוריון החברה בוחן באופן שוטף ,את התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון האפשריים.
מקורות המימון האפשריים מתבססים ,בין היתר ,על:


ניסיון העבר של מחזור אשראי על ידי הגופים הממנים.



אפשרויות הגיוס בשוק ההון.



תשלומים עתידיים של לקוחות במסגרת חוזי הליסינג כמתואר לעיל.



הכנסות עתידיות צפויות ממכירת כלי הרכב המשמשים לפעילות השכרה וליסינג תפעולי.



הצעדים שהקבוצה נוקטת לשיפור התוצאות העסקיות במהלך  12חודשים הקרובים.



אפשרות הקבוצה ,ככל שיידרש ,לקבוע בכל עת כי קיים צורך להקטין את צי כלי הרכב ,אשר יביא
לתזרים פנוי.

בנוסף ,דירקטוריון החברה בחן את התחייבויותיה של הקבוצה למול מקורות המימון האפשריים גם
בהתחשב במצבי קיצון .דירקטוריון החברה בדעה כי כל עוד לא מתרחש מקרה קיצוני ,באפשרותה לשרת
את חובותיה ואת צרכי המזומנים שלה גם במהלך  12החודשים העוקבים ליום  31למרס  2017מבלי
להידרש לפעולות קיצוניות בקשר לפעילותה.
על אף ההון החוזר השלילי בדוח על המצב הכספי כאמור לעיל ,ולאחר שהדירקטוריון בחן את
התחייבויותיה של הקבוצה אל מול מקורות המימון כאמור ,מעריך דירקטוריון החברה כי אין בך בכדי
להצביע על בעיית נזילות בחברה וכי אין חשש סביר שהקבוצה לא תעמוד בהתחייבויותיה הקיימות
והצפויות בעתיד הנראה לעין.
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 .1תזרים המזומנים )באלפי ש"ח(:

תזרימי מזומנים ,נטו )ששימשו(

לתקופה של 3
חודשים
שהסתיימה ביום
 31למרס 2017

לתקופה של 3
חודשים
שהסתיימה ביום
 31למרס 2016

הסבר לשינויים עיקריים בתקופת הדיווח

)(2,986

)(70,191

חלק ניכר מהשינוי בתזרים המזומנים ששימש
לפעילות שוטפת נובע מירידה במלאי כלי רכב
חדשים ,וזאת בקיזוז עלייה ברכישת כלי רכב
להשכרה ,עלייה ביתרת לקוחות אשר נובעת מגידול
בשיעור מכירות כלי רכב חדשים ללקוחות ציי כלי
רכב וירידה במקדמות והכנסות מראש.

)(17,101

חלק ניכר מהירידה נובע מקיטון בסך המזומנים
אשר שימשו להשקעות ברכוש קבוע.

174,493

חלק ניכר מהשינוי נובע מכך שחלק מהתמורה
שהתקבלה במהלך הרבעון הראשון של שנת 2017
בגין הנפקת אגרות החוב בפתרונות תחבורה מהווה
מזומנים בנאמנות אשר אשר לא נכללו בתזרים
המזומנים שנבעו מפעילות מימון.

שנבעו לפעילות שוטפת

תזרימי מזומנים ,נטו )ששימשו(

)(14,878

לפעילות השקעה
תזרימי מזומנים ,נטו שנבעו

)(31,655

מפעילות מימון

האחראי על ניהול סיכוני שוק בחברה
האחראי בחברה לניהול סיכוני השוק הינו מר דוד עיני ,מנכ"ל החברה ,והאחראי בחברה לניהול סיכוני השוק
הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים ,מר יצחק שפונגין .האחראי בחברת פתרונות תחבורה לניהול סיכוני השוק הינו
מר אבישי לוי ,מנכ"ל פתרונות תחבורה ,והאחראי על סיכוני השוק הפיננסיים הינו סמנכ"ל הכספים מר אשר
אלמוזנינו.
הפיקוח על ניהול סיכוני השוק
תכנית ניהול הסיכונים הכוללת של הקבוצה מתמקדת בפעולות לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות
על הביצועים הפיננסיים של הקבוצה .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים נגזרים במטרה לצמצם חשיפות
מסוימות לסיכונים.
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תיאור סיכוני השוק ומדיניות החברה בניהולם
מבחני רגישות למכשירים פיננסים בהתאם לתנאי השוק
להלן ניתוח רגישות לשוויים ההוגן של מכשירים פיננסיים ביחס למשתני שוק שונים .נקודת המוצא בהתייחס
לכל ניתוחי הרגישות שנערכו הינה השווי ההוגן של הפריט נשוא המדידה נכון ליום  31למרץ  .2017ניתוח
הרגישות נערך בהתייחס למשתני השוק המהותיים לפעילות הקבוצה:
הנחות למבחני רגישות:
 .1לצורך קביעת השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור נעשה שימוש במחיר המצוטט בשוק ההון
ליום המאזן .לצורך קביעת השווי ההוגן של הלוואות צמודות מדד מגופים פיננסים ,הלוואות בריבית קבועה
מגופים פיננסים והלוואות בריבית משתנה מגופים פיננסים ,השתמשה החברה בשיטת היוון תזרימי
המזומנים החזויים בריבית של כ 3.05% ,2.7% -ו 2.5% -בהתאמה .לגבי נכסים/התחייבויות הצמודים
לדולר נלקחה ריבית של כ .4.2% -לגבי נכסים/התחייבויות לא צמודים נלקחה ריבית של כ.3.05% -
 .2השווי ההוגן של התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם לקוחות ליסינג מייצג את תזרים המזומנים העתידי
המהוון של לקוחות הליסינג אשר חתומים ,על פי רוב ,על הסכמים לתקופות של שלוש שנים.
 .3יש לציין כי מבחני הרגישות לירידה בשער החליפין של הדולר בהתייחס להתקשרויות חוץ מאזניות
איתנות במט"ח עם לקוחות ליסינג ,מציגים את ההשפעה המקסימאלית האפשרית ,שכן לרובן הגדול של
העסקאות קיים שער בסיס ,אשר הינו השער למועד העסקה ,ובהתאם לחוזה שנחתם להתקשרויות
כאמור ,לא ניתן לרדת מתחת לשערים אלה.
 .4ניתוח הרגישות של המכשירים השונים בוצע בערכים מקסימאליים של ) 10%תוספת או הפחתה( בגורמי
הסיכון השונים.
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רגישות לשערי ריבית  -יתרות לא צמודות
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

רווח )הפסד( משינויים

שווי הוגן

ירידה 5%

עליה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
יתרת לקוחות וחייבים בתשלומים
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים  -ריבית משתנה
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים  -ריבית קבועה

2,134

ניירות ערך מסחריים

126

אגרות חוב

4,892

מקדמות מלקוחות

261

סה"כ

7,486

)(54

)(27

35,545

27

54

127

64

)(411,623

)(64

)(127

1,069

)(556,862

)(1,072

)(2,149

63

)(223,730

)(63

)(126

2,454

)(549,701

)(2,469

)(4,954

131

)(61,487

)(131

)(263

)(3,772

)(7,565

3,754

) (1,767,858

רגישות לשערי ריבית  -יתרות צמודות מדד
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

רווח )הפסד( משינויים

שווי הוגן

ירידה 5%

עליה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
התקשרות חוץ מאזנית איתנה עם
לקוחות ליסינג

סה"כ

442

)(185,528

)(443

)(888

881
4,775

2,394

)(631,227

)(2,407

)(4,826

)(2,526

)(1,264

961,112

1,267

2,537

)(1,583

)(3,177

3,130

1,572

144,357

רגישות לשער הדולר
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים במט"ח

2,152

1,076

מכשירים נגזרים

-

-

21,515
-

)(1,076
-

)(2,152
-

יתרת לקוחות במט"ח

972

486

9,725

)(486

)(972

יתרת חייבים במט"ח

755

378

7,554

)(378

)(755

הלוואות וחובות זמן ארוך

844

422

8,437

)(422

)(844

ספקים ונותני שירותים

)(5,329

)(2,665

)(53,291

2,665

5,329

)(1,647

)(823

)(16,467

823

1,647

49

)(2

זכאים ויתרות זכות במט"ח
התקשרות חוץ מאזנית איתנה
במט"ח עם לקוחות ליסינג

5

2

סה"כ

)(2,248

)(1,124

11

1,124

)(5
2,248

דוח הדירקטוריון על מצב ענייני התאגיד
רגישות לשער היורו
רווח )הפסד( משינויים
עליה 10%

שווי הוגן

עליה 5%

רווח )הפסד( משינויים
ירידה 5%

ירידה 10%

אלפי ש"ח
מזומנים ושווי מזומנים במט"ח
ספקים ונותני שירותים
חייבים ויתרות חובה
סה"כ

291
-

146
-

2,911

)(146
-

291

146

2,911

)(146

)(291
)(291

הסברי הדירקטוריון למידת ההתאמה בין מדיניות ניהול סיכוני השוק לבין ניהול הסיכונים בפועל
לדעת הדירקטוריון ניהול סיכוני השוק בפועל על ידי הקבוצה תואם את דרכי הפעולה הראויות בניהול סיכוני
השוק הרלבנטיים ,כמפורט לעיל.
פוזיציה ואחזקה בנגזרים
עיקרי הפוזיציות וההתקשרויות של הקבוצה בעסקאות בנגזרים הינן לשם גידור סיכון שער חליפין .לפרטים
נוספים בהקשר ראה לעיל ס' א .סיכון מטבע חוץ.

הדיווח הפיננסי של התאגיד
בעריכת הדוחות הכספיים נדרשת הנהלת החברה להשתמש בשיקול דעת ,בהערכות ,באומדנים ובהנחות אשר
משפיעים על יישום המדיניות ועל הסכומים של הנכסים וההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות של החברה.
לפרטים נוספים ראה ביאור  2כז לדוחותיה הכספיים המאוחדים של החברה לשנת .2016

הליך אישור הדוחות הכספיים
דירקטוריון החברה דן בדוחות הכספיים ואישרם ביום  28במאי.2017 ,
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גילוי ייעודי למחזיקי אגרות חוב
פרטים בדבר סדרות אגרות החוב שבמחזור
סדרה /מועד
הנפקה

סך שווי
ערך נקוב
במועד
הנפקה

ריבית
נקובה
קבועה

רישום
למסחר
בבורסה
)כן/לא(

מועדי
תשלום
ריבית

במיליוני
ש"ח
ה'
אוקטובר 2006

209

ה'  -הרחבה
אפריל 2011

183

ה'  -הרחבה
דצמבר 2012

85

ה'  -הרחבה
פברואר 2014

205

ו'
מרס 2007

320

ו'  -הרחבה
אפריל 2011

83

ו'  -הרחבה
אוגוסט 2013

111

ח' -פברואר 2015

313

ח' – הרחבה ינואר
2016

180

ח' -הרחבה יולי
2016

52

ח' הרחבה -ינואר
2017

107

ט' יולי 2015

233

ט' הרחבה – ינואר
2016

70

ט' -הרחבה יולי
2016

235

ט' -הרחבה ינואר
2017

133

ט' -הרחבה
פברואר 2017

40

מועד
תשלום
קרן

פרטי
הנאמן

ע.נ נומינלי
ליום
31.3.17

ע.נ נומינלי
צמוד מדד
כולל ריבית
לשלם ליום
31.3.17

ראה הערה מס'

צמוד +
5.3%

צמוד +
5.15%

3.40%

צמוד+
2.65%

כן

כן

כן

כן

1

2

3

4

13

5

14

6

15

7

16

8

13

ערך בספרים
של יתרות
האג"ח כולל
ריבית לשלם
ליום 31.3.17

שווי שוק ליום
31.3.17
ראה הערה
כללי

במיליוני ש"ח

0

0

540

626

0

0

542

626

0

0

542

628

0

0

550

631
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פרטים בדבר סדרות ניירות ערך מסחריים שבמחזור
סך שווי
ערך נקוב
במועד
הנפקה

ריבית
נקובה
קבועה

רישום
למסחר
בבורסה
)כן/לא(

מועד
תשלום
קרן

ע.נ נומינלי ליום
31.3.17

ערך בספרים של יתרות
ניירות ערך מסחריים ליום
31.3.17

שווי שוק ליום
31.3.17
ראה הערה כללי

סדרה /מועד
הנפקה

סדרה  -2יוני
2015

75

אין

כן

9

0

0

0

סדרה  -3נובמבר
2015

68

אין

כן

10

0

0

0

סדרה  -4יוני
2016

125

אין

כן

11

125

124

125

סדרה  -5דצמבר
2016

100

אין

כן

12

100

99

99

הערות:
א .כללי
כל אגרות החוב של פתרונות תחבורה מדורגות על ידי חברת ) S&P Maalotלהלן – "מעלות"(בדירוג ל-
.negative ilA
כל ניירות הערך המסחריים מדורגים על ידי חברת מעלות בדירוג .ilA-1
למועד הדו"ח עומדת פתרונות תחבורה בכל התחייבויותיה מכח שטרי הנאמנות ולא התקיימו תנאים המקימים
עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .כמו כן ,לא נדרשה פתרונות תחבורה לבצע פעולות לפי דרישות
הנאמנים ,כהגדרתם להלן.
השווי ההוגן של אגרות החוב שהונפקו לציבור )סדרות ה' ,ח' ו -ט'( חושב על בסיס המחיר המצוטט בשוק ההון
ליום המאזן.
יצוין כי כל אחת מן הסדרות המפורטות לעיל הנה מהותית בהתאם להגדרת תקנות –הדוחות.
ביום  25באוגוסט 2016 ,אושר על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ח'( ,תיקון לשטר
הנאמנות לאגרות החוב מיום  5לפברואר) 2015 ,להלן " -שטר הנאמנות סדרה ח"( ,כל שהיקף סדרת אגרות
החוב )סדרה ח'( לא יהיה מוגבל ובכך יתאפשר לפתרונות תחבורה לבצע הרחבות סדרה ללא מגבלה ,בכפוף
ומבלי לגרוע מהתחייבויותיה בשטר הנאמנות סדרה ח'.
*ביום  20במרס  2017פרעה פתרונות תחבורה פירעון סופי של אגרות החוב )סדרה ו'(.
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ב .דיווח אודות שיעור עמידה ביחס בטחונות נדרש :
קיום יחסים שנקבעו בין היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל )יחס :(LTV
שם הסדרה

יחס הביטחונות
הנדרש

שיעור עמידה נכון ליום  31במרס 2017

אגרות חוב
)סדרה ח'(

98%

97%

אגרות חוב
)סדרה ט'(

98%

96.9%

על פי מחירון לוי יצחק נכון לחודש מרס  .2017יצויין כי בהתאם להוראות שטרי הנאמנות של כל סדרה
והתוספות להם ,שווי כלי הרכב נקבע בהתאם לשווי כלי הרכב המשועבדים ,במחירון לוי יצחק ,בניכוי מע"מ
וללא הפחתות.

ג .פירעון ריבית
 .1סדרה ה'  -התשלום הראשון ביום  30באפריל  2007והאחרון ביום  30באוקטובר .2016
 .2סדרה ו'  -התשלום הראשון ביום  20בספטמבר  2007והאחרון שולם ביום  20במרס .2017
 .3סדרה ח' – תשלום רבעוני ,התשלום הראשון ביום  10במאי  2015והאחרון ביום  10באוגוסט .2023
 .4סדרה ט' – תשלום רבעוני ,התשלום הראשון ביום  10בנובמבר  2015והאחרון ביום  10באוגוסט .2023
לפירוט נוסף בדבר מועדי פירעון ריבית ומועדי תשלום ראה ביאור  13בדוחות הכספיים לשנת .2016
ד .פירעון קרן
 .5סדרה ה'  -שמונה תשלומים שנתיים שווים ,ביום  30באוקטובר של כל אחת מהשנים .2009-2016
 .6סדרה ו'  -שמונה תשלומים שנתיים שווים ,ביום  20במרס של כל אחת מהשנים .2010-2017
 .7סדרה ח' – שלושים וארבע תשלומים רבעוניים החל מיום  10במאי 2015 ,ועד יום  10באוגוסט .2023
 .8סדרה ט' – שלושים ושניים תשלומים רבעוניים החל מיום  10בנובמבר 2015 ,ועד יום  10באוגוסט .2023
 .9ניירות ערך מסחריים סדרה  – 2תשלום אחד ששולם ביום  27ביוני .2016
 .10ניירות ערך מסחריים סדרה  – 3תשלום אחד ששולם ביום  23בנובמבר .2016
 .11ניירות ערך מסחריים סדרה  – 4תשלום אחד שישולם ביום  19ביוני .2017
 .12ניירות ערך מסחריים סדרה  – 5תשלום אחד שישולם ביום  30בנובמבר .2017
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ה .פרטי הנאמנים לסדרות אגרות החוב )"הנאמנים"(
 .13סדרה ה'  -משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ )לשעבר" :זיו האפט חברה לנאמנויות בע"מ"( .איש
הקשר  -מר רמי סבטי )טלפון  .(03-6374352כתובת  -רח' דרך מנחם בגין  ,46-48ת"א.66184 ,
 .14סדרה ו'  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .איש הקשר -מר יוסי רזניק )טלפון .(03-6389200
 -רח' יד חרוצים  ,14ת"א.67778 ,

כתובת

 .15סדרה ח'  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ .איש הקשר -מר יוסי רזניק )טלפון .(03-6389200
 -רח' יד חרוצים  ,14ת"א.67778 ,

כתובת

 .16סדרה ט'  -הרמטיק נאמנות ) (1975בע"מ .איש הקשר  -מר דן אבנון ו/או גב' מרב עופר  -אורן
)טלפון  .(03-5274867כתובת -רח' הירקון  ,113ת"א.63573 ,
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ישיבות דירקטוריון
בתקופת הדוח ,התקיימו  3ישיבות של דירקטוריון החברה.

הדירקטוריון מביע את הערכתו לעובדי הקבוצה ולהנהלה על עבודתם המסורה.

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל

בנימין גבאי *(
חבר הדירקטוריון

תאריך 28 :במאי2017 ,

*( חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי 2017 ,לחתום על דוח
הדירקטוריון.
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פרק  - 7ניהול החברה

 .7.1דירקטוריון החברה
להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה:

תפקיד

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה

שם:
מספר זיהוי

51936656

תאריך לידה

1.8.1953

מען להמצאת כתבי בי-דין

פיינשטיין  ,41תל אביב

נתינות
תחילת כהונה כדירקטור

ישראלית
15.8.1993

חברות בוועדת דירקטוריון

טרם נקבע

האם הנו דח"צ  /דב"ת?

לא
טרם נערך דיון

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית  /כשירות מקצועית
הדירקטור הנו עובד של החברה ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

כן .מכהן גם כמנכ"ל החברה כאמור לעיל

השכלה

חשבונאות ,אוניברסיטת תל אביב

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון החברה ,מנכ"ל ויו"ר
דירקטוריון חברת המזרח לאחזקות בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון יו.אם.אי סוכנות לביטוח בע"מ ,יו"ר
דירקטוריון UTI

תאגידים בהם משמש כדירקטור

מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון בחברות :בית
ויקטוריה בע"מ ,מיוגה בע"מ ודוד עיני ניהול
והשקעות בע"מ ,מנהל ודירקטור בחברות :פארק
מוטורס בע"מ ,הפצת רכב דרום בע"מ ,בית
קדימה תל אביב בע"מ ,אחוזת יפו )ג.ע בע"מ,
קרדן שותפויות בע"מ טאלדן מוטורס בע"מ,
כרמים סנטר  2016בע"מ ,ג'י.אם-יו.אם.איי-
טכנולוגיות מחקר ופיתוח ,יו.טי.אס-יוניברסל
פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"(.

קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

מר דוד עיני הנו בעל שליטה בחברה ,והנו אחיינו
של מר משה )מוריס( עיני שאף הוא בעל שליטה
בחברה ,בן דודו של דניאל עיני ובנה של הילדה
עיני.

ז1-

תפקיד

מאיר דניאל עיני
דירקטור

שם:
מספר זיהוי

58716978

תאריך לידה

28.2.1964

מען להמצאת כתבי בי-דין

הרצפלד  ,20הרצליה

נתינות

ישראלית

תחילת כהונה כדירקטור

חודש מרץ ) 2017כיהן כדירקטור חליף מחודש
יולי (2011

חברות בוועדת דירקטוריון

טרם נקבע
לא

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית  /כשירות מקצועית

טרם נערך דיון

הדירקטור הנו עובד של החברה ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

כן .מנכ"ל חברה קשורה  -חברת המזרח לשיווק בע"מ

השכלה

 3שנים לימודי כלכלה וחשבונאות ללא תואר,
אוניברסיטת תל אביב

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

מנכ"ל משותף של חברת המזרח ) 19שנים(

תאגידים בהם משמש כדירקטור

יוניברס מוטורס ישראל בע"מ; פתרונות
תחבורה; פארק מוטורס בע"מ; י.ט.ס .מערכות
בע"מ; מונדו פיגומים בע"מ; פרוטוטק בע"מ

קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

כן .בנו של מר משה )מוריס( עיני ,אחיין של גב'
הילדה עיני ובן דודו של מר דוד עיני ,הנמנים על
היחידים בעלי השליטה בחברה

שם:
תפקיד

אביהו בן-נון
דירקטור

מספר זיהוי

006710891

תאריך לידה

24/12/1939

מען להמצאת כתבי בי-דין

הזורעים  ,77שדמה

נתינות
תחילת כהונה כדירקטור

ישראלית
שנת 1992

חברות בוועדת דירקטוריון

טרם נקבע

האם הנו דח"צ  /דב"ת?

לא
טרם נערך דיון

האם הנו דח"צ  /דב"ת?

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות
ז2-

חשבונאית ופיננסית  /כשירות מקצועית
הדירקטור הנו עובד של החברה ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

לא

השכלה

תואר ראשון כללי בתחום המדעים ,אוניברסיטת
אובורן ,ארה"ב; תואר שני בלימודי ניהול
מתקדמים ,אוניברסיטת הארוורד ,ארה"ב

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

דירקטור בקרדן ישראל ) 25שנים(; דירקטור
בחברה ) 25שנים(; יו"ר דירקטוריון  Firstישראל
)מלכ"ר דרך הטכניון  -מכון טכנולוגי לישראל(
) 13שנים(; בעלים ומנהל  -א.ב.נ בריבוע השקעות
ונכסים בע"מ ) 25שנים(

תאגידים בהם משמש כדירקטור

יו"ר דירקטוריון  -א.ב.נ בריבוע השקעות ונכסים
בע"מ

קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

לא

שם:
תפקיד

אייל אליהו האן
דירקטור

מספר זיהוי

027787787

תאריך לידה

5.6.1970

מען להמצאת כתבי בי-דין

ויינשל  2/28תל אביב

נתינות
תחילת כהונה כדירקטור

ישראלית
1.1.2016

חברות בוועדת דירקטוריון
האם הנו דח"צ  /דב"ת?
האם החברה רואה בו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית  /כשירות מקצועית
הדירקטור הנו עובד של החברה ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו
השכלה

טרם נקבע
לא
טרם נערך דיון

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

תאגידים בהם משמש כדירקטור
קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה
ז3-

לא
תואר ראשון בכלכלה ומנהל עסקים -
אוניברסיטת תל אביב; תואר שני במנהל עסקים
)התמחות במימון( INSGAD -
יו"ר ומנכ"ל  -בייטמן ליטויין ,ישראל ) 3שנים(;
מנהל פיתוח עסקי -בנק הפועלים )שנה(; מנהל
מיזוגים ורכישות  -דויטשה בנק ) 6שנים(; מנהל
בנקאות השקעות  -דויטשה בנק )שנתיים(;
דירקטור בחברה )כשנה וחצי(
נ.י .מדיקל בע"מ )יו"ר הדירקטוריון(
לא

תפקיד

בנימין חגאי גבאי
דירקטור

שם:
מספר זיהוי

022973606

תאריך לידה

16.3.67

מען להמצאת כתבי בי-דין

עמרי 24א' תל אביב

נתינות
תחילת כהונה כדירקטור

ישראלית
1.1.2015

חברות בוועדת דירקטוריון

טרם נקבע

האם הנו דח"צ  /דב"ת?

לא
בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית

האם החברה רואה בו כבעל מומחיות
חשבונאית ופיננסית  /כשירות מקצועית
הדירקטור הנו עובד של החברה ,של חברה בת
או חברה קשורה שלו או של בעל עניין בו

נותן שירותים לבעלת השליטה ,חברת המזרח
לאחזקות בע"מ

השכלה

תואר ראשון בחשבונאות וכלכלה  -אוניברסיטת
תל אביב; תואר ראשון במשפטים  -אוניברסיטת
תל אביב

עיסוק ב 5 -השנים האחרונות

שותף במשרד רואי חשבון קוסט ,פורר ,גבאי את
קסירר )כ 16 -שנים עד לשנת  ;(2014מנהל חברת
ייעוץ  -ב.ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ )1.1.2015
ואילך(; יו"ר דירקטוריון פתרונות תחבורה
)מחודש נובמבר (2016

תאגידים בהם משמש כדירקטור

פתרונות תחבורה )יו"ר הדירקטוריון(;
טטרקטיס טריידינג בע"מ; מינואט טריידינג
בע"מ

קרבה משפחתית לבעל עניין בחברה

חתנו של מר משה )מוריס( עיני ,שהנו בעל שליטה
בחברה

 .7.2נושאי משרה בכירה
שם

דוד עיני  -מנכ"ל החברה )מכהן גם כיו"ר
הדירקטוריון של החברה; ראו סעיף  7.1לעיל(

שם

יצחק שפונגין

מס' זיהוי

14946370

תאריך לידה

24.6.1956

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של סמנכ"ל הכספים של החברה
החברה או בבעל עניין
תואר ראשון בחשבונאות  -המכללה למנהל

השכלה
ז4-

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל כספים בחברה;
מהחברות הבנות של החברה

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

גלית עיני

מס' זיהוי

032960379

תאריך לידה

27.8.1978

דירקטור

בחלק

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של סמנכ"ל שיווק ומכירות
החברה או בבעל עניין
תואר ראשון במדעי ההתנהגות  -המכללה

השכלה

האקדמית תל אביב-יפו; תואר שני במנהל
עסקים -המכללה למנהל
עיסוקו בחמש השנים האחרונות

סמנכ"ל שיווק ומכירות )משנת (2012

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

כן .בתו של מר דוד עיני )בעל שליטה בחברה
ומכהן כיו"ר הדירקטוריון ומנכ"ל החברה(

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

אליהו אסולין

מס' זיהוי

059743286

תאריך לידה

14.07.1965

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של סמנכ"ל שירות תפעול וחלפים
החברה או בבעל עניין
השכלה

 12שנות לימוד; לימודי תעודה ניתוח מערכות
מידע; לימודי תעודה מתכנת מערכות מידע

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

משנה למנכ"ל אלבר שירותי מימונית בע"מ 9 -
שנים

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

אבישי לוי

מס' זיהוי

058430992

תאריך לידה

2.12.1963

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של מנכ"ל פתרונות תחבורה
ז5-

החברה או בבעל עניין
תואר ראשון ,כללי ,אוניברסיטת אלבמה,

השכלה

ארה"ב; תואר שני ,מנהל עסקים ,אוניברסיטת
תל אביב
עיסוקו בחמש השנים האחרונות

יועץ בתחום ההייטק באלביט מערכות בע"מ -
במשך שנתיים; יועץ בתחום ההייטק בנס
טכנולוגיות בע"מ  -במשך שנתיים; סמנכ"ל
שירות וחלפים בחברה  -במשך  3שנים; מנכ"ל
פתרונות תחבורה מיום  20ביולי  2016ואילך

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

דורון ליאור

מס' זיהוי

056006927

תאריך לידה

31.8.1959

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של מנכ"ל UTI
החברה או בבעל עניין
השכלה

הנדסת מכונות ,אוניברסיטת תל אביב; מנהל
עסקים ,אוניברסיטת בן גוריון ובוסטון

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנכ"ל UTI

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

עינת אסולין

מס' זיהוי

033180431

תאריך לידה

20.9.1976

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של חשבת החברה
החברה או בבעל עניין
תואר ראשון במנהל עסקים  -חשבונאות -

השכלה

המכללה למנהל; תואר שני במנהל עסקים -
מימון  -המכללה למנהל
עיסוקו בחמש השנים האחרונות

חשבת החברה

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא
ז6-

שם

שלמה אסולין

מס' זיהוי

027114370

תאריך לידה

14.1.1974

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של מנהל פיתוח עסקי ותשתיות
החברה או בבעל עניין
השכלה

תואר ראשון במנהל עסקים  -חשבונאות -
המכללה למנהל; תואר שני במנהל עסקים -
מימון  -המכללה למנהל

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהל פיתוח עסקי בחברות בנות של החברה )5
שנים(; מנהל נכסים ותשתיות בחברה ) 4שנים(

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

נורית צוררו

מס' זיהוי

024886053

תאריך לידה

4.9.1970

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של מנהלת משאבי אנוש
החברה או בבעל עניין
תואר ראשון במדעי החברה ,אוניברסיטה

השכלה

הפתוחה; תואר
אוניברסיטת תל אביב

שני

עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהלת משאבי אנוש בחברה

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

שם

שמואל זמיר

מס' זיהוי

057486086

תאריך לידה

20.3.1962

בלימודי

עבודה,

התפקיד אותו ממלא בחברה ,בחברה בת של מנהל אגף מערכות מידע
החברה או בבעל עניין
תואר ראשון במנהל עסקים  -אוניברסיטת דרבי;
הנדסאי מחשבים  -מכללת תל אביב; קורס ניהול
טכנולוגיית המידע  -מכללת ג'ון ברייס; קורס

השכלה

ניהול עסקי למנהלי מערכות מידע  -מייקרוסופט
ז7-

וג'ון ברייס
עיסוקו בחמש השנים האחרונות

מנהל אגף מערכות מידע בחברה

בן משפחה של בעלי עניין בתאגיד

לא

האם מורשה חתימה עצמאי בחברה

לא

 .7.3הוראות תקנון החברה ביחס לדירקטוריון החברה ונושאי משרה
להלן יפורטו עיקרי ההוראות מתקנון החברה בדבר המספר המרבי והמזערי של הדירקטורים של
החברה ,דרכי מינויים או בחירתם ,משך כהונתם ,מילוי מקומם ,סיום כהונתם ,שכרם ומנויי וועדות
הדירקטוריון והסמכויות שניתן להעניק להן .בנוסף יפורטו עיקרי הוראות מסוימות מתקנון החברה
בדבר נושאי המשרה בחברה .מובהר כי התיאור המובא להלן הנו תמציתי ,ועל כן אינו מהווה תחליף
לעיון בנסח המלא של תקנון החברה; כן יובהר ,כי הוראות התקנון המתוארות להלן טרם אומצו על
ידי החברה ,וההחלטה בדבר אימוצן תיכנס לתוקף ,בכפוף להנפקה לציבור ,בפועל ,של איגרות החוב
ורישומן למסחר בבורסה על פי התשקיף.
מובהר כי בכל מקרה של סתירה בן הוראות תקנון החברה לבין הוראות שלא ניתן להתנות עליהן
בחוק החברות או בחוק ניירות ערך ,או בכל תקנה מכוחם ,יגברו ההוראות האמורות על הוראות
תקנון החברה.
סמכויות הדירקטוריון ותפקידיו
.7.3.1

לדירקטוריון יהיו כל הסמכויות והכוחות הנתונים לו על פי התקנון ,על פי חוק החברות
ועל פי כל דין .מבלי לגרוע מהוראות התקנון ,הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה
ויפקח על ביצוע תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו.

.7.3.2

סמכות של החברה שלא הוקנתה בחוק או בתקנון לאורגן אחר ,רשאי הדירקטוריון
להפעילה.

מינוי דירקטוריון ,הפסקת כהונה וזכויות הצבעה
.7.3.3

הדירקטורים ,ובכללם הדירקטורים החיצוניים ,ייקבע מעת לעת על ידי האסיפה הכללית
1

השנתית ,ובלבד שלא יפחת משלושה ולא יעלה על חמישה-עשר .
.7.3.4

הדירקטורים ימונו באסיפה השנתית ,ומשך כהונתם ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,הנו
עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה לאחר מועד המינוי .על אף האמור לעיל,
אם לא מונו דירקטורים באסיפה השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה
השנתית הקודמת .דירקטורים שנסתיימה תקופת כהונתם יוכלו להתמנות שוב.

.7.3.5

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית ,לא ימונה דירקטור באסיפה
השנתית ,אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו ,או אם בעל מניות בחברה המבקש

1

נכון למועד טיוטת תשקיף זו מכהנים בחברה חמישה דירקטורים.
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להציעו ,הגיש למשרד ,לא יאוחר מתום שבעה ימים מיום פרסום ההודעה על האסיפה,
מסמך בכתב חתום על ידי בעל המניות ,המודיע על כוונת אותו בעל מניות להציע כי מועמד
זה ימונה כדירקטור ,כשלמסמך זה מצורפת הסכמתו בכתב של המועמד לכהן כדירקטור.
.7.3.6

הדירקטוריון רשאי ,מפעם לפעם ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,בין על
מנת למלא משרתו של דירקטור שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או
דירקטורים נוספים ,ובלבד שהמספר הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי
הקבוע בסעיף  7.3.3לעיל .דירקטור שמונה כאמור ,יסיים את כהונתו בתום האסיפה
השנתית שתתקיים לאחר מינויו ויוכל להתמנות שוב.

.7.3.7

החברה רשאית ,באסיפה מיוחדת ,למנות דירקטור או דירקטורים נוספים לחברה ,בין אם
לשם מילוי משרה שהתפנתה מכל סיבה שהיא ובין אם בתור דירקטור או דירקטורים
נוספים ,ובלבד שמספר הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע בסעיף 7.3.3
לעיל .דירקטורים שמונו ,כאמור ,למעט הדירקטורים החיצוניים ,יסיימו את כהונתם
בתום האסיפה השנתית שתתקיים לאחר מינויים.

.7.3.8

האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,
לפי העניין ,תחל במועד מאוחר יותר ממועד מינויו.

.7.3.9

על אף כל האמור לעיל ,האסיפה הכללית רשאית בכל עת ,בהחלטה ברוב רגיל ,להעביר
ממשרתו כל דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני תום תקופת כהונתו ,ובלבד שתינתן
לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה הכללית .כן רשאית כל
אסיפה כללית ,בהחלטה ברוב רגיל ,למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו ,כאמור
לעיל ,אדם אחר כדירקטור .דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה
אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.

.7.3.10

מבלי לפגוע בהוראות כל דין ,תפקע כהונתו של דירקטור ,למעט דירקטור חיצוני ,לפני
תום התקופה שלה התמנה אם נמסרה לו דרישה חתומה בידי שני שלישים ,לפחות,
מהדירקטורים המכהנים באותה עת ,להתפטר ממשרתו.

.7.3.11

אם התפנתה משרת דירקטור ,יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל עניין כל עוד
מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בסעיף 7.3.3
לעיל .פחת מספר הדירקטורים ממספר זה ,לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא אך
ורק כדי למלא את מקום הדירקטור שהתפנה או לשם כינוס אסיפה כללית למטרת מינוי
דירקטורים נוספים ,ועד לכינוס האסיפה הכללית כאמור ,יוכלו לפעול לשם ניהול עסקי
החברה רק בעניינים שאינם סובלים דיחוי ,אך לא לכל מטרה אחרת.

.7.3.12

בכפוף להוראות חוק החברות ,רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי
תפקידם כדירקטורים.
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דירקטור חליף
.7.3.13

דירקטור רשאי למנות לו חליף וזאת בכפוף לאישורו כדירקטור חליף על ידי הדירקטוריון
)"דירקטור חליף"( .על אף האמור לעיל ,לא ימונה ולא יכהן כדירקטור חליף מי שאינו
כשיר להתמנות כדירקטור ,וכן מי שמכהן כדירקטור בחברה או כדירקטור חליף
לדירקטור בחברה או כנציג תאגיד.

.7.3.14

דינו של דירקטור חליף כדין הדירקטור לו מונה כחליף ,והוא יהיה רשאי להיות נוכח
בישיבות דירקטוריון ו/או ועדות דירקטוריון ,להשתתף ולהצביע בהן ,כפי שהיה רשאי
לעשות הדירקטור שמינה אותו.

.7.3.15

דירקטור שמינה דירקטור חליף רשאי ,בכפוף להוראות הדין ,לבטל בכל עת את המינוי.
כמו כן ,תתפנה משרת דירקטור חליף ,כל אימת שמשרת הדירקטור ,אשר מינהו
כדירקטור חליף ,התפנתה בכל דרך שהיא.

.7.3.16

כל מינוי של דירקטור חליף או ביטול המינוי ,כאמור לעיל ,יעשו בהודעה בכתב שתימסר
לדירקטור החליף ולחברה ,ויכנס לתוקפו לאחר מסירת כתב המינוי ,כאמור או במועד
שנקבע בכתב המינוי ,לפי המאוחר.

.7.3.17

בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד
השתתפותו בישיבות הדירקטוריון.

דירקטורים חיצוניים
.7.3.18

בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים ,ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק החברות
לעניין זה.

ועדות הדירקטוריון
.7.3.19

בכפוף לחוק החברות ,הדירקטוריון רשאי ,כפי שימצא לנכון ,להקים ועדות דירקטוריון,
בנות שני חברים או יותר ,ולאצול להן מסמכויותיו .על אף האמור לעיל ,הדירקטוריון לא
רשאי להאציל מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן:
.7.3.19.1

קביעת מדיניות כללית לחברה;

.7.3.19.2

חלוקה ,אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת
שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

.7.3.19.3

קביעת עמדת הדירקטוריון בעניין הטעון אישור האסיפה הכללית או מתן
חוות דעת כאמור בסעיף  329בחוק החברות;

.7.3.19.4

מינוי דירקטורים ,אם הדירקטוריון רשאי למנותם;

.7.3.19.5

הנפקה או הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או
הניתנים למימוש למניות ,או של סדרת איגרות חוב ,למעט כמפורט בסעיף
)288ב( לחוק החברות;
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.7.3.19.6

אישור דוחות כספיים;

.7.3.19.7

אישור דירקטוריון לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי
הוראות סעיפים  255ו 268-עד  275לחוק החברות.

הדירקטוריון רשאי להקים ועדות בנושאים המנויים בסעיף  7.3.19לעיל לשם המלצה
בלבד; בוועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו ,לא יכהן מי שאינו חבר
דירקטוריון; בוועדת דירקטוריון שתפקידה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד ,יכול
שיכהנו גם מי שאינם חברי דירקטוריון.
.7.3.20

החלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בוועדת דירקטוריון על פי סמכות שהואצלה לה
מסמכויות הדירקטוריון ,כמוה כהחלטה שהתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון,
אלא אם נקבע ,במפורש ,אחרת ,על ידי הדירקטוריון ,לעניין מסוים או לגבי ועדה
מסוימת .הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב ,לצמצם או לבטל אצילת סמכויות לוועדת
דירקטוריון ,ואולם אין בצמצום או ביטול סמכויות כאמור ,כדי לפגוע בתוקפה של
החלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר ,שלא ידע על ביטולה.

.7.3.21

המניין החוקי לפתיחת ישיבה של ועדת דירקטוריון יהיה שני חברי ועדה המכהנים במועד
הישיבה ,הם או חליפיהם ,כל עוד לא נקבע אחרת על ידי הדירקטוריון.

.7.3.22

הוראות הכלולות בתקנון בעניין פעולות הדירקטוריון ,יחולו ,בשינויים המחויבים ,גם על
ועדות הדירקטוריון ,כל עוד לא באו במקומן הוראות שניתנו על ידי הדירקטוריון ,לעניין
זה ,והכל בכפוף להוראות חוק החברות.

.7.3.23

ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה.
החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אישור הדירקטוריון ,יובאו
לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון.

ועדת ביקורת
.7.3.24

הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת יהיה בהתאם לקבוע בחוק החברות.

.7.3.25

תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות כל תפקיד אחר אשר יוטל
עליה על ידי הדירקטוריון.

.7.3.26

המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת יהיה בהתאם לקבוע בחוק
החברות.

פעולות הדירקטוריון
.7.3.27

בכפוף להוראות התקנון ,הדירקטוריון רשאי להתכנס לשם ביצוע תפקידיו ולדחות את
ישיבותיו ולהסדיר את פעולותיו ודיוניו כפי שימצא לנכון.

.7.3.28

הדירקטוריון ימנה אחד מבין חבריו לכהן כיושב ראש הדירקטוריון )"יושב ראש
הדירקטוריון"( .כן רשאי הדירקטוריון להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון
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ולמנות אחר תחתיו .הדירקטוריון רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב ראש
הדירקטוריון ,אשר ישמש כממלא מקומו בהיעדרו .הדירקטוריון רשאי לקבוע את
התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם .אם לא נקבעה תקופה
כאמור ,יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם ,כל עוד הם מכהנים כדירקטורים.
.7.3.29

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן .נעדר יושב ראש
הדירקטוריון מישיבת דירקטוריון ,על פי הודעה שמסר מראש ,או לא הופיע לישיבת
דירקטוריון תוך  15דקות מהמועד שנקבע לקיום הישיבה )"היעדרות"( ,כי אז ישב בראש
הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון )אם מונה כזה( .בהיעדרם של יושב ראש
הדירקטוריון וסגנו ,מהישיבה ,גם יחד ,יבחרו חברי הדירקטוריון הנוכחים ,באחד
מביניהם כיושב ראש הישיבה.

.7.3.30

הדירקטוריון יתכנס לישיבותיו לפי צרכי החברה ולפחות אחת לשלושה חודשים.

.7.3.31

יושב ראש הדירקטוריון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת ,ולקבוע את המקום והמועד
לקיום ישיבת הדירקטוריון.

.7.3.32

הודעה מראש על כינוס הדירקטוריון תינתן לכל חברי הדירקטוריון ,זמן סביר לפני מועד
כינוס הדירקטוריון .על אף האמור ,רשאי הדירקטוריון ,במקרים דחופים ובהסכמת רוב
חברי הדירקטוריון ,להתכנס לישיבה ללא הודעה.

.7.3.33

המניין החוקי לפתיחת ישיבת דירקטוריון יהיה רוב חברי הדירקטוריון .לא נכח בישיבת
הדירקטוריון בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת הישיבה מנין חוקי ,תידחה
הישיבה למועד אחר עליו יחליט יו"ר הדירקטוריון ,או בהעדרו הדירקטורים שנכחו
בישיבה שזומנה ,ובלבד שעל מועד הישיבה הנדחית תמסר הודעה של ) 48ארבעים ושמונה(
שעות מראש לכל הדירקטורים .המנין החוקי לפתיחת ישיבה נדחית יהיה כל מספר
משתתפים שהוא .למרות האמור לעיל ,המנין החוקי לדיון והחלטה בדירקטוריון בדבר
הפסקת או השעיית המבקר הפנימי מתפקידו יהיה רוב חברי הדירקטוריון.

הצבעה בדירקטוריון
.7.3.34

בהצבעה בדירקטוריון יהיה קול אחד לכל דירקטור .החלטות הדירקטוריון יתקבלו ברוב
קולות הדירקטורים הנוכחים בישיבה ומצביעים בה ,מבלי להביא בחשבון את קולות
הנמנעים .ליושב ראש הדירקטוריון לא יהיה קול נוסף או מכריע .היו הדעות שקולות,
תיחשב הצעת החלטה שעליה הצביעו חברי הדירקטוריון כנדחית.

.7.3.35

הדירקטוריון רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת ובלבד שכל
הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן .הדירקטוריון רשאי להסדיר
את האופן והדרכים לניהולה של ישיבה באמצעי תקשורת.

.7.3.36

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל ,ובלבד שכל הדירקטורים
הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בעניין שהובא להחלטה הסכימו שלא להתכנס לדיון
באותו עניין .ההחלטות שנתקבלו על פי סעיף זה ,לרבות ההחלטה שלא להתכנס ,תיחתם
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בידי יושב ראש הדירקטוריון ותהא תקפה ,לכל דבר ועניין ,כאילו נתקבלה בישיבת
דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.
.7.3.37

הדירקטוריון יגרום לכך כי ייערכו פרוטוקולים של ההליכים בישיבות הדירקטוריון.

פטור ,ביטוח ושיפוי
.7.3.38

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה לפטור נושא משרה בה ,מאחריותו ,כולה או
מקצתה ,בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה.

.7.3.39

בכפוף להוראות כל דין ,רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נושא משרה
בה ,בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה ,בכל אחד
מאלה:
.7.3.39.1

הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר;

.7.3.39.2

הפרת חובת אמונים כלפי החברה ,ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב
והיה לו יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;

.7.3.39.3

חבות כספית שתוטל עליו לטובת אדם אחר;

.7.3.39.4

הוצאות שהוציא נושא משרה בכירה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל
בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,בכלל זה שכר טרחת עורך דין.

.7.3.39.5

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור
בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך.

.7.3.39.6

.7.3.40

כל אירוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא
משרה על פי כל דין.

בכפוף להוראות כל דין -
.7.3.40.1

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה ,בשל חבות
או הוצאה שהוטלה עליו או שיוציא עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא
משרה בה ,בכל אחד מאלה )"התחייבות לשיפוי"( -
)א(

כמפורט בתקנת משנה  7.3.41.1להלן ,ובלבד שההתחייבות לשיפוי
תוגבל לאירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות
החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום השיפוי
המרבי כהגדרתו להלן ,ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים
שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן
ההתחייבות או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם
סבירים בנסיבות העניין;

)ב(

כמפורט בסעיפים  7.3.41.2או  7.3.41.6להלן;
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.7.3.40.2

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  7.3.40.1לעיל ,החברה רשאית לשפות נושא
משרה בה בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף  7.3.41להלן,
שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.

.7.3.40.3

.7.3.41

סכום השיפוי המצטבר שתשלם החברה בגין חבות כספית ,לכל נושאי
המשרה ,על פי כתבי השיפוי שיוצאו להם על ידי החברה על פי החלטת
השיפוי ,ביחס לחבויות כספיות שיוטלו עליהם ,בגין אחד או יותר מסוגי
האירועים שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת
מתן ההתחייבות לשיפוי ,לא יעלה על  25%מההון העצמי של החברה על פי
דוחותיה הכספיים האחרונים  ,שפורסמו לפני תשלום השיפוי בפועל,
בתוספת סכומים שיתקבלו ,ככל שיתקבלו ,מחברות ביטוח במסגרת ביטוח
דירקטורים ונושאי משרה בו התקשרה ו/או תתקשר החברה מעת לעת
)"סכום השיפוי המרבי"( .יובהר כי התחייבות החברה לשיפוי נושאי
המשרה הינה בנוסף ומעל ,ולאחר מיצוי הזכות לקבלת סכומי שיפוי
כלשהם בגין האירועים ברי השיפוי מאת המבטח/ים מהם רכשה החברה
ביטוח לאחריות נושאי המשרה.

התחייבות לשיפוי או שיפוי ,כאמור בסעיף  7.3.40לעיל ,יכול שיינתנו בשל חבות או
הוצאה כמפורט בסעיפים  7.3.41.1עד  7.3.41.6להלן ,שהוטלה על נושא המשרה עקב
פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה ,כדלקמן:
.7.3.41.1

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק
דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

.7.3.41.2

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
משרה עקב חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל
חקירה או הליך ,ואשר הסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו ומבלי
שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או שהסתיים ללא הגשת
כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה
שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי;

.7.3.41.3

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא נושא
המשרה או שחויב בהן בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או
בשמה או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

.7.3.41.4

חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בכירה בשל תשלום עבור נפגע הפרה
כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך.

.7.3.41.5

הוצאות שהוציא נושא משרה בכירה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל
בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות ,בכלל זה שכר טרחת עורך דין.
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.7.3.41.6

.7.3.42

כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא
משרה.

בכפוף להוראות כל דין -
.7.3.42.1

החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות כל אדם לרבות נושא משרה
בחברה ,המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה
אחרת שהחברה מחזיקה בה מניות ,במישרין או בעקיפין ,או שלחברה עניין
כלשהו בה )"דירקטור בחברה האחרת"( ,בכפוף להוראת סעיף 7.3.40

לעיל ,אשר תחול בשינויים המחויבים.
.7.3.42.2

מבלי לגרוע מן האמור בסעיף  7.3.42.1לעיל ,החברה רשאית לשפות
דירקטור בחברה האחרת בדיעבד ,בשל חבות או הוצאה כמפורט בסעיף
 7.3.41לעיל ,שהוטלה עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור
בחברה האחרת.

.7.3.43

בכפוף להוראות חוק החברות ,החברה רשאית לתת התחייבות מראש לשפות עובד או
פקיד של החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית
שהוטלה עליו לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד
של החברה.
.7.3.43.1

בכפוף להוראות חוק החברות ,אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את
החברה ,בכל דרך שהיא ,לעניין התקשרותה בחוזה ביטוח ,או לעניין מתן
פטור או שיפוי:

.7.3.43.2

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת ,ככל שהביטוח,
הפטור או השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

.7.3.43.3

בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת ,לרבות
אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,עובדים ,קבלנים או יועצים.

 .7.4פרטים נוספים
המשרד הרשום של החברה

-

המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד.

רואי החשבון של החברה

-

ליוואי את ליוואי רואי חשבון.

עורכי הדין ההנפקה

-

פישר בכר חן וול אוריון ושות'.
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פרק  - 8בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה

8.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה
8.1.1

תגמולים שניתנו לבעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה או בחברה בשליטתה
להלן פירוט התגמולים שניתנו בשתי שנות הכספים שקדמו לתאריך התשקיף,
לכל אחד מששת בעלי התגמולים הגבוהים ביותר מבין נושאי המשרה הבכירה
בחברה או בתאגיד בשליטתה )בכללם ,שלושה נושאי המשרה הבכירה בעלי
התגמולים הגבוהים ביותר בחברה( ,ואשר ניתנו לו בקשר עם כהונתו בחברה או
בתאגיד שבשליטתה )התגמולים מובאים במונחי עלות לחברה(:

ח1-

שנת 2016
פרטי מקבל התגמולים

שם
מר יואב הורביץ
מר דוד עיני
מר דורון ליאור
מר יצחק שפונגין
מר אבישי לוי

גלית עיני

תגמולים בעבור שירותים
)אלפי ש"ח(
היקף
משרה

תפקיד
מנכ"ל פתרונות תחבורה
ומשנה למנכ"ל החברה
מנכ"ל ויו"ר דירקטוריון
החברה; דירקטור בפתרונות
)(2
תחבורה
)(1

מנכ"ל UTI
סמנכ"ל כספים
סמנכ"ל שירות ,תפעול
וחלפים של החברה; מנכ"ל
)(3
פתרונות תחבורה
סמנכ"לית שיווק ומכירות

100%

שיעור
החזקה
בהון
התאגיד*
-

תגמולים אחרים
)אלפי ש"ח(

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
יעוץ

עמלה

1,468

2,370

-

-

-

-

704

-

-

1,800

-

-

אחר
***
108

סה"כ
)אלפי
ש"ח(

ריבית דמי
שכירות אחר
-

-

-

3,838
2,612

100%
100%

-

1,104

654

-

-

-

-

-

-

-

-

1,758

100%
100%

-

1,016

360

-

-

-

-

-

-

-

-

1,376

-

873

360

-

-

-

-

-

-

-

-

1,233

100%

-

739

240

-

-

-

-

-

-

-

-

979

במישרין ,נכון למועד התשקיף.
*
** המענקים לנושאי המשרה בגין שנת  2016נקבעו בהתאם להסכמים הרלוונטיים עם נושאי המשרה ,לפי שיקול דעת הדירקטוריון והערכת הנהלת החברה וללא פרמטרים מדידים.
*** תגמול בגין שכר דירקטורים.
) (1מר הורביץ חדל לכהן במשרות האמורות ביום  20ביולי  .2016מתוך התגמול הכולל שקיבל מר הורביץ בגין שנת  ,2016סכום של  2,370אלפי ש"ח שולם כמענק על ידי החברה וסכום של
 1,468אלפי ש"ח שולם על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו בפתרונות תחבורה.
) (2יצוין כי מר עיני מונה כיו"ר דירקטוריון החברה בחודש נובמבר  .2016מתוך התגמול הכולל שקיבל מר עיני בגין שנת  2,504 ,2016אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה עבור כהונתו כמנכ"ל
החברה ו 108 -אלפי ש"ח שולמו על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו כדירקטור בפתרונות תחבורה.
) (3עד ליום  3.7.2016כיהן מר לוי כסמנכ"ל שירות תפעול וחלפים של החברה ומהמועד האמור הוא מכהן כמנכ"ל פתרונות תחבורה .מתוך התגמול הכולל שקיבל מר לוי בגין שנת 647 ,2016
אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה עבור כהונתו בחברה כאמור ו 586 -אלפי ש"ח שולמו על ידי פתרונות תחבורה עבור כהונתו בפתרונות תחבורה.

ח2-

שנת 2015
פרטי מקבל התגמולים

תגמולים בעבור שירותים
)אלפי ש"ח(
שיעור
החזקה
בהון
התאגיד*
-

-

861

-

1,800

-

-

96

-

-

-

2,757

-

1,038

600

-

-

-

-

-

-

-

-

1,638

-

1,340

230

-

-

-

-

-

-

-

-

1,570

100%

-

100%

-

964
1,000
709

360
-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

252

-

-

-

-

-

-

-

-

1,324
1,000
961

שם

תפקיד

היקף
משרה

מר דוד עיני

מנכ"ל החברה וכן דירקטור
)(1
בפתרונות תחבורה

100%

מר דורון ליאור
מר יואב הורביץ
מר יצחק שפונגין
מר דניאל בן חיים
מר אבישי לוי

מנכ"ל UTI
מנכ"ל פתרונות תחבורה
ומשנה למנכ"ל החברה
סמנכ"ל כספים
מנכ"ל דן ליס
סמנכ"ל שירות ,תפעול
וחלפים של החברה

תגמולים אחרים
)אלפי ש"ח(

סה"כ
)אלפי
ש"ח(

100%
100%

100%

-

שכר

מענק

תשלום
מבוסס
מניות

דמי
ניהול

דמי
יעוץ עמלה

אחר
***

ריבית דמי
שכירות אחר

*

במישרין ,נכון למועד התשקיף.

**

המענקים לנושאי המשרה בגין שנת  2015נקבעו בהתאם להסכמים הרלוונטיים עם נושאי המשרה ,לפי שיקול דעת הדירקטוריון והערכת הנהלת החברה וללא פרמטרים מדידים.

*** תגמול בגין שכר דירקטורים.
)(1

מתוך התגמול הכולל שקיבל מר עיני בגין שנת  ,2015סכום של  2,661אלפי ש"ח שולמו על ידי החברה עבור כהונתו בחברה כאמור וסכום של  96אלפי ש"ח שולמו על ידי פתרונות תחבורה
עבור כהונתו כדירקטור בפתרונות תחבורה.

ח3-

 8.1.1.1מר דוד עיני  -מנכ"ל ויו"ר הדירקטוריון
א.

מר דוד עיני ,הנמנה על בעלי השליטה בחברה ,מכהן כמנכ"ל וכיו"ר
הדירקטוריון של החברה וכן כדירקטור בפתרונות תחבורה.

ב.

בהתאם להסכם שירותי ניהול מיום  1באפריל  ,2015בין החברה למר דוד
עיני וחברת מיוגה בע"מ ,שהנה חברה פרטית בשליטתו )בסעיף  8.1.1.1זה:
"הסכם הניהול" ו" -חברת הניהול" ,בהתאמה( ,מעמידה חברת הניהול
לחברה ,באמצעות מר עיני באופן אישי ,שירותי ניהול וייעוץ ,בהיקף כפי
שיידרש על ידי החברה מעת לעת ,תוך מתן עדיפות ראשונה לחברה
בהקצאת זמנו לטובת ענייני החברה .בתמורה להעמדת שירותי הניהול
כאמור ,משלמת החברה למר עיני דמי ניהול חודשיים בסך של 150,000
ש"ח לחודש ,צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש דצמבר
 ,2014בתוספת דמי ניהול בשיעור של  1.7%מהרווח הנומינאלי של החברה
לפני מס .דמי הניהול משולמים בתוספת מע"מ ,כנגד חשבונית מס כדין.
יצוין ,כי בנוסף לדמי הניהול שלהם זכאית חברת הניהול מהחברה,
כדירקטור בדירקטוריון חברת הבת ,פתרונות תחבורה ,זכאי מר עיני לגמול
דירקטורים מפתרונות תחבורה כדלהלן :גמול שנתי בסך של  59,100ש"ח
וכן גמול בסך של  2,200ש"ח לישיבה ,הכול  -צמוד למדד בהתאם לתקנות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס2000-
)"תקנות גמול דירקטורים"( ובתוספת מע"מ כדין.

ג.

שירותי הניהול מועמדים לחברה על ידי חברת הניהול כאמור ,בלא
שמתקיימים בין מר עיני לבין החברה יחסי עובד ומעביד.

ד.

מר עיני זכאי להוצאות שיוציא במסגרת מתן שירותי הניהול ,ללא תקרה
או הגבלה בסכום ,כנגד המצאת חשבוניות.

ה.

כמו כן ,מעמידה החברה למר עיני רכב ותנאים נלווים כמקובל בחברה.
בהתאם לתנאי הסכם הניהול ,במקרה שמר עיני ייצא לחופשה במהלכה לא
יסופקו לחברה שירותי ניהול על ידי מר עיני ,יופחתו דמי הניהול בגין
חופשה שתעלה על  26ימים בשנה ,באופן יחסי.

ו.

תקופת הסכם הניהול אינה מוגבלת בזמן .החברה רשאית לסיים את הסכם
הניהול ,בהודעה מוקדמת ,בכתב ,בת  180יום מראש .חברת הניהול רשאית
לסיים את הסכם הניהול ,בהודעה מוקדמת ,בכתב ,בת  90יום מראש.

ז.

בנוסף ,בעת סיום ההתקשרות  -יהיה מר עיני זכאי לקבלת תשלום השווה
לשישה חודשי חופשה בתשלום ולמענק פרישה בסכום שייקבע על ידי
דירקטוריון החברה ,כמקובל בחברה ,בדומה למענק ששולם לבכירי
החברה אחרים שפרשו.

ח4-

 8.1.1.2מר דורון ליאור – מנכ"ל UTI

א.

מר ליאור מכהן כמנכ"ל  UTIמשנת .1996

ב.

בגין כהונתו כאמור ,זכאי מר ליאור לשכר חודשי בסך של  65,520ש"ח
ברוטו ,נכון למועד התשקיף .שכר זה כולל הפרשות סוציאליות מלאות וכן
הפרשות לקרן השתלמות וביטוח אובדן כושר עבודה.

ג.

מר ליאור זכאי לרכב ,כמקובל בקבוצה ,המגולם באופן מלא בשכרו ,וכן
לחופשה שנתית של  22ימי עבודה בשנה.

ד.

כמו כן ,זכאי מר ליאור למענק שנתי ,מידי שנה ,בשיעור של  4%מהרווח
השנתי הנקי אחרי מס של  ,UTIבנטרול דמי הניהול שניגבו ממנה.

 8.1.1.3מר יצחק שפונגין  -סמנכ"ל כספים של החברה
א.

מר שפונגין מועסק בחברה מיום  1באפריל  1999ומכהן כסמנכ"ל הכספים
של החברה החל מיום  1בינואר .2005

ב.

בגין כהונתו כאמור ,זכאי מר שפונגין לשכר חודשי בסיסי בסך של  60אלפי
ש"ח ברוטו ,צמוד למדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מרץ .2015

ג.

החברה מעמידה לרשות מר שפונגין רכב מצי כלי הרכב של החברה,
כמקובל בקבוצה בהתאם לתפקידו ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב,
לרבות גילום חלקי בגין החזקת הרכב כאמור )ביחס לסכום החורג משווי
רכב קבוצה .(3

ד.

מר שפונגין זכאי לתנאים סוציאליים ,ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
כמקובל בחברה.

ה.

כמו כן ,זכאי מר שפונגין ,מידי שנה ,למענק ,בסכום משתנה ,כנגזרת
מרווחי החברה ,בכפוף לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה ולמדיניות
התגמול בחברה.

ה.

בנוסף ,יהא זכאי מר שפונגין ,במועד פרישתו ,לקבלת  6חודשי חופשה
בתשלום וכן למענק פרישה כפי שייקבע על ידי הנהלת החברה באותו
מועד; יצוין ,כי במקרה של פיטורים ,זכאי מר שפונגין ל 180 -ימי הודעה
מוקדמת ולפיצויי פיטורים בשיעור של  150%משכרו.

 8.1.1.4מר אבישי לוי  -מנכ"ל פתרונות תחבורה
א.

מר לוי כיהן כסמנכ"ל שירות תפעול וחלפים בחברה משנת  2013ומכהן
כמנכ"ל פתרונות תחבורה מיום  20ביולי .2016

ב.

בגין כהונתו כמנכ"ל פתרונות תחבורה ,זכאי מר לוי לשכר חודשי בסיסי
מפתרונות תחבורה ,בסך של  60,000ש"ח ברוטו ,וכן לתשלום משכורת
אחת נוספת בשנה בגין כל שנת עבודה )משכורת .(13
ח5-

ג.

כמו כן ,זכאי מר לוי לתנאים סוציאליים ,ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
כמקובל בפתרונות תחבורה.

ד.

למר לוי זכאות לימי חופשה שנתית בכמות המרבית הקבועה בחוק.

ה.

בנוסף ,בגין כל שנה קלנדרית ,זכאי מר לוי למענק שנתי בסכום השווה לעד
 5פעמים שכרו החודשי ,בכפוף ליעדים שייקבעו על ידי ועדת התגמול או
הדירקטוריון של פתרונות תחבורה לקבלת המענק בהתאם לתוכנית
התגמול שאומצה על ידי פתרונות תחבורה בכפוף לשינויים שיחולו מעת
לעת בתוכנית התגמול.

ו.

פתרונות תחבורה מעמידה לרשות מר לוי רכב מצי כלי הרכב שלה ,כמקובל
בקבוצה בהתאם לתפקידו ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב ,לרבות גילום
מלא של שווי הרכב.

ז.

מר לוי זכאי להחזר הוצאות כנהוג בפתרונות תחבורה בהתחשב בתפקידו.

ח.

הסכם ההעסקה של מר לוי אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי
סיום בהודעה מוקדמת בכתב בת  6חודשים.

 8.1.1.5גב' גלית עיני  -סמנכ"לית שיווק ומכירות
א.

גב' גלית עיני ,בתו של מר דוד עיני ,מועסקת בחברה החל משנת 2001
בתפקידים שונים ,ומחודש אפריל  2013היא מכהנת כסמנכ"לית שיווק
ומכירות של החברה.

ב.

גב' עיני זכאית לשכר חודשי ברוטו בסך של  45אלפי ש"ח לחודש.

ג.

החברה מעמידה לרשות גב' עיני רכב מצי כלי הרכב של החברה ,כמקובל
בקבוצה בהתאם לתפקידה ונושאת בכל עלויות החזקת הרכב ,לרבות
גילום חלקי בגין החזקת הרכב כאמור )ביחס לסכום החורג משווי רכב
קבוצה .(3

ד.

גב' עיני זכאית לתנאים סוציאליים ,ביטוח מנהלים וקרן השתלמות
כמקובל בחברה ,וכן ל 24 -ימי חופשה שנתית ,כאשר לחופשה השנתית
יתווספו ימים בהתאם להוראות חוק חופשה שנתית ,תשי"א.1951-

ה.

כמו כן ,זכאית גב' עיני ,מידי שנה ,למענק ,בסכום משתנה ,כנגזרת מרווחי
החברה ,בכפוף לשיקול דעתו של דירקטוריון החברה ולמדיניות התגמול
בחברה.

ו.

הסכם ההעסקה של גב' עיני אינו מוגבל בזמן וכל צד רשאי להביאו לידי
סיום בהודעה מוקדמת בכתב בת  6חודשים.
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 8.1.1.6מר יואב הורביץ

8.1.2

א.

מר הורביץ הועסק בקבוצה מיום  2בפברואר  2008ועד ליום  7ביולי .2016

ב.

שכר היסוד של מר הורביץ עמד על  73,000ש"ח ברוטו לחודש .כמו כן,
הועמד לרשותו רכב מצי כלי הרכב של החברה ,כמקובל בקבוצה בהתאם
לתפקידו .פתרונות תחבורה נשאה בכל עלויות החזקת הרכב שהועמד למר
הורביץ ,לרבות גילום מלא.

ג.

בנוסף ,מר הורביץ היה זכאי למענק בגובה משכורת אחת בגין כל שנת
עבודה )משכורת  (13ולתנאים סוציאליים והפרשות בגין משכורתו ללא
המענק האמור.

ד.

כאמור ,ביום  7ביולי  2016הסתיימה העסקתו של מר הורביץ בקבוצה.

גמול דירקטורים
פירוט התגמולים שניתנו לבעלי עניין בחברה שאינם נמנים בסעיף  8.1.1לעיל ,על ידי
החברה או על ידי תאגיד שבשליטתה
ביטוח ,שיפוי ופטור
לפירוט בעניין ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,וכן בעניין כתבי פטור
ושיפוי שהוציאה החברה לנושאי המשרה בה ,ראו ביאור 31ט לדוחות הכספיים המאוחדים
של החברה ליום  31בדצמבר .2016
גמול דירקטורים
בגין השנים  2015ו 2016 -הדירקטורים של החברה לא יהיו זכאים ולא שולם להם גמול
דירקטורים מהחברה .יצוין ,כי דירקטורים המועסקים על ידי החברה או מעניקים לה
שירותים כנגד קבלת תמורה או שהנם מקבוצת השליטה ,1לא יהיו זכאים לתשלום נוסף
ו/או נפרד מהחברה בגין כהונתם כדירקטורים.

8.1.3

מדיניות תגמול
ביום  28במאי  2017אימצה החברה מדיניות תגמול לנושאי המשרה בה ,בנוסח המצורף
לתשקיף זה כנספח ג' )"מדיניות התגמול"( .בהתאם לתקנה  1לתקנות החברות )הקלות
לעניין החובה לקבוע מדיניות תגמול( ,תשע"ג ,2013-מדיניות התגמול שנקבעה כאמור ,תהא
טעונה אישור רק בחלוף  5שנים מהמועד שבו תהפוך החברה לחברת איגרות חוב כמשמעה
בחוק החברות ,היינו ,בחלוף  5שנים ממועד הנפקת איגרות החוב על פי תשקיף זה.

1

בהתאם להוראות הסכם הניהול האמור בסעיף  8.2.2.1להלן ,כפי שהן למועד התשקיף ,נושאת חברת המזרח
בתשלום שכר דירקטורים מטעמה בדירקטוריון החברה ,בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.
יובהר ,כי ככל שימונו לדירקטוריון החברה דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים )שאינם מטעם
חברת המזרח( ,שכרם ישולם על ידי החברה.

ח7-

8.2

פרטים אודות עסקאות עם בעל שליטה
להלן יובאו פרטים ,למיטב ידיעת הקבוצה ,בדבר כל עסקה עם בעל השליטה בחברה או
שלבעל השליטה בחברה יש עניין אישי באישורה ,אשר הקבוצה התקשרה בה במהלך
השנתיים שקדמו למועד התשקיף ,או שהיא עדיין בתוקף במועד התשקיף ,כדלקמן:
8.2.1

נוהל עסקאות זניחות ,כמשמען בתקנה )41א( לתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים
שנתיים( ,תש"ע") 2010-תקנות דוחות כספיים"(
8.2.1.1

ביום  18במאי  ,2017אומץ על ידי דירקטוריון החברה נוהל הקובע קווים
מנחים וכללים לסיווגה של עסקה של החברה או חברה מאוחדת או
קשורה שלה )"הקבוצה"( עם בעל עניין בה )בסעיף  8.2.1זה" :עסקאות
בעלי עניין"( כעסקה זניחה כקבוע בתקנה )41א (3לתקנות דוחות כספיים.
על פי החלטת הדירקטוריון ,כללים וקווים מנחים אלו ישמשו גם לבחינת
היקף הגילוי בדוח התקופתי לגבי עסקאות בעלי עניין כקבוע בתקנה 22
לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,תש"ל") 1970-תקנות
דוחות תקופתיים"( ,לבחינת הצורך במסירת דיווח מיידי בגין עסקה
כאמור כקבוע בתקנה 37א) (6לתקנות דוחות תקופתיים וכן לבחינת היקף
הגילוי בתשקיפים לפי תקנה  54לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה( ,תשכ"ט.1969-

8.2.1.2

על פי הנוהל שאומץ כאמור ,בהיעדר שיקולים איכותיים מיוחדים
העולים מכלל נסיבות העניין ,עסקת בעל עניין שאינה עסקה חריגה
)כהגדרתה בחוק החברות ,(2תיחשב כעסקה זניחה במקרה שבו היחס בין
היקף העסקה )במונחים שנתיים ,ככל שמדובר בתשלום עיתי שוטף( לבין
הפרמטר הרלוונטי )אחד או יותר( לבחינת אותה עסקה הנו בשיעור הקטן
מ 1% -וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של  4מיליון ש"ח לשנה.
הפרמטרים שביחס אליהם תיעשה ההשוואה ,הנם נתונים רלוונטיים
לאותה עסקה מתוך דוחותיה הכספיים המאוחדים המבוקרים של
החברה ,לשנת הדיווח האחרונה.
הפרמטרים שביחס אליהם תיעשה ההשוואה הנם ,לפי סוגי העסקאות,
כדלקמן:
)(1

2

בעסקאות מכר ורכש של רכוש קבוע )"נכס שאינו בשוטף"(  -ייבחן
היקף העסקה אל מול סך הנכסים בדוחות הכספיים המאוחדים
האחרונים )סקורים או מבוקרים(  -סך המאזן.

היינו ,עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,או שאינה בתנאי שוק ,או עסקה עשויה להשפיע באופן
מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה.

ח8-

)(2

בעסקאות למכירת או השכרת מוצרים )למעט נכס קבוע( או
עסקאות למתן שירותים לבעל השליטה )כגון מכירה ו/או השכרה
ו/או החכרה של כלי רכב ו/או מוצרי ביטוח(  -ייבחן היקף העסקה
אל מול סך ההכנסות ממכירת שירותים ומוצרים ב 4 -הרבעונים
שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או
סקורים; )ביחס לעסקאות רב שנתיות ,יחושב היקף העסקה לצרכי
בחינת הזניחות על בסיס שנתי .לדוגמה ,בעסקת שכירות למספר
שנים ,כהיקף העסקה יחשבו דמי השכירות השנתיים המשולמים(.

)(3

בעסקאות לרכישת מוצרים או לקבלת שירותים כלליים  -יבחן
היקף העסקה אל מול סך עלות המכירות והשירותים בתוספת
הוצאות המכירה ב 5 -הרבעונים שקדמו למועד הבחינה ואשר
קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים.

)(4

בעסקאות לקבלת שירותי ייעוץ ו/או ניהול  -ייבחן היקף העסקה
אל מול סך הוצאות "הנהלה וכלליות" וסעיפים רלוונטיים אחרים
הקשורים למתן שירותים דומים ב 4 -הרבעונים שקדמו למועד
הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות מבוקרים או סקורים.

)(5

הוצאות תפעוליות אחרות הנובעות מעסקה עם בעל עניין ,שאינן
כלולות בסעיף ) (4לעיל  -ייבחן היקף ההוצאה נשוא עסקת בעל
העניין אל מול סך ההוצאות התפעוליות השנתיות.

)(6

הוצאות מימון המשולמות לבעל העניין  -ייבחן היקף ההוצאה
מושא עסקת בעל העניין אל מול סך הוצאות המימון של חברה.

)(7

בעסקאות שכירות של נכסי מקרקעין  -ייבחן היקף הוצאות/
הכנסות השכירות אל מול סך הוצאות /הכנסות השכירות של
החברה.

)(8

בעסקאות בקשר עם רכישת נכסים ו/או שירותים מצדדים
שלישיים ביחד עם בעל עניין או הקשורים למוצרים של בעל העניין
)כגון :רכישת נכסים ביחד ,עריכת מבצעי שיווק משותפים ,פרסום
משותף ,ערכית ביטוחים משותפים ,רכישת שירותים משפטיים
משותפים(  -ייבחן היקף ההוצאה המיוחסת לבעל העניין אל מול
סך ההוצאה הכוללת שהוציאה החברה לגבי אותו מוצר /שירות ב-
 4הרבעונים שקדמו למועד הבחינה ואשר קיימים לגביהם דוחות
מבוקרים או סקורים.

במקרים אחרים ,או במקרים שבהם לדעת דירקטוריון החברה
הפרמטרים שצוינו לעיל אינם מתאימים לבחינת עסקת בעל עניין ,יבחר
דירקטוריון החברה פרמטר רלוונטי אחר ו/או נוסף ויקבע האם היחס בין
ח9-

היקף העסקה לבין הפרמטר הרלוונטי )אחד או יותר( לבחינת אותה
עסקה הנו בשיעור הקטן מ 1% -וכן היקף העסקה אינו עולה על סך של 4
מיליון ש"ח לשנה ,ובהתאם תתקבל החלטה אודות הגדרתה של אותה
עסקה.
בחינת השיקולים האיכותיים של עסקת בעל עניין עשויה להוביל לסיווג
העסקה שאינה זניחה למרות המפורט לעיל .כך לדוגמה ,עסקת בעל עניין
לא תיחשב בדרך כלל כזניחה אם היא נתפסת כאירוע משמעותי על ידי
הנהלת החברה ומשמשת כבסיס לקבלת החלטות ניהוליות ,או אם
במסגרת עסקת בעל העניין צפויים בעלי עניין לקבל טובות הנאה שיש
חשיבות במסירת דיווח אודותיהן לציבור.
מובהר ,כי עסקה שאינה במהלך העסקים הרגיל של החברה ,או שאינה
בתנאי שוק ,או העשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה,
רכושה ו/או התחייבויותיה ,לא תסווג כעסקה זניחה.
עסקאות בעלי עניין נפרדות אשר מתקיימת ביניהן תלות ,כך שבפועל הן
חלק מאותה התקשרות )לדוגמה ,ניהול משא ומתן מרוכז לגבי מכלול
עסקאות( ,תיבחנה כעסקה אחת.
עסקת בעליי עניין שסווגה כזניחה על ידי חברה בת של החברה ,תיחשב
זניחה גם ברמת החברה האם .עסקה כאמור ,אשר סווגה על ידי החברה
הבת כלא זניחה ,תיבחן אל מול אמות המידה הרלוונטיות ברמת החברה
האם .בהתאם להנחיית רשות ניירות ערך ולהחלטת דירקטוריון החברה,
בעת בחינתה של עסקת בעלי עניין יבחן דירקטוריון החברה את כלל
העסקאות מאותו סוג שעשתה החברה עם בעל העניין אם עם תאגידים
בשליטתו שלבעל העניין באותה תקופה )שנה בדרך כלל(.
הנהלת החברה תהיה רשאית ,במסגרת הניהול השוטף של עסקי החברה,
לסווג עסקה מסוימת )או עסקאות מסוימות( כ"עסקה זניחה" ,בהתאם
לבחינות הרלוונטיות הקבועות בנוהל זה ותוך התייעצות עם היועצת
המשפטית של החברה )מבלי שיהיה צורך לקבל את אישור ועדת
הביקורת בנוגע לכל עסקה(.
8.2.2

עסקאות המנויות בסעיף 4)270א( לחוק החברות
8.2.2.1

הסכם שירותי ניהול וייעוץ בין החברה לבין חברת המזרח
ביום  18במאי  2017התקשרה החברה עם חברת המזרח ,בהסכם למתן
שירותי ניהול וייעוץ )בסעיף  8.2.2.1זה" :הסכם הניהול"( ,שהחליף
הסכמי שירותי ניהול וייעוץ נפרדים ,משנת  ,2001בהם התקשרה החברה
עם כל אחד מבעלי מניותיה )ביחד" :הסכמי הניהול הקודמים"( .הסכמי
הניהול הקודמים באו לסיומם עם חתימת הסכם הניהול החדש .יצוין ,כי
ח 10 -

התנאים המסחריים העיקריים המעוגנים בהסכם הניהול ,שבתוקף,
משקפים את התנאים המסחריים העיקריים כפי שהיו בהסכמי הניהול
הקודמים ואשר לפיהם פעלה החברה כאמור ,משנת .2001
בהתאם להסכם הניהול ,מעמידה חברת המזרח לחברה שירותי ניהול
שונים ,ובין היתר פגישות שוטפות של נציגי חברת המזרח עם נושאי
משרה ועובדי החברה ,ייעוץ בתחומי הפעילות של החברה ,טיפול אד הוק
בנושאים שונים בחברה ,שירותי פיתוח עסקי ואסטרטגיה ,איתור
השקעות פוטנציאליות וקשרים עם משקיעים ,ייעוץ וסיוע בניהול
סיכונים פיננסיים ,בניית הגנות בעסקאות מט"ח וכיו"ב; כמו כן ,על פי
הסכם הניהול ,נושאת חברת המזרח בתשלום שכר דירקטורים מטעמה
בדירקטוריון החברה ,בגין השתתפותם בישיבות הדירקטוריון וועדותיו
)בסעיף  8.2.2.1זה" :שירותי הניהול"(.
בגין שירותי הניהול ,משלמת החברה לחברת המזרח דמי ניהול קבועים
ומשתנים ,כדלקמן:
) (1דמי ניהול קבועים  -בסך של  3מיליוני ש"ח לשנה ,צמוד למדד
המחירים לצרכן המדד הידוע במועד חתימת הסכם הניהול ,ללא
תלות בתוצאותיה הכספיות של החברה .דמי הניהול הקבועים
משולמים אחת לרבעון ,בתוך  60יום מתום כל רבעון קלנדרי,
ומעודכנים אחת לשנה על פי עליית מדד המחירים לצרכן.
) (2בנוסף ,משלמת החברה לחברת המזרח דמי ניהול משתנים שנתיים -
בשיעור של  4%מהרווח המאוחד של החברה ,3ובלבד שסכומם
המצטבר של דמי הניהול הקבועים והמשתנים כאמור ,ביחד ,לא
יעלה על סך שנתי של  10מיליון ש"ח צמוד למדד הידוע במועד
חתימת הסכם הניהול.
יצוין ,כי התמורה בגין הסכם הניהול כמפורט לעיל ,אינה משקללת את
השירותים הניתנים לחברה על ידי נושאי המשרה בחברה אשר לגביהם
התקשרה החברה בהסכמים נפרדים עם נושאי המשרה; להערכת החברה,
התמורה המשולמת לחברת המזרח בגין הסכם הניהול סבירה והוגנת.
בגין שנת  ,2016שילמה החברה לחברת המזרח ,דמי ניהול בסכום של כ-
 3,096אלפי ש"ח ,לעומת סכום של כ 2,937 -אלפי ש"ח בשנת .42015
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רווח לפני מסים על ההכנסה בתוספת סכום דמי הניהול כפי שנכללו בדוח מאוחד על הרווח הכולל על בסיס

הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים של החברה הנערכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS
4

יצוין ,כי שיעור של כ 50% -מהחזקותיה נכון למועד התשקיף )במישרין ובעקיפין( של חברת המזרח בחברה ,נרכשו
על ידיה בעסקאות שבוצעו בחודש נובמבר  2016ובחודש אפריל  ,2017כמפורט בסעיף  3.4לעיל.

ח 11 -

8.2.2.2

הסכם שירותי ניהול בין החברה לבין מיוגה בע"מ
ביום  12באפריל  ,2015אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של
החברה עם מר דוד עיני ומיוגה בע"מ ,בהסכם למתן שירותי מנכ"ל
ודירקטור ,על ידי מר דוד עיני.
לתיאור עיקרי ההסכם האמור ,ראו סעיף  8.1.1.1לעיל.

8.2.2.3

הסכם העסקה בין החברה לבין גב' גלית עיני
ביום  18במאי  ,2017אישרר דירקטוריון החברה את התקשרותה של
החברה עם גב' גלית עיני  -בתו של מר דוד עיני ,כסמנכ"לית שיווק
ומכירות בחברה ,כמפורט בסעיף  8.1.1.5לעיל .לתיאור עיקרי הסכם
העסקתה בחברה ,ראו סעיף  8.1.1.5לעיל.
מר דוד עיני  -אביה של גב' עיני וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם בעלי
השליטה בחברה ,5עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם העסקתה של
גב' גלית עיני בחברה ,בשל הקרבה המשפחתית ביניהם לבין גב' עיני,
הכול  -כמפורט בסעיפים  3.6ו 7.1 -לעיל.

8.2.2.4

הסכם העסקה בין החברה לבין מר אליהו עיני
ביום  18במאי  ,2017אישרר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום
 20באפריל ) 2017בסעיף  8.2.2.4זה" :הסכם ההעסקה"( ,בין החברה
לבין מר אלי עיני  -אחיו של מר דוד עיני ,המועסק בחברה מיום  1במרץ
 ,1994בתפקידים שונים .יצוין ,כי נכון למועד התשקיף ,מר אליהו עיני
עובד בחברה במחלקת מערכות המידע של הקבוצה.
בתמורה לעבודתו בחברה ,בהיקף של משרה מלאה ,משלמת החברה למר
אליהו עיני משכורת בסך של  11,200ש"ח ברוטו לחודש .החברה רשאית,
לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעניק למר אליהו עיני מענקים שנתיים )עד
לתקרה של עד  4משכורות( בהתאם לעמידתה ביעדים אישיים,
מחלקתיים ומפעליים כפי שייקבעו על ידי החברה מעת לעת ,ובהתחשב
בין היתר ,ברווחי החברה בשנה החולפת ,תקציב החטיבה שבה הוא
מועסק ,תפקידו וותק עבודתו .יצוין ,כי במסגרת הסכם ההעסקה נקבע,
כי היה והחברה תשלם לעובדיה תשלומים נוספים מעבר למשכורת
החודשית ,כגון מענק ,יהא מר עיני זכאי לתשלומים אלו אם הועסק
בפועל במועד שנקבע לתשלום ואם החברה קבעה כי הוא זכאי לתשלום
זה.
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ראו סעיפים  3.3ו 3.6 -לעיל.

ח 12 -

כמו כן ,זכאי מר אליהו עיני לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה וכן
מפקידה החברה בגין העסקתו של מר אליהו עיני לקרן השתלמות.
בנוסף ,החברה מעמידה למר אליהו עיני רכב מצי כלי הרכב של החברה
בהתאם וכמקובל בחברה ולתפקידו של מר אליהו עיני.
החברה ומר אליהו עיני רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת,
בהודעה בכתב ,בהתאם להוראות הדין.
מר דוד עיני  -אחיו של מר אליהו עיני וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם
בעלי השליטה בחברה ,6עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם
העסקתו של מר אליהו עיני בחברה ,בשל הקרבה המשפחתית ביניהם
לבין מר אליהו עיני.
8.2.2.5

הסכם העסקה בין החברה לבין גב' איריס לייביצקי
ביום  18במאי  ,2017אישרר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום
 20באפריל ) 2017בסעיף  8.2.2.5זה" :הסכם ההעסקה"( ,בין החברה
לבין גב' איריס לייביצקי  -אחותו של מר דוד עיני ,המועסקת בחברה
מיום  1בנובמבר  ,2005בתפקידים שונים .בהתאם להסכם ההעסקה ונכון
למועד התשקיף ,מכהנת גב' לייביצקי בחברה כמנהלת אולם תצוגה בתל
אביב.
בהתאם להסכם ההעסקה ,בתמורה לעבודתה בחברה כאמור ,בהיקף של
משרה מלאה ,משלמת החברה לגב' לייביצקי משכורת בסך של 17,000
ש"ח ברוטו לחודש .החברה רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעניק
לגב' לייביצקי מענקים שנתיים )עד לתקרה של עד  4משכורות( בהתאם
לעמידתו ביעדים אישיים ,מחלקתיים ומפעליים כפי שייקבעו על ידי
החברה מעת לעת ,ובהתחשב בין היתר ,ברווחי החברה בשנה החולפת,
תקציב החטיבה שבה היא מועסקת ,תפקידה וותק עבודתה .יצוין ,כי
במסגרת הסכם ההעסקה נקבע ,כי היה והחברה תשלם לעובדיה
תשלומים נוספים מעבר למשכורת החודשית ,כגון מענק ,תהא גב'
לייביצקי זכאית לתשלומים אלו אם הועסקה בפועל במועד שנקבע
לתשלום ואם החברה קבעה כי היא זכאית לתשלום זה.
כמו כן ,זכאית גב' לייביצקי לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה וכן
לקרן השתלמות.
בנוסף ,החברה מעמידה לגב' לייביצקי רכב מצי כלי הרכב של החברה
בהתאם וכמקובל בחברה ולתפקידה של גב' לייביצקי.
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החברה וגב' לייביצקי רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת,
בהודעה בכתב ,בהתאם להוראות הדין.
מר דוד עיני  -אחיה של גב' לייביצקי וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם
בעלי השליטה בחברה ,7עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם
העסקתה של גב' לייביצקי בחברה ,בשל הקרבה המשפחתית ביניהם לבין
גב' לייביצקי.
8.2.2.1

הסכם העסקה בין החברה לבין מר אלון עיני
ביום  24במאי  ,2017אישר דירקטוריון החברה התקשרות בהסכם מיום
 21במאי ) 2017בסעיף  8.2.2.1זה" :הסכם ההעסקה"( ,בין החברה לבין
מר אלון עיני  -בנו של מר דוד עיני המכהן בתפקיד מנהל פרויקטים
ופיתוח עסקי.
בהתאם להסכם ההעסקה ,מועד תחילת ההעסקה של מר אלון עיני יהא
 18ביוני  .2017בתמורה לעבודתו בחברה כאמור ,בהיקף של משרה
מלאה ,תשלם החברה למר אלון עיני משכורת חודשית בסך של 15,000
ש"ח ברוטו .החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעניק למר
אלון עיני מענקים שנתיים )עד לתקרה של עד  4.5משכורות( בהתאם
לעמידתו ביעדים אישיים ,מחלקתיים ומפעליים כפי שייקבעו על ידי
החברה מעת לעת ,ובהתחשב בין היתר ,ברווחי החברה בשנה החולפת,
תקציב החטיבה שבה הוא מועסק ,תפקידו וותק עבודתו .יצוין ,כי
במסגרת הסכם ההעסקה נקבע ,כי היה והחברה תשלם לעובדיה
תשלומים נוספים מעבר למשכורת החודשית ,כגון מענק ,יהא מר אלון
עיני זכאי לתשלומים אלו אם הועסק בפועל במועד שנקבע לתשלום ואם
החברה קבעה כי הוא זכאי לתשלום זה.
כמו כן ,זכאי מר אלון עיני לתנאים סוציאליים כמקובל בחברה וכן לקרן
השתלמות.
בנוסף ,החברה תעמיד למר אלון עיני רכב מצי כלי הרכב של החברה
בהתאם וכמקובל בחברה ולתפקידו בחברה.
החברה ומר אלון עיני רשאים לסיים את קשרי העבודה כאמור בכל עת,
בהודעה בכתב ,בהתאם להוראות הדין.
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מר דוד עיני ,אביו של מר אלון עיני וכן בני משפחה נוספים הנמנים עם
בעלי השליטה בחברה ,8עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם
העסקתו של מר אלון עיני בחברה ,בשל הקרבה המשפחתית ביניהם.
8.2.2.2

הסכם שירותים להעמדת שירותי יו"ר הדירקטוריון של חברת הבת,
פתרונות תחבורה ,על ידי מר בנימין גבאי
מר גבאי החל לכהן כיו"ר הדירקטוריון של פתרונות תחבורה ,ביום 23
בנובמבר .2016
ביום  29בנובמבר  ,2016אישרה האסיפה הכללית של פתרונות תחבורה,
לאחר שהתקבלו לכך אישורי ועדת התגמול והדירקטוריון של פתרונות
תחבורה )בישיבותיהם מיום  17בנובמבר  2016ו 23 -בנובמבר ,2016
בהתאמה( ,התקשרות של פתרונות תחבורה בהסכם שירותים עם חברת
ב.ג.נ.י שירותי ניהול בע"מ )בסעיף  8.2.2.2זה" :חברת הניהול"(,
המצויה ,למיטב ידיעת החברה ,בשליטת מר בנימין גבאי  -גיסו של מר
דניאל עיני ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  3.6לעיל
)בסעיף  8.2.2.2זה" :ההסכם השירותים"(.
בהתאם להסכם השירותים ,מעמידה חברת הניהול לפתרונות תחבורה,
באמצעות מר גבאי באופן אישי ,החל ביום  23בנובמבר  ,2016שירותי
יו"ר דירקטוריון בהיקף של  40%משרה ,וזאת בתמורה לדמי ניהול
חודשיים בסך של  50,000ש"ח )בתוספת מע"מ( .כמו כן ,נושאת פתרונות
תחבורה בסכום השווה ל 40% -מעלות הרכב המוחזק על ידי מר גבאי.
בנוסף ,זכאי מר גבאי להחזר הוצאות בקשר עם מתן השירותים ,בהתאם
לנהלי פתרונות תחבורה.
פתרונות תחבורה ומר גבאי רשאים לסיים את ההסכם בהתאם להוראות
הדין.
היחידים הנמנים עם בעלי השליטה בחברה ,9עשויים להיחשב בעלי עניין
אישי בהסכם השירותים ,בשל הקרבה המשפחתית ביניהם לבין מר גבאי.

8.2.2.3

הסכם שירותים להעמדת שירותי דירקטור בפתרונות תחבורה ,על ידי מר
דניאל מאיר עיני
מר דניאל מאיר עיני מכהן כדירקטור בפתרונות תחבורה ,החל מיום 23
באוגוסט .2011
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ביום  23באוגוסט  2011אישרה האסיפה הכללית של פתרונות תחבורה
התקשרות של פתרונות תחבורה עם פרוטוטק בע"מ )בסעיף  8.2.2.3זה:
"חברת הניהול"( ,המצויה ,למיטב ידיעת החברה ,בשליטת מר דניאל
מאיר עיני ,הנמנה עם בעלי השליטה בחברה ,כמפורט בסעיף  3.6לעיל,
בהסכם להעמדת שירותי דירקטור לפתרונות תחבורה )בסעיף 8.2.2.3
זה" :הסכם השירותים"(.
בהתאם להסכם השירותים ,מכהן מר דניאל עיני כדירקטור בפתרונות
תחבורה ,בתמורה לגמול שנתי בסך של  59,100ש"ח וכן גמול בסך של
 2,200ש"ח לישיבה ,הכול  -צמוד למדד בהתאם לתקנות גמול
דירקטורים ובתוספת מע"מ כדין.
8.2.2.4

הסכם שכירות בין החברה לבין בית ויקטוריה בע"מ
ביום  18במאי  2017אישרר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה
עם בית ויקטוריה בע"מ )"בית ויקטוריה"( שהנה ,למיטב ידיעת החברה,
חברה בשליטת חברת המזרח ,בהסכם שכירות בלתי מוגנת ,מחודש מרץ
) 2003בסעיף  8.2.2.4זה" :ההסכם"(.
תקופת השכירות על פי ההסכם החלה ביום  1באפריל  2003וסיומה,
לאחר שהוארכה בהארכה קודמת על ידי הצדדים להסכם ,ביום  31במרץ
 .2023בהתאם להסכם ,שוכרת החברה מבית ויקטוריה אולם לתצוגת כלי
רכב )בשטח של  1,319מ"ר( ,ו 15 -מקומות חניה בבית ויקטוריה בתל
אביב ,ומחסן חלפים )בשטח של  220מ"ר( בדרך מנחם בגין  76בתל אביב.
דמי השכירות החודשיים שנקבעו בהסכם בגין המושכר כאמור ,עמדו,
בגין התקופה שעד ליום  31במרץ  - 2018על סכום של כ 200 -אלפי ש"ח
צמוד למדד שפורסם בגין חודש דצמבר ) 2012בסעיף  8.2.2.4זה" :מדד
הבסיס"( ,ובגין התקופה שתחילתה ביום  1באפריל  2018ועד ליום 31
במרץ  - 2023על סכום של כ 220 -אלפי ש"ח צמוד למדד הבסיס.
ביום  18במאי  2017אישר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה עם
בית ויקטוריה ,בתיקון להסכם שנחתם בסמוך לאחר אישור
הדירקטוריון כאמור )בסעיף  8.2.2.4זה" :התיקון להסכם"( ,שלפיו,
תשכיר בית ויקטוריה לחברה אולם תצוגה חדש בשטח של  580מ"ר בבית
ויקטוריה בתל אביב )בסעיף  8.2.2.4זה" :אולם התצוגה החדש"( ,חלף
אולם התצוגה שאותו שוכרת החברה כאמור לעיל )ברחוב מנחם בגין ,(76
אשר תקופת השכירות לגביו תסתיים בד בבד עם מסירת אולם התצוגה
החדש לחברה .מועד מסירת אולם התצוגה החדש נקבע בתיקון להסכם
למועד המאוחר מבין (1) :יום  1ביולי  (2) ,2017מועד מסירת אולם

ח 16 -

התצוגה החדש מהשוכר הנוכחי שלו לבית ויקטוריה ,אך יאוחר מיום 31
בדצמבר .2017
כמו כן ,במסגרת התיקון להסכם הוארכה תקופת ההסכם בתקופה
נוספת ,שתחילתה ביום  1באפריל  2023וסיומה ביום  31בדצמבר 2027
)בסעיף  8.2.2.4זה" :התקופה הנוספת"( .ביחס לתקופה הנוספת ,יעלו
דמי השכירות החודשיים למ"ר בגין אולם התצוגה החדש בשיעור של
 ,10%ודמי השכירות החודשיים בגין החניות והמחסן יוותרו על כנם.
בהתאם להוראות ההסכם ,החברה הנה האחראית הבלעדית לכל נזק
שייגרם למושכר ,לבית ויקטוריה ,לעובדיה או לגופו ו/או רכושו של אדם
כלשהו שישהה במושכר או בקרבתו ,עקב מעשה או מחדל של החברה,
והחברה מחויבת לבטח את המושכר על חשבונה ,בביטוחים כמקובל.
חברת המזרח והיחידים בעלי השליטה בה ובחברה 10עשויים להיחשב
בעלי עניין אישי בהסכם השכירות האמור ,בשל היותה של בית ויקטוריה,
למיטב ידיעת החברה ,חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל.
8.2.2.5

הסכם שכירות בין  UTIלבין חברה בת של חברת המזרח
ביום  18במאי  2017אישרר דירקטוריון החברה התקשרות של  UTIעם
חברת המזרח לשיווק מכוניות ) (1994בע"מ ,שהנה ,למיטב ידיעת החברה
חברה בת בשליטת חברת המזרח )"חברת המזרח לשיווק"( ,בהסכם
שכירות בלתי מוגנת ,מיום  5בנובמבר ) 2014בסעיף  8.2.2.5זה:
"ההסכם"( .בהתאם להסכם ,משכירה חברת המזרח לשיווק לUTI -
מבנה בשטח כולל של כ 4,000 -מ"ר ,הממוקם באזור התעשייה הצפוני
של מפרץ חיפה )הצ'ק פוסט( ,המשמש את  UTIכמוסך ומרכז שירות
למכירה ,השכרה וליסינג של כלי רכב מסחריים ומשאיות המיובאים
המשווקים על ידיה במסגרת תחום הרכב הכבד ,וכן  2אולמות תצוגה
לכלי רכב כבד כאמור.
תקופת השכירות הבסיסית שנקבעה בהסכם הנה  5שנים שסיומן ביום 31
בדצמבר  ,2019עם אופציה להארכה לתקופה של  5שנים נוספות .דמי
השכירות בגין תקופת השכירות הבסיסית ,הנם בסך של  80אלפי ש"ח
לחודש ,צמוד למדד חודש דצמבר  ,2014ובתקופת האופציה יועלו דמי
השכירות ב 10% -מעבר לשיעורם בתקופה הבסיסית כאמור.
 UTIאינה רשאית להמחות את זכויותיה והתחייבויותיה על פי ההסכם,
אלא לחברות קשורות שלה או לשוכר חלופי שיפעיל את המושכר למטרת
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שכירות זהה .חברת המזרח לשיווק רשאית להמחות את זכויותיה
והתחייבויותיה על פי ההסכם בכל עת ,ללא הסכמה מראש של ,UTI
למעט לגוף מתחרה לעסקיה של  ,UTIבכפוף לכך שבכל מקרה של העברת
זכויות על ידי חברת המזרח לשיווק כאמור ,תינתן ל UTI -זכות סירוב
לרכוש את המושכר בתנאים שסוכמו מראש.
חברת המזרח והיחידים בעלי השליטה בה ובחברה 11עשויים להיחשב
בעלי עניין אישי בהסכם האמור ,בשל היותה של חברת המזרח לשיווק,
למיטב ידיעת החברה ,חברה בשליטת חברת המזרח כאמור לעיל.
8.2.2.6

הסכם למתן שירותים לוגיסטיים בין החברה לבין חברת המזרח לשיווק
במרכז לוגיסטי שוהם )"מרלו"ג שוהם"(
ביום  18במאי  ,2017אישר דירקטוריון החברה את התקשרותה של
החברה עם חברת המזרח לשיווק בהסכם לקבלת שירותים לוגיסטיים על
ידי החברה מחברת המזרח לשיווק ,במרלו"ג שוהם )בסעיף  8.2.2.6זה:
"ההסכם"( ,כדלקמן:
השירותים (1) :קליטת משלוחי חלפים מהספקים השונים בחו"ל; )(2
איסוף והכנת הזמנות ללקוחות השונים בארץ; ) (3תחזוקת מלאי
החלפים במחסן )ספירות מלאי(; ) (4אחסנת מלאי החלפים; ו (5) -שינוע
משלוחי חלפים ליעדים השונים בארץ.
בסיס התמחור בגין השירותים האמורים הנו ,כדלהלן :בסיס התמחור
לסעיף קטן ) (1לעיל הינה לפי כמות שורות פעולה  17 -ש"ח בגין כל שורת
פעולה )ללא תלות בכמות הפריטים בשורה(; בסיס התמחור לסעיף קטן
) (2לעיל הינה לפי כמות שורות פעולה  10 -ש"ח בגין כל שורת פעולה )ללא
תלות בכמות הפריטים בשורה(; בסיס התמחור לסעיף קטן ) (3לעיל הינה
לפי  5 -ש"ח למק"ט; בסיס התמחור לסעיף קטן ) (4לעיל הינו 40,000
ש"ח בחודש עבור מלאי בשווי של  10מיליון ש"ח )כאשר החיוב החודשי
יהיה בהתאם למלאי בפועל בחודש החיוב(; בסיס התמחור לסעיף קטן
) (5לעיל הנו  40,000ש"ח לחודש לפי  50ש"ח לחבילה /ארגז סטנדרטי.
תקופת ההסכם הינה ל 4 -שנים ,עם אופציות לשתי תקופות נוספות של 3
שנים כל אחת ,שבהן יותאמו המחירים בגין השירותים ,לשינויים שיחולו
במדד המחירים לצרכן.
החלפים ישולמו וימומנו על ידי חברת המזרח לשיווק ,שתדאג גם לביטוח
וטיפול בכל הנוגע לרישיונות ייבוא ,הזמנות ושחרור ממכס חלפים.
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ח 18 -

היחידים בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם,
בשל היותם בעלי המניות של חברת המזרח) 12חברת האם של חברת
המזרח לשיווק(.
8.2.2.7

הסכם שכירות בין חברת המזרח לבין יו.אם .אי סוכנות לביטוח )(1994
בע"מ )בסעיף  8.2.2.7זה" :סוכנות הביטוח"(
ביום  18במאי  ,2017אישרר דירקטוריון החברה את התקשרותה של
סוכנות הביטוח ,שהנה חברה בת של החברה ,עם חברת המזרח בהסכם
שכירות מיום  20בפברואר  ,2000כפי שהומחה לסוכנות הביטוח ביום 24
בדצמבר  ,2012וכן אישר את הארכת תוקפו בתוספת מיום  15במאי 2017
)בסעיף  8.2.2.7זה ,ביחד" :הסכם השכירות"( שלפיו משכירה חברת
המזרח לסוכנות הביטוח משרדים בשטח של כ 167 -מ"ר באזור התעשייה
ראשון לציון.
על פי הסכם השכירות ,על תיקוניו ,סיומה של תקופת השכירות לרבות
תקופות אופציה שניתנו בהסכם ואשר מומשו על ידי סוכנות הביטוח,
הינה ביום  31באוגוסט  .2022דמי השכירות שנקבעו בהסכם השכירות,
ביחס לתקופה שסיומה ביום  31באוגוסט  - 2017הנם בסך של  8,400ש"ח
צמוד למדד שפורסם בגין חודש נובמבר  ,2012בתוספת מע"מ כדין,
ובתקופה שמיום  1בספטמבר  - 2017יעמדו דמי השכירות של סכום של
 9,200ש"ח צמוד למדד שפורסם בגין חודש אפריל  ,2017בתוספת מע"מ
כדין.
היחידים בעלי השליטה בחברה עשויים להיחשב בעלי עניין אישי בהסכם
האמור ,בשל היותם בעלי המניות של חברת המזרח.13

8.2.2.8

הסכם הלוואה בין החברה לבין חברת המזרח
ביום  28בנובמבר  2013אישר דירקטוריון החברה התקשרות של החברה
עם חברת המזרח וקרדן ישראל ,מיום  16בספטמבר  ,2013שלפיו רכשה
החברה את החזקותיהן של חברת המזרח וקרדן ישראל בפתרונות
תחבורה .במסגרת תוספת להסכם האמור ,מיום  4במרץ  ,2014נקבע בין
היתר ,כי חלק מהתמורה עבור מניות פתרונות תחבורה שנמכרו לחברה
עלי ידי חברת המזרח ,בסך של  19,477,000ש"ח ,תשולם לחברת המזרח
בדרך של הלוואת בעלים שתועמד לחברה על ידי חברת המזרח ,שתיפרע
לא יאוחר מיום  31בדצמבר  ,2016ובלבד שפירעון כאמור יתאפשר
בהתאם לתזרים המזומנים של החברה ועמידתה באמות המידה

12
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ראו סעיפים  3.3ו 3.6 -לעיל.

ח 19 -

הפיננסיות שלהן היא התחייבה מול מוסדות פיננסיים )בסעיף 8.2.2.8
זה" :הסכם ההלוואה" ו" -הלוואת בעלים"( .יצוין ,כי נכון למועד
התשקיף ,הלוואת הבעלים טרם נפרעה .הלוואת הבעלים נושאת ריבית
בשיעור הנהוג בהתאם לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[ התשכ"א1961-
והתקנות על פיה ,עד למועד הפירעון בפועל.
יצוין ,כי התקשרות החברה בהסכם ההלוואה ,אושרה על ידי דירקטוריון
החברה בחודש מרץ  2014ואושררה על ידי הדירקטוריון ביום  18במאי
.2017
חברת המזרח והיחידים בעלי השליטה בה ובחברה ,14עשויים להיחשב
בעלי עניין אישי בהסכם ההלוואה ,בשל היותה של חברת המזרח צד לו.
8.2.2.9

פטור ,שיפוי וביטוח
)א( פטור ושיפוי
) (1ביום  28במאי  ,2017אישרה האסיפה הכללית של החברה
מתן פטור מראש לנושאי המשרה בחברה )לרבות דירקטורים
ונושאי משרה העשויים להיחשב כבעלי שליטה בחברה ו/או
קרוביהם( ,מכל אחריות כלפיה בשל כל נזק שנגרם או ייגרם
לה עקב הפרת חובת הזהירות של נושא המשרה כלפיה
בפעולותיו בתום לב בתוקף היותו נושא משרה בחברה ו/או
לפי בקשתה ,נושא משרה בחברה אחרת כלשהי ,וזאת בקשר
לאירועים האמורים בתוספת לכתב הפטור כאמור )"כתב
הפטור"(.
) (2כמו כן ,ביום  28במאי  ,2017אישרה האסיפה הכללית של
החברה מתן התחייבות בלתי חוזרת לשיפוי לנושאי המשרה
בחברה )לרבות דירקטורים ונושאי משרה העשויים להיחשב
כבעלי שליטה בחברה ו/או קרוביהם( ,בשל כל חבות או
הוצאה ,כמפורט להלן ,שתוטל עליו עקב פעולות שעשה
)לרבות פעולות לפני תאריך כתב השיפוי( ו/או שיעשה בתוקף
היותו נושא משרה בחברה ,בכל אחד מאלה )"כתב השיפוי"(:
א .חבות כספית שתוטל על נושא המשרה או שיוציא,
לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין שניתן
בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,ובלבד
שהפעולות האמורות תהיינה /היו קשורות במישרין או
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ח 20 -

בעקיפין לאחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים
בתוספת לכתב השיפוי ושהסכום המרבי של השיפוי לא
יעלה על הסכום המפורט בסעיף ו' להלן;
ב.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין,
שתוציא עקב חקירה או הליך שיתנהל נגד נושא המשרה
בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר
יסתיים ללא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ומבלי
שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך פלילי ,או
שיסתיים ללא הגשת כתב אישום נגדו אך בהטלת חבות
כספית כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת
הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום כספי; "סיום
הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה
פלילית"  -משמעו סגירת התיק לפי סעיף  62לחוק סדר
הדין הפלילי ]נוסח משולב[ ,תשמ"ב") 1982-חוק סדר
הדין הפלילי"( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי
לממשלה לפי סעיף  231לחוק סדר הדין הפלילי; "חבות
כספית כחלופה להליך פלילי"  -חבות כספית שהוטלה
על פי חוק כחלופה להליך פלילי ,לרבות קנס מנהלי לפי
חוק העבירות המינהליות ,תשמ"ו ,1985-קנס על עבירה
שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין
הפלילי ,עיצום כספי או כופר.

ג.

הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורכי דין,
שיוציא נושא המשרה או שיחויב בהן בידי בית משפט,
בהליך שיוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם
אחר ,או באישום פלילי שממנו יזוכה ,או באישום פלילי
שבו יורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה
פלילית.

ד.

חבות כספית שתוטל על נושא המשרה בשל תשלום עבור
נפגע הפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות
ערך.

ה .הוצאות שתוציא בקשר עם הליך מנהלי שיתנהל בעניינו
של נושא המשרה ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות,
בכלל זה שכר טרחת עורך דין; "הליך מנהלי"  -הליך
לפי פרקים ח') 3הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות
ערך( ,ח') 4הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת
האכיפה המנהלית( ו/או ט') 1הסדר להימנעות מנקיטת
ח 21 -

הליכים ו/או להפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( ו/או
ט') 2שיתוף פעולה עם רשות חוץ( לחוק ניירות ערך ,וכן
הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי לחוק
החברות ,ובכפוף לכל דין ,כל הליך דומה לאלה ,יהיה
שמו אשר יהיה.
ו.

סכום השיפוי בגין סעיף א' לעיל ,ביחד עם סכומי השיפוי
בגין העילה נשוא סעיף א' לעיל על-פי שאר כתבי השיפוי
אשר הוענקו ו/או יוענקו לעניין זה לנושאי משרה בחברה
ולעובדים של החברה המכהנים או אשר יכהנו לבקשת
החברה כנושאי משרה בחברות אחרות )בנוסף לסכומים
שיתקבלו מחברת ביטוח ,אם יתקבלו ,במסגרת ביטוח
שרכשה החברה( לכל נושאי המשרה בחברה ,במצטבר,
בגין אחד או יותר מסוגי האירועים המפורטים בתוספת,
לא יעלה על סכום מצטבר השווה לשיעור של 25%
מהונה העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים
השנתיים האחרונים שיהיו ידועים בשנת התשלום בפועל
או על פי דוחותיה הכספיים ליום  31בדצמבר 2016
כשהוא מותאם מזמן לזמן לפי שיעור העלייה במדד
המחירים לצרכן ממועד הדוח הכספי האמור ,לפי הנמוך
מבניהם )"סכום השיפוי המרבי"(.

ז.

אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם
לנושאי משרה בה ,כאמור בסעיף א' לעיל ,יעלה על סכום
השיפוי המרבי או על יתרת סכום השיפוי המרבי )כפי
שתהיה קיימת באותה עת( לפי סעיף ו' לעיל ,יחולק
סכום השיפוי המרבי או יתרתו בין נושאי המשרה שיהיו
זכאים לשיפוי ,באופן שסכום השיפוי שיקבל כל אחד
מנושאי המשרה ,בפועל ,יחושב על פי היחס שבין סכום
החבות בת השיפוי של כל אחד מנושאי המשרה לבין
סכום החבות בת השיפוי של כל נושאי המשרה
האמורים ,במצטבר ,באותו אירוע.

ח .עם קרות אירוע שבגינו אתה עשוי להיות זכאי לשיפוי
בהתאם לאמור לעיל ,תעמיד החברה לרשות נושא
המשרה ,מעת לעת ,את הכספים הדרושים לכיסוי
ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם הכרוכים
בטיפול באותו הליך משפטי ,באופן שהוא לא יידרש
לשלמם או לממנם בעצמו ,הכול  -בכפוף לתנאים
ולהוראות כתב השיפוי.
ח 22 -

חברת המזרח והיחידים בעלי השליטה בה ובחברה ,15עשויים
להיחשב בעלי עניין אישי בכתבי הפטור וכתבי השיפוי ,בשל
כהונתם ,בעצמם או באמצעות מי מטעמם ,כדירקטורים או
כנושאי משרה אחרים בחברה ,והיותם של אלו המוטבים או
הנהנים מכתבי השיפוי והפטור.
)ב( ביטוח
ביום  28במאי  ,2017אישרה האסיפה הכללית של החברה את
התקשרותה של החברה בפוליסה לביטוח אחריות מקצועית של
דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה ,לרבות דירקטורים ונושאי
משרה הנמנים עם בעלי השליטה בחברה 16או קרוביהם ,בתנאים
שעיקריהם פורטו בסעיף  6.17.2לעיל .כמו כן ,אישרה האסיפה
הכללית ,כי החברה תהא רשאית להתקשר בעתיד ומעת לעת
בפוליסות לביטוח אחריות מקצועית של דירקטורים ונושאי משרה
בקבוצה ,לרבות כאלו הנמנים עם בעלי השליטה בחברה או
קרוביהם ,בגבולות אחריות ובפרמיות שנתיות בסכומים מרביים
של עד הסכומים שפורטו בסעיף  6.17.2לעיל בתוספת של 5%
לשנה ,מידי שנה.
 8.2.2.10ערבויות מבעלת השליטה
ביום  18במאי  2017אישרר דירקטוריון החברה קבלת כתב התחייבות
לערבות ,ללא הגבלה בסכום לרשות המסים ,מחברת המזרח ,להבטחת
ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מסי ייבוא שיוטלו
על החברה כיבואן רכב .לפרטים ,ראו ביאור 24ה 3לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה ליום  31בדצמבר .2016
8.2.3

עסקאות שאינן מנויות בסעיף 4)270א( לחוק החברות
8.2.3.1

במהלך העסקים הרגיל שלה ,מבצעת הקבוצה או עשויה לבצע מעת לעת,
עסקאות עם בעלי עניין ,שהן בבחינת "עסקאות זניחות" כפי שנקבע על
ידי הדירקטוריון כאמור לעיל ,שהן בעלות מאפיינים ומהסוגים כדלקמן:
אחסנת כלי רכב ,שירותי חניה ,הכנת כלי רכב למסירה ללקוח ),(PDI
הובלת כלי רכב ,תדלוק כלי רכב ,שטיפת כלי רכב ,שירותי תחזוקה לכלי
רכב ,אבזור כלי רכב; מכירת או רכישת חלפים ,מתן שירותי מוסך ותיקון
לכלי רכב )חדשים או משומשים(; קניה /מכירה של כלי רכב חדשים או
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ח 23 -

משומשים ,עמלות בגין מכירת כלי רכב כאמור; השכרת כלי רכב;
שכירות והשכרת נכסי מקרקעין ומקומות חניה ,וכן חיובים בגין תשלומי
ארנונה; ארוחות לעובדים ,מכירה /רכישה של תלושי שי לעובדים ,ביגוד
לעובדים; שיווק ,פרסום ושילוט ,ספרות אלקטרונית; השתתפות
בהוצאות תקשורת ) ADSLוכיו"ב(; השתתפות בהוצאות מימון;
השתתפות בפוליסות ביטוח קבוצתי; שירותי ייעוץ; שירותים
אדמיניסטרטיביים והתקשרויות עם ספקי ציוד לשימוש שוטף; מובהר,
כי העסקאות האמורות לעיל אינן מהוות רשימה סגורה.
8.2.3.2

יצוין ,כי בשנתיים שקדמו למועד התשקיף לא בוצעו עסקאות עם בעל
שליטה שאינן מנויות בסעיף 4)270א( לחוק החברות ושאינן זניחות ,וכן
לא קיימות עסקאות כאמור שהן עדיין בתוקף במועד התשקיף.

ח 24 -

8.3

החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה
להלן פירוט החזקות בעלי העניין ונושאי המשרה הבכירה בחברה בניירות ערך של החברה בתאריך סמוך למועד פרסום התשקיף ובתאריך שקדם ב12 -
חודשים למועד זה:

המחזיק

2

חברת המזרח
טאלדן מוטורס
3
בע"מ )"טאלדן"(
4
החברה
קרדן ישראל

5

במועד שקדם ב 12 -חודשים למועד התשקיף
)נכון ליום (31.5.2016
שיעור החזקה
שיעור החזקה
)דילול מלא(
כמות
כמות
מניות
מניות
בזכויות
בזכויות
1
בהון
בהון
הנהלה
רגילות
הצבעה
הצבעה
ב% -
ב% -
ב% -
ב% -
50
50
50
50
450
576,019

702,488

60.925

בזכויות
הצבעה
ב% -
60.93

450,000

450

39.06

50

39.06

39.06

סמוך למועד התשקיף )נכון ליום (28.5.2017
שיעור החזקה
כמות מניות רגילות

בהון
ב% -

שיעור החזקה
)דילול מלא(
בזכויות
בהון
הצבעה
%
ב-
ב% -
60.93 60.925

450,450

39.066

39.07

39.066

39.07

0

100

-

-

-

-

100

0.009

-

0.009

-

126,019

-

10.94

-

10.94

-

-

-

-

-

-

1

ביום  24במאי  2017המירה החברה  1,000מניות הנהלה של החברה בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת )אשר היו בהונה הרשום ובהונה המונפק של החברה עד לאותו מועד( ל 1,000 -מניות רגילות
של החברה ,ונכון למועד התשקיף ,בהון החברה כלולות מניות רגילות בלבד.

2

לפירוט המחזיקים בחברת המזרח ,בעלת השליטה בחברה ,ראו הערה  2תחת סעיף  3.3לעיל.

3

חברה פרטית אשר למועד התשקיף מצויה בבעלות ושליטה מלאה ,בעקיפין ,של חברת המזרח  -כמפורט בהערה  3תחת סעיף  3.3לעיל; יצוין ,כי נכון ליום  31במאי  2016הוחזקה טאלדן
מוטורס בע"מ ,בעקיפין ,בשיעור של  90.01%על ידי קרדן ישראל בע"מ )"קרדן ישראל"( ובשיעור של  9.99%על ידי מר אביהו בן נון .ביום  3בנובמבר  2016רכשה חברת המזרח את מלוא
החזקותיה של קרדן ישראל ,בטאלדן ובחברה ,כמפורט בסעיף  3.4לעיל .כמו כן ,ביום  3באפריל  2017רכשה חברת המזרח את מלוא החזקותיו של מר אביהו בן נון בטאלדן.

4

מניות רדומות ,כמשמען בסעיף  308לחוק החברות ,שאינן מקנות זכויות הצבעה או זכות לקבלת דיבידנד.

5

ביום  3בנובמבר  2016רכשה חברת המזרח מקרדן ישראל את החזקותיה )במישרין ובעקיפין( בחברה ,כמפורט בסעיף  3.4.1לעיל.

ח 25 -

פרק  - 9דוחות כספיים

.9.1

הדוחות הכספיים הנכללים בתשקיף
בהתאם להוראות תקנה )56א( לתקנות פרטי התשקיף ,מצורפים להלן דוחות הכספיים,
כדלקמן:

.9.2

.9.1.1

דוחות כספיים מאוחדים מבוקרים של החברה ,ליום  31בדצמבר  2016ולתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2016

.9.1.2

דוחות כספיים נפרדים מבוקרים של החברה ,ליום  31בדצמבר  2016ולתקופה
שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2016

.9.1.3

דוחות כספיים של החברה הכלולה יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ) ,(UTIליום 31
בדצמבר  2016ולתקופה שנסתיימה ביום  31בדצמבר .2016

.9.1.4

דוחות כספיים מאוחדים סקורים של החברה ,ליום  31במרץ  2017ולתקופה
שנסתיימה ביום  31במרץ .2017

.9.1.5

דוחות כספיים נפרדים סקורים של החברה ,ליום  31במרץ  2017ולתקופה
שנסתיימה ביום  31במרץ .2017

.9.1.6

דוחות כספיים של החברה הכלולה יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ) ,(UTIליום 31
במרץ  2017ולתקופה שנסתיימה ביום  31במרץ .2017

הסכמות רואי החשבון
מצורפים להלן מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה ושל החברות
הכלולות כאמור ,כדלקמן:
.9.2.1

מכתבי הסכמה של רואה החשבון המבקר של החברה להכללה בתשקיף של דוחות
רואה החשבון המבקר לדוחותיה הכספיים ,כמפורט במכתבים האמורים.

.9.2.2

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר של  UTIלהכללה בתשקיף של דוחות
רואה החשבון המבקר לדוחותיה הכספיים ,כמפורט במכתב האמור.

.9.3

דוח אירועים
בהתאם להוראות תקנה 60ב)ב( לתקנות פרטי התשקיף ,מובא להלן דוח אירועים כהגדרתו
בתקנה 56א לתקנות פרטי התשקיף ,בדבר אירועים מהותיים שהתרחשו לאחר מועד חתימת
הדוחות הכספיים ,אשר נחתמו ביום  28במאי .2017

ט1-

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים
ליום
 31בדצמבר 2016

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות כספיים מאוחדים ליום  31בדצמבר 2016

תוכן העניינים
עמוד
דוח רואי החשבון המבקרים

2

דוחות מאוחדים על המצב הכספי

3-4

דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

5

דוחות מאוחדים על השינויים בהון

6-8

דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

9-10

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים

11-85

נספח לדוחות הכספיים המאוחדים  -תמצית נתונים לצורכי מס

86-88

* * * *

1

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון
שדרות רוטשילד 78

טל'

ת.ד14260 .
תל-אביב 61142

פקס 03 560 7046

03 560 7002

www.lsk-cpa.com

דוח רואי החשבון המבקרים
לבעלי המניות של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

ביקרנו את הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המצורפים של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן -החברה( לימים 31
בדצמבר  2016ו ,2015-את הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים ,לכל אחת משלוש
השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר  .2016דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של
החברה .אחריותנו היא לחוות דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את הדוחות הכספיים של חברות שאוחדו ,אשר נכסיהן הכלולים באיחוד מהווים כ 73%-וכ 76%-מכלל הנכסים
המאוחדים לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-בהתאמה ,והכנסותיהן הכלולות באיחוד מהוות כ ,50%-כ 45%-וכ 41%-מכלל
ההכנסות המאוחדות לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר  2015 ,2016ו ,2014-בהתאמה .כמו כן ,לא ביקרנו את הדוחות
הכספיים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,אשר ההשקעות בהן לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמו לסך
של  55,738אלפי ש"ח ו 43,689-אלפי ש"ח ,בהתאמה ,ואשר חלקה של הקבוצה ברווחי החברות הנ"ל לשנים שהסתיימו בימים
 31בדצמבר  2015 ,2016ו 2014-הסתכם לסך של  12,095אלפי ש"ח 7,737 ,אלפי ש"ח ו 6,704-אלפי ש"ח ,בהתאמה .הדוחות
הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת
לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון )דרך פעולתו של
רואה חשבון( ,התשל"ג .1973-על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה סבירה של
בטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות בסכומים ובמידע
שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על-ידי
הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות
רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,הדוחות הכספיים הנ"ל ,משקפים באופן נאות ,מכל
הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-את תוצאות
פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן ,לכל אחת משלוש השנים ,בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר ,2016
בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ).(IFRS

ליואי את ליואי
רואי חשבון
תל אביב 28 ,במאי 2017

משרדנו בירושלים:
בית אמות ,קרית מדע  11 ,הר חוצבים
ת.ד ,45032 .ירושלים 91450

טל'
פקס

02 548 5000
02 548 5001

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
מיסים שוטפים לקבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
נגזרים פיננסיים
צי כלי רכב מיועד למכירה
מלאי

5
6
26ג
7
8

נכס המוחזק למכירה

3

נכסים לא שוטפים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
צי כלי רכב להשכרה
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
נכסים בגין הטבות לעובדים
מיסים נדחים

9
10
11
12א
12ב
13
14
23ו

_________________
דוד עיני
מנהל כללי
ויו"ר הדירקטוריון

4

___________________
בנימין גבאי (1
חבר דירקטוריון

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

144,821
10,002
279,873
128,185
3,813
121,465
562,457
1,250,616
**(
6,516
1,257,132

140,857
15,194
271,474
(* 92,965
(* 2,475
100,778
409,569
1,033,312
**(
6,516
1,039,828

8,249
114,540
2,011,441
(* 375,327
*(
14,162
23,213
14,038
**(
7,843
2,568,813

17,298
96,428
1,972,396
*(
305,284
*(
14,997
26,225
6,728
**(
6,354
2,445,710

3,825,945

3,485,538

___________________
יצחק שפונגין
סמנכ"ל כספים ומינהל

 (1חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי  2017לחתום על דוחות כספיים אלו.

תאריך אישור הדוחות 28 :במאי 2017
*( סווג מחדש  -ראה באור  2ל.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

3

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

באור

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

17
18
19
20
21

התחייבויות המיוחסות לנכסים המוחזקים למכירה

3

737,535
443,046
4,833
76,350
19,437
38,928
111,952
455,469
1,887,550
2,350
1,889,900

572,898
431,320
5,680
61,733
23,189
102,348
507,293
1,704,461
1,704,461

22
19
20
21

447,746
42,855
792,455

508,535
38,928
47,686
538,593

10
18
14
23ו

419
2,149
7,835
31,841
1,325,300

174
2,073
792
35,762
1,172,543

1,911
103,994
)(10,265
1,947
512,532
610,119
626
610,745

1,911
103,994
***(
)(10,265
1,884
(**, (*** 510,391
607,915
619
608,534

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב
עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
הפרשות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
הפרשות למיסים ומיסי הכנסה נדחים

15
16

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון המניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
התאמות מתרגום דוחות כספים
יתרת רווח

25

זכויות שאינן מקנות שליטה
סך-הכל הון

25

3,825,945

**(

***(

***(

***(
***(

***(

3,485,538

**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
***( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

4

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על הרווח הכולל

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני ,נטו
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי

באור
27
27
28
29
29
30
30
10
23ז

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2014
2015
אלפי ש"ח
(** 3,631,176 (** 3,024,662
3,319,639
2,960,868
(** 3,176,467 (** 2,679,526
454,709
345,136
358,771
)(272,568
4,223
)(547
89,879
2,275
)(82,641
**(

9,820
19,333
)(*** (15,543
3,790

)(250,686
7,392
101,842
18,776
)(* (84,721
)(** (8,930
26,967
)(***,(* (10,178
(*** 16,789

)(306,320
12,298
160,687
31,535
)(* (116,532
**(

3,457
79,147
)(***,(* (39,976
(*** 39,171

רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(
סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד
רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה ברווח )הפסד( כולל אחר של חברה המטופלת
בשיטת השווי המאזני
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
בהתקיים תנאים ספציפיים
התאמות מתרגום דוחות כספיים
סה"כ רווח )הפסד( כולל אחר

)(1,333

180

)(178

)(59

68

)(105

63
)(1,329

127
375

3,215
2,932

סה"כ רווח כולל

2,461

17,164

42,103

3,533
257
3,790

16,471
318
16,789

38,951
(* 220
39,171

2,204
257
2,461

16,846
318
17,164

41,883
(* 220
42,103

רווח נקי מיוחס ל:
לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח כולל מיוחס ל:
לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
**( סווג מחדש  -ראה באור  2ל.
***( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2לא.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מיוחס לבעלי מניות החברה
קרן בגין
עסקאות
הון
פרמיה על מניות עם בעלי
באוצר שליטה
המניות מניות
אלפי ש"ח

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

סך-הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

103,994

-

)(* (10,265

1,884

(** ,(* 510,391

607,915

619

608,534

רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר:
רווח ממדידה מחדש בגין
תוכניות
להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
של חברה
המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני
התאמות מתרגום דוחות כספיים -
-

-

-

-

-

(** 3,533

3,533

257

3,790

-

-

-

-

)(1,333

)(1,333

-

)(1,333

-

-

-

63
63

)(59
2,141

)(59
63
2,204

257

)(59
63
2,461

-

-

-

-

-

-

-

)(250
)(250

)(250
)(250

1,911

103,994

-

)(10,265

1,947

512,532

610,119

626

610,745

שנת 2016
יתרה ליום  1בינואר 2016

1,911
-

דיבידנד לבעלי זכויות שאינן
מקנות שליטה
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2לא.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

מיוחס לבעלי מניות החברה

הון
המניות
אלפי ש"ח
שנת 2015
יתרה ליום  1בינואר 2015

1,911

רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר:
רווח ממדידה מחדש בגין
תוכניות
להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה ברווח כולל אחר
של חברה
המטופלת לפי שיטת השווי
המאזני
מתרגום
התאמות
דוחות -
כספיים
-

דיבידנד לבעלי מניות החברה
דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן
מקנות שליטה
-

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

1,911

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

סך-הכל

)(* (10,265

1,757

(** ,(* 510,672

608,069

851

-

-

-

-

(** ,(* 16,471

16,471

318

16,789

-

-

-

-

180

180

-

180

-

-

-

127

68
-

68
127

-

68
127

-

-

-

127

16,719

16,846

318

17,164

-

-

-

-

)(17,000

)(17,000

-

)(17,000

-

-

-

-

)(17,000

)(17,000

)(550
)(550

)(550
)(17,550

)(10,265

1,884

510,391

607,915

619

608,534

פרמיה
על
מניות

מניות
באוצר

- 103,994

- 103,994

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

608,920

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2לא.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

7

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון
מיוחס לבעלי מניות החברה

שנת 2014
יתרה ליום  1בינואר 2014

הון
המניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

1,911

103,994

-

)(10,265

-

-

-

-

-

-

-

-

-

)(178

-

-

-

3,215
3,215

)(105
38,668

רווח כולל
רווח נקי
)הפסד( רווח כולל אחר:
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות
להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר של
חברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
התאמות מתרגום דוחות כספיים
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה
במסגרת
הצעת רכש מלאה
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות
לעובדי
חברה בת
רכישת מניות חברת בת שהונפקו
במסגרת
מימוש אופציות לעובדיה
-

1,911

***(

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

סך-הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

)(1,458

(** ,(* 474,186

568,368

(*** 120,402

688,770

(** ,(* 38,951

38,951

(* 220

39,171

)(178

-

)(178

)(105
3,215
41,883

220

)(105
3,215
42,103

-

-

-

-

)(*** (6,713

)(6,713

)(112,232

-

-

-

-

-

-

694

694

-

-

-

-

4,531
)(2,182

4,531
)(2,182

)(8,233
)(119,771

)(3,702
)(121,953

103,994

-

)(10,265

1,757

510,672

608,069

851

608,920

יתרה ליום  31בדצמבר 2014
*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2לא.
***( סווג מחדש.

***(

)(118,945

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2014
2015
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
פחת צי כלי רכב להשכרה
עלות מופחתת של כלי רכב להשכרה
רכישת כלי רכב להשכרה
הפסד בגין גניבה ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרה
פחת והפחתות אחרות
)רווח( הפסד הון ממכירת רכוש קבוע
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
רווח הון ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר
מרכיב ההטבה בהענקת אופציות לעובדי חברה בת
שינוי בנכסים ובהתחייבויות בגין הטבות לעובדים ,נטו
הוצאות מיסים על הכנסה
הוצאות מימון ,נטו

3,790

16,789

39,171

409,341
574,526
)(1,034,182
18,181
24,079
345
)(9,820
)(2,020
(** 15,543
75,893
71,886

404,905
458,209
)(868,673
15,657
23,113
)(469
8,930
)(3,001
927
(**,(* 10,178
(**,(* 66,259
116,035

402,111
505,985
)(940,061
13,306
26,057
)(10
)(3,457
)(7,765
694
)(754
(**,(* 39,976
(**,(* 107,160
143,242

)(569
)(35,395
)(152,888
)(27,598
13,916
15,611
)(3,676
4,773
)(185,826

64,487
31,122
98,855
1,173
36,527
)(16,424
)(904
)(15,537
199,299

)(17,447
)(46,854
)(26,538
3,984
)(69,430
21,547
3,052
17,492
)(114,194

)(117,667
510
)(34,528
282
)(151,403

)(123,831
739
)(170,321
1,750
)(291,663

)(145,195
3,316
)(19,440
4,105
)(157,214

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( שוטפת

)(261,553

40,460

)(88,995

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
רכישת נדל"ן להשקעה
פירעון פיקדונות לזמן קצר
תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר )א(
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין
מתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
גביית הלוואות שניתנו לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
גביית הלוואות למפיצים לזמן ארוך ,נטו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

)(89,999
)(4,152
3,531
2,350
)(7,632
47
)(95,855

)(34,794
)(6,858
17,880
18,551
)(319
494
42
)(5,004

)(47,118
)(6,163
)(66
502
3,809
5,121
)(200
12,025
308
)(31,782

שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
ירידה )עליה( בלקוחות
ירידה )עליה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עליה( במלאי
ירידה )עליה( בצי כלי רכב מיועד למכירה
)ירידה( עליה בספקים ובנותני שירותים
)ירידה( עליה בזכאים ויתרות זכות
)ירידה( עליה בהפרשות
)ירידה( עליה במקדמות והכנסות מראש
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך השנה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מיסים ששולמו
מיסים שהתקבלו

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2לא.
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים )המשך(

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2014
2015
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי מתאגידים בנקאיים ,נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות מבעל מניות
תמורה מהנפקת אגרות חוב וניירות ערך מסחריים,
בניכוי הוצאות הנפקה
פירעון אגרות חוב וניירות ערך מסחריים
דיבידנד לבעלי מניות החברה
דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה במסגרת הצעת רכש מלאה
רכישת מניות חברה בת שהונפקו במסגרת מימוש אופציות לעובדיה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

241,128
326,000
)(462,609
-

)(19,125
424,000
)(545,787
)(43,434

)(67,040
601,500
)(427,651
)(43,000

762,609
)(505,506
)(250
361,372

680,082
)(454,863
)(17,000
)(550
23,323

435,450
)(245,001
)(118,945
)(3,702
131,611

עליה במזומנים ובשווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

3,964
140,857
144,821

58,779
82,078
140,857

10,834
71,244
82,078

א .תמורה ממימוש השקעות בחברות מאוחדת שאוחדו בעבר
נכסים והתחייבויות של החברות המאוחדות ליום המכירה:
הון חוזר )למעט מזומנים ושווי מזומנים(
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
מיסים נדחים
הלוואה לצד קשור לזמן ארוך
התחייבות בגין הטבות לעובדים
רווח הון ממימוש ההשקעות בחברות מאוחדות שאוחדו בעבר

ב .פעילות מהותית שלא במזומן
הסבת חובות לשטרי הון והלוואות
רכישת השקעה בחברה בת כנגד הלוואות בעלים
רכישת השקעה בחברה בת כנגד הנפקת הון מניות

-

14,879
3,001
17,880

)(8,789
)(14,495
10,767
7,992
1,262
)(650
)(43
7,765
3,809

7,500

22,217
-

-

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 1

 כלליא.

ב.

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן " -החברה"( הינה חברה פרטית תושבת ישראל ,אשר התאגדה בישראל
ומשרדיה הראשיים ממוקמים ברחוב המסגר  10בלוד .תחומי עיסוקה העיקריים של החברה ,של החברות
הבנות שלה ושל חברות כלולות שלה )להלן "הקבוצה"( הינם יבוא ,מכירה והשכרה של כלי רכב ובתחומים
קשורים ,והינה המפיצה בישראל של מכוניות מתוצרת ג'נרל מוטורס )בעלת מניות לשעבר( ,כולל מכוניות
מתוצרת ג'נרל מוטורס צפון אמריקה וקוריאה ואיסוזו .כמו כן ,מחזיקה החברה בבעלות מלאה במניות
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ ,חברה בעלת הזיכיון בישראל למותג " ,"AVISשעוסקת בעיקר
בהשכרת רכב לזמן קצר ובליסינג תפעולי.
השליטה בחברה
בחודש ספטמבר  ,2016התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ )להלן :חברת המזרח( ,מבעלות השליטה
בחברה ,בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה .העסקה הושלמה
בחודש נובמבר  .2016לאחר השלמת העסקה וליום  31בדצמבר 2016 ,מחזיקה חברת המזרח ,במישרין
ובעקיפין ,בשיעור של כ 96.09% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה .לאחר תאריך המאזן ,ביום 3
באפריל 2017 ,השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את מניותיו בחברה ,אשר
הוחזקו בעקיפין והמהוות כ 3.91%-ממניות החברה .לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח ,במישרין
ובעקיפין ב 100% -ממניות החברה.

ג.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה-
חברות מאוחדות  -חברות ושותפויות אשר לחברה שליטה בהן )כהגדרתן ב (IFRS 10 -ואשר דוחותיהן
מאוחדים עם דוחות החברה.
חברות כלולות  -חברות ושותפויות אשר לחברה השפעה מהותית בהן או קיים לגביהן הסכם שליטה משותפת
ואשר השקעת החברה בהן מטופלת בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לפי שיטת השווי המאזני.
חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות או חברות כלולות ושותפויות כלולות.
בעלי עניין ובעלי שליטה  -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש"ע.2010-
צדדים קשורים  -כהגדרתם ב) IAS 24 -מתוקן(.
מדד  -מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה בישראל.
דולר  -דולר של ארה"ב.

באור 2

 עיקרי המדיניות החשבונאיתהמדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים בעקביות ,בכל התקופות המוצגות ,למעט במקרים
שצוין אחרת.
א .בסיס הצגת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים ערוכים בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים )להלן.(IFRS-
הדוחות הכספיים של החברה ערוכים על בסיס העלות ,למעט נכסים והתחייבויות פיננסיות )כולל מכשירים
נגזרים( המוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
החברה בחרה להציג את הדוח על הרווח הכולל לפי שיטת מאפיין הפעילות.
ב .תקופת המחזור התפעולי
תקופת המחזור התפעולי של הקבוצה הינה שנה.
ג .דוחות כספיים מאוחדים
הדוחות הכספיים המאוחדים כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה בהן )חברות בנות( .שליטה
מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת ,חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה
ממעורבותה בישות המושקעת ,וכן היכולת להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות
המושקעת .בבחינת שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד
הדוחות הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(ג .דוחות כספיים מאוחדים )המשך(
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות החשבונאית
בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של החברה.
יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו
במלואם בדוחות הכספיים המאוחדים.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן לייחוס ,במישרין או
בעקיפין ,לחברה האם .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד במסגרת ההון של החברה .רווח או הפסד
וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה ולזכויות שאינן מקנות שליטה .הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן
מקנות שליטה גם אם כתוצאה מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי הינה
שלילית.
מימוש החזקה בחברה בת ,ללא איבוד שליטה ,מוכר כשינוי בהון .בעת מימוש חברה בת תוך איבוד שליטה,
החברה:
 גורעת את הנכסים )לרבות מוניטין( ואת ההתחייבויות של החברה הבת. גורעת את היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שאינן מקנות שליטה. גורעת את ההתאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים שנזקפו להון העצמי. מכירה בשווי ההוגן של התמורה שהתקבלה. מכירה בשווי ההוגן של השקעה כלשהי שנותרה. מסווגת מחדש את הרכיבים שהוכרו קודם לכן ברווח )הפסד( כולל אחר ,באותו אופן שהיה נדרש אם החברההבת הייתה מממשת ישירות את הנכסים או ההתחייבויות הקשורים.
 מכירים בהפרש כלשהו שנוצר )עודף או גרעון( כרווח או כהפסד.ד .צירופי עסקים ומוניטין
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה ,למעט צירופי עסקים הכוללים ישויות הנמצאות תחת אותה שליטה
ואשר מטופלים לפי שיטת איחוד העניין .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה שהועברה במועד
הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת .בכל צירוף עסקים ,החברה בוחרת האם למדוד את
הזכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת בהתאם לשוויים ההוגן במועד הרכישה או לפי חלקן היחסי בשווי ההוגן
של הנכסים המזוהים נטו של הנרכשת.
עלויות רכישה ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח והפסד.
בצירוף עסקים המושג בשלבים ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הרוכשת קודם להשגת השליטה נמדדות
בשווי הוגן למועד הרכישה תוך הכרה בדוח רווח או הפסד משערוך ההשקעה הקודמת במועד העלייה לשליטה.
תמורה מותנית מוכרת בשוויה ההוגן במועד הרכישה .תמורה מותנית מסווגת כנכס או כהתחייבות פיננסית
בהתאם ל .IAS 39-שינויים עוקבים בשווי ההוגן של התמורה המותנית מוכרים ברווח או הפסד או בדוח על
הרווח הכולל האחר .אם התמורה המותנית מסווגת כמכשיר הוני ,היא נמדדת לפי שוויה ההוגן במועד הרכישה
ללא מדידה עוקבת.
מוניטין נמדד לראשונה לפי העלות ,שהינה ההפרש בין תמורת הרכישה והזכויות שאינן מקנות שליטה לבין
הסכום נטו של הנכסים המזוהים שנרכשו ושל ההתחייבויות שניטלו .אם סכום המוניטין שהתקבל הינו שלילי,
הרוכש יכיר ברווח שנוצר במועד הרכישה.
צירופי עסקים הכוללים ישויות הנמצאות תחת אותה שליטה מטופלים לפי שיטת איחוד העניין ).(As pooling
מאחר שבעסקאות מסוג זה לא מתרחש שינוי בשליטה ,ובסופו של דבר כל הישויות נשלטות על ידי אותם
הצדדים ,הן לפני צירוף העסקים והן לאחריו ,שיטת איחוד העניין ) (As poolingמשקפת באופן הנאות ביותר את
העסקה.
בהתאם לכך ,הנכסים וההתחייבויות של הקבוצה הינם הנכסים וההתחייבויות ,כפי שנכללו בדוחות הכספיים
של החברות המועברות תחת אותה שליטה ,לרבות עודפי עלות המיוחסים לאותם נכסים והתחייבויות כפי
שנכללו בספרי החברות המעבירות.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(ה .השקעה בהסדרים משותפים
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא שיתוף חוזי מוסכם של
שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של
הצדדים שחולקים שליטה.
 .1עסקאות משותפות )(Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר .עסקה
משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני) .ראה סעיף ז' לעיל(
 .2פעילויות משותפות )(Joint Operations
בפעילויות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על ההסדר ,זכויות לנכסים ומחויבויות
להתחייבויות של ההסדר .החברה מכירה בגין הפעילות המשותפת בחלקה היחסי בנכסים ,בהתחייבויות,
בהכנסות ובהוצאות של הפעילות המשותפת) .ראה סעיף ו' לעיל(
ו .השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית שלהן ,אך לא
שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני.
ז .השקעות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
השקעות הקבוצה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות מטופלות לפי שיטת השווי המאזני.
לפי שיטת השווי המאזני ,ההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים
שלאחר הרכישה בחלק הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה או העסקה המשותפת.
רווחים והפסדים הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה או העסקה המשותפת מבוטלים בהתאם
לשיעור ההחזקה.
מוניטין בגין רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת מוצג כחלק מההשקעה בחברה הכלולה או בעסקה
המשותפת ,נמדד לפי העלות ואינו מופחת באופן שיטתי .מוניטין נבחן לצורך בחינת ירידת ערך כחלק מהשקעה
בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת בכללותה.
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של החברה הכלולה או העסקה המשותפת יושמה באופן אחיד ועקבי עם
זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
במקרה של רכישת חברה כלולה או עסקה משותפת המושגת בשלבים ,כאשר ההשקעה הקודמת בחברה הנרכשת
טופלה בהתאם להוראות  ,IAS 39הקבוצה מיישמת את עקרונות  IFRS 3לגבי צירוף עסקים המושג בשלבים.
כפועל יוצא ,זכויות הוניות בנרכשת שהוחזקו על ידי הקבוצה קודם להשגת ההשפעה המהותית או השליטה
המשותפת נמדדות בשווי הוגן למועד הרכישה ונכללות בתמורת הרכישה תוך הכרה ברווח או הפסד בהתאם
למדידה בשווי ההוגן כאמור .
בחברה כלולה בה נגרמו הפסדים בסכומים העולים על ההון שלה ,הכירה החברה בחלקה בהפסדי החברה
הכלולה עד גובה השקעתה בחברה הכלולה בתוספת הפסד העלול להיגרם לה כתוצאה מערבות או תמיכה
פיננסית אחרת שניתנו בעבור חברה כלולה זו ,עד לגובה הערבות או התמורה הפיננסית האחרת .לצורך כך,
ההשקעה כוללת פריטים כספיים לקבל לזמן ארוך )כגון הלוואות שניתנו( אשר אין כוונה לסלקם והם אינם
צפויים להיפרע בעתיד הנראה לעין.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד ההשפעה המהותית בחברה הכלולה או איבוד השליטה המשותפת
בעסקה המשותפת ,או סיווגן כהשקעה המוחזקת למכירה.
החברה ממשיכה ליישם את שיטת השווי המאזני גם במקרים בהם השקעה בחברה כלולה הופכת להשקעה
בעסקה משותפת ,ולהיפך .החברה מיישמת את הוראות  IFRS 5על ההשקעה או חלק מההשקעה בחברה כלולה
או בעסקה משותפת שמסווגת כמוחזקת למכירה .חלק כלשהו שנותר בהשקעה זו שלא מסווג כמוחזק למכירה,
ממשיך להיות מטופל בשיטת השווי המאזני.
במועד איבוד ההשפעה המהותית או השליטה המשותפת ,הקבוצה מודדת בשווי הוגן השקעה כלשהיא שנותרה
בחברה הכלולה או בעסקה המשותפת ,ומכירה ברווח או הפסד בהפרש שבין התמורה ממימוש ההשקעה בחברה
הכלולה או העסקה המשותפת והשווי ההוגן של ההשקעה שנותרה לבין הערך בספרים של ההשקעה שמומשה
במועד זה.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(ח .מטבע הפעילות ,מטבע ההצגה ומטבע חוץ
 .1מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
מטבע ההצגה של הדוחות הכספיים הינו ש"ח.
הקבוצה קובעת עבור כל חברה בקבוצה ,לרבות חברות המוצגות לפי שיטת השווי המאזני ,מהו מטבע
הפעילות של כל חברה.
נכסים והתחייבויות של חברה מוחזקת המהווה פעילות חוץ לרבות עודפי עלות שנוצרו מתורגמים לפי שער
סגירה בכל תאריך דיווח .פריטי דוח רווח או הפסד מתורגמים לפי שערי חליפין ממוצעים בכל התקופות
המוצגות .הפרשי התרגום שנוצרו נזקפים לרווח )הפסד( כולל אחר.
הלוואות בין-חברתיות בקבוצה ,אשר אין כוונה לסלקן והן אינן צפויות להיפרע בעתיד הנראה לעין מהוות
במהותן חלק מההשקעה בפעילות חוץ ,ולפיכך הפרשי שער מהלוואות אלו נזקפים ,בניכוי השפעת המס,
לרווח )הפסד( כולל אחר.
בעת מימוש פעילות חוץ ,או בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ ,תוך איבוד שליטה ,הרווח )הפסד( המצטבר
המתייחס לאותה פעילות ,שהוכר ברווח כולל אחר נזקף לרווח או הפסד .בעת מימוש חלקי של פעילות חוץ
תוך שימור השליטה בחברה המאוחדת ,חלק יחסי של הסכום שהוכר ברווח הכולל האחר מיוחס מחדש
לזכויות שאינן מקנות שליטה.
 .2עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד העסקה .לאחר
ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים בכל תאריך דיווח למטבע
הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער ,למעט אלה המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון
בעסקאות גידור ,נזקפים לרווח או הפסד .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי
עלות מתורגמים לפי שער החליפין במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ
המוצגים לפי שווי הוגן מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.
 .3פריטים כספיים צמודי מדד
החברה בחרה לשנות את המדיניות החשבונאית הננקטת בהתייחס לאופן מדידת נכסים והתחייבויות צמודי
מדד שאינם נמדדים בשווי הוגן .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי
המזומנים צמודי המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון
המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה משמש
בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה ,עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
להסבר בדבר השפעת שינוי המדיניות ,ראה באור  2כט.
ט .שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר ,אשר אינם
מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד ההשקעה או שעולה על שלושה
חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים חלק מניהול המזומנים של הקבוצה.
י .לקוחות )בניכוי הפרשה לחובות מסופקים(
חובות לקוחות ,אשר צפויים להיגבות בשנה שלאחר תקופת הדיווח ,מסווגים בנכסים השוטפים .חובות לקוחות
בהסדרי מכירה בתשלומים ,אשר צפויים להיגבות בתקופה של יותר משנה מתום תקופת הדיווח ,מסווגים
בנכסים לא שוטפים ,והם מוצגים בניכוי הכנסות ריבית שטרם הורווחה .הכנסות הריבית מוכרות ברווח או
הפסד עם צבירתן ,בהתאם לשיטת הריבית האפקטיבית.
חובות הלקוחות מוצגים בניכוי הפרשה לחובות מסופקים .ההפרשה נקבעת באופן ספציפי בגין חובות ,שלהערכת
הנהלת החברה ,גבייתם מוטלת בספק .הפרשה לירידת ערך שאינה ספציפית מוכרת בגין יתרות לקוחות
המוערכות באופן קבוצתי בהתבסס על מאפייני סיכוני האשראי שלהם .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם,
נגרעים במועד בו נקבע שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 2

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(יא.מלאי
מלאי נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .עלות המלאי כוללת את ההוצאות לרכישת המלאי
ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי
אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע המכירה .החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו
ומבצעת הפרשות למלאי איטי בהתאמה.
העלות המלאי נקבעת כדלהלן:
מכוניות
חלקי חילוף ודלק

 לפי עלות ספציפית. -לפי עלות ממוצעת.

יב .הכרה בהכנסות
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד ,כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות הכלכליות הקשורות
לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות למדידה באופן מהימן .כאשר החברה
פועלת כספק עיקרי ונושאת בסיכונים הנגזרים מהעסקה ההכנסות מוצגות על בסיס ברוטו .במקרים בהם
החברה פועלת כסוכן מבלי לשאת בסיכונים ובתשואות הנגזרים מהעסקה ,ההכנסות מוצגות על בסיס נטו.
ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה בהכנסה:
הכנסות ממכירת סחורות
הכנסות ממכירת סחורות מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על
הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת מעורבות ניהולית נמשכת .בדרך כלל מועד המסירה הינו המועד שבו
הועברה הבעלות.
הכנסות ממתן שירותים )לרבות דמי ניהול(
הכנסות ממתן שירותים מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך הדיווח .על פי שיטה זו ,ההכנסות
מוכרות בתקופות הדיווח שבהן סופקו השירותים .במקרה שתוצאות החוזה אינה ניתנת למדידה באופן מהימן,
ההכנסה מוכרת עד לגובה ההוצאות שהתהוו הניתנות להשבה.
הכנסות מדמי שכירות בחכירה תפעולית
הכנסות מדמי שכירות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות.
הכנסות ממכירת שוברים של חברה מאוחדת בקשר עם השכרות מחו"ל
הכנסות אלה מוצגות על בסיס נטו מכיוון שהחברה המאוחדת איננה פועלת כגורם עיקרי ואיננה נושאת במרבית
הסיכונים והתשואות הנגזרים מהמכירה.
הנחות ללקוחות
הנחות הניתנות ללקוחות בתום השנה אשר לגביהן לא מחויב הלקוח לעמוד ביעדים מסוימים ,נכללות בדוחות
הכספיים עם ביצוע המכירות היחסיות המזכות את הלקוח בהנחות האמורות ,ומנוכות מסעיף המכירות.
הנחות ללקוחות שהזכות בקבלתן מותנית בעמידת הלקוח ביעדים מסוימים ,כגון עמידה בהיקף רכישות שנתי
)כמותי או כספי( מינימלי ,גידול בהיקף הרכישות לעומת תקופות קודמות ועוד ,נכללות בדוחות הכספיים ,באופן
יחסי ,בהתאם להיקף הרכישות שביצע הלקוח בתקופה המדווחת המקדמות אותו לקראת העמידה ביעדים,
וזאת רק כאשר צפוי שהיעדים יושגו וניתן לאמוד את סכומי ההנחות באופן סביר.
יג .מיסים על ההכנסה
תוצאות המס בגין מיסים שוטפים או נדחים ,נזקפות לרווח או הפסד ,למעט אם הן מתייחסות לפריטים
הנזקפים לרווח כולל אחר או להון.
מיסים על הכנסה המתייחסים לחלוקות בעלים של מכשיר הוני ולעלויות עסקה של עסקה הונית מטופלים לפי
.IAS 12
 .1מיסים שוטפים
חבות בגין מיסים שוטפים נקבעת תוך שימוש בשיעורי המס וחוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה
למעשה ,עד לתאריך הדיווח ,וכן התאמות נדרשות בקשר לחבות המס לתשלום בגין שנים קודמות.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(יג .מיסים על ההכנסה )המשך(
 .2מיסים נדחים
מיסים נדחים מחושבים בגין הפרשים זמניים בין הסכומים הנכללים בדוחות הכספיים ,לבין הסכומים
המובאים בחשבון לצרכי מס.
יתרות המיסים הנדחים מחושבות לפי שיעור המס הצפוי לחול כאשר הנכס ימומש או ההתחייבות תסולק,
בהתבסס על חוקי המס שחוקקו או אשר חקיקתם הושלמה למעשה עד לתאריך הדיווח.
בכל תאריך דיווח נכסי מיסים נדחים נבחנים ובמידה שלא צפוי ניצולם הם מופחתים .הפרשים זמניים בגינם
לא הוכרו נכסי מיסים נדחים נבחנים בכל תאריך דיווח ובמידה שניצולם צפוי ,מוכר נכס מס נדחה מתאים.
בחישוב המיסים הנדחים לא מובאים בחשבון המיסים שהיו חלים במקרה של מימוש ההשקעות בחברות
מוחזקות ,כל עוד מכירת ההשקעות בחברות מוחזקות אינה צפויה בעתיד הנראה לעין.
כמו כן ,לא הובאו בחשבון מיסים נדחים בגין חלוקת רווחים על ידי חברות מוחזקות כדיבידנדים ,מאחר
שחלוקת הדיבידנד אינה כרוכה בחבות מס נוספת ,או בשל מדיניות החברה שלא ליזום חלוקת דיבידנד על ידי
חברה מאוחדת הגוררת חבות מס נוספת.
מיסים נדחים מקוזזים אם קיימת זכות חוקית לקיזוז נכס מס שוטף כנגד התחייבות מס שוטפת והמיסים
הנדחים מתייחסים לאותה ישות החייבת במס ולאותה רשות מס.
יד .נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המוחזקים למכירה ופעילויות שהופסקו
נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים מסווגים כמוחזקים למכירה ,כאשר יישובם ייעשה בעיקר באמצעות עסקת
מכירה ולא באמצעות שימוש מתמשך .האמור מתקיים כאשר הנכסים זמינים למכירה מיידית במצבם הנוכחי,
קיימת מחויבות של החברה למכירה ,קיימת תוכנית לאיתור קונה והמימוש צפוי ברמה גבוהה
) (highly probableלהסתיים בתוך שנה ממועד הסיווג .נכסים אלה אינם מופחתים ממועד סיווגם כך לראשונה
ומוצגים כנכסים שוטפים בנפרד ,לפי הנמוך מבין ערכם בדוחות הכספיים ושוויים ההוגן בניכוי עלויות למכירה.
רווח או הפסד כולל אחר בגין נכס או קבוצת נכסים לא שוטפים המסווגים כמוחזקים למכירה מוצגים בנפרד
בהון.
כלי הרכב ששימשו להשכרה ,מסווגים בתום תקופת ההשכרה לצי כלי רכב מיועד למכירה ,ונמדדים לפי הנמוך
מבין העלות המופחתת בתום תקופת השכירות או שווי מימוש נטו.
טו .חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית ,מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים במועד ההתקשרות
על פי הכללים שנקבעו ב.IAS 17-
 .1הקבוצה כחוכר
א .חכירה מימונית
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לחוכר ,מסווגים כחכירה מימונית.
הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של הנכס החכור או הערך
הנוכחי של תשלומי החכירה המינימאליים .הנכס בחכירה מופחת לאורך תקופת החיים השימושיים שלו,
או תקופת החכירה כנמוך שבהם.
ב .חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הגלומים בבעלות על הנכס החכור ,מסווגים
כחכירה תפעולית .תשלומי החכירה מוכרים כהוצאה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
 .2הקבוצה כמחכיר
א .חכירה מימונית
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה ,מסווגים כחכירה
מימונית .הנכס החכור נגרע ומוכר נכס פיננסי "חייבים בגין חכירה מימונית" בסכום הערך הנוכחי של
תקבולי החכירה .לאחר ההכרה הראשונית ,תקבולי החכירה מוקצים בין הכנסות מימון ופרעון של
החייבים בגין חכירה .הנכס הפיננסי חייבים בגין חכירה מימונית מטופל לעניין ירידת ערך וגריעה על פי
הוראות .IAS 39
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(טו .חכירות )המשך(
 .2הקבוצה כמחכיר )המשך(
ב .חכירה תפעולית
נכסים אשר לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס ,מסווגים
כחכירה תפעולית .תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר על פני תקופת החכירה.
עלויות ראשוניות ישירות שהתהוו בגין הסכם החכירה ,מתווספות לעלות הנכס המוחכר ומוכרות כהוצאה
לאורך תקופת החכירה לפי אותו בסיס .תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה
במועד שבו לחברה זכאות לקבלם.
טז .רכוש קבוע
פריטי הרכוש הקבוע מוצגים לפי העלות בתוספת עלויות רכישה ישירות ,בניכוי פחת שנצבר ,בניכוי הפסדים
מירידת ערך שנצברו ,ואינם כוללים הוצאות תחזוקה שוטפת .העלות כוללת חלקי חילוף וציוד עזר המשמשים
את הרכוש הקבוע.
רכיבי פריט רכוש קבוע בעלי עלות משמעותית ביחס לסך העלות של הפריט ,מופחתים בנפרד ,לפי שיטת
הרכיבים.
הפחת מחושב בשיעורים שנתיים שווים על בסיס שיטת הקו הישר לאורך תקופת החיים השימושיים בנכס,
כדלקמן:
%
4
מקרקעין*
התקנות ושיפורים במושכר
)לאורך תקופת השכירות כולל האופציה(
8.5-10
7-15
ציוד מוסך
)בעיקר (7%
ציוד וריהוט משרדי
)בעיקר (25%
6-33
15-20
כלי רכב
)בעיקר (15%
* לגבי קרקעות בחכירה מימונית ראה באור 12ב.

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת השכירות )לרבות תקופת האופציה להארכה
שבידי הקבוצה ושבכוונתה לממש( או בהתאם לתקופת החיים המשוערת של השיפור ,לפי הקצר שבהם.
אורך החיים השימושיים ,שיטת הפחת וערך השייר של כל נכס נבחנים לפחות בכל סוף שנה והשינויים מטופלים
כשינוי אומדן חשבונאי באופן של מכאן-ולהבא.
הפחתת נכסים מופסקת כמוקדם מבין המועד בו הנכס מסווג כמוחזק למכירה לבין המועד שבו הנכס נגרע.
צי כלי רכב להשכרה
צי כלי רכב להשכרה נמדד לפי עלות בניכוי פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך.
כלי רכב בחכירה תפעולית מופחתים על פני תקופת ההחכרה ,המביאה בחשבון את ערך הגרט ,המתומחר
בעסקה .כלי הרכב להשכרה מופחתים על בסיס חישוב פרטני לכל דגם בנפרד .שיעור הפחת נקבע על בסיס תקופת
השימוש הצפויה ותמורת המימוש הצפויה ובהתחשב בניסיון העבר .שיעור הפחת למרבית כלי הרכב נע בין 12%
ל.16%-
בנוסף ,נבחן ,לפחות אחת לשנה ,האם קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך של צי כלי הרכב .בהתקיים
סימנים ,כאמור ,נבחן סכום בר ההשבה של צי כלי הרכב באופן הבא:
)א( הערכה של השווי ההוגן של צי הרכב לעומת ערכו בדוחותיה הכספיים .הערכת השווי ההוגן של הצי נעשית על
בסיס מחירון מכוניות משומשות של לוי יצחק ,לגבי כל קבוצה של כלי רכב בנפרד לפי דגמי כלי הרכב ,בחתך לפי
שנות דגם ,בניכוי עלויות מכירה ובניכוי הנחה מתאימה ממחיר המחירון )ב( בחינת הרווחיות הכוללת הנובעת
מעסקאות ההשכרה לזמן קצר והליסינג התפעולי ,אשר תוצאת המימוש של כלי הרכב היא חלק ממנה.
צי כלי רכב מיועד למכירה
פריטים הנכללים בצי כלי רכב המיועד למכירה מסווגים בסיום תקופת ההשכרה לצי כלי רכב מיועד למכירה על
פי העלות המופחתת לאותו מועד .לאחר הסיווג כאמור ,מוצגים פריטים אלו על פי העלות המופחתת או שווי
מימוש נטו ,כנמוך שביניהם .בנוסף ,מלאי זה כולל מלאי כלי רכב בטרייד אין המוצג לפי עלות.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(יז .עלויות אשראי
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר נדרשת תקופת זמן
משמעותית להכנתם ,לשימושם המיועד או מכירתם.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו ,התחילו הפעולות להכנת הנכס ונגרמו
עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת הנכס הכשיר לשימושו המיועד או
למכירתו .הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי
על פי שיעור היוון משוקלל.
יח .נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן )קרקע או מבנה ,או שניהם( ,המוחזק על ידי הבעלים )מחכיר בחכירה תפעולית( או
חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שניהם ,ושלא לצורך שימוש בייצור או
הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או מכירה במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות כלכליות עתידיות
ממימושו .ההפרש בין התמורה נטו ממימוש הנכס לבין היתרה בדוחות הכספיים מוכר ברווח או הפסד בתקופה
שבה נגרע הנכס.

נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות ,כולל עלויות רכישה המיוחסות ישירות .לאחר ההכרה
הראשונית ,נדל"ן להשקעה נמדד לפי העלות ,בניכוי מענקי השקעה ,פחת שנצבר והפסדים מירידת ערך
שנצברו ומטופל בדומה לרכוש קבוע הנמדד לפי עלות.
יט .נכסים בלתי מוחשיים
נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בנפרד נמדדים עם ההכרה הראשונית לפי העלות בתוספת עלויות רכישה
ישירות .נכסים בלתי מוחשיים הנרכשים בצירופי עסקים נכללים לפי השווי ההוגן במועד הרכישה .עלויות בגין
נכסים בלתי מוחשיים אשר פותחו באופן פנימי ,למעט עלויות פיתוח מהוונות ,נזקפות לרווח או הפסד בעת
התהוותן.
הנכסים הבלתי מוחשיים בקבוצה הינם בעלי אורך חיים מוגדר .הנכסים מופחתים על פני אורך החיים
השימושיים שלהם ,ונבחנת לגביהם ירידת ערך כאשר קיימים סימנים המצביעים על ירידת ערך .תקופת
ההפחתה ושיטת ההפחתה של נכס בלתי מוחשי נבחנות לפחות בכל סוף שנה.
תוכנות
נכסי הקבוצה כוללים מערכות מחשב המורכבות מחומרה ותוכנות .תוכנות המהוות חלק אינטגרלי מחומרה,
אשר אינה יכולה לפעול ללא התוכנות המותקנות עליה ,מסווגות כרכוש קבוע .לעומת זאת ,רישיונות לתוכנות
העומדות בפני עצמן ומוסיפות פונקציונליות נוספת לחומרה ,מסווגים כנכסים בלתי מוחשיים.
אורך החיים השימושיים של תוכנות המסווגות כרכוש בלתי מוחשי הינו  3עד  5שנים.
זיכיון
זיכיון שנרכש במסגרת צירוף עסקים מוכר בשווי הוגן במועד הרכישה .הזיכיון הינו בעל אורך חיים שימושי
מוגדר ,ומוצג בעלות בניכוי הפחתה שנצברה.
קשרי לקוחות
קשרי הלקוחות הוכרו במסגרת צירוף עסקים ,והם מופחתים על בסיס שיטת הקו הישר על פני אורך החיים
השימושיים הצפוי ,שהינו  10שנים.
כ .ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים ,כאשר ישנם סימנים כתוצאה מאירועים או שינויים
בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה בת-השבה.
במקרים בהם היתרה בדוחות הכספיים של הנכסים הלא פיננסיים עולה על הסכום בר-ההשבה שלהם ,מופחתים
הנכסים לסכום בר-ההשבה שלהם .סכום בר-ההשבה הינו הגבוה מבין השווי ההוגן בניכוי עלויות מכירה ושווי
שימוש .בהערכת שווי השימוש מהוונים תזרימי המזומנים הצפויים לפי שיעור ניכיון לפני מס המשקף את
הסיכונים הספציפיים לכל נכס .בגין נכס שאינו מייצר תזרימי מזומנים עצמאיים נקבע סכום בר-ההשבה עבור
היחידה מניבת המזומנים שאליה שייך הנכס .הפסדים מירידת ערך נזקפים לרווח או הפסד.
הפסד מירידת ערך של נכס ,למעט מוניטין ,מבוטל רק כאשר חלו שינויים באומדנים ששימשו בקביעת סכום
בר-ההשבה של הנכס מהמועד בו הוכר לאחרונה ההפסד מירידת הערך .ביטול ההפסד כאמור מוגבל לנמוך מבין
סכום ירידת הערך של הנכס שהוכר בעבר )בניכוי פחת או הפחתה( או סכום בר-ההשבה של הנכס .לגבי נכס
הנמדד לפי העלות ,ביטול הפסד כאמור נזקף לרווח או הפסד.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כ .ירידת ערך נכסים לא פיננסיים )המשך(
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
מוניטין בגין חברות מאוחדות
החברה בוחנת בסוף כל שנה ירידת ערך של מוניטין או לעיתים קרובות יותר אם אירועים או שינויים בנסיבות
מצביעים על כך שקיימת ירידת ערך.
בחינת ירידת ערך של מוניטין נקבעת על ידי בחינת סכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של
יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין .כאשר סכום בר-ההשבה של היחידה מניבת המזומנים )או
קבוצה של יחידות מניבות מזומנים( נמוך מהיתרה בדוחות הכספיים של היחידה מניבת המזומנים )או קבוצה של
יחידות מניבות מזומנים( שאליה הוקצה המוניטין ,מוכר הפסד מירידת ערך המיוחס ראשית למוניטין .הפסדים
מירידת ערך מוניטין אינם מבוטלים בתקופות עוקבות.
השקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת ערך ההשקעה
בחברות כלולות או בעסקאות משותפות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה אם קיימת ראיה אובייקטיבית
לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת .בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה
בכללותה ,כולל המוניטין המיוחס לחברה הכלולה או לעסקה המשותפת.
כא .מכשירים פיננסיים
 .1נכסים פיננסיים
נכסים פיננסיים בתחולת  IAS 39מוכרים במועד ההכרה הראשונית לפי שווי הוגן ובתוספת עלויות עסקה
ישירות ,למעט לגבי נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,אשר לגביהם עלויות עסקה
נזקפות לרווח והפסד.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בנכסים פיננסיים מבוסס על סיווגם ,כמפורט להלן:
א .נכסים פיננסיים הנמדדים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
בקבוצה זו נכללים נכסים פיננסיים המוחזקים למסחר ונכסים פיננסיים אשר יועדו עם ההכרה הראשונית
בהם להיות מוצגים בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
נכסים פיננסיים מסווגים כמוחזקים למסחר אם הם נרכשו בעיקר למטרת מכירה או רכישה חוזרת
בתקופה הקרובה ,מהווים חלק מתיק של מכשירים פיננסיים מזוהים המנוהלים יחד להשגת רווחים בזמן
הקצר ,או שהם נגזר שאינו מיועד כמכשיר הגנה .רווחים או הפסדים מהשקעות המוחזקות למסחר
נזקפים במועד התהוותם לרווח או הפסד.
ב .השקעות המוחזקות לפדיון
השקעות המוחזקות לפדיון הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים במועדי פדיון קבועים שאותם
מתעתדת הקבוצה וביכולתה להחזיק בהן עד לפדיון .לאחר ההכרה הראשונית ,השקעות המוחזקות
לפדיון נמדדות לפי העלות בניכוי עלויות עיסקה ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ובניכוי
הפרשה לירידת ערך.
ג .הלוואות וחייבים
הלוואות וחייבים הינן השקעות המוחזרות בתשלומים קבועים או הניתנים לקביעה שאינם נסחרים בשוק
פעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בתוספת עלויות עיסקה
ישירות ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית ,ובניכוי הפרשה לירידת ערך .חייבים לזמן קצר מוצגים
לפי תנאיהם ,בדרך כלל בערכם הנומינלי.
ד .נכסים פיננסיים זמינים למכירה
נכסים פיננסיים זמינים למכירה הינם נכסים פיננסיים )שאינם נגזרים( שיועדו כזמינים למכירה או
שאינם מסווגים לאחת משלוש הקבוצות שלעיל .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים פיננסיים זמינים
למכירה נמדדים לפי השווי ההוגן .רווחים או הפסדים כתוצאה מהתאמות שווי הוגן ,למעט בגין ריבית,
הפרשי שער המתייחסים למכשירי חוב ודיבידנד ממכשיר הוני ,מוכרים ברווח כולל אחר .במועד גריעת
ההשקעה או במקרה של ירידת ערך ,הרווח )הפסד( כולל אחר מועבר לרווח או הפסד.
 .2התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות בעלות מופחתת ,מוצגות
בניכוי עלויות עסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם כמפורט להלן:
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כא .מכשירים פיננסיים )המשך(
א .התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות ,מוצגות על פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות
עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.
ב .התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד
התחייבויות פיננסיות הנמדדות בשווי הוגן דרך רווח או הפסד כוללות התחייבויות פיננסיות המוחזקות
למסחר והתחייבויות פיננסיות המיועדות עם ההכרה הראשונית בהן להיות מוצגות בשווי הוגן דרך רווח
או הפסד .התחייבויות פיננסיות מסווגות כמוחזקות למסחר אם הן נרכשו לצורכי מכירה בתקופה
הקרובה .רווחים או הפסדים בגין התחייבויות המוחזקות למסחר נזקפים לרווח או הפסד .נגזרים ,לרבות
נגזרים משובצים שהופרדו ,מסווגים כמוחזקים למסחר אלא אם הם מיועדים לשמש כמכשירים להגנה
אפקטיבית .הקבוצה בוחנת את קיומו של נגזר משובץ והצורך בהפרדתו במועד בו היא הופכת להיות
לראשונה צד להתקשרות .הערכה מחדש של הצורך בהפרדת נגזר משובץ נעשית רק כאשר יש שינוי
בהתקשרות המשפיע באופן משמעותי על תזרימי המזומנים מההתקשרות .ניתן לייעד התחייבות במועד
ההכרה לראשונה לשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,בכפוף לתנאים שנקבעו ב.IAS 39-
 .3קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי אם קיימת זכות
שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על
בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות במקביל.
הזכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של הצדדים לחוזה ,אלא גם
במקרה של פשיטת רגל או חדלות פירעון של אחד הצדדים .על מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי,
אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו
לפקיעתה.
 .4גריעת מכשירים פיננסיים
א .נכסים פיננסים
נכס פיננסי נגרע כאשר פקעו הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי ,או כאשר
החברה העבירה את הזכויות החוזיות לקבלת תזרימי המזומנים מהנכס הפיננסי או כאשר נטלה על עצמה
מחויבות לשלם את תזרימי המזומנים שהתקבלו במלואם לצד השלישי ,ללא עיכוב משמעותי .בנוסף
העבירה באופן ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס ,או לא העבירה ואף לא הותירה באופן
ממשי את כל הסיכונים וההטבות הקשורים לנכס אך העבירה את השליטה על הנכס.
ב .התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או פקעה .התחייבות
פיננסית מסולקת כאשר החייב )הקבוצה( פורע את ההתחייבות על ידי תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים
אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית מההתחייבות.
כאשר התחייבות פיננסית קיימת מוחלפת בהתחייבות אחרת כלפי אותו מלווה בתנאים שונים מהותית,
או כאשר נעשה שינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,ההחלפה או השינוי מטופלים כגריעה של
ההתחייבות המקורית וכהכרה של התחייבות חדשה .ההפרש בין היתרה של שתי ההתחייבויות הנ"ל
בדוחות הכספיים נזקף לרווח או הפסד .במידה שההחלפה או השינוי אינם מהותיים ,הם מטופלים כשינוי
תנאי ההתחייבות המקורית ולא מוכר באותו מועד רווח או הפסד מההחלפה .בעת הבחינה האם מדובר
בשינוי מהותי בתנאי התחייבות קיימת ,מביאה החברה בחשבון שיקולים איכותיים וכמותיים.
 .5ירידת ערך נכסים פיננסיים
הקבוצה בוחנת בכל תאריך דיווח האם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך נכס פיננסי או קבוצה של
הנכסים הפיננסיים הבאים:
א .נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך קיימת כאשר אירוע אחד או יותר השפיעו באופן שלילי על אומדן
תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההכרה .סכום ההפסד הנזקף לרווח או הפסד נמדד
כהפרש בין יתרת הנכס בדוחות הכספיים לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
)שאינם כוללים הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו( ,המהוונים בהתאם לשיעור הריבית האפקטיבית
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כא .מכשירים פיננסיים )המשך(
 .5ירידת ערך נכסים פיננסיים )המשך(
א .נכסים פיננסיים המוצגים בעלות מופחתת )המשך(
המקורית של הנכס הפיננסי .אם הנכס הפיננסי נושא ריבית משתנה ,ההיוון נעשה בהתאם לשיעור הריבית
האפקטיבית הנוכחית .בתקופות עוקבות הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי
את השבת ערכו של הנכס לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד
לגובה ההפסד שהוכר.
ב .נכסים פיננסיים זמינים למכירה
הראיה לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירים הוניים ,כוללת ירידה משמעותית
או מתמשכת בשווי ההוגן של הנכס מתחת לעלותו וכן בחינת שינויים בסביבה הטכנולוגית ,הכלכלית או
המשפטית או בסביבת השוק בה פועלת החברה שהנפיקה את המכשיר .הבחינה של ירידה משמעותית או
מתמשכת ,תלויה בנסיבות בכל תאריך דיווח ,כאשר ,במסגרת הבחינה ,מובאות בחשבון התנודתיות
ההיסטוריות בשווי ההוגן וכן קיומה של מגמה משמעותית מתמשכת של ירידה בשווי ההוגן או שמשך
הזמן של הירידה בשווי ההוגן הוא משמעותי .כאשר קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף
לרווח כולל אחר מסווג מחדש לרווח או הפסד .בתקופות עוקבות ,ביטול הפסד מירידת ערך נזקף לרווח
כולל אחר.
ראיות לירידת ערך לגבי נכסים פיננסיים זמינים למכירה שהם מכשירי חוב ,כוללות אירוע אחד או יותר
אשר השפיעו באופן שלילי על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים מהנכס לאחר מועד ההשקעה .כאשר
קיימת ראיה לירידת ערך ,ההפסד המצטבר שנזקף לרווח כולל אחר ,מוכר כהפסד מירידת ערך ברווח או
הפסד .בתקופות עוקבות ,הפסד מירידת ערך מבוטל כאשר ניתן לייחס באופן אובייקטיבי את העלייה
בשווי ההוגן לאירוע שהתרחש לאחר ההכרה בהפסד מירידת הערך .ביטול כאמור נזקף לרווח או הפסד עד
לגובה ההפסד שהוכר.
 .6מכשירים פיננסיים נגזרים לצורכי הגנה
הקבוצה מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון :חוזי אקדמה ) (Forwardואופציות על
מטבע חוץ כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ .רווחים או
הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של נגזרים אלה ,נזקפים מיידית לרווח או הפסד.
נגזרים אלו ,אשר לא יועדו כגידור של תזרים מזומנים ,שווי הוגן או השקעות נטו בפעילות חוץ אינם נחשבים
כגידור לפי .IAS 39
 .7התחייבויות בגין ערבויות פיננסיות
ההתחייבויות בגין ערבויות פיננסיות מוכרות לראשונה לפי השווי ההוגן תוך התחשבות גם בעלויות עסקה
ישירות המיוחסות למתן הערבות .לאחר ההכרה הראשונית ,ההתחייבות נמדדת לפי הסכום הגבוה מבין
הסכום שהוכר לראשונה )בניכוי הפחתה מתאימה על פני תקופת הערבות( והאומדן לסכום שנדרש )אם נדרש(
להכיר בו לתאריך הדיווח על פי  IAS 37בהתייחס להסכם הערבות.
כב .מדידת שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות בעסקה רגילה בין
משתתפים בשוק במועד המדידה.
מדידת שווי הוגן מבוססת על ההנחה כי העסקה מתרחשת בשוק העיקרי של הנכס או ההתחייבות ,או בהיעדר
שוק עיקרי ,בשוק הכדאי ) (advantageousביותר.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת תמחור הנכס או
ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות כלכליות באמצעות
הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים שניתנים להשגה
כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מיקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים לצפייה ומיזעור השימוש בנתונים שאינם
ניתנים לצפייה.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים לקטגוריות בתוך
מידרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית למדידת השווי ההוגן בכללותה:
רמה  :1מחירים מצוטטים )ללא התאמות( בשוק פעיל של נכסים והתחייבויות זהים.
רמה  :2נתונים שאינם מחירים מצוטטים שנכללו ברמה  1אשר ניתנים לצפייה במישרין או בעקיפין.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כב .מדידת שווי הוגן )המשך(
רמה  :3נתונים שאינם מבוססים על מידע שוק ניתן לצפייה )טכניקות הערכה ללא שימוש בנתוני שוק ניתנים
לצפייה(.
כג .מניות באוצר
מניות החברה המוחזקות על ידי החברה ו/או חברות מאוחדות נמדדות לפי עלות רכישתן ומוצגות בקיזוז מהון
החברה .כל רווח או הפסד הנובע מרכישה ,מכירה ,הנפקה או ביטול של מניות אוצר נזקף ישירות להון.
כד .הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה )משפטית או משתמעת( כתוצאה מאירוע
שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן
מהימן .כאשר הקבוצה צופה שחלק או כל ההוצאה תוחזר לחברה ,כגון בחוזה ביטוח ,ההחזר יוכר כנכס נפרד ,רק
במועד בו קיימת וודאות למעשה לקבלת הנכס .ההוצאה תוכר בדוח רווח והפסד בניכוי החזר ההוצאה.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
ההפרשה הינה בגין עלויות ,שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה ותיקונים של כלי רכב,
לרבות בגין כלי רכב באחריות ,ללא כיסוי מלא מהיצרן וכלי רכב משומשים .הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכב,
וכן בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו לרוכשי כלי רכב ללא תמורה.
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות משתמעת כתוצאה
מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות
וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
כה .התחייבויות בשל הטבות לעובדים
בקבוצה קיימות מספר סוגי הטבות לעובדים:
 .1הטבות עובד לזמן קצר
הטבות לעובדים לזמן קצר הינן הטבות אשר חזויות להיות מסולקות במלואן במהלך  12החודשים לאחר תום
תקופת הדיווח השנתית שבה העובדים מספקים את השירותים המתייחסים .הטבות אלו כוללות משכורות ,ימי
חופשה ,מחלה ,הבראה והפקדות מעסיק לביטוח לאומי ומוכרות כהוצאה עם מתן השירותים .התחייבות בגין
בונוס במזומן או תוכנית להשתתפות ברווחים ,מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחוייבות משפטית או משתמעת
לשלם את הסכום האמור בגין שירות שניתן על ידי העובד בעבר וניתן לאמוד באופן מהימן את הסכום.
 .2הטבות לאחר סיום העסקה
התוכניות ממומנות בדרך כלל על ידי הפקדות לחברות ביטוח והן מסווגות כתוכניות הטבה מוגדרת.
הקבוצה מפעילה תוכנית להטבה מוגדרת בגין תשלום פיצויים בהתאם לחוק פיצויי פיטורין .לפי החוק ,זכאים
עובדים לקבל פיצויים עם פיטוריהם או עם פרישתם .ההתחייבות בשל סיום העסקה נמדדת לפי שיטת שווי
אקטוארי של יחידת הזכאות החזויה .החישוב האקטוארי מביא בחשבון עליות שכר עתידיות ושיעור עזיבת
עובדים ,וזאת על בסיס הערכה של עיתוי התשלום .הסכומים מוצגים על בסיס היוון תזרימי המזומנים
העתידיים הצפויים ,לפי שיעורי הריבית של אגרות חוב קונצרטיות צמודות מדד באיכות גבוהה ,אשר מועד
פירעונן דומה לתקופת ההתחייבות המתייחסות לפיצויי הפרישה.
החברה מפקידה כספים בגין התחייבויותיה לתשלום פיצויים לעובדיה באופן שוטף בקרנות הפנסיה וחברות
ביטוח )להלן-נכסי התוכנית( .נכסי התוכנית הם נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות עובד לזמן ארוך או
בפוליסות ביטוח כשירות .נכסי התוכנית אינם זמינים לשימוש נושי הקבוצה ,ולא ניתן לשלמם ישירות
לקבוצה.
ההתחייבות בשל הטבות לעובדים המוצגת בדוח על המצב הכספי מייצגת את הערך הנוכחי של התחייבות
ההטבות המוגדרת בניכוי השווי ההוגן של נכסי התוכנית.
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו נזקפות לרווח כולל אחר בתקופת התהוותן.
 .3הטבות בגין פיטורין
פיצויי פיטורין לעובדים נזקפים כהוצאה כאשר הקבוצה התחייבה לפיטורי עובדים לפני הגיעם לגיל הפרישה
המקובל והיא אינה יכולה לבטל את ההצעה ,או כאשר הקבוצה מכירה בעלויות בגין שינוי מבני אשר כולל
תשלום של הטבות בגין פיטורין ,כמוקדם מבניהם.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כו .תשלום מבוסס מניות בחברה מאוחדת
חברה מאוחדת הפעילה תוכנית לתשלום מבוסס מניות לעובדים ,המסולק במכשירים הוניים שלה )אופציות(.
שוויים ההוגן של השירותים המתקבלים בתמורה להענקת האופציות מוכר כהוצאה ברווח והפסד .סך הסכום
הנזקף כהוצאה נקבע תוך התייחסות לשווי ההוגן במועד הענקה של האופציות .סך ההוצאה מוכרת במהלך תקופת
ההבשלה ,שהיא התקופה שבה נדרש לקיים את כל התנאים המוגדרים להבשלה של הסדר התשלום מבוסס המניות.
בכל תאריך דיווח ,מעודכנים האומדנים בנוגע למספר האופציות הצפויות להבשיל ,והשפעת השינוי בהשוואה
לאומדנים המקוריים ,מוכר בדוח רווח והפסד ובמקביל בהון.
כז .עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים
 .1השיקולים
בתהליך יישום עיקרי המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים ,הפעילה הקבוצה שיקול דעת ושקלה את
השיקולים לגבי הנושאים הבאים ,שלהם ההשפעה המהותית ביותר על הסכומים שהוכרו בדוחות הכספיים:
א .סיווג חכירה
לצורך הבחינה האם יש לסווג חכירה כמימונית או תפעולית ,בוחנת החברה האם החכירה מעבירה
במהותה את כל הסיכונים וההטבות הנלווים לבעלות בנכס .בכלל זאת בוחנת החברה ,בין היתר ,את קיומה
של אופציית רכישה במחיר הזדמנותי ,את תקופת החכירה ביחס לאורך החיים הכלכלי של הנכס ואת
הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים ביחס לשווי ההוגן של הנכס.
ב .הכרה בהכנסה בעסקאות חכירה
בהתאם לסיווג העסקאות בהן הקבוצה היא המחכיר ,כעסקאות חכירה מימונית או תפעולית ,נקבע האם
יש להכיר בהכנסות מהעסקה בעת ביצוע העסקה )חכירה מימונית( או לאורך תקופת השירות )חכירה
תפעולית(.
 .2אומדנים והנחות
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להסתייע באומדנים ,הערכות והנחות המשפיעים על יישום
המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים ,התחייבות ,הכנסות והוצאות .השינויים באומדנים
החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך הדיווח ואומדנים קריטיים
שחושבו על ידי הקבוצה ,ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות ,עשוי לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות
בדוחות הכספיים בתקופות הדיווח הבאות:
א .תביעות משפטיות
בהערכות סיכויי תוצאות התביעות המשפטיות שהוגשו נגד החברה וחברות מוחזקות שלה ,הסתמכו
החברות על חוות דעת יועציהן המשפטיים .הערכות אלה של היועצים המשפטיים מתבססות על מיטב
שיפוטם המקצועי ,בהתחשב בשלב בו מצויים ההליכים ,וכן על הניסיון המשפטי שנצבר בנושאים השונים.
מאחר שתוצאות התביעות תקבענה בבתי המשפט ,עלולות תוצאות אלה להיות שונות מהערכות אלה.
ב .פחת צי כלי רכב להשכרה
צי כלי הרכב להשכרה מופחת על פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו .בדבר אומדני שיטת הפחת ,אורך
החיים השימושיים וערכי השייר ראה באור  2טז.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כז .עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות בעריכת הדוחות הכספיים )המשך(
 .2אומדנים והנחות )המשך(
ג .ירידת ערך נכסים
בכל תאריך דיווח נבחן אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות המצביעים על כך שחלה ירידת ערך
באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים בקבוצה .בהתקיים סימנים לירידת ערך ,נערכת בחינה באם הסכום
בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת
הצורך נרשמת הפרשה לירידת ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה .היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי
שיעור ניכיון המתאים לתזרים המזומנים שינבעו מהנכס .קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים
מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים ,ועל מיטב הערכה לגבי התנאים הכלכליים שישררו
במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.
ד .נכסי מיסים נדחים
נכסי מיסים נדחים מוכרים בגין הפסדים מועברים לצורכי מס והפרשים זמניים ניתנים לניכוי ,שטרם
נוצלו ,במידה שצפוי שתהיה הכנסה חייבת עתידית שכנגדה ניתן יהיה לנצלם .נדרש אומדן של ההנהלה על
מנת לקבוע את סכום נכס המיסים הנדחים שניתן להכיר בו ,בהתבסס על העיתוי ,סכום ההכנסה החייבת
במס הצפויה ומקורה ואסטרטגית תכנון המס.
ה .הטבות בגין פנסיה והטבות אחרות לאחר סיום העסקה
התחייבות בגין תוכניות להטבה מוגדרת לאחר סיום העסקה נקבעת תוך שימוש בטכניקות הערכה
אקטואריות .חישוב ההתחייבות כרוך בקביעת הנחות בין השאר לגבי שיעורי היוון ,שיעורי תשואה צפויים
על נכסים ,שיעור עליית השכר ושיעורי תחלופת עובדים .יתרת ההתחייבות עשויה להיות מושפעת בצורה
משמעותית בגין שינויים באומדנים אלו.
כח .גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
 - IFRS 15 .1הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
) IFRS 15להלן-התקן( פורסם על ידי ה IASB-במאי  .2014התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי
הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות IFRIC 15 ,הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של
נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות  -עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות:
שלב  - 1זיהוי החוזה עם הלקוח ,לרבות התייחסות לקיבוץ חוזים וטיפול בשינויים ) (modificationsבחוזים.
שלב  - 2זיהוי מספר מחויבויות ביצוע נפרדות ) (distinctבחוזה.
שלב  - 3קביעת מחיר העסקה ,לרבות התייחסות לתמורה משתנה ,רכיב מימון משמעותי ,תמורות שאינן
במזומן ותמורה שתשולם ללקוח.
שלב  - 4הקצאת מחיר העסקה לכל מחויבות ביצוע נפרדת על בסיס מחיר המכירה היחסי הנפרד תוך שימוש
במחירים נצפים אם הם זמינים ,או באומדנים והערכות.
שלב  - 5הכרה בהכנסה בעת עמידה במחויבות ביצוע ,תוך הבחנה בין קיום מחויבות במועד מסוים לבין קיום
מחויבות לאורך זמן.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2018או לאחריו.
אימוץ מוקדם אפשרי .התקן מאפשר לבחור ביישום למפרע חלקי עם הקלות מסוימות ,שלפיו התקן ייושם על
חוזים קיימים החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
החברה צופה כי ליישום התקן האמור לא תהיה השפעה מהותית על דוחותיה הכספיים.
 IFRS 9 .2מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פרסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים ,המחליף את IAS
 - 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה) IFRS 9 .להלן-התקן( מתמקד בעיקר בסיווג ובמדידה של נכסים
פיננסיים ,והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת .IAS 39
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כח .גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 IFRS 9 .2מכשירים פיננסיים )המשך(
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .בתקופות עוקבות יש למדוד
מכשירי חוב בעלות מופחתת רק אם מתקיימים שני התנאים המצטברים הבאים:
 הנכס מוחזק במסגרת מודל עסקי שמטרתו היא להחזיק בנכסים על מנת לגבות את תזרימי המזומניםהחוזיים הנובעים מהם.
 על פי התנאים החוזיים של הנכס הפיננסי ,החברה זכאית ,במועדים מסוימים ,לקבל תזרימי מזומניםהמהווים אך ורק תשלומי קרן ותשלומי ריבית על יתרת קרן.
המדידה העוקבת של כל יתר מכשירי החוב והנכסים הפיננסיים האחרים תהיה על פי שווי הוגן .התקן קובע
הבחנה בין מכשירי חוב אשר ימדדו בשווי הוגן דרך רווח או הפסד ומכשירי חוב שימדדו בשווי הוגן דרך רווח
כולל אחר.
נכסים פיננסיים שהינם מכשירים הוניים יימדדו בתקופות עוקבות בשווי הוגן ,וההפרשים ייזקפו לרווח והפסד
או לרווח )הפסד( כולל אחר ,על פי בחירת החברה לגבי כל מכשיר ומכשיר .אם מדובר במכשירים הוניים
המוחזקים למטרות מסחר ,חובה למדוד אותם בשווי הוגן דרך רווח או הפסד.
לעניין גריעה ובנושא התחייבויות פיננסיות ,קובע התקן את אותן הוראות שנדרשות לפי הוראות
 IAS 39לגבי גריעה ולגבי התחייבויות פיננסיות שלא נבחרה לגביהן חלופת השווי ההוגן.
לפי התקן ,סכום השינוי בשווי ההוגן של ההתחייבות  -שמיוחס לשינויים בסיכון האשראי  -ייזקף לרווח כולל
אחר .כל יתר השינויים בשווי ההוגן ייזקפו לרווח או הפסד.
התקן כולל דרישות חדשות בנוגע לחשבונאות גידור .
התקן ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  .2018אימוץ מוקדם אפשרי.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו ,אם בכלל,
על הדוחות הכספיים.
 .3תיקונים ל IFRS 10-ול IAS 28-בדבר מכירה או העברה של נכסים בין חברה מחזיקה לחברה כלולה או
עסקה משותפת שלה
בספטמבר  ,2014פרסם ה IASB-תיקונים ל IFRS 10-ול) IAS 28-להלן-התיקונים( אשר דנים בטיפול החשבונאי
במכירה או העברה של נכסים )נכס ,קבוצת נכסים או חברה בת( בין החברה המחזיקה לבין חברה כלולה או
עסקה משותפת שלה.
התיקונים קובעים כי כאשר החברה המחזיקה מאבדת שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שאינה מהווה
עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה משותפת שלה ,יבוטל הרווח באופן חלקי ,כך שהרווח שיוכר הוא
הרווח בגין המכירה לחיצוניים בלבד .התיקונים מוסיפים כי במידה והזכויות הנותרות בידי החברה המחזיקה
מהוות נכס פיננסי כהגדרתו ב ,IFRS 9 -יוכר הרווח באופן מלא.
אם מדובר באיבוד שליטה בחברת בת או בקבוצת נכסים שמהווה עסק בעסקה עם חברה כלולה או עסקה
משותפת שלה ,יוכר הרווח באופן מלא.
התיקונים ייושמו בדרך של מכאן ולהבא .מועד התחילה המנדטורי טרם נקבע על ידי ה ,IASB-אולם אימוץ
מוקדם אפשרי.
 .4תיקונים ל IAS 7-דוח על תזרימי מזומנים ,בדבר גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות
בינואר  2016פרסם ה IASB-תיקונים ל IAS 7-דוח על תזרימי מזומנים )להלן-התיקונים( אשר דורשים מתן
גילויים נוספים לגבי התחייבויות פיננסיות .התיקונים דורשים להציג את התנועה בין יתרת הפתיחה ליתרת
הסגירה של התחייבויות פיננסיות ,לרבות השינויים הנובעים מתזרימי מזומנים מפעילות מימון ,מרכישת או
איבוד שליטה במוחזקות ,משינויים בשערי חליפין ומשינויים בשווי הוגן.
התיקונים ייושמו החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2017או לאחריו .לא נדרש לכלול
גילויים כאמור בהתייחס למספרי השוואה לתקופות הקודמות למועד התחילה של התיקונים .אימוץ מוקדם
אפשרי.
החברה תכלול את הגילויים הנדרשים בדוחותיה הכספיים הרלוונטיים.
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כח .גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם )המשך(
 IFRS 16 .5חכירות
בינואר  2016פרסם ה IASB-את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות )להלן-התקן החדש(.
בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעביר בתמורה לתשלום את זכות השימוש
בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
להלן עיקרי התקן החדש:
• התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי )פרט
למקרים מסוימים( באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן
הקיים IAS 17-חכירות.
• חוכרים יכירו בהתחייבות בגין תשלומי החכירה ,ומנגד יכירו בנכס זכות-שימוש .כמו כן ,החוכרים יכירו
בהוצאות ריבית ובהוצאות פחת בנפרד.
• תשלומי חכירה משתנים שאינם תלויים במדד או בריבית אשר מבוססים על ביצוע או שימוש )לדוגמה:
אחוז מהפדיון( יוכרו כהוצאה מצד החוכרים או כהכנסה מצד המחכירים במועד היווצרותם.
• במקרה של שינוי בתשלומי חכירה משתנים הצמודים למדד ,על החוכר להעריך מחדש את ההתחייבות בגין
החכירה כאשר השפעת השינוי תיזקף לנכס זכות-השימוש.
• התקן החדש כולל שני חריגים שבהם החוכרים רשאים לטפל בחכירות בהתאם לטיפול החשבונאי הקיים
בהתייחס לחכירות תפעוליות וזאת במקרה של חכירות נכסים בעלי ערך כספי נמוך או במקרה של חכירות
לתקופה של עד שנה.
• הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה מימונית
או כחכירה תפעולית.
התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום  1בינואר  ,2019או לאחריו .אימוץ מוקדם
אפשרי ,כל עוד  IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות ,מיושם במקביל.
התקן החדש מאפשר לחוכרים לבחור בגישת יישום למפרע מלאה או בגישת יישום למפרע חלקי עם הקלות
מסוימות בגין החכירות שיהיו קיימות במועד המעבר ,אשר לפיה לא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה.
החברה בוחנת את ההשפעה האפשרית של התקן ,אך אין ביכולתה ,בשלב זה ,לאמוד את השפעתו על הדוחות
הכספיים.
 .6תיקונים ל  IAS 40-נדל"ן להשקעה  -העברות של נדל"ן להשקעה
בחודש דצמבר  2016פרסם ה IASB -תיקונים ל IAS 40 -נדל"ן להשקעה )להלן  -התיקונים( .התיקונים
מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות  IAS 40לגבי העברות של נדל"ן להשקעה או לנדל"ן להשקעה.
עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי העברות נדל"ן להשקעה מהוות
דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה סגורה .כמו כן ,התיקונים מבהירים כי שינוי
בכוונת ההנהלה ,כשלעצמה ,לא מספקת ראיה לשינוי בשימוש.
התיקונים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר .2018 ,אימוץ
מוקדם אפשרי .התיקונים מאפשרים לבחור ביישום למפרע חלקי ,שלפיו התיקונים ייושמו לגבי העברות
שהתרחשו החל מתקופת היישום לראשונה ואילך ,ולא תידרש הצגה מחדש של מספרי ההשוואה .במקרה זה,
תיאומים לערך בספרים של נכסים למועד היישום לראשונה של התיקונים יזקפו ישירות להון.
כט .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה ,החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם לשינויים במדד בפועל
לתאריך הדוח על המצב הכספי .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי
המזומנים צמודי המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון
המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת
הוצאות המימון לתקופה הבאה ,עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל ,המסתמכים בין
היתר על הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות.
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כט .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה )המשך(
לפי עמדת החברה ,בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועלת החברה ,מדיניות זאת משקפת בצורה רלוונטית
יותר את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי .להלן ההשפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל מצבה הכספי,
לאחר השפעה של ההתאמה הלא מהותית של מספרי השוואה המתוארת בבאור 2לא להלן:
דוח רווח והפסד לשנת ) 2015באלפי ש"ח(
הוצאות מימון
מיסים על הכנסה
רווח נקי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה
)(79,279
)(11,620
20,789

לפי מדיניות חשבונאית חדשה
)(84,721
)(10,178
16,789

פער
)(5,442
1,442
)(4,000

דוח רווח והפסד לשנת 2014
הוצאות מימון
מיסים על הכנסה
רווח נקי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה
)(107,829
)(42,283
45,567

לפי מדיניות חשבונאית חדשה
)(116,532
)(39,976
39,171

פער
)(8,703
2,307
)(6,396

הדוח על המצב הכספי ליום ) 31.12.2015באלפי ש"ח(

אשראי מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
סך התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
מיסים נדחים
סך התחייבויות לא
שוטפות
קרן הון מעסקאות עם
בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

572,802
500,300
1,697,372

572,898
507,293
1,704,461

96
6,993
7,089

508,512
535,702
38,413

508,535
538,593
35,762

23
2,891
)(2,651

1,172,280

1,172,543

263

)(15,384

)(10,265

5,569

523,312
615,886

510,391
608,534

)(12,921
)(7,352
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(כט .יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה )המשך(
הדוח על המצב הכספי ליום ) 01.01.2015באלפי ש"ח(
אשראי מתאגידים
בנקאיים
חלויות שוטפות של
אג"ח
סך התחייבויות שוטפות
הלוואות מתאגידים
בנקאיים
אג"ח
מיסים נדחים
סך התחייבויות לא
שוטפות
קרן הון מעסקאות עם
בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

625,513

625,823

310

470,344
1,855,251

475,829
1,861,046

5,485
5,795

598,926
395,989
89,315

598,935
394,746
88,106

9
)(1,243
)(1,209

1,176,317

1,173,874

)(2,443

)(15,384

)(10,265

5,569

519,593
612,272

510,672
608,920

)(8,921
)(3,352

ל .סווג מחדש
החברה ביצעה את הסיווגים הבאים:
 .1החל משנת  ,2016ההכנסות של פתרונות תחבורה מדלק וכבישי אגרה מוצגים בנטו בסעיף עלות ההכנסות.
מספרי ההשוואה סווגו מחדש ובהתאם לכך קטנו ההכנסות ועלות ההכנסות לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
 2015ו 2014 -בסך של  13,505אלפי ש"ח ו 14,838 -אלפי ש"ח ,בהתאמה.
 .2החברה סיווגה מחדש את חלקה בתוצאותיה של החברה המוחזקת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )להלן -
" ("UTIכך שהתוצאות האמורות תיכללנה בשורת "חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת
השווי המאזני" ,ביחד עם תוצאות החברה בחברות כלולות של הקבוצה ,חלף סיווגן במסגרת הרווח התפעולי.
לדעת החברה בסיס סיווג כאמור הינו רלוונטי יותר לקוראי הדוחות הכספיים .ההשפעה הסיווג האמור לשנים
 2015 ,2016ו ,2014-הינה ,בהתאמה 1,808 ,אלפי ש"ח 7,462 ,אלפי ש"ח ו 6,294 -אלפי ש"ח.
 .3החברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים להשכרה ,מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן להשקעה ,וזאת
בהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה כמתואר בביאור  2יח' לעיל.
לא .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
בהתאם למדיניות החשבונאית בדבר מדידת נדל"ן להשקעה כמתואר בביאור  2יח' לעיל ,החברה מודדת את
הנדל"ן להשקעה שבבעלותה לפי מודל העלות .בהתייחס לנכס מושכר יחיד אשר נמדד בעבר לפי מודל השווי ההוגן,
החברה ביצעה התאמה לא מהותית של מספרי השוואה בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י
החברה .להלן השפעות ההתאמה כאמור על הסעיפים המאזניים והתוצאתיים:
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 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(לא .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
דוח רווח והפסד לשנת ) 2015באלפי ש"ח(
רווח משערוך
מיסים על הכנסה
רווח נקי

לפני התאמה
1,400
)(10,549
17,818

לאחר התאמה
)(10,178
16,789

פער
)(1,400
371
)(1,029

דוח רווח והפסד לשנת ) 2014באלפי ש"ח(
רווח משערוך
מיסים על הכנסה
רווח נקי

לפני התאמה
384
)(40,078
39,453

לאחר התאמה
)(39,976
39,171

פער
)(384
102
)(282

הדוח על המצב הכספי ליום ) 31.12.2016באלפי ש"ח(
נכס מוחזק למכירה
נכסי מסים נדחים
עודפים
הון

לפני התאמה
9,400
7,122
514,695
612,908

לאחר התאמה
6,516
7,843
512,532
610,745

פער
)(2,884
721
)(2,163
)(2,163

הדוח על המצב הכספי ליום ) 31.12.2015באלפי ש"ח(
נכס מוחזק למכירה
נכסי מסים נדחים
עודפים
הון
באור 3

לפני התאמה
9,400
5,590
512,511
610,654

לאחר התאמה
6,516
6,354
510,391
608,534

פער
)(2,884
764
)(2,120
)(2,120

 נכס המוחזק למכירהא .החברה ותעבורה אחזקות בע"מ )להלן" -תעבורה"( הינן בעלות זכויות משותפות במקרקעין בפארק ראם בשטח
של כ 22,700-מ"ר ,בחכירה מהוונות מרשות מקרקעי ישראל )כל אחת מחזיקה  50%מהזכויות( .תקופת החכירה
לגבי חלק מהמקרקעין מסתיימת בשנת  2016והיא ניתנת להארכה ב 49-שנים נוספות .לגבי חלק אחר
מהמקרקעין ,הוארכה תקופת החכירה במהלך שנת  2014ב 49-שנים נוספות עד שנת  .2061דמי החכירה ששולמו
בשנת  2014בגין הארכת תקופת החכירה הסתכמו בסך של כ 66-אלפי ש"ח.
המקרקעין מושכרים לצד ג' שאינו קשור )להלן-השוכר( ,בהתאם להסכם השכירות משנת  2010אשר הוארך בשנת
 2015עד יולי ) 2020להלן-הסכם השכירות(.
במהלך שנת  2015ניהלו החברה ותעבורה )להלן-המוכרות( משא ומתן עם יוניון נכסים בע"מ
)להלן-הרוכש( למכירת זכויותיהן במקרקעין והסבת הסכם השכירות לרוכש ,אשר הבשיל להסכם שנחתם בחודש
פברואר ) 2016להלן-הסכם המכירה( .התמורה בהתאם להסכם המכירה הינה  18,800אלפי ש"ח )חלקה של החברה
 9,400אלפי ש"ח( ,שישולמו בהתאם לאבני הדרך שבהסכם המכירה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2015בשל החלטת החברה למכור את זכויותיה במקרקעין ,הנדל"ן להשקעה סווג לסעיף
נכסים המוחזקים למכירה.
נכון למועד פרסום הדוחות הכספיים ,טרם הושלמה העסקה ,בשל קיומם של תנאים מתלים טכניים.
ב .באשר לשעבודים  -ראה באור 24ג.
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 -מזומנים ושווי מזומנים

מזומנים למשיכה מיידית
במטבע ישראלי
במטבע חוץ
שווי מזומנים  -פיקדונות לזמן קצר
במטבע ישראלי

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

101,128
11,691

42,839
5,734

32,002
144,821

92,284
140,857

לקבוצה מסגרות אשראי שאינן מובטחות ,שהסתכמו ליום  31בדצמבר  2016בכ 1,558 -מיליוני ש"ח .מתוך המסגרות
הנ"ל ניצלה הקבוצה ליום זה כ 1,208 -מיליוני ש"ח .הקבוצה אינה נוהגת לשלם עבור מסגרות אשראי בלתי מנוצלות,
אשר כאמור אינן מובטחות.
באור 5

 -לקוחות

חובות פתוחים
המחאות לגביה
חברות כרטיסי אשראי
חלויות שוטפות של חובות לקוחות לזמן ארוך )(1

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
189,800
54,427
28,462
18,366
291,055
11,182
279,873

169,003
66,580
16,184
30,122
281,889
10,415
271,474

) (1כולל חברות כרטיסי אשראי
) (2כולל חובות מובטחים בשעבוד כלי רכב

14,449

3,392
21,759

בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
לקוחות ,נטו )(2

2015

באשר ליתרות צדדים קשורים ,ראה באור 31ב.
חובות הלקוחות אינם נושאים ריבית .ממוצע ימי האשראי לקוחות הינו  60-90ימים.
בגין חובות לקוחות )לזמן קצר ולזמן ארוך( של השכרת כלי רכב קיימים מקדמות ופיקדונות מלקוחות שיתרתם ליום
 31בדצמבר  2016הינה  75,131אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  77,568 - 2015אלפי ש"ח( ,אשר נועדו להבטיח את קיום
ההסכם איתם.
להלן התנועה בהפרשה לחובות מסופקים:
יתרה ליום  1בינואר 2015
הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
יתרה ליום  31בדצמבר 2015
הפרשה במשך השנה
הכרה בחובות אבודים שנמחקו
ביטול בגין חובות מסופקים שנגבו
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

אלפי ש"ח
11,201
900
)(1,169
)(517
10,415
883
)(25
)(91
11,182
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 לקוחות )המשך(להלן ניתוח יתרת הלקוחות שלא הוכרה בגינם ירידת ערך )הפרשה לחובות מסופקים( ,לקוחות נטו ,לפי תקופת הפיגור
בגבייה ביחס לתאריך הדיווח .היתרות הינן בגין מספר לקוחות בלתי תלויים ,ועל פי הערכת הקבוצה וניסיון העבר
חובות אלו ייגבו במלואם.
לקוחות שטרם
הגיע מועד
פירעונם )ללא
פיגור בגבייה(
 31בדצמבר
2016
 31בדצמבר
2015

לקוחות שמועד פירעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו
מעל  12חודשים
 4-12חודשים
עד  3חודשים

סה"כ

250,044

14,827

5,154

9,848

279,873

250,643

8,533

3,337

8,961

271,474

פתרונות תחבורה משכירה ללקוחותיה כלי רכב בליסינג תפעולי לתקופות משתנות ,לרוב לשלוש שנים .להלן פירוט
דמי השכירות שצפויים להתקבל נכון לתאריך הדיווח:
משלוש עד ארבע
משנתיים עד
עד שנה
סה"כ
שנים
משנה עד שנתיים שלוש שנים
אלפי ש"ח
 31בדצמבר
2016
549,929
973,833
15
95,359
328,530
 31בדצמבר
2015
557,194
997,674
106,680
333,800
נכון ליום  31בדצמבר  2016סך של כ 972-מיליוני ש"ח מדמי השכירות החזויים הינם צמודים למדד ) 31בדצמבר
 -2015כ 998-מיליוני ש"ח(.
באור 6

 -חייבים ויתרות חובה

חלויות שוטפות של הלוואות וחובות לזמן ארוך ,ראה באור 9
ג'נרל מוטורס ארה"ב )בעלת מניות לשעבר(
חברות כלולות
חברה בעלת עניין בחברה
ספקים בגין אחריות
הכנסות לקבל )בעיקר בגין תביעות ביטוח כלי רכב(
מס ערך מוסף
הוצאות מראש ומקדמות לספקים
חייבים ויתרות חובה אחרים
באור 7

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
120
179
298
366
2,417
24,517
40,438
57,352
2,498
128,185

2015
164
1,072
422
134
4,715
23,708
3,940
55,954
2,856
92,965

 צי כלי רכב מיועד למכירהצי כלי רכב מיועד למכירה כולל בעיקר כלי רכב אשר שימשו את לקוחות פתרונות תחבורה הן בתחום הליסינג
התפעולי והן בתחום ההשכרה לזמן קצר .בסיום תקופת הליסינג/ההשכרה מסווגים כלי הרכב להשכרה כמיועדים
למכירה.
לתאריך הדוח על המצב הכספי ,צי כלי הרכב המיועד למכירה מוצג על פי הנמוך מבין שווי המימוש נטו לעלותו
המופחתת .בהתאם לכך ,יתרת צי כלי הרכב המיועד למכירה ליום  31בדצמבר  2016הינה לאחר ירידת ערך בסך של כ-
 12,150אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  - 2015לאחר ירידת ערך בסך  7,350אלפי ש"ח(.
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 -מלאי

מכוניות חדשות
מכוניות משומשות
חלקי חילוף
מלאי בדרך  -מכוניות
מלאי בדרך  -חלקי חילוף

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
369,315
6,712
46,242
130,642
9,546
562,457

2015
163,510
27,012
51,022
158,803
9,222
409,569

הקבוצה בוחנת באופן שוטף את מצב המלאי וגילו ,ובהתאם לכך ערך המלאי ליום  31בדצמבר  2016הוא לאחר
הפחתה כדלקמן :מלאי מכוניות חדשות -ללא הפחתה ,מלאי מכוניות משומשות הוא לאחר הפחתה בסך של
כ 535-אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  -2015כ 1,742-אלפי ש"ח( ומלאי חלפים לאחר הפחתה בסך של כ 17,770-אלפי ש"ח )31
בדצמבר  -2015כ 17,563-אלפי ש"ח(.
באור 9

 הלוואות וחובות לזמן ארוךא .ההרכב

ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים )ב(
הלוואות למפיצי החברה
אחרים

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
26,396
268
71
26,735
18,486
8,249

45,982
315
1,287
47,584
30,286
17,298

) (1כולל סכומים בהמחאות לגבייה וכרטיסי אשראי

92

4,985

) (2כולל חובות מובטחים בשעבוד כלי רכב

1,571

2,215

בניכוי  -חלויות שוטפות
סה"כ )(2);(1

2015

ב .ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי מכירה בתשלומים

סך דמי העסקאות
בניכוי  -ריבית שטרם הורווחה
ערך נוכחי של דמי העסקאות בתשלומים

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
29,203
2,807
26,396

2015
49,506
3,524
45,982
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 הלוואות וחובות לזמן ארוך )המשך(ג .פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום  31בדצמבר 2016
שנה
שנה
ראשונה* שנייה
אלפי ש"ח
ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי
מכירה בתשלומים
הלוואות למפיצי חברה
אחרים
* מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

18,366
120
18,486

6,250
116
6,366

שנה
שנה
שלישית רביעית
1,780
32
1,812

-

מעל
חמש
שנה
חמישית שנים
71
71

-

סך
הכל
26,396
268
71
26,735

18,366
120
18,486

ד .פירעון הלוואות וחובות לזמן ארוך לאחר תאריך הדיווח ליום  31בדצמבר 2015

ליסינג מימוני ולקוחות בהסדרי
מכירה בתשלומים
הלוואות למפיצי חברה
אחרים
* מוצג בדוח על המצב הכספי כדלקמן:
לקוחות
חייבים ויתרות חובה

שנה
ראשונה*
אלפי ש"ח

שנה
שנייה

30,122
164
30,286

12,981
70
636
13,687

שנה
שנה
שלישית רביעית
2,879
66
569
3,514

15
11
26

מעל
חמש
שנה
חמישית שנים
-

71
71

סך
הכל
45,982
315
1,287
47,584

30,122
164
30,286
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 השקעות בחברות מוחזקותא .הרכב

 .1חברות כלולות
ג'י.אם  -יו.אם.איי -.טכנולוגיות מחקר ופיתוח בע"מ
השקעה במניות
יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ
השקעה במניות
הלוואה
אוטו איטליה איי.אל .בע"מ
השקעה במניות
הלוואות ושטרי הון
בניכוי-הפרשה לירידת ערך

 .2עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת(
כוכבי הרכב שווק ) (1996בע"מ
השקעה במניות
הלוואות ושטרי הון
קח"ן נכסים בע"מ
השקעה במניות
הלוואה
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
השקעה במניות
אוויס אוקראינה
השקעה במניות
הלוואה

סך-הכל
חברות כלולות
עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת(
ההשקעות מוצגות בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:
נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

)(154

)(154

)(665
400
)(265

)(420
400
)(20

)(3,832
27,552
23,720
5,000
18,720

645
20,636
21,281
5,000
16,281

18,301

16,107

)(1,481
4,728
3,247

)(1,213
4,549
3,336

1,538
543
2,081

1,251
530
1,781

53,657

41,908

29,903
6,932
36,835

26,094
7,028
33,122

95,820

80,147

18,301
95,820
114,121

16,107
80,147
96,254

114,540
)(419
114,121

96,428
)(174
96,254
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ב .תנועה בשנת 2016

יתרה לתחילת השנה
תנועה במשך השנה
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני ,נטו
רווח כולל אחר  -התאמות מתרגום דוחות כספיים
רווח כולל אחר  -רווח ממדידה מחדש בגין
תוכניות להטבה מוגדרת )לאחר השפעת המס(
הנפקת שטרי הון
הסבת חובות לשטרי הון
הלוואות שניתנו
שערוך הלוואות ושטרי הון
יתרה לסוף השנה

חברות
כלולות
אלפי ש"ח
16,107

עסקאות
משותפות

סה"כ

80,147

96,254

)(5,753
-

15,573
63

9,820
63

7,500
)(7,500
7,482
465
18,301

)(59
150
)(54
95,820

)(59
7,500
)(7,500
7,632
411
114,121

ג .השקעות בחברות מאוחדות
 .1מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה:

מדינת
ההתאגדות
 31בדצמבר 2016
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )(2
יו.אם.אי .סוכנות לביטוח אלמנטרי ) (1994בע"מ )(3
יו.אם.איי .מרכז שירות חיפה בע"מ )(4
שגיא מוטורס סנטר ) (2007בע"מ )(5
כהן מוטורס חדרה בע"מ )(6
יו.אם.איי .ליס  2010בע"מ )(8

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

חברות המוחזקות בעקיפין על ידי החברה
באמצעות יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
דן ליס-א-קאר ) 1988טרייד אין( בע"מ )(9
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שירותי תיירות בע"מ )(10
דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי ) (2003בע"מ )(11
אדודה רכב בע"מ )(12
(13) Dan Rent a car (USA) Inc.
סיבוס רימון תעשיות מבנים ופתוח בע"מ )(14

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ארה"ב
ישראל

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
ההצבעה
%
100
50
100
100
100
100

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון
שהחברה
העמידה
אלפי ש"ח
6,870
2,489
9,359

היקף
ההשקעה
)כולל
הלוואות
שניתנו(

370,281
626
6,727
5,652
6,077
389,363

100
100
100
100
100
100
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ג .השקעות בחברות מאוחדות )המשך(
 .1מידע נוסף בדבר חברות מאוחדות המוחזקות על ידי החברה )המשך(:

מדינת
ההתאגדות
 31בדצמבר 2015
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )(2
יו.אם.אי .סוכנות לביטוח אלמנטרי ) (1994בע"מ )(3
יו.אם.איי .מרכז שירות חיפה בע"מ )(4
שגיא מוטורס סנטר ) (2007בע"מ )(5
כהן מוטורס חדרה בע"מ )(6
יו.אם.איי .ליס  2010בע"מ )411(8
חברות המוחזקות בעקיפין על ידי החברה
באמצעות יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
דן ליס-א-קאר ) 1988טרייד אין( בע"מ )(9
דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שירותי תיירות בע"מ )(10
דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי ) (2003בע"מ )(11
אדודה רכב בע"מ )(12
(13) Dan Rent a car (USA) Inc.

סיבוס רימון תעשיות מבנים ופתוח בע"מ )(14

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ישראל

ישראל
ישראל
ישראל
ישראל
ארה"ב
ישראל

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
ההצבעה
%
100
50
100
100
100
100

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון
שהחברה
העמידה
אלפי ש"ח
6,850
2,489
9,339

היקף
ההשקעה
)כולל
הלוואות
שניתנו(

411,139
620
6,433
5,259
5,815
429,266

100
100
100
100
100
100

" .2פתרונות תחבורה"  -יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )בשמה הקודם קרדן רכב בע"מ(  -הינה
בעלת הזיכיון בישראל למותג אוויס ,עוסקת בעיקר בהשכרת רכב לזמן קצר ובליסינג תפעולי .במסגרת רה-
ארגון בהחזקות בעלי המניות של החברה )חברת המזרח לאחזקות בע"מ וקרדן ישראל בע"מ ,להלן-חברת
המזרח וקרדן ,בהתאמה .ביחד-הבעלים( ,רכשה החברה בשנת  2013את מניות פתרונות תחבורה שהוחזקו
קודם לכן על ידי הבעלים .במהלך שנת  ,2014רכשה החברה את יתרת מניות פתרונות תחבורה שהוחזקו על ידי
הציבור והעובדים של פתרונות תחבורה.
ערב ביצוע רה-הארגון ,חברת המזרח וקרדן החזיקו כל אחת ב 45%-מהון המניות של החברה )קרדן בעקיפין
באמצעות החזקה של  90%מהון המניות של טאלדן מוטורס בע"מ שהחזיקה באופן ישיר ב 45%-מהון המניות
של החברה( .יתר מניות החברה ) (10%הוחזקו על ידי ) General Motors Overseas Distributionלהלן .(GM-כמו
כן ,החזיקו חברת המזרח וקרדן יחדיו ב 76.36%-מהון המניות של קרדן רכב.
במהלך חודש ינואר  2014רכשה החברה את יתרת מניות פתרונות תחבורה שהוחזקו על ידי הציבור באמצעות
הצעת רכש מלאה .תמורת הרכישה הינה  118,945אלפי ש"ח ,לפי מחיר למניה של  36ש"ח .ההפרש בין תמורת
הרכישה ) 118,945אלפי ש"ח( ,לבין היתרה בדוחות הכספיים של הזכויות שנרכשו ) 112,232אלפי ש"ח( ,אשר
מסתכם לסך של  6,713אלפי ש"ח ,נזקף בשנת  2014לעודפים.
לאחר השלמת הצעת הרכש המלאה ,החליטה הנהלת פתרונות תחבורה להאיץ את מועדי ההבשלה של
האופציות ,שהיא העניקה לעובדיה ,אשר טרם הבשילו בהתאם לתנאי תוכנית האופציות .במהלך חודש מרס
 ,2014בעלי האופציות מימשו אותן ל 105-אלפי מניות של פתרונות תחבורה בנות  1ש"ח ע.נ ,.והחברה רכשה
את המניות שנבעו מהמימוש בתמורה לסך של  3,807אלפי ש"ח.
 .3יו.אם.אי .סוכנות לביטוח אלמנטרי ) (1994בע"מ )להלן" -סוכנות לביטוח"(  -הינה סוכנות ביטוח העוסקת בכל
תחומי הביטוח :רכב ,דירה ,בית עסק ,נסיעות לחו"ל ,תאונות אישיות ,חיים ,בריאות ,סיעוד וחסכון .בנוסף
למניות הרגילות מחזיקה החברה במניית הכרעה המקנה לה זכות הכרעה בשאלות הקשורות לניהול השוטף.
בשנת  ,2016חילקה סוכנות לביטוח דיבידנד בסך  500אלפי ש"ח 250 :אלפי ש"ח לחברה ו 250-אלפי ש"ח
לזכויות שאינן מקנות שליטה.
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ג .השקעות בחברות מאוחדות )המשך(
 .4יו.אם.איי .מרכז שירות חיפה בע"מ )להלן " -מרכז שירות חיפה"(  -חברה העוסקת בניהול מוסך.
 .5שגיא מוטורס סנטר ) (2007בע"מ )להלן" -שגיא מוטורס"(  -חברה העוסקת בניהול מוסך והפצת כלי רכב של
החברה .החברה העמידה לשגיא מוטורס הלוואה לא צמודה למדד שיתרה ליום  31בדצמבר  2016הינה 678
אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  658 :2015אלפי ש"ח( ,ושטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה
שיתרתו לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הינה  6,192אלפי ש"ח.
 .6כהן מוטורס חדרה בע"מ )להלן" -כהן מוטורס"(  -חברה העוסקת בניהול מוסך והפצת כלי רכב של החברה.
החברה העמידה לכהן מוטורס שטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים 31
בדצמבר  2016ו 2015-הינה  2,489אלפי ש"ח.
 .7במהלך חודש ינואר  2015התקשרה החברה עם צדדים שלישיים למכירת  100%ממניות יו.אם.אי .מרכז שיווק
ושירות רחובות בע"מ )להלן-החברה הנמכרת( ,אשר הייתה באותו המועד הבעלים של מקרקעין בחכירה
מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל בשטח של כ 9-דונם באזור התעשייה קריית עקרון .תמורת המכירה הינה
 18,000אלפי ש"ח 12,676 :אלפי ש"ח תמורת המניות וסך של  5,324אלפי ש"ח כנגד המחאת שטר ההון,
שהנפיקה החברה הנמכרת לחברה ,על שם הרוכשים.
העסקה אשר הושלמה במהלך הרבעון השלישי של שנת  ,2015הניבה לחברה רווח הון בסך  3,001אלפי ש"ח.
במסגרת עסקת המכירה העניקה החברה לרוכשים כתב שיפוי בקשר עם הליכים משפטיים שהתנהלו כנגד
החברה ,החברה הנרכשת וצד ג .הליכים אלה אשר נכללו בהפרשה להליכים משפטיים לימים  31בדצמבר 2015
ו ,2014-הסתיימו בתחילת שנת  2016בפשרה לפיה חבות החברה לתובעים הסתכמה בכ 200-אלפי ש"ח.
 .8חברה לא פעילה.
 .9דן ליס-א-קאר ) 1988טרייד אין( בע"מ )להלן" -דן ליס"(  -עוסקת במכירת כלי רכב מבעלות קודמת והינה
בעלת תו סחר .במהלך חודש ספטמבר  2015התקשרה החברה עם דן ליס בהסכם לפיו תרכז דן ליס את פעילות
הטרייד אין של החברה .הסכם דומה קיים בין פתרונות תחבורה לדן ליס ,כאשר מטרת הקבוצה הינה לרכז את
פעילות מכירת כלי הרכב מבעלות קודמת בגוף שיתמקצע וירחיב את הפעילות בתחום ,יגביר את היעילות,
וינצל את היתרונות הגלומים בהיותו סוחר רכב מורשה על פי חוק .בהתאם להסכמים הנ"ל ,רכבים מבעלות
קודמת ימכרו לדן ליס על פי תמחור מקובל בשוק ,בהתבסס על מחירון לוי יצחק על מרכיביו ,על פי סחירות
הרכבים ומרכיבים נוספים ,בניכוי עמלת מכירה ,ודן ליס תמכור אותם לצדדים שלישיים .הפעילות על פי
הסכמים אלה החלה בחודש אוגוסט  2015עם פתרונות תחבורה ובתחילת שנת  2016עם החברה .במהלך שנת
 ,2015מרבית עובדי הטרייד אין של החברה סיימו את העסקתם בחברה ,ונקלטו כעובדים מן המניין בדן ליס.
 .10דן רכב ותחבורה ד.ר.ת שרותי תיירות בע"מ  -חברה העוסקת במכירת שוברים להשכרת כלי רכב בחו"ל.
 .11דן רכב ותחבורה סוכנות לביטוח כללי ) (2003בע"מ  -הינה סוכנות לביטוח ,אשר עסקה בעבר בהפקת פוליסת
ביטוח אלמנטרי לכלי רכב של פתרונות תחבורה .בחודש יולי  2013בוטל על ידי המפקח על הביטוח )לבקשת
סוכנות הביטוח( רישיון לסוכן ביטוח תאגיד על-פי חוק הפיקוח על עסקי הביטוח ,התשמ"א 1981-והחברה
הפסיקה את פעילותה.
 .12אדודה רכב בע"מ  -התאגדה במהלך שנת  2003לצורך רישום שעבודים על כלי רכב של פתרונות תחבורה.
 - Dan Rent a Car (USA) Inc .13חברה הפועלת כמרכז הזמנות בארה"ב.
.14סיבוס רימון תעשיות מבנים ופתוח בע"מ  -הינה בעלת זכויות חכירה מהוונות במקרקעין בשטח של כ 66-דונם
המצויים באזור התעשייה בלוד ,עליו הקימה פתרונות תחבורה מרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי ,אשר החל
לשמש את פתרונות תחבורה ואת החברה החל מהרבעון הרביעי לשנת .2016
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ד .עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת(
 .1מידע נוסף בדבר חברות בשליטה משותפת המוחזקות על ידי החברה:
זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
מדינת
ההצבעה
ההתאגדות %
 31בדצמבר 2016
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )(2
כוכבי הרכב שווק ) (1996בע"מ )(3
קח"ן נכסים בע"מ )(4

ישראל
ישראל
ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות פתרונות תחבורה
אוויס אוקראינה )(5

אוקראינה

מדינת
ההתאגדות
 31בדצמבר 2015
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )(2
כוכבי הרכב שווק ) (1996בע"מ )(3
קח"ן נכסים בע"מ )(4

ישראל
ישראל
ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות פתרונות תחבורה
אוויס אוקראינה )(5

אוקראינה

50
50
50

34

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
ההצבעה
%
50
50
50

34

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון
שהקבוצה
העמידה
אלפי ש"ח
4,728
543
5,271

היקף
ההשקעה
)כולל
הלוואות
שניתנו(

53,657
3,247
2,081
58,985

6,932

36,835

12,203

95,820

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון
שהקבוצה
העמידה
אלפי ש"ח
4,549
530
5,079

היקף
ההשקעה
)כולל
הלוואות
שניתנו(

41,908
3,336
1,781
47,025

7,028

33,122

12,107

80,147

 .2יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )להלן  - ("UTI" -חברה העוסקת בייבוא משאיות מתוצרת איסוזו ושיווקן
באמצעות מכירה או בליסינג תפעולי ,וכן מספקת שירותי מוסך ,חלקי חילוף וטרייד-אין למשאיות .במהלך
שנת  2014החלה  UTIלייבא ולשווק אוטובוסים המבוססים על מכלולי איסוזו.
 .3כוכבי הרכב שווק ) (1996בע"מ )להלן " -כוכבי הרכב"(  -חברה העוסקת בניהול מוסך והפצת כלי רכב של
החברה .החברה העמידה לכוכבי הרכב הלוואות שאינן צמודות למדד ,נושאות ריבית בשיעורים המקובלים
לפי הוראות מס הכנסה שיתרתן ליום  31בדצמבר  2016הינה  1,501אלפי ש"ח ) 31בדצמבר 1,322 - 2015
אלפי ש"ח( ,ושטר הון צמית אשר אינו נושא ריבית או הפרשי הצמדה שיתרתו לימים  31בדצמבר  2016ו-
 2015הינה  3,227אלפי ש"ח.
 .4קח"ן נכסים בע"מ )להלן " -קח"ן נכסים"(  -חברה אשר בבעלותה המקרקעין עליו פועל המוסך של
יו.אם.איי .מרכז שירות חיפה בע"מ ומחסן חלפים של החברה .החברה העמידה לקח"ן נכסים הלוואה
שאינה צמודה ,אשר נושאת ריבית בשיעורים המקובלים לפי הוראות מס הכנסה .יתרת ההלוואה ליום 31
בדצמבר  2016הינה  543אלפי ש"ח ) 31בדצמבר  530 - 2015אלפי ש"ח(.
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ד .עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( )המשך(
 . 5פתרונות תחבורה מחזיקה  34%במיזם משותף עם  TBIF financial serviced BVחברה זרה שבבעלות בעלי
השליטה בחברה מקבוצת קרדן .המיזם מחזיק ב 100%-ממניות חברה קפריסאית ,שמחזיקה ב 100%-ממניות
חברה אוקראינית שהינה זכיינית אוויס באוקראינה )להלן " -אוויס אוקראינה"(.
נכון ליום  31בדצמבר  2016נותרה הלוואה דולרית אחת שפתרונות תחבורה העמידה לאוויס אוקראינה
שיתרתה כ 7-מיליוני ש"ח )כ 1.8-מיליוני דולר( .ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור ליבור .3.5%+במהלך
שנת  2015אישרה פתרונות תחבורה לדחות את מועד הפירעון ההלוואה מיום  31בדצמבר  2017לפירעון
בשלושה תשלומים שווים בשנים .2018-2020
בכל תקופת דיווח נבחנים סימנים לירידת ערך ההשקעה ,ובהתאם להערכות שווי שמבוצעות מעת לעת ,אשר
מביאות בחשבון ,בין היתר ,את השפעת המצב הביטחוני באוקראינה ,הופחת ערך ההשקעה באוויס אוקראינה
בשנת  2014בסך של כ 3.3-מיליון ש"ח .בשנים  2016ו 2015-לא בוצעו הפרשות לירידת ערך ההשקעה ,וזאת
בהתאם להערכת שווי שבוצעו .בהערכות השווי נלקחו בחשבון הערכות של הקרן למטבע הבינלאומית
להתייצבות מסוימת במצב הגיאופוליטי החל משנת  .2015הערכות השווי בשנים  2016ו 2015 -התבססו על
שיעורי צמיחה ארוכי טווח של  4%ושיעור היוון של  17.8%ו 18.8% -בהתאמה .סכום בר ההשבה של אוויס
אוקראינה ) (100%בהתאם להערכת השווי נכון ליום  31בדצמבר  2015הינו כ 82.3-מיליוני ש"ח וליום 31
בדצמבר  2016הינו כ 97.3 -מיליוני ש"ח.
 .6חברה לא פעילה.
 .7תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת )כוכבי הרכב ,קח"ן נכסים( )ללא התאמה
לשיעורי ההחזקות(
 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

דוחות על המצב הכספי
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות
סה"כ הון

3,200
10,867
)(3,796
)(5,570
4,701

3,223
11,508
)(4,070
)(5,899
4,762

חלק החברה בעסקאות המשותפות
התאמות
השקעה במניות
הלוואות ושטרי הון
סה"כ השקעות בעסקאות משותפות

2,351
)(2,410
)(59
5,085
5,026

2,381
)(2,343
38
5,079
5,117

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2015
אלפי ש"ח
דוחות על הרווח הכולל
הכנסות
הוצאות תפעוליות ,נטו
רווח תפעולי
הוצאות מימון ומיסים על הכנסה
הפסד מפעילויות נמשכות
הפסד מפעילות שהופסקה ,נטו
הפסד נקי
רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ הפסד כולל

12,981
)(12,604
377
)(438
)(61
)(61
)(61

13,748
)(13,472
276
)(425
)(149
)(149
)(149
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ד .עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( )המשך(
 .7תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות בשליטה משותפת )כוכבי הרכב ,קח"ן נכסים( )ללא התאמה
לשיעורי ההחזקות( )המשך(
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
דוחות על הרווח הכולל )המשך(
חלק החברה בעסקאות המשותפות
)(75
)(31
התאמות
)(112
13
חלק החברה ברווחי העסקאות המשותפות
)(143
)(62
 .8תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של אוטו איטליה ואוויס אוקראינה )ללא התאמה לשיעורי ההחזקות(:
אוויס אוקראינה
2014
2015
2016
אלפי ש"ח
רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף
התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות
הון
הכנסות
רווח תפעולי
רווח נקי

40,065
128,646
21,909
54,645
92,157
72,150
22,041
14,644

48,166
110,762
28,098
52,185
78,645
67,138
23,012
14,716

39,341
99,675
28,759
46,610
63,647
69,691
17,790
4,454

אוטו איטליה

2016
אלפי ש"ח

2015

2014

רכוש שוטף
רכוש שאינו שוטף
התחייבויות שוטפות
התחייבויות שאינן שוטפות
הון
הכנסות
הפסד תפעולי
הפסד נקי

40,252
6,604
43,137
20,640
)(16,921
65,433
)(5,037
)(6,515

19,921
7,700
27,904
11,497
)(11,780
34,764
)(14,445
)(18,033

22,757
12,396
30,522
693
3,938
45,219
)(5,252
)(3,860
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ד .עסקאות משותפות )השקעות בחברות בשליטה משותפת( )המשך(
 .9תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של ) UTIללא התאמה לשיעורי ההחזקה(
 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
דוחות על המצב הכספי
153,235
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
289,272
התחייבויות שוטפות
)(202,944
)(131,381
התחייבויות לא שוטפות
108,182
סה"כ הון
חלק החברה בעסקאות המשותפות
התאמות
השקעה במניות
הלוואות ושטרי הון
סה"כ השקעות בעסקאות משותפות

54,091
)(434
53,657
53,657

2015
90,066
230,179
)(122,281
)(113,174
84,790
42,395
)(487
41,908
41,908

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
דוחות על הרווח הכולל
הכנסות
הוצאות תפעוליות ,נטו
רווח תפעולי
הוצאות מימון ומיסים על הכנסה
רווח מפעילויות נמשכות
הפסד מפעילות שהופסקה ,נטו
רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר
סה"כ רווח כולל

305,558
)(270,975
34,583
)(11,073
23,510
23,510
)(118
23,392

258,747
)(234,275
24,472
)(9,533
14,939
)(139
14,800
137
14,937

חלק החברה בעסקאות המשותפות
התאמות
חלק החברה ברווחי העסקאות המשותפות

11,755
53
11,808

7,400
62
7,462

בשנים  2015-2016לא בוצעו חלוקות דיבידנד מ .UTI
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ה .השקעות בחברות כלולות
 .1מידע נוסף בדבר חברות כלולות המוחזקות על ידי החברה:

מדינת
התאגדות
 31בדצמבר 2016
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
גי.אם-יו.אם.איי -.טכנולוגיות מחקר ופיתוח בע"מ )(2
יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ )(3

ישראל
ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות פתרונות תחבורה
אוטו איטליה איי.אל בע"מ )(4

ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ
יוניברסל מוביליטי אלקטריק ) (2015בע"מ
)( 3

זכויות
החברה
בהון
ובזכויות
ההצבעה
%
49
50

75

יתרת
הלוואות
ושטרי
הון
שהקבוצה
העמידה
אלפי ש"ח
400
400
27,552

)(154
)(265
)(419
18,721

25%
27,952

 31בדצמבר 2015
חברות המוחזקות במישרין על ידי החברה
גי.אם-יו.אם.איי -.טכנולוגיות מחקר ופיתוח בע"מ )(2
יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ )(3

ישראל
ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות פתרונות תחבורה
אוטו איטליה איי.אל בע"מ )(4

ישראל

חברה המוחזקת בעקיפין על ידי החברה
באמצעות יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י
בע"מ
יוניברסל מוביליטי אלקטריק ) (2015בע"מ
)( 3

היקף
ההשקעה
)כולל
הלוואות
שניתנו(

ישראל

49
50

75

400
400
20,636

18,301

)(154
)(20
)(174
16,281

25
21,036

16,107
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ה .השקעות בחברות כלולות )המשך(
 .2חברה לא פעילה.
 .3יוניברסל מוביליטי טכנולוג'י בע"מ )להלן  - ("UMT" -חברה העוסקת ביבוא ושיווק של כלי רכב חשמליים דו
גלגליים .במהלך שנת  2015העמידה החברה ל UMT-הלוואה נוספת בסך  200אלפי ש"ח ,שמצטרפת להלוואה
בסך  200אלפי ש"ח שהועמדה בשנת  .2014ההלוואות אינן צמודות ,נושאות ריבית בשיעורים המקובלים לפי
הוראות מס הכנסה.
במהלך חודש דצמבר  2015התקשרה  UMTבהסכם עם מצמן את מרוץ מילניום בע"מ )להלן" -מצמן"( ,בעלת
"מצמן את מרוץ" רשת ארצית לייבוא ,שיווק והפצה של אופניים ומוצרים נלווים ,במסגרתו הקימו הצדדים
את חברת יוניברסל מוביליטי אלקטריק ) (2015בע"מ )להלן  ,("UME" -המוחזקת על ידם באופן שווה.
במהלך שנת  2016עסקו  UMTומצמן במשותף באמצעות  UMEבייבוא ,שיווק והפצה של מוצרי  SegwayוA2B-
באמצעות רשת "מצמן את מרוץ" ,תוך שימוש בידע והקשרים המקצועיים והמסחריים של  UMTומצמן .מצמן
סיפקה ל UME-את כל השירותים הלוגיסטיים הנדרשים ,וקיבלה תמורה בגין שירותים אלה.
לאחר תאריך המאזן רכשה  UMTאת חלקה של מצמן ב  UMEובמקביל נחתם הסכם הפצה עם מצמן.
 .4אוטו איטליה איי.אל .בע"מ )להלן " -אוטו איטליה"(  -חברה בעלת רישיון וזיכיון לייבוא כלי רכב מסוג פרארי
ומאזרטי לישראל .ביום  28בספטמבר  ,2014חתמה פתרונות תחבורה עם סוכנות מכוניות לים התיכון בע"מ
)להלן -סמל"ת( על הסכם )להלן-הסכם המכר( ,לפיו תמכור פתרונות תחבורה לסמל"ת מניות המהוות  25%מן
ההון המונפק של אוטו איטליה בתמורה לתשלום בסך של כ 5.25-מיליוני ש"ח )להלן-מחיר הרכישה(,
והתחייבות של סמל"ת להעמיד לאוטו איטליה הלוואות בעלים בסכום השווה ל 25%-מהלוואות הבעלים
שהועמדו לאוטו איטליה על ידי פתרונות תחבורה ,וכן לשחרר את פתרונות תחבורה מ 25%-מהערבויות
שהועמדו על ידה לטובת אוטו איטליה .בנוסף ,העניקה פתרונות תחבורה לסמל"ת ,אופציה בתום תקופה של
שנתיים ,לרכוש ממנה מניות נוספות שתהווינה  25%מן ההון המונפק של אוטו איטליה ,בתמורה לתשלום
סכום השווה למחיר הרכישה בתוספת הפרשי הצמדה וריבית .אם וככל שסמל"ת תממש את האופציה הנ"ל,
תוקנה לפתרונות תחבורה הזכות לחייב את סמל"ת לרכוש ממנה את כל יתרת המניות של אוטו איטליה
) ,(50%במחיר שייקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי .שווי האופציה הנ"ל שנקבע על ידי מעריך שווי בלתי תלוי,
עומד על כ 0.4-מיליון ש"ח אותו שילמה סמל"ת במסגרת מחיר הרכישה .השווי ההוגן של האופציה הוערך על
פי המודל הבינומי והתבסס על הנחות שונות כגון :סטיית תקן ,ריבית חסרת סיכון ,שווי נכס בסיס ותקופת
המימוש .תקופת המימוש הוארכה עד ליום  9באפריל  .2017ליום אישור הדוחות הכספיים פתרונות תחבורה
וסמל"ת מנהלים משא ומתן באשר למימוש האופציה כאמור.
על פי הסכם המכר אשר הושלם ביום  18בדצמבר  ,2014הוקנו לסמל"ת זכויות מיוחדות הקשורות בניהול אוטו
איטליה ועסקיה ,ובהתאם ,מהמועד האמור ניטלה מפתרונות תחבורה השליטה באוטו איטליה ,ומכאן ולהבא
ההשקעה באוטו איטליה טופלה לפי שיטת השווי המאזני.
בעקבות איבוד השליטה באוטו איטליה נוצר רווח הון בסך של כ 7.8-מיליוני ש"ח ,אשר נכלל בהכנסות אחרות
בדוח רווח והפסד של הקבוצה לשנת .2014
עודף העלות בסך של  11.5מיליוני ש"ח שנוצר כתוצאה ממדידת השווי ההוגן של הזכויות ההוניות הנותרות,
יוחס בעיקרו לזיכיון אוטו איטליה בגין יבוא כלי רכב מסוג פרארי ומזראטי לישראל בניכוי מיסים נדחים
ומוניטין.
בחודש אוגוסט  ,2014לפני החתימה על הסכם המכירה האמור לעיל ,הושקע על ידי פתרונות תחבורה באוטו
איטליה סך של כ 1-מיליון ש"ח.
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 השקעות בחברות מוחזקות )המשך(ה .השקעות בחברות כלולות )המשך(
) .4המשך(
בחודש אוגוסט  ,2015בעקבות ביקורת פנימית שנערכה ,הגישה אוטו איטליה לרשות המיסים בקשה לגילוי
מרצון ודווחה על גרעון בתשלום מס קניה ומס ערך מוסף בגין רכיבים שהיו צריכים להיכלל בערך לצרכי מס
קניה ומס ערך מוסף ,ולא נכללו בחשבונות שהוגשו לרשות המיסים .הסכום ששילמה אוטו איטליה בגין הגרעון
במס לרבות ריבית ,הפרשי הצמדה וקנסות הסתכם בכ 4-מיליוני ש"ח .אוטו איטליה הגישה בקשה לרשות
המיסים לביטול/הקטנת הקנסות ובשנת  2016הופחת סכום הקנסות בכ 582-אלפי ש"ח.
במהלך שנת  ,2016המירה פתרונות תחבורה  7.5מיליוני ש"ח מיתרת החוב של אוטו איטליה לשטרי הון .שטרי
ההון הינם לתקופה של  60חודשים ממועד הנפקתם ,אינם צמודים ואינם נושאים ריבית .במקביל סמל"ת
המירה יתרת חוב לשטרי הון על פי חלקה.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2015הועמדה יתרת ההשקעה באוטו איטליה בהתאם לאומדן שווי המימוש הצפוי של
ההשקעה .בהתאם לכך ,הוכר בשנת  2015הפסד מירידת ערך ההשקעה בסך של כ 5-מיליוני ש"ח .בשנת 2016
לא בוצעה הפרשה לירידת ערך בהתאם להערכת שווי שבוצעה .הערכת השווי בשנת  2016התבססה על שיעור
צמיחה ארוך טווח של  1.5%ושיעור היוון של  .11.1%על פי הערכת השווי סכום בר ההשבה של החברה
הכלולה אינו מצריך עדכון של שווי ההשקעה בחברה הכלולה.

באור 11

 צי כלי רכב להשכרהא .ההרכב ותנועה
 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

עלות
יתרה לתחילת השנה
תוספות
העברה לצי כלי רכב מיועד למכירה
יתרה לסוף השנה

2,608,487
1,034,182
)(998,647
2,644,022

2,652,029
868,673
)(912,215
2,608,487

פחת שנצבר
יתרה לתחילת השנה
פחת
העברה לצי כלי רכב מיועד למכירה
יתרה לסוף השנה

636,091
409,341
)(412,851
632,581

652,265
404,905
)(421,079
636,091

עלות מופחתת

2,011,441

1,972,396

ב .כלי הרכב אינם מבוטחים בביטוח מקיף.
ג .באשר לשעבודים  -ראה באור 24ג.
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א .הרכב ותנועה

מקרקעין )ב(
אלפי ש"ח

התקנות
ושיפורים
במושכר

ציוד
מוסך

ציוד
וריהוט
משרדי

כלי רכב

סה"כ

שנת 2016
עלות
יתרה ליום  1בינואר 2016
תוספות במשך השנה
גריעות במשך השנה

393,459
73,081
)(486
)(14,162
451,892

46,491
1,656
)(5,700
42,447

7,684
721
)(52
8,353

75,386
5,406
)(34,417
46,375

12,985
9,135
)(6,119
16,001

536,005
89,999
)(46,774
)(14,162
565,068

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2016
פחת השנה
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

111,024
8,142
)(484
118,682

32,890
3,292
)(5,700
30,482

4,692
569
)(52
5,209

63,195
2,690
)(34,374
31,511

3,923
2,222
)(2,288
3,857

215,724
16,915
)(42,898
189,741

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר 2016

333,210

11,965

3,144

14,864

12,144

375,327

סיווג מחדש לנדל"ן להשקעה *(

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

שנת 2015
עלות
יתרה ליום  1בינואר 2015
תוספות במשך השנה
חברה שאיחודה הופסק
גריעות במשך השנה
סיווג מחדש לנדל"ן להשקעה
*(
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

398,578
25,487
)(15,380
)(15,226

44,803
1,688
-

6,810
874
-

72,400
2,986
-

13,415
3,759
)(4,189

536,006
34,794
)(15,380
)(19,415

)(14,997
378,462

46,491

7,684

75,386

12,985

)(14,997
521,008

פחת שנצבר
יתרה ליום  1בינואר 2015
פחת השנה
חברה שאיחודה הופסק
גריעות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

104,196
7,329
)(501
111,024

29,225
3,665
32,890

4,140
552
4,692

59,655
3,540
63,195

3,226
2,030
)(1,333
3,923

200,442
17,116
)(501
)(1,333
215,724

עלות מופחתת ליום 31
בדצמבר 2015

282,435

13,601

2,992

12,191

9,062

305,284

*( סווג מחדש  -ראה באור 2ל לעיל.
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ב .מקרקעין
פרטים נוספים לגבי המקרקעין
 .1מרכז לוגיסטי ובניין מטה מרכזי בלוד
סיבוס רימון תעשיות מבנים ופיתוח בע"מ ,חברה בת של פתרונות תחבורה ,הינה בעלת זכויות חכירה מהוונות
במקרקעין בשטח של כ 66,000-מ"ר המצויים באזור התעשייה לוד .בתקופת הדוח הסתיימה בנייתו של מרכז
לוגיסטי ובניין מטה מרכזי בשטח זה אשר משמש את פתרונות תחבורה ואת החברה .בנוסף ,בבעלות פתרונות
תחבורה מקרקעין בלוד בשטח של כ 8,500-מ"ר .יתרת ההשקעות במקרקעין הנ"ל לימים  31בדצמבר  2016ו2015-
הסתכמה לסך  212,812אלפי ש"ח ולסך  147,889אלפי ש"ח ,בהתאמה .במהלך שנת  2016הוונו למקרקעין הנ"ל
עלויות אשראי בסך  3,457אלפי ש"ח )שנת  4,786 -2015אלפי ש"ח(.
 .2חלק ממבנה בראשון-לציון )פרויקט (M1
החלק של החברה בפרויקט  M1משמש כבניין משרדים ,אולם תצוגה ומוסך מרכזי .יתרת ההשקעה במקרקעין
לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמה לסך  40,314אלפי ש"ח ולסך  43,748אלפי ש"ח ,בהתאמה.
זכויות החברה במקרקעין נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין.
 .3פארק תעשיות ראם
בחודש יוני  ,1995רכשה החברה זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין בשטח של כ 85,000-מ"ר
בפארק ראם .זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של  49שנים שהסתיימו בשנת  ,2016והן ניתנות להארכה
נוספת של  49שנים )החברה בהליכים להארכת זכויות החכירה( .זכויות החכירה נרשמו על שם החברה ברשם
המקרקעין .הזכויות מסווגות כחכירה מימונית .יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  31בדצמבר  2016ו2015-
הסתכמה לסך  33,276אלפי ש"ח ולסך  35,008אלפי ש"ח ,בהתאמה.
 .4מרכז לוגיסטי בפארק התעשייה חבל מודיעין
בחודש אפריל  2001רכשה החברה זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין בשטח של כ 17,600-מ"ר
בפארק התעשייה חבל מודיעין לצורך הקמת מרכז לוגיסטי .זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של  49שנים
המסתיימת בשנת  .2050זכויות החכירה נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין .הזכויות מסווגות כחכירה
מימונית.
יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמה לסך  25,294אלפי ש"ח ולסך  26,681אלפי
ש"ח ,בהתאמה.
 .5מרכז שיווק של כלי רכב חדשים ומשומשים באזור התעשייה עינב )ישפרו( במודיעין
בחודש מאי  2014התקשרה החברה עם צד ג לרכישת זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין בשטח של
כ 1,499-מ"ר באיזור התעשייה עינב )ישפרו( במודיעין בתמורה לסך של  4,260אלפי ש"ח .לסכום זה נוספו עלויות
משפטיות ומס רכישה בסכום כולל של  330אלפי ש"ח .החברה החלה בפעולות להקמת מרכז לשיווק כלי רכב
חדשים ומשומשים במקרקעין .זכויות החכירה מהוונות והינן לתקופה של  49שנים המסתיימת בשנת  ,2059והן
ניתנות להארכה נוספת של  49שנים .זכויות החכירה נרשמו על שם החברה ברשם המקרקעין .הזכויות מסווגות
כחכירה מימונית.
יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמה לסך  10,172אלפי ש"ח ולסך  5,203אלפי
ש"ח ,בהתאמה.
 .6מרכז שיווק ושירות בחדרה
בחודש אוגוסט  2005רכשה החברה זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין בשטח של כ 4,705-מ"ר
באזור התעשייה בחדרה ,לצורך הקמת מרכז שיווק ושירות .זכויות החכירה מהוונות ומסתיימות לגבי חלק
מהמקרקעין בשנת  2018ולגבי היתרה בין השנים  2049ו.2050-
במהלך שנת  2013התקשרה החברה עם צד ג בהסכם לרכישת זכויות חכירה ממינהל מקרקעי ישראל במקרקעין
נוספים בשטח של כ 2,631-מ"ר ,המצויים בסמוך למקרקעין הנ"ל ,בתמורה לסך של  4,500אלפי ש"ח )להלן-
המקרקעין הנוספים( .זכויות החכירה במקרקעין הנוספים מהוונות ,והינן לתקופה של  49שנים המסתיימת בשנת
.2053
זכויות החכירה של כל המקרקעין הנ"ל מסווגות כחכירה מימונית .לגבי חלק מהמקרקעין ,טרם נרשמו הזכויות
על שם החברה במינהל מקרקעי ישראל.
יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמה לסך  15,432אלפי ש"ח ולסך  13,811אלפי
ש"ח ,בהתאמה.
 .7מרכז השבחה ,שיווק ושירות באשדוד
בחודש ינואר  2011רכשה החברה קרקע בשטח של כ 15,913-מ"ר באשדוד לצורך הקמת מרכז להשבחת כלי רכב
משומשים ומרכז שירות והפצה .הליך רישום המקרקעין על שם החברה אצל רשם המקרקעין ,טרם הושלם.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 12א  -רכוש קבוע )המשך(
ב .מקרקעין )המשך(
פרטים נוספים לגבי המקרקעין )המשך(
במהלך שנת  2015מכרה החברה לצד שלישי חלק מסוים מזכויותיה במקרקעין בשטח של כ 10,000-מ"ר מתוך
שטח כולל של כ 15,913-מ"ר ,בתמורת לסך של  16,000אלפי ש"ח ,אשר שולמו במלואם במהלך שנת  .2015עלויות
המכירה שהתהוו כללו דמי תיווך והוצאות משפטיות בסך של  280אלפי ש"ח .כתוצאה מהמכירה ,הכירה החברה
ברווח הון בסך של כ 494-אלפי ש"ח.
יתרת ההשקעה במקרקעין לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הסתכמה לסך  9,326אלפי ש"ח ולסך  9,324אלפי ש"ח,
בהתאמה.
 .8מרכז שיווק ושירות באזור התעשייה קריית עקרון
במהלך שנת  2015מכרה החברה את מלוא החזקותיה בחברת הבת :יו.אם.אי .מרכז שיווק ושירות רחובות בע"מ,
אשר הייתה באותה העת בעלת זכויות חכירה מהוונת ממינהל מקרקעי ישראל בקרקע בשטח של כ 8,964-מ"ר
המצויים באזור התעשייה קריית עקרון .יתרת ההשקעה במקרקעין למועד המכירה וליום  31בדצמבר 2014
הסתכמה לסך  14,878אלפי ש"ח .לפרטים נוספים ראה באור 10ג.7
ג .בקבוצה קיימים נכסים שהופחתו במלואם ועדיין בשימוש .עלותם המקורית של הנכסים כאמור ליום  31בדצמבר,
 2016הינה בסך של כ 43 -מיליוני ש"ח.
בשנת  2016גרעה הקבוצה רכוש קבוע שהופחת במלואו בסך של כ 42.5 -מיליוני ש"ח.
ד .שעבודים ,ראה באור 24ג.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 12ב  -נדל"ן להשקעה
להלן תיאור נכסי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה
האתר

מיקום

תיאור כללי

1

בית
UMI

ראשון
לציון

2

מרכז
לוגיסטי

פארק
התעשייה
חבל
מודיעין

3

מרכז
הכנה
ומסירה,
מחסן
ערובה
ומחסן
חלפים

פארק
ראם

המבנה הינו בניין
משרדים ושטחי
מסחר רחב היקף
כבית
הרשום
משותף בבעלות
שונים
בעלים
חברה
לרבות
קשורה לחברה;
כולל
המתחם
משרדים ,אולמות
ותצוגה,
מסחר
חלפים
מחסן
שירות,
ומרכז
שימש
והוא
לצרכים מנהליים
וכן לשיווק ומכירה
של כלי רכב.
כ 17,600 -מ"ר,
מתוכם שטח בנוי
של כ 8,000 -מ"ר,
על פני מבנה בעל 2
קומות .יצוין ,כי
השטח כולל חניון
כמה
המכיל
עשרות מקומות
חניה.
בשטח כולל של כ-
מ"ר,
85,000
מתוכם שטח בנוי
של כ 5,000 -מ"ר.

4

מגרשים

פארק
ראם

לחברה ולתעבורה
זכויות במגרשים
ראם
בפארק
בשטח כולל של כ-
 22,700מ"ר.

הערכה
טכניקת
שטח אשר משמש
שננקטה לקביעת שווי
כנדל"ן להשקעה
הוגן של השטחים
כנדל"ן
המשמשים
להשקעה
 447מ"ר ברוטו אשר גישת ההשוואה
בחוזה
מושכרים
שכירות עד ליום
.31.01.2018

כ 2,130-מ"ר מושכר
החל משנת  2006לצד
ג' .ההסכם והינו
בתוקף עד לדצמבר
.2019

ההשוואה
גישת
בשילוב עם גישת
העלות ,והערכה נוספת
בגישת היוון הכנסות
מדמי שכירות.

חלקה בשטח של כ -גישת
 2,400מ"ר ,מושכרת בשילוב
קשורה ,העלות.
לחברה
לשיווק
המזרח
)(1994
מכוניות
בע"מ.

ההשוואה
עם גישת

כ 15,000 -מ"ר מושכר גישת
לצד שלישי ,בחוזה בשילוב
שכירות שהינו בתוקף העלות.
עד ליום  28בפברואר
.2019

ההשוואה
עם גישת
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 12ב

 -נדל"ן להשקעה )המשך(

השווים ההוגנים של נכסי הנדל"ן להשקעה נקבעים על ידי מעריך שווי חיצוני בלתי תלוי ,בעל כישורים וניסיון מתאימים לגבי
סוג הנכס נשוא הערכת השווי ומיקומו .כל הערכות השווי מועברות לעיון סמנכ"ל הכספים של החברה.
להלן השוואה בין עלותם המופחתת של נכסי הנדל"ן להשקעה של הקבוצה לשווים ההוגן:
ליום 31.12.2016
עלות בספרים
14,162

שווי הוגן
34,994

ליום 31.12.2015
באלפי ש"ח
עלות בספרים
14,997

שווי הוגן
33,100

להלן סוגי נתונים עיקריים אשר הובאו בחשבון לצורך קביעת השווי ההוגן של נכסי הנדל"ן נשואי ההערכה:
 ייעוד הנכס. מיקום הנכס ,מיקום האזור בו הנכס ממוקם ונגישות לנתיבי תנועה ארציים ראשיים. מיקום הנכס בסביבתו המידית ורמת הפיתוח בסביבה. שטח החלקות הנידונות וצורתן הפיסית. רמת הבנייה של המבנים הנידונים ,עבודות הגמר ומצב התחזוקה. היתרי בנייה קיימים ומצב הרישוי בנכס. מחירי נכסים דומים בסביבה ,ביעודים שונים ,תוך ביצוע התאמות נדרשות.השווי ההוגן לגבי כל נכסי הנדל"ן נקבע בהתאם לרמה  3בהירארכיית השווי ההוגן.
באור  - 13מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
א .הרכב ותנועה
מוניטין
אלפי ש"ח

קשרי
לקוחות

תוכנות
מחשב

סה"כ

שנת 2016
עלות
יתרה ליום  1בינואר 2016
תוספות במשך השנה
גריעות
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

4,038
4,038

16,836
16,836

41,920
4,152
)(6,075
39,997

62,794
4,152
)(6,075
60,871

הפחתה נצברת
יתרה ליום  1בינואר 2016
הפחתה השנה
גריעות
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

-

8,904
1,628
10,532

27,665
5,536
)(6,075
27,126

36,569
7,164
)(6,075
37,658

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2016

4,038

6,304

12,871

23,213

שנת 2015
עלות
יתרה ליום  1בינואר 2015
תוספות במשך השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

4,038
4,038

16,836
16,836

35,062
6,858
41,920

55,936
6,858
62,794

הפחתה נצברת
יתרה ליום  1בינואר 2015
הפחתה השנה
יתרה ליום  31בדצמבר 2015

-

7,161
1,743
8,904

23,411
4,254
27,665

30,572
5,997
36,569

עלות מופחתת ליום  31בדצמבר 2015

4,038

7,932

14,255

26,225
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 13מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים )המשך(
ב .הנחות לגבי בחינת ירידת ערך מוניטין
המוניטין המוכר בדוחות הכספיים הינו בסך של כ 4,038 -מיליוני ש"ח נכון ליום  31בדצמבר 2016 ,והינו בגין חברות
הבנות כהן מוטורס חדרה בע"מ ויו.אם .איי .מרכז שירות חיפה בע"מ.
סכום בר-ההשבה בגין המוניטין המיוחס לשתי פעילויות אלו נקבע על בסיס שווי השימוש ,המחושב לפי אומדן
תזרימי המזומנים העתידיים הצפויים להתהוות מיחידות מניבות מזומנים אלו ,וזאת ,בהתאם לתקציב שאושר על
ידי הנהלת החברה .שיעור הניכיון לפיו הוונו תזרימי המזומנים הינו .7.26%
ג .שעבודים ,ראה באור 24ג.
באור  - 14נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים
א .הטבות לאחר סיום העסקה
דיני העבודה וחוק פיצויי פיטורין בישראל מחייבים את החברה לשלם פיצויים לעובד בעת פיטורין או פרישה.
התחייבות החברה בשל כך מטופלת כהטבה לאחר סיום העסקה .חישוב התחייבות החברה בשל הטבות לעובדים
מתבצע על פי הסכם העסקה בתוקף ומבוסס על משכורת העובד ותקופת העסקתו אשר יוצרים את הזכות לקבלת
הפיצויים.
ב .תוכניות הטבה מוגדרת
 .1הוצאות שנזקפו לדוח על הרווח הכולל
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הוצאות )הכנסות( ברווח או הפסד
עלות שירות שוטף
עלות שירות עבר והשפעת סילוקים
הוצאות ריבית ,נטו
תשואה על נכסי התוכנית
תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(
רווח )הפסד( ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת

8,325
1,900
)(2,590
338
7,973

7,810
418
2,025
)(2,149
222
8,326

)(1,315

180

 .2נכסי התוכנית ,נטו

שווי הוגן של נכסי התוכנית
התחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת
סה"כ נכסים ,נטו
מוצג בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:
נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
68,631
)(62,428
6,203

68,311
)(62,375
5,936

14,038
)(7,835
6,203

6,728
)(792
5,936

2015
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 14נכסים והתחייבויות בשל הטבות לעובדים )המשך(
ב .תוכניות הטבה מוגדרת )המשך(
 .3השינויים בערך הנוכחי של ההתחייבות בגין תוכנית להטבה מוגדרת

יתרה לתחילת השנה
הוצאות ריבית ,נטו
עלות שירות שוטף
עלות שירות עבר והשפעת סילוקים
תשלומים מהתוכנית
רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
יתרה לסוף השנה

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
62,375
1,900
8,325
)(10,105
)(67
62,428

2015
66,426
2,025
7,810
418
)(12,542
)(1,762
62,375

 .4נכסי התוכנית
נכסי התוכנית כוללים נכסים המוחזקים על ידי קרן הטבות לעובד לזמן ארוך ,וכן פוליסות ביטוח מתאימות.
להלן התנועה בשווי ההוגן של נכסי התוכנית:

יתרה לתחילת השנה
תשואה צפויה על נכסי התוכנית
תשואה ריאלית שהועברה מסעיף הפיצויים לסעיף התגמולים
סכומים שהופקדו על ידי המעביד
תשלומים מהתוכנית
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
יתרה לסוף השנה

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
68,311
2,590
)(338
7,727
)(7,839
)(1,820
68,631

2015
73,044
2,149
)(222
6,897
)(12,040
)(1,517
68,311

 .5ההנחות העיקריות בקביעת ההתחייבות בגין תוכנית הטבה מוגדרת:
שיעור ההיוון

2016
%
3.3-3.4

3.0-3.4

שיעור התשואה הצפויה על נכסי התוכנית

3.3-3.4

3.0-3.4

שיעור עליית שכר צפויה

1.4-1.5

1.4-1.5

2015
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באור 15

 אשראי מתאגידים בנקאייםשיעור
ריבית
%
א .הרכב
 31בדצמבר 2016
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
 31בדצמבר 2015
אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך

בהצמדה
למדד
המחירים
לצרכן

ללא
הצמדה
אלפי ש"ח

סה"כ

1.25-1.5
2.2-5.1

54,438
54,438

392,487
290,611
683,097

392,486
345,049
737,535

1.10-1.15
1.74-5.10

(* 12,847
12,847

151,359
408,692
560,051

151,359
421,539
572,898

*( סווג מחדש
ב .בטחונות ,ראה באור 24ג.
באור 16

 -ספקים ונותני שירותים

חובות פתוחים:
מקומיים
חו"ל
המחאות לפירעון

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

139,760
77,506
217,266
225,780
443,046

161,232
70,845
232,077
199,243
431,320

הקבוצה מקבלת אשראי ספקים מקומיים לתקופות של  30-90יום )בעיקר  60יום( ללא ריבית.
הקבוצה מקבלת אשראי ספקים מחו"ל לתקופות של  30-45יום )בעיקר  45יום( ,ללא ריבית.
באשר ליתרות בעלי עניין וצדדים קשורים ,ראה באור 31ז להלן.
באור 17

 -זכאים ויתרות זכות

בעלי מניות
מס ערך מוסף
מסלקת פתרונות תחבורה חו"ל
התחייבויות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורות
הוצאות לשלם
אחרים

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
2,183
8,432
9,087
26,188
26,683
3,777
76,350

2015
2,435
3,404
6,638
29,417
18,770
1,069
61,733

52

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור 18

 -הפרשות

התחייבויות שוטפות
הליכים משפטיים ]ראה באור 24א[
הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
התחייבויות לא שוטפות
הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
סך-הכל
הליכים משפטיים ]ראה באור 24א[
הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

16,893
2,544
19,437

14,505
8,684
23,189

2,149

2,073

16,893
4,693
21,586

14,505
10,757
25,262

הפרשה לתיקונים ותחזוקת כלי רכב
ההפרשה הינה בגין עלויות ,שלהערכת הנהלת הקבוצה היא צפויה לשאת בגין חוזי תחזוקה ותיקונים של כלי רכב,
לרבות בגין כלי רכב באחריות ,ללא כיסוי מלא מהיצרן וכלי רכב משומשים .הסכמי התחזוקה הינם בגין כלי רכב ,וכן
בגין טיפולים תקופתיים שהוענקו לרוכשי כלי רכב ללא תמורה.
באור 19

 -הלוואות בעלים

הלוואות בעלים
בניכוי-חלויות שוטפות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
38,928
)(38,928
-

2015
38,928
38,928

ההלוואות התקבלו במסגרת רה-הארגון בהחזקות בעלי המניות של החברה ,כמפורט בבאור 10ג .2ההלוואות אינן
צמודות ,נושאות ריבית בשווי שוק למועד העסקה ,שנפרעות מידי רבעון .הוצאות הריבית בשנת  2016הסתכמו לסך של
 997אלפי ש"ח ) 1,626 - 2015אלפי ש"ח( .הלוואות בעלים בסך של כ 19,451 -אלפי ש"ח נפרעה בחודש פברואר 2017
לבעלת המניות לשעבר קרדן ישראל בע"מ .לגבי בטחונות ראה באור 25ג.
באור 20

 -מקדמות והכנסות מראש

א .הרכב
מקדמות מלקוחות בגין רכישת כלי רכב
מקדמות מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*
פיקדונות מלקוחות בגין כלי רכב להשכרה*
בניכוי-חלויות שוטפות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח

2015

79,676
31,125
44,006
154,807
111,952
42,855

72,466
32,219
45,349
150,034
102,348
47,686

* המקדמות והפיקדונות בגין כלי הרכב להשכרה כוללים בעיקר דמי שכירות עבור תקופה של מספר חודשי
השכירות האחרונים ,עבורם נגבה התשלום מן השוכרים מראש.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 20מקדמות והכנסות מראש )המשך(
ב .מועדי פירעון לאחר תאריך הדיווח
שנה ראשונה-חלויות שוטפות
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית

111,952
24,233
17,997
625
154,807

102,348
24,286
21,923
1,477
150,034

באור  - 21אגרות חוב וניירות ערך מסחריים
ניירות ערך מסחריים ואגרות החוב הונפקו על ידי פתרונות תחבורה .להלן הרכבן ותנאים חוזיים:
ריבית
נקובה
%

 31בדצמבר 2016
 31בדצמבר 2015
ערך בספרים ערך נקוב
ערך נקוב
*(
אלפי ש"ח

ערך
בספרים *(

אגרות חוב סחירות
סדרה ד
סדרה ה
סדרה ו
סדרה ח
סדרה ט

4.90
5.30
5.15
3.40
2.65

76,482
453,685
475,727

92,223
455,365
478,384

24,370
144,149
152,964
285,160
225,251

29,084
178,469
188,259
284,296
225,373

ניירות ערך מסחריים
סדרה 1
סדרה 2
סדרה 3
סדרה 4
סדרה 5

-

125,000
100,000
1,230,894

123,798
98,154
1,247,924

75,000
67,568
974,462

74,194
66,211
1,045,886

214,173
225,000
439,173

233,516
221,953
455,469

310,860
142,568
453,428

366,888
140,405
507,293

791,721

792,455

521,034

538,593

בניכוי  -חלויות שוטפות
אגרות חוב סחירות
ניירות ערך מסחריים

פירעונות לאחר תאריך הדיווח:
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית ואילך

455,469
138,424
137,691
137,691
378,649
1,247,924

507,293
159,453
65,859
65,859
247,422
1,045,886

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 21אגרות חוב וניירות ערך מסחריים )המשך(
פרטים נוספים:
א .אגרות חוב סדרה ד
ביום  28במאי  2006גייסה פתרונות תחבורה בבורסה בתל אביב סך של  246,274אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות
חוב )סדרה ד( לציבור .אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של  ,4.9%צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש אפריל
 2006ועומדות לפירעון בתשעה תשלומים שנתיים שווים ביום  23במאי של כל אחת מהשנים  2008עד  .2016הריבית
משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום  23במאי וביום  23בנובמבר של כל אחת מהשנים  2006עד ) 2016כאשר
התשלום הראשון של הריבית שולם ביום  23בנובמבר  2006והתשלום האחרון שולם ביום  23במאי .(2016
ב .אגרות חוב סדרה ה
ביום  24באוקטובר  2006גייסה פתרונות תחבורה בבורסה בתל אביב סך של  209,265אלפי ש"ח במסגרת הנפקת
אגרות חוב )סדרה ה( לציבור .אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של  ,5.3%צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש
ספטמבר  2006ועומדות לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים ביום  30באוקטובר של כל אחת מהשנים  2009עד
 .2016הריבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום  30באפריל וביום  30באוקטובר של כל אחת מהשנים  2007עד
) 2016כאשר התשלום הראשון של הריבית שולם ביום  30באפריל  2007והתשלום האחרון שולם ביום  30באוקטובר
.(2016
ביום  7באפריל  2011הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  7באפריל  2011על פי תשקיף מדף מיום  13באוגוסט  ,2009כפי שתוקן ביום  4באפריל  .2011התמורה הכוללת
אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 228,718-אלפי ש"ח ובמחיר
אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.76%-צמוד למדד המחירים לצרכן.
ביום  4בדצמבר  2012הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  2בדצמבר  2012על פי תשקיף מדף מיום  24במאי  .2012התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין
הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 102,359-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של
כ ,4.5%-צמוד למדד המחירים לצרכן.
ביום  5פברואר  ,2014הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ה ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  4בפברואר  .2014התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל,
הסתכמה בסכום כולל של כ 265,270-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ 1.76%-צמוד למדד
המחירים לצרכן.
ג .אגרות חוב סדרה ו
ביום  18במרס  2007גייסה פתרונות תחבורה בבורסה בתל אביב סך של  320,000אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות
חוב )סדרה ו( לציבור .אגרות החוב נושאות ריבית שנתית של  ,5.15%צמודות למדד המחירים לצרכן של חודש
פברואר  2007ועומדות לפירעון בשמונה תשלומים שנתיים שווים ביום  20במרס של כל אחת מהשנים  2010עד .2017
הריבית משולמת בתשלומים חצי שנתיים ביום  20במרס וביום  20בספטמבר של כל אחת מהשנים  2007עד 2017
)כאשר התשלום הראשון של הריבית שולם ביום  20בספטמבר  2007והתשלום האחרון ישולם ביום  20במרס .(2017
ביום  7באפריל  2011הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ו ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  7באפריל  2011על פי תשקיף מדף מיום  13באוגוסט  ,2009כפי שתוקן ביום  4באפריל  .2011התמורה הכוללת
אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 103,420-אלפי ש"ח ובמחיר
אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.8%-צמוד למדד המחירים לצרכן.
ביום  14באוגוסט  2013הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ו ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  13באוגוסט  .2013התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל
הסתכמה בסכום כולל של כ 145,583-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.4%-צמוד למדד
המחירים לצרכן.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 21אגרות חוב וניירות ערך מסחריים )המשך(
פרטים נוספים )המשך(:
ד .אגרות חוב סדרה ח
ביום  11בפברואר  ,2015גייסה פתרונות תחבורה בבורסה בתל אביב סך של  312,756אלפי ש"ח במסגרת הנפקת
אגרות חוב )סדרה ח( לציבור בהתאם לדוח הצעת מדף .אגרות החוב נושאות ריבית שנתית לא צמודה למדד
המחירים לצרכן בשיעור של  3.4%ועומדות לפירעון ב 34-תשלומים רבעוניים שווים החל מיום  10במאי  2015ועד
ליום  10באוגוסט  .2023הריבית על היתרה הבלתי מסולקת ,משולמת ב 34-תשלומים רבעוניים .במסגרת הנפקת
אגרות חוב ,התחייבה פתרונות תחבורה ליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות
החוב )סדרה ח( על חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל וכן על חשבון
הנאמנות המנוהל על ידי הנאמן.
ביום  20בינואר  2016הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  19בינואר  .2016התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום
כולל של כ 183,737-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ.3.1%-
ביום  13ביולי  2016הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  12ביולי  .2016התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום
כולל של כ 53,391 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ.2.64% -
לאחר תאריך המאזן ,ביום  19בינואר  2017הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח,
בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  18בינואר  .2017התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב
כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 109,003 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ.3.1% -
ה .אגרות חוב סדרה ט
ביום  22ביולי  ,2015גייסה פתרונות תחבורה בבורסה בתל אביב סך של  232,517אלפי ש"ח במסגרת הנפקת אגרות
חוב )סדרה ט( לציבור בהתאם לתשקיף המדף מיום  28במאי  ,2015כפי שתוקן ביום  13ביולי  2015ובהתאם לדוח
הצעת מדף מיום  21ביולי  .2015אגרות החוב נושאות ריבית שנתית צמודה למדד המחירים לצרכן בשיעור של 2.65%
ועומדות לפירעון ב 32-תשלומים רבעוניים שווים החל מיום  10בנובמבר  2015ועד ליום  10באוגוסט .2023
הריבית על היתרה הבלתי מסולקת ,משולמת ב 32-תשלומים רבעוניים .במסגרת הנפקת אגרות החוב ,התחייבה
פתרונות תחבורה ליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט( על
חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל וכן על חשבון הנאמנות המנוהל
על ידי הנאמן.
ביום  20בינואר  2016הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  19בינואר  .2016התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום
כולל של כ 69,720-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.94%-צמוד למדד המחירים לצרכן.
ביום  13ביולי  2016הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט ,בהתאם לדוח הצעת מדף
מיום  12ביולי  .2016התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה בסכום
כולל של כ 239,694 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.18% -צמוד למדד המחירים לצרכן.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  19בינואר  2017הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט,
בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  18בינואר  .2017התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב
כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 133,510 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.65% -צמוד
למדד המחירים לצרכן.
לאחר תאריך המאזן ,ביום  19בפברואר  2017אישר דירקטוריון פתרונות תחבורה ,הקצאה פרטית של אגרות חוב
מסדרה ט למשקיעים מסווגים .התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור הסתכמה
בסכום כולל של כ 39,800 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.87% -צמוד למדד המחירים
לצרכן.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 21אגרות חוב וניירות ערך מסחריים )המשך(
פרטים נוספים )המשך(:
ו .ניירות ערך מסחריים  -סדרה 1
ביום  17בספטמבר  ,2014הנפיקה פתרונות תחבורה לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדוח הצעת מדף מיום 17
בספטמבר  2014ובהתאם לתשקיף המדף מיום  24במאי  .2012הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי
מעלות בדירוג זמן קצר  .ilA-1התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל
הסתכמה בסכום כולל של כ 172,287-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 1.55%-לשנה .ניירות
הערך המסחריים נפרעו במלואם ביום  17בספטמבר .2015
ז .ניירות ערך מסחריים  -סדרה 2
ביום  29ביוני  ,2015הנפיקה פתרונות תחבורה לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לתשקיף מדף מיום  28במאי
 2015ובהתאם לדוח הצעת מדף מיום  28ביוני  .2015הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות
בדירוג זמן קצר  .ilA-1התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל
הסתכמה בסכום כולל של כ 73,650-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 1.8%-לשנה .ניירות הערך
המסחריים נפרעו במלואם ביום  27ביוני .2016
ח .ניירות ערך מסחריים  -סדרה 3
ביום  30בנובמבר  ,2015הנפיקה פתרונות תחבורה לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לתשקיף מדף מיום 28
במאי  2015ובהתאם לדוח הצעת מדף מיום  25בנובמבר  .2015הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי
מעלות בדירוג זמן קצר  .ilA-1התמורה הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל
הסתכמה בסכום כולל של כ 66,352-אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 1.8%-לשנה .ניירות הערך
המסחריים נפרעו במלואם ביום  23בנובמבר .2016
ט .ניירות ערך מסחריים  -סדרה 4
ביום  23ביוני  ,2016הנפיקה פתרונות תחבורה לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדו"ח הצעת מדף מיום  21ביוני
 .2016הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות בדירוג זמן קצר  .ilA-1התמורה הכוללת ברוטו
אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל הסתכמה בסכום כולל של כ 122,875 -אלפי ש"ח
ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 1.7%-לשנה.
י .ניירות ערך מסחריים  -סדרה 5
ביום  4בדצמבר  ,2016הנפיקה פתרונות תחבורה לציבור ניירות ערך מסחריים בהתאם לדו"ח הצעת מדף מיום 30
בנובמבר  .2016הנפקת ניירות הערך המסחריים כאמור דורגה על ידי מעלות בדירוג זמן קצר  .ilA-1התמורה
הכוללת ברוטו אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת החוב כאמור לעיל הסתכמה בסכום כולל של כ98,300 -
אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף תשואה נומינלית של כ 1.7%-לשנה.
יא .התחייבות של פתרונות תחבורה כלפי בעלי אגרות החוב וניירות ערך מסחריים
קיימת התחייבות של פתרונות תחבורה כלפי מחזיקי אגרות החוב ,לפיה במקרים בהם פתרונות תחבורה לא תמלא
כל תנאי או התחייבות הכלולים באיגרת החוב אשר הנאמן יראה בהם כפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב
כגון :מינוי כונס נכסים ,אי פירעון תשלום למחזיקי אגרות החוב ,העמדת סדרה אחרת לפירעון מיידי ועוד ,יהיה
רשאי הנאמן להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי.
נכון ליום  31בדצמבר  2016ולמועד פרסום הדוחות ,עומדת פתרונות תחבורה בתנאי אגרות החוב.
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 הלוואות מתאגידים בנקאייםא .ההרכב
יתרה בניכוי
חלויות
שוטפות

שיעור ריבית
%

יתרה
אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר 2016
בהצמדה למדד המחירים לצרכן
ללא הצמדה

1.75-2.68
2.2-5.10

200,163
592,632
792,795

145,725
302,021
447,746

ליום  31בדצמבר 2015
בהצמדה למדד המחירים לצרכן
ללא הצמדה

1.75-1.95
1.74-5.10

(* 52,749
877,325
930,074

(* 39,902
468,633
508,535

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
ב .מועדי הפירעון

שנה ראשונה  -חלויות שוטפות
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
344,049
183,866
148,154
95,455
21,271
792,795

2015
(* 421,539
(* 252,865
122,698
82,491
50,481
930,074

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
ג .בטחונות  -ראה באור  24ג.
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 מיסים על ההכנסהא .חוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
על-פי החוק ,עד לתום שנת  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס בישראל כשהן מותאמות לשינויים במדד המחירים
לצרכן .בחודש פברואר  2008התקבל בכנסת תיקון לחוק מס הכנסה )תיאומים בשל אינפלציה( ,התשמ"ה1985-
המגביל את תחולתו של חוק התיאומים משנת  2008ואילך .החל משנת  ,2008נמדדות התוצאות לצורכי מס בערכים
נומינליים למעט תיאומים מסוימים בגין שינויים במדד המחירים לצרכן בתקופה שעד ליום  31בדצמבר .2007
תיאומים המתייחסים לרווחי הון ,כגון בגין מימוש נדל"ן )שבח( וניירות ערך ,ממשיכים לחול עד למועד המימוש.
התיקון לחוק כולל ,בין היתר ,את ביטול תיאום התוספת והניכוי בשל אינפלציה והניכוי הנוסף בשל פחת )לנכסים
בני פחת שנרכשו לאחר שנת המס  (2007החל משנת .2008
ב .שיעורי המס החלים על הקבוצה
שיעור מס החברות בישראל בשנת  2016הוא  25%ובשנים  2015ו 2014-היה .26.5%
חבר בני אדם חייב במס על רווח הון ריאלי בשיעור מס החברות החל בשנת המכירה.
ביום  5בינואר  2016פורסם ברשומות החוק לתיקון מס הכנסה )מספר  ,(216התשע"ו ,2016-אשר כולל בין היתר,
את הורדת מס החברות משיעור של  26.5%לשיעור של  ,25%וזאת החל מיום  1בינואר .2016
בחודש דצמבר  ,2016אישרה ועדת הכספים הפחתה נוספת במס החברות החל מיום  1בינואר  2017ו 1-בינואר
 ,2018לפיה ירד שיעור מס החברות לשיעורים של  24%ו ,23%-בהתאמה.
כתוצאה מהשינוי בשיעורי המס כאמור לעיל ,בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2016קטנה ההתחייבות בגין
מיסים נדחים בסך של כ 978-אלפי ש"ח ,כנגד ירידה בהוצאות מיסים על הכנסה.
ג .תיקוני חקיקה בעלי השפעה על פתרונות תחבורה )חברה בת(
ביום  5באוגוסט  ,2013פורסם ברשומות החוק לשינוי סדרי עדיפות לאומיים )תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב
לשנים  2013ו ,(2014-התשע"ג) 2013-להלן-חוק התקציב( .במסגרת חוק התקציב תוקן גם סעיף  96לפקודת מס
הכנסה )נוסח חדש( ,התשכ"א) 1961-להלן-הפקודה( ,כך שנקבע שהחל מיום  1באוגוסט  ,2013ההקלות הקבועות
בסעיף  96לפקודה לא תחולנה על רווח הון ממכירת רכב נוסעים פרטי כהגדרתו בתקנות התעבורה ,התשכ"א1961-
ששימש בידי המוכר להחכרה או להשכרה אחרת ,כך שלא תינתן האפשרות לחברות השכרת רכב וליסינג לבצע
'שחלוף' ולדחות את רווח ההון הנוצר ממכירת כלי רכב פרטיים.
בנוסף ,ביום  29ביולי  ,2013פורסמו תקנות מס הכנסה )פחת( )תיקון( ,התשע"ג ,2013-על פיהן שיעור הפחת השנתי
לצורך מס הכנסה החל מיום  1באוגוסט  2013על כלי רכב שסווגו ברישיון הרכב שלהם כרכבי "השכרה/החכרה"
שהחלו לשמש לראשונה להחכרה )ליסינג( ביום  1באוגוסט  2013ואילך ,יפחת משיעור של  20%לשיעור של .16%
לתיקוני החקיקה כאמור לא הייתה השפעה תוצאתית היות ומדובר בהפרשי עיתוי אשר מקבלים את ביטויים
במסגרת המיסים הנדחים.
ד .שומות מס
 .1לחברה שומות מס סופיות עד וכולל שנת  .2014בסוף חודש מאי  ,2016חתמה החברה על הסכם שומות לשנים
 2011-2014עם רשויות המס ,במסגרתו שילמה החברה מסים בסך של  3,553אלפי ש"ח והוצאות מימון בסך 218
אלפי ש"ח .בהתאם להסכם נדחתה ההכרה בהוצאות מסוימות לצרכי מס לשנים הבאות ולכן הוכרו נכסי מסים
נדחים בסך  3,075אלפי ש"ח.
 .2לחברות המוחזקות בישראל ,למעט פתרונות תחבורה ,שומות מס סופיות עד וכולל שנת .2012
 .3שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה
שומות מס הכנסה לשנים 2005-2008
לפתרונות תחבורה שומות מס סופיות עד וכולל שנת המס  .2004בדצמבר  2010נתקבלו בפתרונות תחבורה
שומות מס הכנסה לשנים  ,2005-2008שנערכו על ידי פקיד השומה לפי מיטב השפיטה .על פי נימוקי השומות
הנ"ל ,עמדת מס הכנסה היא כי אין להתיר לפתרונות תחבורה את יישום סעיף  96לפקודה על רווחיה/הכנסותיה
ממכירת הרכבים בשנים האמורות .הסעיף עוסק באפשרות של דחיית רווח ההון שנוצר במכירת רכוש קבוע בר
פחת .פתרונות תחבורה ,כמו מרבית החברות בענף ,יישמה את הוראות סעיף  96לפקודה על פיו היא דחתה
לצרכי מס את רווחי ההון הריאליים שנוצרו במכירת כלי רכב והפחיתה אותם מהעלות לצורכי מס של כלי רכב
חדשים שנרכשו .באופן זה הרווח הריאלי שנוצר בשנה מסוימת נדחה לתקופות מאוחרות יותר .דחייה זו מהווה
"הפרשי עיתוי" ,בגינם יוצרת פתרונות תחבורה עתודות למיסים נדחים .רשות המיסים ,בשומות שהוצאו
לפתרונות תחבורה ,מבקשת להכיר ברווחי ההון הריאליים בשנים בהם נמכרו כלי הרכב ולא לדחותם כאמור.
מנגד ,לעמדת רשות המיסים ,תרשום פתרונות תחבורה בשנים הבאות הוצאות פחת גבוהות יותר ו/או רווח הון
נמוך יותר בעת מכירת כלי הרכב בסיום העסקה .משכך ,לכאורה לדרישת מס הכנסה לא אמורה להיות השפעה
תוצאתית על הדוחות ,אלא תזרימית בלבד .עם זאת ,עקב השינוי בשיעורי מס החברות מדי שנה ,בהתאם
לתקנות מחודשים אוגוסט  ,2005יולי  ,2009דצמבר  2011ואוגוסט  ,2013ומאחר והעתודות למס נוצרות על פי
שיעורי המס האמורים לחול במועד "היפוך" ההפרשים בעיתוי ,תתכן השפעה על הרווח והפסד וזאת לאור
השינוי בשיעורי המס בלבד )הפער בין שיעורי המס בשנת מכירת הרכב )לפי דרישת מס הכנסה( לבין שיעור המס
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 מיסים על ההכנסה )המשך(ד .שומות מס )המשך(
 .3שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה )המשך(
שומות מס הכנסה לשנים ) 2005-2008המשך(
במועד ההיפוך הצפוי )לפי עמדת פתרונות תחבורה(( כמו גם חבות בהפרשי הצמדה וריבית נוכח הקדמת החבות
במס .ביום  21במרס  2011הגישה פתרונות תחבורה השגה על שומות מס הכנסה.ביום  11במרס  2012קיבלה
פתרונות תחבורה צווי מס הכנסה לפי סעיף )152ב( לפקודה ,בגין השנים 2005-2008
)להלן-הצווים( ,אשר מפרטים את עמדת מס הכנסה ,לפיה הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב הינן
הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס הכנסה פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף 96
לפקודה וכמו כן אינה זכאית לפטור בגין סכומים אינפלציוניים לגבי השנים  2008ואילך )עם תום תחולתן של
הוראות חוק התיאומים( בעת מכירת הרכב המהווים הפרש קבוע אשר ככל שתתקבל עמדת רשות המיסים
בעניין זה עשויה להיות לכך גם השפעה תוצאתית )יצוין כי בשנת  2008ניתנה הגנה אינפלציונית חלקית בשל
החלת הוראות המעבר של סעיף )12ב( לחוק התיאומים על ידי פקיד השומה(.
ביום  15ביולי  2012הגישה פתרונות תחבורה את נימוקי הערעור לצווים עבור שנים אלה .ביום  28ביולי 2015
ניתן פסק דין לפתרונות תחבורה בהליך ערעור שניהלה נגד רשות המיסים ,בבית המשפט המחוזי בתל אביב,
בנוגע לתחולת סעיף  96לפקודת מס הכנסה )להלן-סעיף  (96על מכירת רכבי ליסינג והשכרה .בפסק דינו דחה
בית המשפט את ערעורה של פתרונות תחבורה על הצווים שהוציאה רשות המיסים לגבי שנות המס 2005-2008
וקבע כי כלי הרכב שהוציאה פתרונות תחבורה למכירה בשנות המס שבערעור היו מלאי עסקי עליו אין להחיל
את הוראות סעיף .96
ביום  25בנובמבר  2015הגישה פתרונות תחבורה ערעור לבית המשפט העליון על פסק הדין .ביום  27בנובמבר
 2016ניתן פסק דין בהליך הערעור שניהלה פתרונות תחבורה וחברות נוספות בענף נגד רשות המיסים ,בבית
המשפט העליון ,בנוגע לתחולת סעיף  96על מכירת רכבי ליסינג והשכרה .בפסק דינו דחה ביהמ"ש העליון את
ערעורה של פתרונות תחבורה על פסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב בנוגע לצווים שהוציאה רשות
המיסים לגבי שנות המס .2005-2008
שומת מס הכנסה לשנת 2009
ביום  30באפריל  2012קיבלה פתרונות תחבורה שומת מס הכנסה לשנת  ,2009שנערכה על ידי פקיד השומה לפי
מיטב השפיטה )להלן-השומה לשנת  .(2009השומה לשנת  ,2009בדומה לצווים מעגנת את עמדת מס הכנסה לפיה
הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס הכנסה
פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף  96לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין סכומים אינפלציוניים.
יצוין כי בשנה זו שלילת הפטור בגין הסכום האינפלציוני כאמור לעיל הינה בעלת השלכה כספית משמעותית
יותר ,שכן פקיד השומה העניק הגנה אינפלציונית חלקית לרכבים שנרכשו לפני שנת .2008
ביום  30בדצמבר  2014קיבלה פתרונות תחבורה צו מס הכנסה לפי סעיף )152ב( לפקודה בגין שנת ) 2009להלן-
הצו לשנת  .(2009על צו זה ,הגישה פתרונות תחבורה הודעת ערעור לבית המשפט המחוזי ביום  29בינואר .2015
ביום  7בינואר  2016התקיים קדם משפט ובמסגרתו הוחלט כי הליכי הערעור יושהו ,ונקבע קדם משפט נוסף
ליום  15בנובמבר  ,2016בהמתנה להכרעת בית משפט העליון בערעור לשנים קודמות ) .(2005-2008כאמור ,ביום
 27בנובמבר  2016דחה בית המשפט העליון את ערעורה של פתרונות תחבורה לשנים .2005-2008
שומות מס הכנסה לשנים 2010-2012
ביום  30בדצמבר  2014קיבלה פתרונות תחבורה שומת מס הכנסה לשנת  ,2010שנערכה על ידי פקיד השומה לפי
מיטב השפיטה )להלן-השומה לשנת  .(2010שומה זו ,בדומה לשומה לשנת  ,2009מעגנת את עמדת מס הכנסה
לפיה הכנסות פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון ועל כן לעמדת מס
הכנסה פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף  96לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין סכומים
אינפלציוניים.
ביום  7ביוני  ,2015קיבלה פתרונות תחבורה שומות מס הכנסה לשנים  ,2011-2012שנערכו על ידי פקיד השומה
לפי מיטב השפיטה .שומות אלו ,בדומה לשומה לשנים קודמות ,מעגנות את עמדת מס הכנסה לפיה הכנסות
פתרונות תחבורה ממכירת כלי רכב הינן הכנסות פירותיות ולא רווחי הון.
על כן ,לעמדת מס הכנסה ,פתרונות תחבורה אינה זכאית ליישם את סעיף  96לפקודה ואינה זכאית לפטור בגין
סכומים אינפלציוניים .פתרונות תחבורה הגישה השגה בגין שומות אלו ביום  29ביולי .2015
בשנת  2014עדכנה פתרונות תחבורה את הערכתה בנוגע לסבירות תשלום הדרישה של מס הכנסה ובהתאם
הגדילה פתרונות תחבורה את ההפרשות הן בנוגע לסעיף  96לפקודה ,הן בנוגע לסכומים האינפלציוניים
הפטורים והן בגין ריבית והצמדה ,בסך כולל של כ 42-מיליוני ש"ח ,אשר נזקף כהוצאה לרווח והפסד בשנת
 2014בסעיפי הוצאות מימון ומיסים.
בשנת  ,2015בעקבות פסק הדין אשר ניתן לפתרונות תחבורה בגין השנים  2005-2008אשר דחה את ערעורה של
פתרונות תחבורה כמתואר לעיל ,ולאור העובדה כי פתרונות תחבורה רשמה בעבר הפרשה על מרבית סכום המס,
נרשמה הפרשה נוספת בסך של כ  1.3-מיליון ש"ח.
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 מיסים על ההכנסה )המשך(ד .שומות מס )המשך(
 .3שומות מס הכנסה של פתרונות תחבורה )המשך(
שומות מס הכנסה לשנים ) 2010-2012המשך(
בחודש אוגוסט  ,2015שילמה פתרונות תחבורה לרשויות המס סך של כ 140-מיליון ש"ח ,המהווים את יתרת
החוב השנוי במחלוקת לאותו יום )כולל ריבית והצמדה בסך של כ 45-מיליוני ש"ח( כדי להימנע מצבירת ריבית
והצמדה נוספים.
בעקבות דחיית בית המשפט העליון את ערעורה של פתרונות תחבורה בנוגע לתחולת סעיף  96לפקודת מס
הכנסה )"סעיף  ("96על מכירת רכבי ליסינג והשכרה כמתואר לעיל בהתייחס לשומות מס ) ,(2008-2010הגדילה
פתרונות תחבורה את ההפרשה למס בשנת  2016בסך של  29.8מיליוני ש"ח.
ה .הפסדים מועברים
לחברות הקבוצה הפסדים עסקיים והפסדי הון לצורכי מס המועברים לשנים הבאות ומסתכמים ליום  31בדצמבר
 2016לסך של כ 7-מיליוני ש"ח )ליום  31בדצמבר  2015כ 6 -מיליוני ש"ח(.
ו .מיסים נדחים
הרכב ותנועה במיסים הנדחים:
רכוש
קבוע ,נדל"ן
להשקעה
ונכסים
אג"ח
בלתי
חובות
הפסדים
מסופקים מוחשיים *( והלוואות**( להעברה
אלפי ש"ח
יתרה ליום  1בינואר 2014
חברה שאיחודה הופסק
מיון לזכאים
שינויים שנזקפו לדוח על
הרווח הכולל*
יתרה ליום  31בדצמבר 2014
מיון לזכאים
שינויים שנזקפו לדוח על
הרווח הכולל*
יתרה ליום  31בדצמבר 2015
מיון לזכאים
שינויים שנזקפו לדוח על
הרווח הכולל ***(
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

אחרים סה"כ

3,008
-

)(153,804
2,327
80,382

)(4,982
-

27,733
)(3,589
-

89
-

)(127,956
)(1,262
80,382

)(167
2,841
-

)(12,144
)(83,239
2,245

3,423
)(1,559
-

)(24,144
-

18
107
-

)(33,014
)(81,850
2,245

)(208
2,633
-

49,888
)(31,106
)(17,373

2,596
1,037
-

-

)50,197 (2,079
)(29,408) (1,972
)(17,373
-

)(51
2,582

21,103
)(27,376

)(1,067
)(30

-

22,783
)(23,998

2,798
826

*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
**( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
***( מתוכם כ 1.5-מיליוני ש"ח וכ 30-מיליוני ש"ח נזקפו בפתרונות תחבורה להוצאות מימון בשנים  2015ו-
 ,2014בהתאמה )ראה סעיף ד לעיל(.
המיסים הנדחים מוצגים בדוחות על המצב הכספי כדלקמן:

נכסים לא שוטפים
התחייבויות לא שוטפות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
(* 7,843
)(** (31,841
)(23,998

2015
*(
6,354
)(** (35,762
)(29,408

*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
**( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
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 מיסים על ההכנסה )המשך(ו .מיסים נדחים )המשך(
המיסים הנדחים חושבו בהתבסס על שיעורי המס הצפויים לחול בעת המימוש כמפורט לעיל .נכון ליום  31בדצמבר
 2016חברות הקבוצה לא רשמו נכסי מיסים נדחים בסך  259אלפי ש"ח ,בשל העדר ודאות לרווחים בעתיד )-2015
 352אלפי ש"ח(.
ז .מיסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל  -הכנסות )הוצאות( מס
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
מיסים על הכנסה הכלולים ברווח או הפסד
מיסים שוטפים
)(61,558
)(17,554
(** ,(* 51,346
(* 21,441
מיסים נדחים
34
)(20,352
מיסים בגין שנים קודמות
התאמת יתרות המיסים הנדחים בעקבות שינוי
922
בשיעורי המס
)(10,178
)(15,543
מיסים על הכנסה ברווח כולל אחר
)הפסד( רווח ממדידה מחדש בגין תוכניות
420
)(65
להטבה מוגדרת
*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
**( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.

2014

)(37,358
)(** ,(* (2,621
3
)(39,976

64

ח .להלן מובאת התאמה בין סכום המס ,שהיה חל אילו כל ההכנסות וההוצאות ,הרווחים וההפסדים ברווח או
הפסד היו מתחייבים במס לפי שיעור המס הסטטוטורי ,לבין סכום מיסים על ההכנסה שנזקף ברווח או הפסד:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
2015
2016
אלפי ש"ח
(** ,(* 79,147
(** ,(* 26,967
(*19,333
רווח לפני מיסים על ההכנסה *(
שיעור המס הסטטוטורי

25%

26.5%

26.5%

הוצאות מס שמחושבות לפי שיעור המס הסטטוטורי
עלייה )ירידה( במיסים על הכנסה בשל:
חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות
לפי שיטת השווי המאזני*
הוצאות שאינן מותרות בניכוי והכנסות פטורות
הפרשים זמניים והפסדים לצורכי מס שבגינם לא נזקפו
מיסים נדחים
הפרשי מיסים בגין העבר )ראה סעיפים ג-ד לעיל(
ניצול הפסדים לצרכי מס משנים קודמות ,בגינם לא
הוכרו בעבר מיסים נדחים
הפרשים בבסיס המדידה והפרשים אחרים
עדכון יתרת מיסים נדחים בגין שינוי בשיעורי המס
מיסים בגין שנים קודמות
הוצאות מס ברווח והפסד

4,833

7,146

20,973

)(2,455
198

2,366
475

)(916
5,696

)(23
10,863

)(150
1,291

)(14
16,519

)(6
)(193
)(879
3,205
15,543

)(932
16
)(34
10,178

)(2,058
)(221
)(3
39,976

*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה – ראה באור  2לא.
**( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויותא .תביעות
 .1ביום  26במאי  2016הוגשה כנגד החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )להלן" :התביעה"( וכן
בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .לטענת התובעים ,החברה הטעתה את חברי
ה"קבוצה"  -נכים ובעלי רכבי הסעות  -ומכרה להם רכבי "משא" להובלת סחורה ,המסווגים " ,"Nבמקום
רכבי נוסעים " ."Mלטענת התובעים ,החברה מרוויחה על חשבון הנכים ובעלי רכבי הסעות ,הואיל ורכבי
משא זולים יותר מאשר רכבי נוסעים ,ואילו המחיר לצרכן נותר זהה .עילות התביעה העיקריות הן:
"הטעיה"" ,הפרת חובת הגילוי" ו"הטעיה בפרסומת" על-פי חוק הכנת הצרכן ,התשמ"א ,1981-ו"הפליה"
על-פי חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח .1998-התובעים מעמידים את הבקשה ,על סך של
 10,000ש"ח לכל בעל רכב )להערכתם מדובר בכ 1,600 -רכבי נכים ,ו 1,600 -רכבי חברות הסעה( .סכום
התובענה הייצוגית המבוקשת הוא  36מיליוני ש"ח )מדובר בטעות חישוב ,הסכום על-פי הערכת התובעים
אמור להיות  32מיליוני ש"ח( .פרט לחברה ,הוגשו באותו עניין תביעות גם כנגד היבואנים" :דלק מוטורס",
"צ'מפיון מוטורס"" ,כלמוביל" ו" -קרסו מוטורס" .החברה ובאי כוחה מקיימים בירור של העובדות
הרלוונטיות ,ותשובת החברה הוגשה במהלך חודש מרץ  .2017נכון למועד הדיווח ,קשה להעריך את סיכויי
הבקשה.
 .2ביום  28באוקטובר  2015הוגשה כנגד החברה תביעה לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .סכום התובענה הייצוגית
המבוקשת הוא  15מיליוני ש"ח .נושא התובענה הוא טענת התובע כי החברה ידעה על קיומה של תקלה
בטיחותית סדרתית ועל קיומה של קריאת תיקון ) (Recallבכלי הרכב נשוא התובענה )שברולט קרוז משנת
 ,(2011אך לא הביאה זאת לידיעת בעלי כלי הרכב במועד שהיה עליה לעשות זאת על פי הדין ,אלא באיחור.
התובע טוען לנזק מסוג של "פגיעה באוטונומיה" ,לפיו נפגעה הזכות של התובע ושל שאר חברי הקבוצה
)בעלי כלי הרכב שרכבם נכלל בקריאת התיקון( לקבל החלטה מודעת לגבי "סיכון שלמות גופם ורכושם",
שלהם ושל אחרים ,שכן לכאורה מדובר בתקלה בטיחותית בכלי הרכב .חישוב סכום התובענה נעשה על יסוד
מספר הכלי הרכב שנכללו בקריאת התיקון :כ 15,000-כלי רכב ולפי פיצוי בסך של  1,000ש"ח לכל בעל רכב.
תשובת החברה לבקשה הוגשה לבית המשפט במהלך חודש מאי  2016והתיק קבוע לחקירות מצהירים .לדעת
הנהלת החברה ,בהסתמך על הערכות יועציה המשפטיים ,עומדות לחברה טענות הגנה ממשיות כנגד
העניינים העולים בבקשה ,אולם קשה בשלב זה להעריך את התוצאה של הליך זה.
 .3ביום  14בנובמבר  2011הוגשה כנגד החברה וכנגד חברת שגיא מוטורס בע"מ )חברה בת של החברה( תביעה
לבית המשפט המחוזי בתל אביב-יפו )להלן" :התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן:
"הבקשה"( .לטענת התובעים צריכת הדלק ברכב מסוג "שברולט ספארק" אותו רכשו גבוהה במידה ניכרת
מנתוני צריכת הדלק המופיעים בקטלוג הרכב ובמפרט הטכני המצורף לו ,שנמסרו ללקוחות החברה.
הבקשה לאישור תובענה ייצוגית מבוססת על טענת "הטעייה" לפי חוק הגנת הצרכן ,התשמ"א.1981-
התובעים טוענים כי החברה מטעה את לקוחותיה ומוסרת להם נתונים שגויים ומטעים בדבר צריכת הדלק
של דגם הרכב האמור .התובעים עותרים להתיר להם לנהל תובענה ייצוגית בשם כל רוכשי הרכבים מהדגם
האמור ,לטענתם כ 4,000-לקוחות .סכום התביעה הייצוגית המצוין בבקשה הוא  43.2מיליוני ש"ח .התיק
נמצא לאחר שלב הסיכומים בבקשה לאישור התובענה הייצוגית ,והחברה ממתינה להכרעת בית המשפט
בבקשה .להערכת הנהלת החברה ,בהסתמך על יועציה המשפטיים ועל דרכי הפעולה שנקטה החברה בנושא
הנדון בבקשה ,עומדות לחברה טענות הגנה טובות ותשובות כבדות משקל לבקשה ,המבוססות ,בין היתר ,הן
על כך שהבקשה והתביעה אינן מבוססות ואינן נתמכות בראיות ממשיות או בחוות דעת מקצועית ,והן על כך
שהחברה פרסמה את נתוני צריכת הדלק כפי שנמסרו לה על ידי היצרן ,על-פי בדיקות מעבדה ,כפי שהיא
מחויבת לפרסמם ,על-פי הדין הישראלי .על כן ,ככל שניתן להעריך בשלב זה ,סיכויי הבקשה נמוכים.
.4

ביום  22בפברואר  ,2009הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה לבית המשפט המחוזי בחיפה )להלן:
"התביעה"( וכן בקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .התביעה מבוססת על הטענה,
כי התובע שכר מפתרונות תחבורה רכב וכי פתרונות תחבורה חייבה אותו ,בגין השלמת מיכל הדלק ,בסכום
העולה בכ 41%-על עלות הדלק לפתרונות תחבורה .התובע טוען ,בין היתר ,כי בגביית הסכום כאמור,
פתרונות תחבורה התעשרה שלא במשפט על חשבונו וכי הסעיף בהסכם השכירות שלפיו פתרונות תחבורה
תגבה משוכר הרכב עמלה בגין השלמת דלק חסר מטעה ומהווה תנאי מקפח בחוזה אחיד שדינו להתבטל.
התובע העמיד את סכום התביעה הייצוגית על סך של כ 66-מיליוני ש"ח .פתרונות תחבורה הגישה תגובה
לבקשה והתובע הגיש תגובתו לתגובתה של פתרונות תחבורה כאמור.
ביום  22בדצמבר  ,2011הגישו הצדדים לבית המשפט בקשה לאישור הסדר פשרה בתביעה ייצוגית בסכום
שאינו מהותי לפתרונות תחבורה ומתבסס על מתן הנחה ללקוחות ששכרו רכב בעבר וחויבו בגין תדלוק,
ממחיר ההשכרה הבאה שלהם .הצדדים הגישו בהסכמה ,בקשה למתן פסק דין .בית המשפט מינה בודק
לבדיקת הסדר הפשרה וזה הגיש חוות דעתו .כמו כן ,היועץ המשפטי לממשלה הגיש עמדתו לפיה אינו מתנגד
עקרונית להסדר המוצע ,אך העיר הערות ובוצעו שינויים בהסכם הפשרה על פי הערות אלה.
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(א .תביעות )המשך(
) .4המשך(
ביום  25בנובמבר  2014התקיים דיון בהסכם הפשרה במסגרתו נדונה ,בין היתר ,סוגיית מנגנון היידוע
שהוצע בהסכם הפשרה ,אשר עורר לשיטת בית המשפט קושי באישור הסכם הפשרה .בתום הדיון קבע בית
המשפט כי השינוי במנגנון היידוע שהוצע על ידי פתרונות תחבורה אינו מניח את הדעת ומאחר והצדדים לא
הגיעו להסכמות בנדון ,התקיים דיון הוכחות בתובענה ביום  9ביוני  .2015בהתאם להחלטת בית המשפט
מיום  8ביולי  2015נקבע ,כי ראוי להמתין לפסק דינו של בית המשפט העליון בעניין ערעורים שהגישו חברות
מהענף בבקשת האישור למנגנון היידוע ,כיוון שקרוב לוודאי שלפסק דינו של בית המשפט העליון תהיה
השלכה על ההכרעה בעניינה של פתרונות תחבורה .פתרונות תחבורה הגישה מעת לעת לבית המשפט הודעות
עדכון לגבי סטאטוס הדיון בערעורים וביום  25בינואר  2017התקבלה החלטת בית המשפט ,לפיה עד יום 30
באפריל  2017יגישו הצדדים הודעת עדכון בקשר עם ההליכים המתקיימים בבית המשפט העליון כאמור
לעיל ,וכי תינתן החלטה נוספת בבוא העת בנוגע להמשך ניהול התיק בפני שופט אחר .להערכת הנהלת
פתרונות תחבורה ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה להידחות גבוהים מסיכוייה להתקבל.
 .5ביום  2באוקטובר  2014הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה לבית המשפט המחוזי מרכז לוד )להלן:
"התביעה"( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .למיטב ידיעת פתרונות תחבורה
תביעות דומות הוגשו גם כנגד חברות ליסינג נוספות .בבקשה נטען ,בין היתר ,כי חלק משמעותי מהרכבים
המשומשים המוצעים למכירה על ידי פתרונות תחבורה מוצגים ללא מידע כלל והחלק האחר מוצג באופן
חסר וללא פרטים מהותיים וזאת לכאורה בניגוד להוראות חוק הגנת הצרכן ,תשמ"א  ,1981פקודת הנזיקין,
חוק החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג  1973וחוק עשיית עושר ולא במשפט ,התשל"ט  .1979סכום התובענה
הייצוגית הועמד על סך כולל של כ 82-מיליוני ש"ח לפי אומדן שערכו המבקשים לפי הערכתם את חלקה של
פתרונות תחבורה בשוק הרכב המשומש .ביום  6לאוגוסט  2015הגישה פתרונות תחבורה את תגובתה
לבקשה .ביום  4בינואר  ,2016הוגשה תשובה מאוחדת מטעם המבקשים לתגובות המשיבות לבקשה לאישור.
ביום  17במרס  2016התקיים דיון מקדמי בבקשה לאישור )ביחד עם הבקשות לאישור האחרות ,כאמור
לעיל( .בדיון נקבע ,כי הצדדים יפנו להליך של גישור .בין הצדדים התקיים הליך גישור וביום  12בפברואר
 2017הגישו המגשרים הודעה עדכון לבית המשפט הנכבד ,לפיה אין בידי הצדדים לסיים את ההליך
באמצעות גישור.
ביום  19במרס התקיים דיון קדם במשפט ,במהלכו קבע בית המשפט כי יש לנסות ולסיים את המחלוקת
בדרך של פשרה ואף נתן לצדדים אפשרות נוספת להגיע לפשרה או להסתלקות ולהודיע עמדתם עד ליום 20
באפריל  2017ככל שהמחלוקות בין הצדדים לא יסתיימו במסגרת הסדר פשרה ,בית המשפט ישקול מתווה
במסגרתו הוא יבחר בקשה אחת מתוך הבקשות לאישור ויפעל לבירורה תוך כדי עיכוב יתר הבקשות לאישור
עד לאחר קבלת הכרעה בבקשה לאישור שתנוהל .קדם משפט נוסף נקבע ליום  20ביולי .2017
להערכת הנהלת פתרונות תחבורה ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה להידחות גבוהים מסיכוייה להתקבל.
 .6ביום  26במאי  2015הוגשה כנגד פתרונות תחבורה וחברות נוספות בענף השכרת הרכב תביעה )להלן:
"התביעה"( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( בטענה להפליה מחמת גיל
שמבצעות ,לכאורה ,המשיבות כנגד לקוחות מעל גיל  18שנה אשר נמנעת מהם האפשרות לשכור רכבים
מחמת גילם ובניגוד לחוק איסור הפליה במוצרים ,בשירותים ובכניסה למקומות בידור ולמקומות ציבוריים,
וזאת החל מיום  15ביולי  .2014סכום התביעה כנגד פתרונות תחבורה הוערך בכ 3-מיליוני ש"ח .ביום 1
בדצמבר  ,2015הגישה פתרונות תחבורה את תגובתה וביום  5בינואר  ,2016הוגשה תשובה לתגובה על ידי
התובע .ביום  28ביוני  ,2016בית המשפט קבע כי יש להגיש סיכומים בתיק ,ובהסכמת הצדדים לא יערכו
חקירות בתיק .הסיכומים מטעם פתרונות תחבורה ומטעם יתר המשיבות יוגשו עד ליום  3באפריל .2017
סיכומי תשובה מטעם התובע יוגשו עד ליום  2במאי  .2017יצוין ,כי מתקיימת הידברות עם המבקש בקשר
לאפשרות סיום ההליך בדרך של פשרה.
להערכת הנהלת פתרונות תחבורה ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה להידחות ,גבוהים מסיכוייה
להתקבל.
 .7ביום  7ביוני  ,2015הוגשה כנגד פתרונות תחבורה וחברות נוספות מתחום השכרת הרכב תביעה )להלן:
"התביעה"( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( .בתביעה נטען ,בין היתר ,כי אין
המשיבות עומדות לכאורה בדרישות חוק שוויון זכויות לאנשים עם מוגבלות ,תשנ"ח ,1998-בכך שאינן
מחזיקות ואינן מעמידות רכב הסעה נגיש להסעת אדם עם מוגבלות ובכלל זה לא במחיר זהה לרכב לא נגיש
ושהינן שותפות להסדר כובל בניגוד לחוק ההגבלים העסקיים .פתרונות תחבורה הגישה את תגובתה לבקשה
לאישור ביום  8בדצמבר  .2015ביום  15בנובמבר  2016קבע בית המשפט ,כי לאור הסכמת הצדדים הוא
מורה על מינויו של מגשר בין הצדדים וביום  7במרס  2017התקיימה ישיבת גישור כאמור .הצדדים
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(א .תביעות )המשך(
) .7המשך(
ממשיכים בהדברות ועליהם לעדכן את בית המשפט בדבר המגעים ביניהם .ככל שיוכח ,קיומן של ההסכמות
בין פתרונות תחבורה לבין דרך הלב לכך שדרך הלב תשכיר לכל מי שיופנה אליה על ידי פתרונות תחבורה
רכב נגיש במחיר שאינו עולה על מחיר השכרת רכב מקביל )לא נגיש( על ידי פתרונות תחבורה עצמה; וכן,
ככל שיוכח שכתוצאה מכך בפועל פניות של בעלי מוגבלות תנועה לפתרונות תחבורה והופנו לדרך הלב נענו
בהתאם להסכמות שבין פתרונות תחבורה לבין דרך הלב כאמור לעיל; וכן ,ככל שתוכח הטענה,
שמספר הפניות להשכרת רכבים נגישים הן נמוכות ביותר וממילא הצורך והביקוש בשירות זה נמוך ביותר;
וכן ,ככל שתוכח הטענה שמתקיימות בפתרונות תחבורה הנסיבות המיוחדות והחריגות לקיומו של פטור
מחובת ההנגשה הרלוונטית ,כי בשלב זה ובזהירות המתחייבות )בין היתר נוכח השלב המוקדם של ההליך -
בטרם הוגשה תשובה לתגובות ובטרם התקיים דיון כלשהו בפני בית המשפט( ,מעריכים יועציה המשפטיים
של פתרונות תחבורה כי סיכויי הבקשה להידחות גבוהים מסיכוייה להתקבל.
 .8ביום  16לספטמבר  2015הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה )להלן" :התביעה"( ובקשה לאישור התביעה
כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( לפיה לכאורה הטעתה פתרונות תחבורה את לקוחותיה ומנעה מהם
מידע הכרחי וחיוני לפני כריתת החוזה עימם ,בכך שהציגה את החיוב בדמי הטיפול שהיא גובה בגין חיובי
כביש אגרה ,כתשלום חובה שאינו ניתן לביטול אשר הינו חלק בלתי נפרד מההסכם בין הצדדים ובכך שלא
ציינה בפניהם כי קיימת אפשרות להתקשר ישירות עם מפעילת כביש אגרה כלשהוא ובכך לחסוך את דמי
הטיפול כאמור .התובעת העריכה את סכום התביעה כנגד פתרונות תחבורה על סך של כ 8.4-מיליוני ש"ח.
פתרונות תחבורה הגישה את תגובתה ביום  22במאי  .2016דיון קדם משפט התקיים ביום  8ביוני .2016
בהתאם להחלטות בית המשפט ,הצדדים ניסו להגיע להסכמות באשר לאופן סיום הסכסוך ,אולם אלה לא
צלחו וביום  20במרס  2017התקיים דיון ,במסגרתו קיבלו הצדדים את המלצת בית המשפט ,והגיעו
להסכמות בנוגע למתווה של הסתלקות מתוגמלת מהבקשה לאישור ,ללא פרסום ,במסגרתה יתוקן נוסח
הסכם השכירות כך שיובהר לשוכרים כי באפשרותם להתקשר עצמאית עם מפעילי כבישי אגרה ,על
אחריותם בלבד ,ובכך לחסוך את דמי הטיפול .בהתאם להחלטת בית המשפט ,בקשת הסתלקות על תצהיריה
תוגש עד יום  27במרס  .2017בשלב זה להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה
להידחות ,גבוהים מסיכוייה להתקבל.
 .9ביום  11בינואר  2016הוגשה כנגד פתרונות תחבורה וחברות נוספות בענף השכרת הרכב תביעה )להלן:
"התביעה"( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( ,לפיהם דמי הביטול אותם גובים,
לכאורה ,המשיבים מלקוחותיהם בגין ביטול/שינוי עסקת מכר מרחוק של שובר השכרת רכב בחו"ל,
באמצעות האינטרנט ,הינם בסך מסוים קבוע ,ללא קשר למחיר העסקה .כמו כן ,המשיבים פועלים שלא כדין
בכך שאינם שולחים ,לכאורה ,ללקוחותיהם מסמך הכולל פרטים בדבר האופן בו יכול לקוח לממש את
זכותו לבטל עסקה .ביום  24באפריל  2016אישר בית המשפט בקשת הסתלקות מבקשת האישור.
 .10ביום  15במאי  2016הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה )להלן" :התביעה"( ובקשה לאישור התביעה
כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( בטענה כי פתרונות תחבורה מטעה ,לכאורה ,את לקוחותיה בכך שהיא
נמנעת ממתן שירותי תיקון תקרים ללקוחות הליסינג התפעולי ומחריגה שירות זה מהשירותים המסופקים
על ידה ללקוחות אלה וזאת לטענת המבקשת ,בניגוד לאמור בחוזה ההתקשרות .חישוב הנזק בתובענה נעשה
על יסוד הערכת המבקשת לגבי מספר הלקוחות שחכרו מהחברה רכב בליסינג תפעולי בשבע השנים שקדמו
להגשת הבקשה ,ארע תקר ברכבם ,והחברה לא סיפקה להם שירותי תיקון תקרים .לטענת המבקשת מדובר
בכ 25 -אלף לקוחות והפיצוי המבוקש הוא  2,000ש"ח עבור כל לקוח .פתרונות תחבורה הגישה תגובתה
ביום  19בינואר  .2017להערכת הנהלת החברה ויועציה המשפטיים ,סיכויי הבקשה להידחות  ,גבוהים
מסיכוייה להתקבל.
 .11ביום  19ליוני  2016הוגשה כנגד פתרונות תחבורה תביעה )להלן" :התביעה"( ובקשה לאישור התביעה
כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"( בטענה שפתרונות תחבורה לא שילמה לעובדיה זכויות מוקנות להם על
פי הוראות ההסכם הקיבוצי באי ביצוע הפרשות לפנסיה ואי תשלום ימי בחירה בהתאם להסכם הקיבוצי,
אלא בהתאם לצו ההרחבה הכללי במשק .הבקשה הוגשה בשם כל עובדי החברה אשר הועסקו בחברה
מחודש מאי  2009ועד מועד הגשת התביעה .על פתרונות תחבורה להגיש את תגובתה עד ליום  19באפריל
 2017והדיון בבקשה קבוע ליום  14במאי  .2017בשלב זה ,לאור מורכבות הנושא והחישובים ,לא ניתן
להעריך את סיכויי התביעה להתקבל.
 .12ביום  15בנובמבר  2016הוגשה כנגד פתרונות תחבורה וכן כנגד ארבע חברות נוספות העוסקות בתחום
השכרת רכבים תביעה )להלן" :התביעה"( ובקשה לאישור התביעה כתובענה ייצוגית )להלן" :הבקשה"(
בטענה כי הנתבעות אינן מאפשרות לבצע הזמנת שירותי השכרת רכב של כלי רכב המותאמים לאנשים עם
מוגבלויות ,באתרי האינטרנט שלהן וכן טענה נוספת שאינה רלוונטית כלפי פתרונות תחבורה .הקבוצה
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(א .תביעות )המשך(
) .12המשך(
אותה מבקש התובע לייצג ,כמפורט בתובענה ,כוללות את כל ציבור הנכים בעלי מוגבלויות ניידות ,אשר
הינם בעלי רישיון נהיגה ,כאשר לטענת התובע ציבור זה מונה כ  271,487 -אנשים שנזקו של כל אחד מהם
מוערך ב  150ש"ח .על פתרונות תחבורה להגיש תגובה לבקשה לאישור עד ליום  30באפריל  .2017לנוכח
השלב המקדמי שבו מצוי ההליך אין ביכולתה של פתרונות תחבורה להעריך את סיכויי התביעה והבקשה.
 .13במהלך שנת  2015הוגשו כנגד  UTIשתי תביעות משפטיות על ידי עובדים לשעבר של  .UTIלהערכת הנהלת
 UTIויועציה המשפטיים ,לא ניתן לקבוע ברמת סבירות הגבוהה מ 50%-שאכן התביעות תמומשנה ,וכן לא
ניתן לאמוד את הסכום שבו תחויב  ,UTIאם בכלל.
 .14בנוסף למפורט לעיל ,החברה ו/או החברות המאוחדות הינן צד להליכים משפטיים נוספים בסכום כולל של
כ 23.7-מיליוני ש"ח בעיקר בגין נזקים וליקויים לכאורה בכלי רכב או נזקים שנגרמו לכלי רכב של צדדים
שלישיים.
 .15בגין העלויות העשויות לנבוע מהתביעות המתוארות לעיל מבוצעות הפרשות בדוחותיהן הכספיים של
החברה והחברות המאוחדות הרלוונטיות ,רק אם יותר סביר מאשר לא ) - more likely than notדהיינו,
ההסתברות עולה על  (50%שתיווצר חבות לתשלום הנובעת מאירועי העבר ,ושסכום החבות ניתן לכימות או
להערכה בטווח סביר .סכומי ההפרשות שבוצעו מבוססים על הערכת מידת הסיכון בכל אחת מהתביעות
בהתבסס על חוות דעת היועצים המשפטיים.
ההפרשה הנכללת בדוחות הכספיים ,ליום  31בדצמבר  2016בגין כלל התביעות המשפטיות האמורות לעיל
הינה בסך של כ 16.9 -מיליוני ש"ח )ליום  31בדצמבר  14.5 - 2015מיליוני ש"ח(.
ב .התקשרויות
 .1החברה קשורה בהסכמים שונים מכוחם משמשת החברה כיבואנית ומפיצה בישראל של מכוניות וחלקי
חילוף מתוצרת חברות מקבוצת ג'נרל מוטורס ואיסוזו מוטורס .בהסכמים אלה התחייבה החברה בין היתר,
שלא להציג או לשווק כלי רכב אחרים זולת כלי הרכב המיוצגים על-ידי קבוצת ג'נרל מוטורס אלא אם כן
קיבלה לכך הסכמה מראש בכתב.
 .2בחודש ספטמבר  ,1994התקשרה החברה בהסכם עם ג'נרל מוטורס ,מכוחו מונתה החברה כמייצגת של ג'נרל
מוטורס ,כלפי המשלחת הביטחונית של משרד הביטחון בארצות הברית.
עד כה ,לא היו הכנסות בסכום מהותי שהחברה קיבלה על-פי הסכם זה .תוקף ההסכם האמור נקבע לתקופה
שהסתיימה בחודש ספטמבר  1996והוא מתחדש מדי שנה.
 .3לחברה הסכם התקשרות עם משרד הביטחון ,במסגרתו היא מחויבת לתת שירותי אחזקה שוטפת לכלי רכב
שנמצאים ברשותו ,לתקופה של חמש שנים ממועד רכישתם ,וזאת תמורת תשלום גלובלי ,כפי שנקבע
בהסכם .ההסכם כולל מנגנון חידוש אוטומטי ומתחדש לחמש שנים נוספות בכל שנה בה מתווספים רכבים
חדשים של החברה לצי הרכב של משרד הביטחון
 .4החברה מספקת לחברת המזרח לשווק מכוניות ) (1994בע"מ ,חברת בת של בעלי השליטה בחברה )להלן-
חברת המזרח( שרותי הכנת רכב למסירה ללקוחות .הכנסות החברה משירות זה הסתכמו בשנת  2016בסך
כולל של כ 254-אלפי ש"ח )בשנת  - 2015כ 168 -אלפי ש"ח(.
 .5החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל-אביב .כמו כן ,החברה שוכרת מקח"ן נכסים
בע"מ )חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה .יו.אם.איי מרכז שירות חיפה בע"מ שוכרת מקח"ן נכסים
בע"מ מבנה המשמש כמוסך בחיפה .החברה משכירה לכהן מוטורס חדרה בע"מ מבנה המשמש כאולם
תצוגה ומוסך בחדרה .כמו כן ,משכירה החברה שטח בפארק ראם לחברת המזרח .פירוט באשר לדמי
שכירות לצדדים קשורים מוצג בבאור  .31בנוסף החברה קשורה בהסכמים עם צדדים שלישיים להשכרת
שטחים בפארק ראם ,במבנה ההנהלה בראשל"צ ובמרכז הלוגיסטי בשוהם ,ושוכרת מצד שלישי אולם
תצוגה בהרצליה .חברות נוספות בקבוצה קשורות בהסכמי שכירות משרדים ושטחי אחסון לתקופות של
שנה עד עשר שנים.
.6

פתרונות תחבורה היא בעלת הזיכיון במותג  AVISשניתן במסגרת הסכם שתוקפו הוארך עד ליום 31
בדצמבר  .2016למיטב ידיעתה של פתרונות תחבורה ,היא לא הפרה ואין בכוונתה להפר את הסכם הרישיון.
התמלוגים מחושבים בשיעורים מוסכמים מהכנסותיה של פתרונות תחבורה מהשכרת רכב וליסינג תפעולי
בישראל .ביום  6בנובמבר  2012הגיעה פתרונות תחבורה להסכמה עם אוויס אירופה על הפחתה בסכום
המוערך בכ 6-מיליוני ש"ח לשנה מן התשלומים שיגיעו ממנה לאוויס אירופה החל מיום  1בדצמבר  2012ועד
ליום  30בנובמבר  ,2014בהתאם להסכמים שבין הצדדים.
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(ב .התקשרויות )המשך(
) .6המשך(
למעט ההפחתה האמורה ,לא חל שינוי בתנאי הזיכיון ובשיטות העבודה הבינלאומיות של פתרונות תחבורה
בהן היא עושה שימוש ,בהתאם להסכמים עם אוויס אירופה .בחודש ספטמבר  2016חתמה פתרונות תחבורה
עם אוויס אירופה על מכתב כוונות ,לפיו ,אישרו הצדדים כי בכוונתם לנהל מו"מ במטרה להתקשר בהסכם
רישיון חדש ,לתקופה של חמש שנים ,שתחילתה ביום  1בינואר  .2017יצוין ,כי בהתאם למכתב הכוונות,
הוסכם ,כי שיעור דמי הרישיון בגין פעילות הליסינג התפעולי ובגין פעילות ההשכרה לזמן קצר יהיה קטן מן
השיעור המשולם על-ידה על-פי הסכם הרישיון .כמו כן ,הסכום בגין השימוש במערכות המחשוב המרכזית
של החברה ) ,(wizardיהיה קטן מן הסכום הנוכחי.
סך התמלוגים בגין שנת  2016הסתכמו לסך של  15,643אלפי ש"ח ,בגין שנת  2015הסתכמו לסך של 17,466
אלפי ש"ח ובגין שנת  2014הסתכמו לסך של  15,602אלפי ש"ח .בנוסף ,בגין השימוש במערכת המחשוב
המרכזית של פתרונות תחבורה ,ה Wizard-רשמה פתרונות תחבורה בשנת  2016הוצאות בסך של  574אלפי
ש"ח )בשנת  1,419 - 2015אלפי ש"ח ; בשנת  200 -2014אלפי ש"ח(.
.7

פתרונות תחבורה והחברות המאוחדות שלה קשורות בהסכמים לשכירת מבנים ושטחים המשמשים אותן
לצורך הפעלת מתקניה ,לתקופות של שנה עד עשר שנים .חלקם של דמי השכירות צמודים למדד או לדולר.
דמי השכירות לשנת  2016בגין מתקנים כאמור ,מסתכמים לסך של כ 21,582 -אלפי ש"ח ,לשנת 2015
מסתכמים לסך של כ 17,270 -אלפי ש"ח ולשנת  2014מסתכמים לסך של כ 20,914 -אלפי ש"ח.

.8

לעניין הסכם דמי ניהול בין החברה לבין בעלי מניותיה וכן הסכמי העסקה של בעלי עניין בחברה ראה באור
 31להלן.

ג .שעבודים
 .1להבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים ,רשמה החברה שעבוד שוטף ללא הגבלה בסכום על כל
נכסיה ,שעבוד קבוע על כל ניירות הערך ,המסמכים והשטרות בתאגידים בנקאיים ,וכן שעבוד קבוע על הון
המניות הבלתי נפרע והמוניטין.
כמו כן ,נרשמו שעבודים על אחזקות החברה במניות של פתרונות תחבורה ,לטובת תאגידים בנקאיים וחברת
המזרח .במהלך שנת  ,2015עם פירעון ההלוואה מחברת המזרח שגובתה בשעבוד מניות פתרונות תחבורה
כאמור ,מניות פתרונות תחבורה שקודם לכן שועבדו לטובת חברת המזרח ,שועבדו לטובת התאגידים
הבנקאיים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016יתרת ההלוואות ששימשו את החברה ברכישת מניות פתרונות תחבורה אשר
מגובות בשעבוד מניות פתרונות תחבורה לטובת הגורמים המממנים ,כאמור לעיל ,הינה בסך של  40,000אלפי
ש"ח.
 .2להבטחת התחייבויות פתרונות תחבורה לתאגידים בנקאיים וגורמים פיננסים בשוק ההון אשר מממנים את
פעילותה ,נרשמים שעבודים קבועים בדרגה ראשונה על חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות
בגין ובקשר עם כלי הרכב האמורים .השווי הכולל של כלי הרכב המשועבדים לטובת כל גורם נקבע על פי
מפתח תמחור מוסכם ובהתאם למסגרת האשראי הקיימת בכל בנק .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016לפתרונות
תחבורה כ 23,300-רכבים משועבדים המהווים כ 81%-מצי כלי הרכב שבבעלותה .כלי הרכב שאינם
משועבדים ,הינם חופשיים מכל שעבוד שלילי ,ויכולים ,על פי בחירת פתרונות תחבורה ,להיות משועבדים
לטובת כל גורם מממן ,לרבות ספקיה ,יבואני רכב ,בעלי מניותיה וכל גורם אחר ,לפי שיקול דעתה של פתרונות
תחבורה ,לצורך העמדת מימון לפתרונות תחבורה בכל אופן שהוא וללא הגבלה בסכום ,ובלבד שסך חובותיה
של פתרונות תחבורה לגורם מממן כלשהו לא יפחת בכל עת מ 60%-אחוזים מהסך הכולל של שווי כלי הרכב
המשועבדים לאותו גורם מממן .על אף יצירת השעבוד הקבוע על כלי הרכב כאמור )להלן -כלי הרכב
המשועבדים( לטובת הגורמים המממנים כאמור ,פתרונות תחבורה תהא רשאית לעשות בכלי הרכב
המשועבדים כל שימוש ,הנדרש במהלך עסקיה הרגיל ,וכן להעניק ביחס לכלי הרכב המשועבדים זכויות
לצדדים שלישיים ,לרבות הזכות לרכוש את כלי הרכב כשהוא נקי ומשוחרר מכל משכון ,שעבוד וזכות צד
שלישי כלשהו ,וזאת בכפוף לכך שבכל עת יהיו משועבדים לטובת כל בנק כלי רכב אשר שווים המצטבר לא
יפחת בכל עת מהסכום המינימאלי עליו הוסכם עמו כאמור .כל עוד לא ארע אירוע המקנה לגורם המממן זכות
להעמדת הסכומים המובטחים לפירעון מיידי ,לא תחול על פתרונות תחבורה כל מגבלה בקשר עם זכויותיה
על פי הסכמי החכירה ו/או ההשכרה שנחתמו עם לקוחותיה ,והיא תהא רשאית לעשות כל פעולה על פי
הסכמים אלה ו/או להימנע מעשיית כל פעולה בהתאם להסכמים אלה ,למעט שעבוד ו/או המחאת הזכויות
בגין הסכמי החכירה ו/או ההשכרה האמורים לצד שלישי כלשהו .לאחר תאריך הדיווח ,בנוסף למתואר לעיל,
במסגרת הנפקת אגרות חוב בדרך של הרחבת סדרה ח וסדרה ט של פתרונות תחבורה ,כמתואר בבאור ,21
התחייבה פתרונות תחבורה ליצור שעבודים קבועים ראשונים בדרגה לטובת הנאמנים עבור מחזיקי אגרות
החוב סדרה ח וסדרה ט על חלק מכלי הרכב שבבעלותה ועל זכויותיה החוזיות בגין ובקשר עם כלי הרכב הנ"ל
וכן על חשבון הנאמנות המנוהל על ידי הנאמנים.
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(ג .שעבודים )המשך(
 .3להבטחת התחייבויותיה של כוכבי הרכב לטובת תאגידים בנקאיים ,נרשם שעבוד קבוע על זכויותיה לקבלת
כספים מחברות אשראי ,המחאות שמסרה לביטחון או לגביה ,הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין שלה ,וכן
שיעבוד שוטף על יתר נכסיה ,ללא הגבלה בסכום .סך ההלוואות והאשראי ליום  31בדצמבר  2016הינו 620
אלפי ש"ח )חלק החברה  310אלפי ש"ח(.
 .4להבטחת מחויבויותיה של קח"ן נכסים לטובת תאגיד בנקאי ,נרשמה משכנתא על מקרקעין שבבעלותה ,ללא
הגבלה בסכום ,ועל זכויותיה בהתאם להסכם השכירות של המקרקעין עם השוכרים :החברה ,מרכז שירות
חיפה וקח"ן סוכנויות בע"מ .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016יתרת ההלוואה הינה  3,504אלפי ש"ח )חלק החברה
 1,752אלפי ש"ח(.
ד .אמות מידה פיננסיות
 .1בעקבות רכישת פתרונות תחבורה עודכנו בתחילת חודש דצמבר  2013אמות המידה הפיננסיות בהן החברה
נדרשת לעמוד על ידי התאגידים הבנקאיים שהעמידו לה הלוואות ואשראים .אמות המידה הפיננסיות נבחנות
לפי הדוחות הכספיים הנפרדים של החברה ,ועיקרן כדלהלן:
 יחס הון עצמי מוחשי לסך הכל מאזן שלא יפחת מ.25%- הון עצמי מוחשי שלא יפחת מ 400-מיליון ש"ח. יחס ההלוואות הבנקאיות שהתקבלו בקשר לרכישת ההשקעה בפתרונות תחבורה ,לרווח התפעוליהממוצע בשנתיים שקדמו למועד הבדיקה ,שלא יעלה על ) 3בשנת  2017ואילך .(2.5
 יחס הרווח התפעולי השוטף להוצאות המימון השוטפות בניכוי הוצאות מימון בגין הפרשי שער ,שלא יפחתמ.1.5 -
 יחס בין האשראי והלוואות מתאגידים בנקאים שלא התקבלו בקשר לרכישת פתרונות תחבורה בתוספתסכום ערבויות בנקאיות ואשראים דוקומנטרים שהוצאו לטובת General Motors Overseas Distribution
לבין ההון החוזר התפעולי שלא יעלה על .0.85
בנוסף ,התחייבה החברה כי לא תלווה הלוואות בעלים או תפרע כאלו ,למעט הלוואות הבעלים שהתקבלו
לרכישת מניות פתרונות תחבורה ,וכן שלא תחלק תקבולים ,אלא בהתקיים תנאים מסוימים.
נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדת החברה באמות המידה הנ"ל.
 .2בהתאם להתחייבות של פתרונות תחבורה לטובת תאגידים בנקאיים וגורמים פיננסיים בשוק ההון אשר
מממנים אותה ,נדרשת פתרונות תחבורה ,בין היתר ,כי יחס ההון העצמי לסך הכל מאזן בניכוי יתרת
המזומנים בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה ,לא יפחת מ .12%-כמו כן ,הוטלו
מגבלות על סכום הדיבידנדים שהיא רשאית לחלק כתלות ביחס ההון העצמי למאזן ,והיא התחייבה כי לא
יתבצע שינוי בבעלות ובשליטה בה ופעילותה העסקית ,ללא הסכמת הגורמים המממנים .כמו כן ,היה
ופתרונות תחבורה לא תפרע חובות מהותיים שלה או שחוב מהותי שלה יועמד לפירעון מיידי ,יהיה רשאים
הגורמים הממנים אותה להעמיד לפירעון מיידי את חובות פתרונות תחבורה כלפיהם.
בנוסף ,לבנקים המממנים את פעילות פתרונות תחבורה ,עומדת זכות להעמיד לפירעון מיידי את חובות
פתרונות תחבורה במקרה והדירוג של פתרונות תחבורה על-ידי מעלות ירד ל BBB-ומטה .במידה ופתרונות
תחבורה תדורג על ידי חברת מדרוג ודירוגה ירד ל Baa2-ומטה )יובהר כי פתרונות תחבורה לא התחייבה
להיות ואינה מדורגת על ידי חברת מדרוג( ובמקרה בו פתרונות תחבורה לא תעמוד בהתחייבויותיה ,כולן או
חלקן ,כלפי בעלי אגרות חוב שלה.
נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדת פתרונות תחבורה באמות המידה הנ"ל.
ה .ערבויות
 .1נכון ליום  31בדצמבר  2016יתרת התחייבויות החברה באמצעות אשראים דוקומנטריים הינה  92,894אלפי
ש"ח.
 .2החברה העמידה ערבויות בנקאיות ,שעיקרן נכון ליום  31בדצמבר  ,2016כדלקמן:
א 3,217 .אלפי ש"ח לזכות לקוחות שונים ,בעיקר גופים ממשלתיים ,בקשר עם השתתפות במכרזים,
אספקת רכבים ,חלפים ושירותים נוספים.
ב 8,426 .אלפי ש"ח לזכות משרד התחבורה ,לפי צו על פיקוח מצרכים ,ובשל היות החברה יבואנית רכב.
הערבות פקעה בחודש פברואר  2017עם חקיקת הצו החדש.
ג 267 .אלפי ש"ח לזכות מינהל מקרקעי ישראל ואחרים בקשר עם בקשה לשימוש חורג במקרקעין,
ולהבטחת ביצוע עבודות תשתית במקרקעין.
ד 228 .אלפי ש"ח לזכות משכירי מקרקעין.
ה 64 .אלפי ש"ח לזכות עיריית מכבים רעות להבטחת תשלום מס שבח.
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 התחייבויות תלויות ,התקשרויות ,שעבודים וערבויות )המשך(ה .ערבויות )המשך(
 .3להבטחת ההתחייבות החברה לרשויות המס בקשר עם תשלומי מיסי יבוא שיוטלו על החברה כיבואן רכב
המציאו חברת המזרח וחברה בבעלותה טאלדן )בעלי שליטה בחברה( כתב התחייבות ללא הגבלה בסכום
לרשות המיסים.
 .4להבטחת ההתחייבות של שגיא מוטורס ישראל בע"מ )חברה בת( לתאגיד בנקאי ,אשר יתרתה בדוח המאוחד
על המצב הכספי ליום  31בדצמבר  2016הינה  2,249אלפי ש"ח ,העמידה החברה ערבות מתמדת מוגבלת בסכום
עד לסך של  1,750אלפי ש"ח.
 .5להבטחת ההתחייבויות של כוכבי הרכב לתאגיד בנקאי ,אשר יתרתה ליום  31בדצמבר  2016הינה  620אלפי
ש"ח ,העמידה החברה ערבות מתמדת מוגבלת בסכום עד לסך של  3,500אלפי ש"ח.
 .6להבטחת ההתחייבות של  UMTלתאגיד בנקאי ,אשר יתרתה ליום  31בדצמבר  2016הינה  731אלפי ש"ח,
העמידה החברה ערבות מתמדת מוגבלת בסכום עד לסך של  2,000אלפי ש"ח.
 .7להבטחת ההתחייבות של  UMEלתאגיד בנקאי ,אשר יתרתה ליום  31בדצמבר  2016הינה  2,014אלפי ש"ח
)חלק החברה  1,007אלפי ש"ח( ,העמידה החברה ערבות מתמדת מוגבלת בסכום עד לסך של  1,000אלפי ש"ח.
 .8לפתרונות תחבורה ערבויות להבטחת התחייבויותיה לצדדים שלישיים בסך של כ 21.6-מיליוני ש"ח ,מתוכן כ-
 15מיליוני ש"ח ערבות לחברת אוטו איטליה וכ 0.25-מיליון ש"ח ערבות לסיבוס רימון )חברה בת של פתרונות
תחבורה( .בקשר להתחייבויות של פתרונות תחבורה לגבי אגרות החוב שהנפיקה ,ראה באור .21
 .9סוכנות לביטוח העמידה ערבויות בנקאית לזכות משכירי משרדיה ,שיתרתן נכון ליום  31בדצמבר  2016הינה
 48אלפי ש"ח.
 .10נכון ליום  31בדצמבר  ,2016ל UTI-התחייבויות בגין ערבויות ואשראי דוקומנטרי בסך כולל  52,503אלפי ש"ח.

באור 25

 הוןא .הרכב הון המניות לימים  31בדצמבר  2016ו:2015-
רשום ,מונפק ונפרע
מספר מניות
מניות רגילות בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

1,152,038

מניות הנהלה בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א

1,000

ב .זכויות הנלוות למניות
 .1מניות הנהלה  -מזכות את המחזיקים בהן לקבל הודעה בדבר אסיפה כללית ,להשתתף ולהצביע בה .כל מניית
הנהלה תקנה קול אחד בעת ההצבעה באסיפה הכללית.
מניות אלו אינן מעניקות את הזכות לקבל דיבידנדים או להשתתף בחלוקת רכוש החברה.
 .2מניות רגילות  -מזכות את המחזיקים בהן לקבל דיבידנדים ולהשתתף בחלוקת רכוש החברה.
ג .מניות באוצר  -מניות החברה המוחזקות על ידה
נכון לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-החברה מחזיקה ב 100-מניות הנהלה בנות  1ש"ח ע.נ ,.המהוות  10%ממניות
ההנהלה המונפקות והנפרעות.
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 הון )המשך(ד .קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
במהלך שנת  2013בוצע רה-ארגון בהחזקות הבעלים ,במסגרתו רכשה החברה מידי בעלי מניותיה את אחזקותיהם
במניות פתרונות תחבורה .הרכישה בוצעה לפי שיטת איחוד העניין ) ,(As poolingלפיה הנכסים וההתחייבויות של
פתרונות תחבורה ,לרבות עודפי העלות ,נרשמו בספרי החברה לפי ערכם בספרי הבעלים ערב המכירה .הפער בין
התמורה לבעלים לבין הערך של הנכסים וההתחייבויות של פתרונות תחבורה שנקלטו בספרי החברה ,נזקף לקרן
הון בגין עסקאות עם בעלי שליטה.
ה .דיבידנד
בשנת  2016לא חולק דיבידנד לבעלי המניות ,בשנת  2015הכריזה החברה על תשלום דיבידנד בסך של  17,000אלפי
ש"ח אשר שולם בחודש יוני .2015
ו .הרכב הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח על המצב הכספי

החלק בשווי המאזני
באור 26

-

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
626

2015
619

מכשירים פיננסים
א .גורמי סיכון פיננסיים
פעילויות הקבוצה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכון שוק )סיכון מטבע חוץ ,סיכון מדד
מחירים לצרכן ,סיכון ריבית וסיכון מחיר( ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .הקבוצה משתמשת במכשירים פיננסיים
נגזרים במטרה לצמצם חשיפות מסוימות לסיכונים.
 .1סיכון שער חליפין
הקבוצה מייבאת כלי רכב מספקים בחו"ל ,והיא חשופה לסיכון שער חליפין הנובע מחשיפה למטבעות
שונים ,בעיקר לדולר ארה"ב .סיכון שער חליפין נובע מעסקאות מסחריות עתידיות ,נכסים שהוכרו
והתחייבויות שהוכרו הנקובים במטבע שאינו מטבע המדידה של הקבוצה ,לרבות עסקאות במכשירים
נגזרים על מטבע חוץ .כמו כן ,לקבוצה יש חשיפה מטבעית גם בשל העובדה כי לא ניתן להצמיד באופן
מוחלט את מחיר המכירה של הרכבים לשינויים בשערי החליפין של מטבע החוץ .בנוסף ,שינוי במחירי
רכבים חדשים ,אשר מושפעים משינויים בשערי החליפין של מטבע חוץ ,עשוי להשפיע גם על ערכו של ציי
כלי הרכב של הקבוצה.
ניתוח רגישות למטבע חוץ:
הטבלה שלהלן מדגימה את מבחן הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר לשערי החליפין של הדולר כאשר
כל שאר המשתנים ללא שינוי .ההשפעה על הרווח לפני מס של החברה הוא בגין השינויים של השווי ההוגן
של נכסים והתחייבויות כספיים ,כולל נגזרים על מטבע חוץ.
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מכשירים פיננסים )המשך(
א .גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
 .1סיכון שער חליפין )המשך(

2016

2015

2016

2015

השינוי בשער
החליפין של
הדולר

ההשפעה על הרווח לפני מס
אלפי ש"ח

+5%
-5%

12,043
)(8,675

+10%
-10%

25,909
)(23,741

+5%
-5%

15,732
)(13,930

+10%
-10%

33,215
)(34,779

השינוי בשער
החליפין של
האירו

ההשפעה על הרווח לפני מס
אלפי ש"ח

+5%
-5%

)(96
96

+10%
-10%

)(192
192

+5%
-5%

)(73
73

+10%
-10%

)(146
146

התנועה בהשפעה לאחר מס ,נובעת משינוי בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים פיננסיים שלא יועדו לגידור
ומנכסים כספיים והתחייבויות כספיות הנקובים בדולר )בעוד מטבע הפעילות של החברה שונה מדולר(.
למרות שהנגזרים לא יועדו לגידור ,הם משמשים כגידור כלכלי ויקזזו את העסקאות שבבסיסם בעת
התהוותן.
 .2סיכון מדד מחירים לצרכן
שינויים בשיעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של הקבוצה ועל תזרימי המזומנים שלה וזאת כמוסבר
להלן:
מצד ההתחייבויות ,לקבוצה התחייבויות אשר צמודות לשינויים במדד המחירים לצרכן.
מצד הנכסים ,לקבוצה קיימים חוזים מול לקוחות בגין הסכמי ליסינג של כלי רכב ,הלוואות שהועמדו ע"י
הקבוצה ויתרות חובה אחרות ,אשר צמודות גם הן לשינויים במדד.
יחד עם זאת ,בטווח הקצר הקבוצה חשופה לשינויים במדד המחירים לצרכן.
מבחינה כלכלית ,קיימת הגנה מסוימת על מרכיב ההצמדה בגין ההלוואות והאג"ח של החברה באמצעות
הסכמי הליסינג התפעולי צמודי מדד .הקבוצה בוחנת באופן שוטף את ההגנה הראויה בפני החשיפה
לשינויי המדד ובמידת הצורך מבצעת הגנות לגבי הסכומים או חלקם שלגביהם קיימת חשיפה כלכלית.
מבחינה חשבונאית שיטת  AG7אשר אותה מיישמת הקבוצה ,כמתואר בביאור 2כט בדוחות הכספיים
המאוחדים ,מעניקה הגנה לשינויים קיצוניים בשיעורי שינוי המדד במהלך תקופת הדוח.
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מכשירים פיננסים )המשך(
א .גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
 .2סיכון מדד מחירים לצרכן )המשך(

2016

2015

השינוי במדד
המחירים לצרכן

ההשפעה על הרווח לפני מס
אלפי ש"ח

+2%
-2%

)(8,129
8,129

+4%
-4%

)(16,258
16,258

+2%
-2%

)(5,884
5,884

+4%
-4%

)(11,769
11,769

 .3סיכון אשראי
סיכון אשראי הוא הסיכון שהצד שכנגד לא יעמוד בהתחייבויותיו כלקוח או בהתחייבויותיו הנובעות
ממכשיר פיננסי וכתוצאה מכך ייגרם לקבוצה הפסד.
הכנסות הקבוצה נובעות בעיקר מלקוחות בישראל .כמו כן ,הקבוצה עוקבת באופן שוטף אחר חובות
הלקוחות ותנאי האשראי שהיא מעניקה ,ובדוחות הכספיים נכללות הפרשות לחובות מסופקים המשקפות
בצורה נאותה ,לדעת הנהלת הקבוצה ,את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
הקבוצה חשופה לסיכון אשראי כתוצאה מהפעילות התפעולית שלה )בעיקר מיתרות לקוחות( ומהפעילות
הפיננסית שלה ,לרבות מהלוואות שהקבוצה העמידה ,מעסקאות במטבע חוץ וממכשירים פיננסיים אחרים
וזאת כמוסבר להלן:
בתחום מכירת הרכב ,החברה מעמידה אשראי בעיקר ללקוחות מוסדיים למימון רכישת כלי רכב ,כמקובל
בענף .חלק מהחשיפה מבוטח על ידי שיעבוד כלי הרכב באגרות חוב ובטחונות נוספים .יחד עם זאת ,בגין
חלק מהאשראי אין שעבוד ולכן לחברה חשיפה לסיכון אשראי .החברה עוקבת אחר מצבם הפיננסי של
לקוחותיה באופן שוטף ומעדכנת את היקפי החשיפה מדי תקופה בהתאם לתנאי השוק ובמידת הצורך
מבצעת הפרשה ספציפית לחובות מסופקים וזאת כדי לשקף בצורה נאותה את יתרת החוב של לקוחותיה.
בתחום מכירת הרכב ,החברה דורשת ביטחונות מחלק מלקוחותיה  -בעיקר בעסקאות של מכירת כלי רכב
לציי רכב או בעסקאות אחרות בהיקפים גדולים ,וזאת בהתאם למידת הסיכון הכרוכה בעסקה עימם.
בתחום הליסינג נוהגת פתרונות תחבורה לגבות מספר חודשי מקדמה או פיקדון בתחילת העסקה אשר
משמשים כערובה לקיום החוזה ,לרבות התשלומים החודשיים .בנוסף ,דורשת פתרונות תחבורה במידת
האפשר ערבויות מלקוחותיה העסקיים הן בתחום ההשכרה לזמן קצר והן בתחום הליסינג .עיקר
לקוחותיה הפרטיים של פתרונות תחבורה בהשכרה לזמן קצר משלמים בכרטיס אשראי ועל כן התשלומים
מובטחים על פי רוב.
להלן מידע בדבר החשיפה המרבית לסיכוני אשראי )ערך בספרים(:

מזומנים ושווי מזומנים
מסים שוטפים לקבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
נגזרים פיננסיים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
הלוואות ושטרי הון שניתנו לחברות כלולות

 31בדצמבר
2016
אלפי ש"ח
144,821
10,002
279,873
70,833
3,813
8,179
39,755
557,276

2015
140,857
15,194
271,474
36,938
(* 2,475
17,227
33,143
517,308

*( סווג מחדש
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מכשירים פיננסים )המשך(
א .גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
 .4סיכון נזילות
מטרת הקבוצה לעניין סיכון הנזילות ,הינה לשמור על היקף יתרות מזומנים ונכסים אחרים אשר יאפשר הן
את התממשותה של האסטרטגיה העסקית של הקבוצה והן את עמידתה בכל התחייבויותיה הפיננסיות.
הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים
בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(:
תזרים
מזומנים
חזוי

שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית
עד שנה
חמישית

מעל
חמש
שנים

443,098
4,833
76,350

443,098
4,833
76,350

-

-

-

193,821
-

266,298
-

-

13,221
19,415
43,953
44,006
160,013 483,227 1,346,586 1,247,924
367,055 1,818,379 3,166,395 3,040,368

11,317
455,120
732,735

248,226
248,226

ערך
בספרים
אלפי ש"ח
 31בדצמבר 2016
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
פיקדונות מלקוחות בגין כלי
רכב להשכרה
אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

443,098
4,833
76,350

751,583 1,211,702 1,185,281
39,925
39,925
38,928

הטבלה שלהלן מציגה את זמני הפירעון של ההתחייבויות הפיננסיות של הקבוצה על פי התנאים החוזיים
בסכומים לא מהוונים )כולל תשלומי ריבית(:
תזרים
מזומנים
חזוי

שנה
ראשונה

שנה
שנייה

שנה
שלישית
עד שנה
חמישית

מעל
חמש
שנים

431,320
5,680
61,733

431,320
5,680
61,733

-

-

-

299,983
39,925

195,602
-

10,185
-

15,874
15,247
45,646
45,349
173,092 532,026 1,118,677 1,036,002
528,874 1,657,137 2,819,882 2,700,326

14,525
413,559
623,686

10,185

ערך
בספרים
אלפי ש"ח
 31בדצמבר 2015
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
פיקדונות מלקוחות בגין כלי
רכב להשכרה
אגרות חוב וניירות ערך מסחריים

431,320
5,680
61,733

610,134 1,115,904 1,081,314
38,928
997
40,922
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מכשירים פיננסים )המשך(
א .גורמי סיכון פיננסיים )המשך(
 .5סיכון שיעור ריבית
הקבוצה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות הנושאות ריבית משתנה .הלוואות
הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את הקבוצה לסיכון שיעור ריבית בגין שווי הוגן.
ניתוח רגישות שיעור הריבית:
הטבלה שלהלן מציגה את הרגישות לשינוי אפשרי באופן סביר בשיעורי הריבית על החלק המושפע מכך
בהלוואות ובאשראים .כאשר כל המשתנים האחרים ללא שינוי ,ההשפעה של שינויים בשיעורי הריבית על
הרווח לפני מס של החברה תהיה כדלקמן:
עליה/ירידה
בנקודת המוצא

ההשפעה על
הרווח לפני מס
אלפי ש"ח

:2016
הלוואות בש"ח
הלוואות בש"ח

+0.5%
+1%

1,953
3,906

הלוואות בש"ח
הלוואות בש"ח

-0.5%
-1%

)(1,953
)(3,906

:2015

ב.

הלוואות בש"ח
הלוואות בש"ח

+0.5%
+1%

1,061
2,122

הלוואות בש"ח
הלוואות בש"ח

-0.5%
-1%

)(1,061
)(2,122

שווי הוגן של מכשירים פיננסיים
טבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של החברה ,המוצגים
בדוחות הכספיים שלא על-פי שווים ההוגן )מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים
ההוגן(:
שווי הוגן
 31בדצמבר
2015
2016

יתרה בספרים
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים  -צמוד מדד
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים  -ריבית משתנה
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים  -ריבית קבועה
הלוואות מבעלי מניות
אגרות חוב סחירות צמודות למדד
אגרות חוב סחירות שאינן צמודות
למדד
ניירות ערך מסחריים

200,164

52,630

199,954

51,318

363

88,978

363

88,820

592,269
38,928
572,384

788,347
38,928
617,377

594,431
39,102
567,041

788,839
38,840
622,123

455,365
221,952

284,296
140,405

453,095
222,850

292,374
140,914

סה"כ

2,081,425

2,010,961

2,076,836

2,023,228
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מכשירים פיננסים )המשך(
ב .שווי הוגן של מכשירים פיננסיים )המשך(
המכשירים הפיננסים של הקבוצה כוללים בעיקר מזומנים ושווי מזומנים ,לקוחות ,חייבים ,יתרות חובה לזמן
ארוך ,אשראי לזמן קצר ,זכאים ,ספקים ונותני שירותים ,הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים ,הלוואות
מצדדים קשורים ,והתחייבויות בגין אגרות חוב וניירות ערך מסחריים.
הערך בספרים של המכשירים הפיננסיים לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-מהווים קירוב לשווים ההוגן.
השווי ההוגן של הנכסים וההתחייבויות הפיננסיים הוא הסכום אשר בו המכשיר יכול להימכר בעסקה בין קונים
ומוכרים מרצון ,בשונה מעסקה כפויה )פירוק כפוי או מכירה בתנאי לחץ(.
להלן השיטות וההנחות ששימשו לקביעת השווי ההוגן:
הלוואות לשלם/לקבל בריבית קבועה לזמן ארוך ובריבית משתנה הוערכו על ידי החברה בהתבסס על פרמטרים
כגון שיעורי ריבית ודירוגי אשראי .בהתבסס על הערכות אלו ,נלקחו בחשבון הפרשות בגין הפסדים צפויים
המיוחסים ליתרות לקבל .ליום  31בדצמבר  ,2016היתרה של היתרות לקבל כאמור ,נטו מהפרשות ,לא הייתה
שונה באופן מהותי משוויה ההוגן שחושב.
השווי ההוגן של אגרות חוב סחירות מבוסס על מחירים מצוטטים לתאריך החתך .השווי ההוגן של מכשירים לא
נסחרים ,הלוואות מבנקים ,התחייבויות פיננסיות אחרות ,התחייבויות בגין חכירה מימונית והתחייבויות
פיננסיות לא שוטפות אחרות מוערך באמצעות היוון תזרימי מזומנים חזויים בריבית המקובלת למכשירים בעלי
מאפיינים דומים מבחינת תנאים ,סיכוני אשראי וזמני פירעון.
הקבוצה מתקשרת בעסקאות על מכשירים פיננסיים נגזרים מול תאגידים בנקאיים .לצורך חישוב הערכות
השווי של הפוזיציות של הקבוצה אשר הקבוצה צד להן דרך חוזי נגזרים ,הקבוצה מסתמכת על מערכות תמחור
המקובלות על משתתפי שוק בארץ ובעולם .כמו כן ,מתקפת הקבוצה את שווים ההוגן של הפוזיציות האמורות
באמצעות אישורי יתרות המתקבלים מהתאגידים הבנקאיים מולם מתקשרת בעסקאות הקבוצה .הקבוצה
מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון :חוזי אקדמה ) (Forwardואופציות על מטבע חוץ,
בעיקר על דולר ארה"ב ,כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של מטבע חוץ,
המשפיעים בעיקר על התחייבויות הקבוצה לספקים בחו"ל ,מהם היא רוכשת כלי רכב וחלקי חילוף .ביום 31
בדצמבר  2016רשמה החברה נכס בגין מכשירים נגזרים בסך של  3,813אלפי ש"ח ,בהתאם לשווי ההוגן כפי
שהופיע באישורי הבנקים ) 31בדצמבר  - 2015נכס בסך  2,475אלפי ש"ח( .נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור
מבחינה חשבונאית.
השווי ההוגן של הלוואות ואשראים נושאי ריבית של החברה נקבע במודל  ,DCFתוך שימוש בשיעור ההיוון
המשקף את שיעור הריבית של המנפיק לסוף תקופת הדיווח .נכון ליום  31בדצמבר  ,2016הסיכון לאי ביצוע
מצד החברה הוערך כלא משמעותי.
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באור 26

-

באור 27

 -הכנסות ועלות ההכנסות

ג.

נגזרים שלא יועדו כמכשירים מגדרים
הקבוצה מבצעת לעיתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון :חוזי אקדמה ) (Forwardואופציות על
מטבע חוץ ,בעיקר על דולר ארה"ב ,כדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשערי החליפין של
מטבע חוץ ,המשפיעים בעיקר על התחייבויות הקבוצה לספקים בחו"ל ,מהם היא רוכשת כלי רכב וחלקי חילוף.
ביום  31בדצמבר  2016רשמה החברה נכס בגין מכשירים נגזרים בסך של  3,813אלפי ש"ח ,בהתאם לשווי ההוגן
כפי שהופיע באישורי הבנקים ) 31בדצמבר  - 2015נכס בסך  2,475אלפי ש"ח( .נגזרים אלה אינם נחשבים כגידור
מבחינה חשבונאית.

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2014
2015
אלפי ש"ח
א .הכנסות
מכירת כלי רכב
השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי לרבות מכירות
ועסקאות טרייד אין עוקבות )לרבות "אפס
קילומטר" שאינם ממותגי החברה(
מכירת חלפים ומתן שירותי מוסך ותחזוקה
אחרים

1,557,908

1,387,655

1,892,994

1,481,804
266,510
13,417
3,319,639

1,359,039
263,484
14,484
3,024,662

1,471,118
253,689
13,375
3,631,176

ב .עלות ההכנסות
עלות כלי רכב שנמכרו
עלות חלפים ומתן שירותי מוסך ותחזוקה
עלות השכרת כלי רכב וליסינג תפעולי לרבות
מכירתו העוקבת
שכר והוצאות נלוות
פחת והפחתות
הוצאות אחרות

(*1,409,219
222,871

1,258,791
207,979

1,710,259
183,321

(*1,239,151
80,699
8,171
757
2,960,868

1,130,023
75,345
6,805
583
2,679,526

1,204,284
70,143
7,393
1,067
3,176,467

*( סווג מחדש על מנת לשקף סיווג נאות של עלויות כלי רכב שנמכרו בעסקאות טרייד-אין העוקבות לעסקאות
מכירת כלי רכב חדש.
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 הוצאות מכירה הנהלה וכלליותלשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
2015
2016
אלפי ש"ח
א .הוצאות מכירה
שכר משכורות ונלוות
פרסום
עמלות ששולמו
תמלוגים
שכר דירה
אחזקת משרד
משרדיות
פחת והפחתות
אחרות
ב .הוצאות הנהלה וכלליות
שכר משכורות ונלוות
דמי ניהול
שכר דירה
אחזקת משרד
משרדיות
פחת והפחתות
חובות אבודים ומסופקים
אחרות

באור 29

49,180
42,961
46,786
15,643
(* 3,765
8,077
1,693
10,156
3,971
182,232

56,065
33,521
28,307
17,466
(* 4,159
(* 8,737
2,211
11,050
5,758
167,274

62,115
51,015
38,026
15,602
(* 4,171
(* 8,392
1,493
12,213
6,762
199,789

43,198
8,132
(* 2,049
6,569
10,390
3,866
470
15,663
90,336

38,587
8,590
2,186
6,965
8,134
3,747
445
14,758
83,412

48,918
12,712
2,190
6,444
9,731
5,928
1,433
19,175
106,531

272,568

250,686

306,320

 הכנסות )הוצאות( אחרותלשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הכנסות אחרות
רווח הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
שאוחדה בעבר
הכנסות מדמי ניהול ואחרות
רווח הון ממימוש רכוש קבוע
הכנסות מדמי שכירות
הוצאות אחרות
הוצאות אחרות
הפסד הון ממימוש רכוש קבוע

2014

1,060
(* 3,163
4,223

3,001
1,022
469
2,900
7,392

7,765
1,675
10
2,848
12,298

)(202
)(345

-

-

3,676

7,392

12,298

* ( סווג מחדש
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 הכנסות )הוצאות( מימוןלשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הכנסות מימון
הכנסות ריבית מפיקדונות בבנקים
הכנסות ריבית מחייבים ומהלוואות שניתנו
הכנסות מימון משערוך נגזרים פיננסים
הוצאות מימון
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר
הוצאות ריבית על התחייבויות פיננסיות
הנמדדות לפי עלות מופחתת
הוצאות מימון משערוך נגזרים פיננסים

הכנסות )הוצאות( מימון לפי סוגי
מכשירים פיננסיים
הלוואות וחייבים
התחייבויות פיננסיות הנמדדות
בעלות מופחתת
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות
בשווי הוגן דרך רווח או הפסד

2014

51
2,224
2,275

53
18,723
18,776

489
13,415
17,631
31,535

)(2,653

)(4,566

)(5,804

)(78,570
)(1,418
)(82,641

)(* (67,167
)(12,988
)(84,721

)(* (110,728
)(116,532

)(80,366

)(65,945

)(84,997

2,275

18,776

13,904

)(81,223

)(71,733

)(116,532

)(1,418
)(80,366

)(12,988
)(65,945

17,631
)(84,997

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ,ראה באור  2כט.
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 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי ענייןא .השליטה בחברה  -כאמור בביאור  1ב' לעיל ,בעלת השליטה בחברה הינה חברת המזרח ,אשר למיטב ידיעת
החברה נשלטת על ידי ה"ה משה עיני ,דוד עיני ,והילדה עיני .החל מחודש נובמבר  ,2016עם השלמת הסכם
לרכישת מניות קרדן ישראל בע"מ )להלן :קרדן ישראל( בחברה על ידי חברת המזרח )להלן :הסכם
הרכישה( כמתואר בביאור  1ב' לעיל ,מכהן מר דוד עיני הן כמנכ"ל והן כיו"ר החברה.
טרם השלמת ההסכם ,כיהן מר דוד עיני כמנכ"ל החברה ,וכיו"ר החברה כיהן מר יוסף גרינפלד ,אשר
למיטב ידיעת החברה הינו מבעלי השליטה בחברת קרדן ישראל בע"מ.
ב .במסגרת הקבוצה מועסקים צדדים קשורים של חברת המזרח וקרדן ישראל .להלן סך הוצאות השכר ודמי
ניהול אשר שולמו על ידי החברה לצדדים קשורים במהלך תקופת הדיווח:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2014
2015
2016

אלפי ש"ח
בעלי המניות בחברה חברת המזרח
)בגין דמי ניהול( ראה ג' קרדן ישראל )(1
להלן
חברה בשליטת

בעל

3,096

2,937

5,008

2,106

2,708

4,617

211

229

391

מניות בחברה
2,612

2,757

3,372

אנשי מפתח ניהוליים החברה  -יו"ר ומנכ"ל
בקבוצה שהינם צדדים )(2
קשורים של חברת
החברה  -סמנכ"לית
המזרח
מכירות ושיווק

979

894

954

פתרונות תחבורה  -יו"ר
דירקטוריון )(3

62

-

-

-

98

96

90

519

509

466

780

856

-

536

636

636

586

-

-

3,837

1,570

1,660

פתרונות
דירקטור

תחבורה

צדדים קשורים אחרים  2עובדים
של חברת המזרח אשר
מועסקים בקבוצה
יו"ר

אנשי מפתח ניהוליים החברה
לשעבר
בקבוצה דירקטוריון )(4
שהינם צדדים קשורים פתרונות תחבורה  -יו"ר
של קרדן ישראל
דירקטוריון )(5
איש מפתח ניהולי נוסף

פתרונות
מנכ"ל )(6

תחבורה

-

איש מפתח ניהולי נוסף מנכ"ל לשעבר חברת
לשעבר
פתרונות תחבורה )(7
)(1
)(2
)(3
)(4
)(5
)(6
)(7

חדלה להחזיק במניות החברה ביום .3.11.2016
מנכ"ל החברה מונה כיו"ר דירקטוריון בחודש נובמבר .2016
יו"ר דירקטוריון פתרונות תחבורה מונה ביום .23.11.2016
חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון החברה ביום .3.11.2016
חדל לכהן כיו"ר דירקטוריון  UTSביום .3.11.2016
החל לכהן כמנכ"ל פתרונות תחבורה ביום  ,3.7.2016כיהן לפני כן כנושא משרה בחברה ,הדיווח הנ"ל
הינו בגין תפקידו כמנכ"ל פתרונות תחבורה בלבד.
חדל לכהן כמנכ"ל פתרונות תחבורה ביום .20.7.2016
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 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(ג .הסכם דמי ניהול  -לפי הסכם דמי הניהול שהיה בתוקף גם טרם הסכם הרכישה המתואר כאמור בסעיף א'
לעיל ,החברה משלמת לבעלי מניותיה ,דמי ניהול בגין שירותי ניהול וייעוץ .דמי הניהול הינם בשיעור של
 5%מהרווח השנתי הנומינלי לפני מס לפי כללי חשבונאות מקובלים בישראל ,לאחר התאמות ,וכן בתוספת
סכום קבוע בסך  3,666אלפי ש"ח צמוד למדד חודש יוני  .2014בהתאם לתנאי ההסכם ,סכום דמי הניהול
לא יעלה על  10מיליון ש"ח צמוד למדד חודש דצמבר  .2001לדעת הנהלת החברה ,דמי הניהול האמורים
משקפים תנאי שוק ומשכך הינם בשווי הוגן.
ד .בעקבות העסקה בין חברת המזרח לבין חברת קרדן ישראל ,המתוארת בביאור  1ב' לעיל ,פרש מר יוסף
גרינפלד מתפקידו כיו"ר דירקטוריון של החברה .עד למועד פרישתו ,והחל משנת  ,2015היה זכאי יושב ראש
הדירקטוריון ,מר יוסף גרינפלד ,לשכר חודשי בסך  50אלפי ש"ח צמוד למדד נובמבר  ,2014וכן להשתתפות
ברווחים עד לשיעור של  0.55%מהרווח המותאם )ראה סעיף ג' לעיל(.
ה .מר דוד עיני ,זכאי לשכר חודשי בעלות כוללת בסך  150אלפי ש"ח צמוד למדד חודש נובמבר  ,2014וכן
להשתתפות ברווחים בשיעור  1.7%מהרווח המותאם )ראה סעיף ג' לעיל( .תנאי תגמולו של מר דוד עיני
החל מכהונתו גם כיו"ר החברה לאחר פרישת יו"ר החברה הקודם ,לצד כהונתו כמנכ"ל ,לא השתנו.
ו .מעל ל 90%-מעלות המכירות של החברה נובעת מחברות מקבוצת ג'נרל מוטורס )בעלת מניות לשעבר(
שהחברה משמשת כמפיצה בישראל של מכוניות מתוצרתה .מחירי הרכישה ,תנאי האשראי והתנאים
האחרים של העסקאות דומים להסכמים הנהוגים בקבוצת ג'נרל מוטורס עם מפיצים בלעדיים אחרים
ברחבי העולם.
ז .להלן יתרות של צדדים קשורים אשר נכללו בדוח המאוחד על המצב הכספי בסעיפים הבאים:
חברות בעלות חברות בעלות
שליטה או
שליטה או
השפעה
השפעה
מהותית
מהותית
על החברה
על החברה
חברות
עסקאות
ובעלי עניין
ובעלי עניין
כלולות
משותפות
אחרים לשעבר אחרים
אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר 2016
2
3,358
832
לקוחות
298
545
חייבים ויתרות חובה
השקעות בחברות מוחזקות
27,952
12,203
)הלוואות שניתנו(
317
1,471
ספקים ונותני שירותים
1,092
1,091
זכאים ויתרות זכות
70
מקדמות והכנסות מראש
19,477
19,451
הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות
ליום  31בדצמבר 2015
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
השקעות בחברות מוחזקות
)הלוואות שניתנו(
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
מקדמות והכנסות מראש
הלוואות לזמן ארוך מבעלי מניות

1,068
1,206

3,124
297

2
125

1,557
2,435
638
38,928

12,107
476
-

21,036
-
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 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(ח .עסקאות עם צדדים קשורים שנרשמו בדוח המאוחד על הרווח הכולל ,למעט פעולות במהלך העסקים
הרגיל עם קבוצת ג'נרל מוטורס ,ראה תת-סעיף )ו( לעיל:
חברות בעלות
חברות בעלות
השפעה מהותית
השפעה מהותית
על החברה
על החברה
חברות
עסקאות
ובעלי עניין
ובעלי עניין
כלולות
משותפות
אחרים
אחרים לשעבר
אלפי ש"ח
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016
הכנסות
4
32,440
6,678
)(174
חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
282
שירות הכנת רכבים חדשים )ראה באור
24ב(4
1,393
71
5,964
השכרת כלי רכב
הכנסות אחרות
960
124
828
מכירת כלי רכב
עלות ההכנסות
עמלות
תביעות אחריות
רכישת חלפים ,השבחה ותחזוקת כלי רכב
דמי שכירות

-

)(4,640
7
-

)(14,280
)(2,824
)(3,885
)(635

-

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
שכר משכורות ונלוות*
דמי ניהול*
פרסום ועמלות מכירה
דמי שכירות
אחזקת משרד ,משרדיות ואחרות

)(5,739
)(2,106
)(884
)(576

)(4,269
)(3,307
)(4,267
)(2,414
)(233

149
)(188
)(1,083

-

הוצאות )הכנסות( מימון

)(498

)(499

324

643

חברות בעלות
השפעה מהותית
על החברה
ובעלי עניין
אחרים
אלפי ש"ח

עסקאות
משותפות

חברות
כלולות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
הכנסות
חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
שירות הכנת רכבים חדשים )ראה באור 24ב(4
השכרת כלי רכב
הכנסות אחרות

2,925
168
7,458
64

29,805
1,034
960

-

עלות ההכנסות
עמלות
תביעות אחריות
רכישת כלי רכב
רכישת חלפים ,השבחה ותחזוקת כלי רכב
דמי שכירות

362
1,991
172
678
-

12,607
3,024
3,084
657

-
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 עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים ובעלי עניין )המשך(ח .עסקאות עם צדדים קשורים שנרשמו בדוח המאוחד על הרווח הכולל ,למעט פעולות במהלך העסקים
הרגיל עם קבוצת ג'נרל מוטורס ,ראה תת-סעיף )ו( לעיל )המשך(
חברות בעלות
השפעה מהותית
על החברה
ובעלי עניין
אחרים
אלפי ש"ח

עסקאות
משותפות

חברות
כלולות

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
שכר משכורות ונלוות )ראה ביאור ד' להלן(
דמי ניהול*
פרסום ועמלות מכירה
דמי שכירות
אחזקת משרד ,משרדיות ואחרות

4,311
5,875
3,098
3,286
1,327

)(150
842
40

-

הוצאות )הכנסות( מימון

1,626

)(330

)(271

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2014
הכנסות
כלי רכב חדשים
חלקי חילוף ותחזוקת כלי רכב
שירות הכנת רכבים חדשים )ראה ביאור 24ב(4
השכרת כלי רכב
הכנסות אחרות

939
6,975
224
7,453
123

705
28,895
630
960

-

עלות ההכנסות
עמלות
תביעות אחריות
רכישת כלי רכב
רכישת חלפים ,השבחה ותחזוקת כלי רכב
דמי שכירות

488
2,267
538
116
-

10,734
4,809
448
661

-

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
שכר משכורות ונלוות*
דמי ניהול*
פרסום ועמלות מכירה
דמי שכירות
אחזקת משרד ,משרדיות ואחרות

3,471
10,016
4,709
3,308
1,450

)(44
1,465
74

-

הוצאות )הכנסות( מימון

4,357

)(1,334

)(2

* בעיקר שכר ודמי ניהול כמפורט בסעיף ג' לעיל.

ט .לקבוצה פוליסה לביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בקבוצה )למעט פתרונות תחבורה(  -לתקופה
שתחילתה ביום  1בספטמבר  2015וסיומה ביום  28בפברואר  2017בגבולות אחריות של עד  10מיליון דולר
למקרה ולתקופה ,בפרמיה שנתית בסך של כ 9,930 -דולר .הפוליסה האמורה חודשה לתקופה זהה  ,החל
מיום ה 1-למרץ  ,2017בפרמיה שנתית בסך של כ 10,000 -דולר .כמו כן קיימת פוליסה לביטוח אחריות
דירקטורים ונושאי משרה בפתרונות תחבורה  -לתקופה שתחילתה ביום  1ביולי  2016וסיומה ביום  30ביוני
 ,2017בגבולות אחריות של עד  30מיליון דולר למקרה ולתקופה ,בפרמיה שנתית בסך של כ 36,235 -דולר.

82

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 32מגזרי פעילות
א .כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מנכ"ל החברה ,מר דוד עיני ,מקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי ) (CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים פעילויותיה העסקיות .בהתאם
לזאת ,מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעו כדלקמן:
מכירת כלי רכב

-

מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורם במכירת כלי רכב
חדשים ועסקאות  0ק"מ בגין רכבים שיובאו ע"י החברה.

שירות וחלפים

-

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה
ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

ליסינג תפעולי

-

השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב
בתום תקופת ההשכרה האמורה.

השכרה לזמן קצר

-

השכרת כלי רכב לזמן קצר באמצעות פתרונות תחבורה.

רכב כבד

-

ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,וכן ייבוא והפצה
של אוטובוסים באמצעות .UTI

פעילויות אחרות

עיקרי הפעילויות אשר תוצאותיהן כלולות תחת טור "אחרים" הינן (1 :פעילות
הביטוח (2 .פעילות השכרת הנדל"ן של הקבוצה (3 .פעילות הליסינג המימוני(4.
עסקאות " "0ק"מ בגין רכבים שלא יובאו ע"י החברה אלא נרכשו ע"י פתרונות
תחבורה  (5עסקאות טרייד-אין שאינן עוקבות לעסקאות מכירת כלי רכב חדשים.

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות הינה זהה לזו המוצגת בבאור  2למעט כך שההכנסות וההוצאות
המיוחסות למגזר הרכב הכבד מוצג ע"ב ברוטו ,כאשר השיעור שלפיו מוצג האמור הינו בהתאם לחלקה של
החברה ברווחיה של .UTI
פריטים שלא הוקצו ,הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון )כולל עלויות מימון
והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על ההכנסה ,מנוהלים על בסיס
קבוצתי .כמו כן ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל
מגזר.
ביצועי המגזרים ]רווח )הפסד( מגזרי[ מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( הגולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר
ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
פריטים שלא הוקצו ,הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון )כולל עלויות מימון
והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על ההכנסה ,מנוהלים על בסיס
קבוצתי .כמו כן ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל
מגזר.

מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 32מגזרי פעילות )המשך(

ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
מכירת כלי
רכב

שירות וחלפים

רכב כבד

השכרה
ליסינג
לזמן קצר
תפעולי
אלפי ש"ח

אחרים

התאמות

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2016 ,
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

1,557,908
110,292

252,537
80,577

145,639
7,140

1,092,688
-

230,416
283

207,535
2,174

)(167,084
)(200,466

3,319,639
-

סה"כ הכנסות

1,668,200

333,113

152,779

1,092,688

230,699

209,709

)(367,549

3,319,639

רווח )הפסד( מגזרי

27,420

58,175

26,659

65,417

9,167

24,245

)(30,301

180,782
)(90,903
)(80,366

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה בכלל רווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

9,820

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

19,333

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2015 ,
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

1,387,655
102,022

250,954
57,462

123,071
6,302

1,044,463
4,741

235,047
307

126,252
836

)(142,780
)(171,670

3,024,662
-

סה"כ הכנסות

1,489,677

308,416

129,373

1,049,204

235,354

127,088

)(314,450

3,024,662

רווח )הפסד( מגזרי

36,124

52,577

21,576

78,404

6,415

15,589

)(24,031

186,654

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

)(8,930

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

26,967

)(84,812

)(65,945

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2014 ,
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

1,892,994
123,506

241,159
31,060

107,333
6,302

1,006,414
4,466

261,804
289

242,172
788

)(120,700
)(166,411

3,631,176
-

סה"כ הכנסות

2,016,500

272,219

113,635

1,010,880

262,093

242,960

)(287,111

3,631,176

רווח )הפסד( מגזרי

116,147

36,901

20,514

91,091

2,163

12,562

)(11,776

267,602
)(106,915
)(84,997

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה ברווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

3,457

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

79,147

84

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים
באור  - 33אירועים לאחר תאריך המאזן
א.

החברה התקשרה ביום  28בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 750-אלף דולר בחברה Saverone 2014 LTD
העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה .ההשקעה
האמורה תקנה לחברה בדילול מלא כ 13%-ממניות המושקעת.

ב.

לעניין התקשרות חברת המזרח בעסקה לפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את החזקותיו בחברה ,ראה באור 1
ב' לעיל.

ג.

בהמשך לביאור 10ה 4לעיל ,בחודש מאי  2017הוארכה האופציה המתוארת בביאור האמור ,עד ליום 9
באוגוסט  .2017הצדדים מנהלים ביניהם משא ומתן לגיבוש הסכם בעלי מניות חדש חלף ההסכמות
המתוארות בביאור 10ה 4לעיל.
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נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים לצורכי מס  -להלן נתונים לצורכי מס הכנסה בלבד.
הנתונים נערכו בהתאם לתקינה הישראלית ) (Israeli GAAPולא בהתאם לתקני  ,IFRSבערכים נומינליים ,על בסיס המוסכמה
של העלותה היסטורית ללא התחשבות בשינויים בכוח הקנייה הכללי של המטבע הישראלי.
דוחות על המצב הכספי של החברה
א.
ליום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
5,489
3,359
מזומנים ושווי מזומנים
1,954
9,736
מיסים שוטפים לקבל
169,723
188,642
לקוחות
(* 26,943
60,335
חייבים ויתרות חובה
(* 2,475
3,813
נגזרים פיננסיים
1,855
צדדים קשורים
מלאי
406,659
559,476
615,098
825,361
נכסים לא שוטפים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
נדל"ן להשקעה
רכוש קבוע
נכסים בלתי מוחשיים
עודף יעודה על התחייבויות בשל סיום יחסי עובד מעביד ,נטו
מיסים נדחים

התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הפרשות להליכים משפטיים
הפרשות לאחריות ולתחזוקת כלי רכב
הלוואות מבעלי מניות
מקדמות והכנסות מראש
צדדים קשורים
התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
עודף הפסד על השקעה בחברה המטופלת לפי
שיטת השווי המאזני
הפרשות לאחריות ולתחזוקת כלי רכב
הון עצמי
הון המניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
התאמות מתרגום דוחות כספיים
יתרת רווח

1,836
450,096
9,400
154,741
858
1,476
5,715
624,122

2,366
487,096
9,400
149,769
1,408
1,617
4,964
656,620

1,449,483

1,271,718

468,469
134,945
27,584
448
2,544
38,928
79,505
752,423

233,573
127,404
17,223
565
8,684
72,372
2,435
462,256

81,410
-

149,529
38,928

265
2,149
83,824

20
2,073
190,550

1,153
103,994
)(26,185
1,947
532,327
613,236

1,153
103,994
)(26,185
1,884
538,066
618,912

1,449,483

1,271,718

*( סווג מחדש.
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נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים לצורכי מס )המשך(
ב .דוחות על הרווח הכולל של החברה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
2014
2015
אלפי ש"ח
2,258,596
1,760,846
1,785,624
1,957,417
1,554,941
1,563,252
301,179
205,905
222,372
384
1,400
)(203,537
)(155,416
)(168,961
4,959
8,214
5,418
)(281
102,985
60,103
58,548
24,892
15,915
402
)(18,706
)(26,316
)(15,244
)(33,794
)(14,435
)(37,270
75,377
35,267
6,436
)(29,071
)(12,370
)(12,175
46,306
22,897
)(5,739

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
עליית ערך נדל"ן להשקעה
הוצאות מכירה הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה בתוצאות של חברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
רווח לפני מיסים על ההכנסה
מיסים על ההכנסה
רווח נקי
רווח )הפסד( כולל אחר )לאחר השפעת המס(
התאמות מתרגום דוחות כספיים

63

127

3,215

סה"כ רווח כולל

)(5,676

23,024

49,521

ג .דוחות על השינויים בהון העצמי

שנת 2016
יתרה ליום  1בינואר 2016
רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר-התאמות
מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

התאמות
מתרגום
דוחות
כספיים

הון
מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

יתרת
רווח

סה"כ

1,153

103,994

-

)(26,185

1,884

538,066

618,912

-

-

-

-

-

)(5,739

)(5,739

-

-

-

-

63
63

)(5,739

63
)(5,676

1,153

103,994

-

)(26,185

1,947

532,327

613,236
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נספח לדוחות הכספיים המאוחדים
תמצית נתונים לצורכי מס )המשך(
ג .דוחות על השינויים בהון העצמי )המשך(
התאמות
מתרגום
דוחות
כספיים

יתרת
רווח

סה"כ

1,153

103,994

-

)(26,185

1,757

532,169

612,888

-

-

-

-

-

22,897

22,897

-

-

-

-

127
127

22,897

127
23,024

עסקת בעלים שנזקפה להון
דיבידנד לבעלי מניות החברה

-

-

-

-

-

)(17,000

)(17,000

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

1,153

103,994

-

)(26,185

1,884

538,066

618,912

1,153

103,994

-

)(26,185

)(1,458

485,863

563,367

-

-

-

-

-

46,306

46,306

-

-

-

-

3,215
3,215

46,306

3,215
49,521

1,153

103,994

-

)(26,185

1,757

532,169

612,888

שנת 2015
יתרה ליום  1בינואר 2015
רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר-התאמות
מתרגום דוחות כספיים

שנת 2014
יתרה ליום  1בינואר 2014
רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר-התאמות
מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31בדצמבר 2014

הון
מניות
אלפי ש"ח

פרמיה
על מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

****
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מידע כספי נפרד
ליום  31בדצמבר 2016

תוכן העניינים

עמוד

נתונים על המצב הכספי

1

נתוני רווח והפסד

3

נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר

4

נתונים על תזרימי המזומנים

6

מידע נוסף למידע הכספי הנפרד

7-20

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון
שדרות רוטשילד 78
ת.ד14260 .
תל-אביב 6114201

טל'
פקס 03 560 7046

03 560 7002

www.lsk-cpa.com

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
ביקרנו את המידע הכספי הנפרד המובא לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970-של
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן  -החברה( לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  .2016המידע הכספי הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על המידע הכספי הנפרד בהתבסס על ביקורתנו.
לא ביקרנו את המידע הכספי הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים
להן ,נטו הסתכמו לסך של  426,019אלפי ש"ח ו 454,828-אלפי ש"ח לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-בהתאמה ,ואשר חלקה של
החברה בהפסדי החברות הנ"ל הסתכם לסך של  28,188אלפי ש"ח 19,450 ,אלפי ש"ח ו 40,891-אלפי ש"ח לשנים שהסתיימו
בימים  31בדצמבר  2015 ,2016ו ,2014-בהתאמה .הדוחות הכספיים של אותן חברות בוקרו על ידי רואי חשבון אחרים
שדוחותיהם הומצאו לנו וחוות דעתנו ,ככל שהיא מתייחסת לסכומים שנכללו בגין אותן חברות ,מבוססת על דוחות רואי
החשבון האחרים.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל .על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה
במטרה להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין במידע הכספי הנפרד הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובפרטים הכלולים במידע הכספי הנפרד .ביקורת כוללת גם בחינה של הכללים החשבונאיים שיושמו
בעריכת המידע הכספי הנפרד ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת
נאותות ההצגה של המידע הכספי הנפרד בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו ודוחות רואי החשבון האחרים מספקים בסיס נאות
לחוות דעתנו.
לדעתנו ,בהתבסס על ביקורתנו ועל הדוחות של רואי חשבון אחרים ,המידע הכספי הנפרד ערוך ,מכל הבחינות המהותיות,
בהתאם להוראות תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-
ליואי את ליואי
רואי חשבון
תל אביב 28 ,במאי 2017

משרדנו בירושלים:
בית אמות ,קרית מדע  11 ,הר חוצבים
ת.ד ,45032 .ירושלים 91450

טל'
פקס

02 548 5000
02 548 5001

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה
באלפי ש"ח

נכסים
מזומנים ושווי מזומנים
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
נגזרים פיננסיים
נכסי מסים שוטפים

מידע נוסף

3

נכס המוחזק למכירה
סה"כ נכסים שוטפים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
נכס בגין הטבות לעובדים
יתרה בגין חברות מוחזקות
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
נכסים בלתי מוחשיים
נכסי מסים נדחים
סה"כ נכסים שאינם שוטפים

6

סה"כ נכסים

ליום  31בדצמבר
2016

2015

3,359
188,642
58,891
559,476
3,813
9,736
823,917
(*** 6,516
830,433

5,489
169,723
(* 27,662
406,659
(* 2,475
1,954
613,962
(*** 6,516
620,478

1,836
5,806
448,348
(*137,471
(*14,162
858
(***7,606
616,087

2,366
5,718
(** 476,291
(* 133,503
(*14,997
1,408
(*** 6,114
640,397

1,446,520

1,260,875

*( סווג מחדש.
**( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -ראה באור 2ג'.
***( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה -ראה באור 2ד'.

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

1

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך המאזנים המאוחדים המיוחסים לחברה
ליום  31בדצמבר
2016

2015

4
4
4
4

468,469
134,945
25,234
38,928
448
2,544
79,505
750,073
2,350
752,423

233,573
127,404
17,223
565
8,684
72,372
2,435
462,256
462,256

הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
הפרשות לאחריות ולתחזוקת כלי רכב
סה"כ התחייבויות שאינן שוטפות
סה"כ התחייבויות

4
4

81,410
-

149,529
38,928

419
2,149
83,978
836,401

174
2,073
190,704
652,960

הון
הון מניות
פרמיה על מניות
קרנות
יתרת עודפים
סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה

1,911
103,994
)(8,318
(***512,532
610,119

1,911
103,994
)(** (8,381
607,915

סה"כ התחייבויות והון

1,446,520

1,260,875

מידע נוסף

באלפי ש"ח

התחייבויות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים ויתרות זכות
הלוואות מבעלי מניות
הפרשות להליכים משפטיים
הפרשות לאחריות ולתחזוקת כלי רכב
מקדמות והכנסות מראש
צדדים קשורים
המסווגות כמוחזקות למכירה
סה"כ התחייבויות שוטפות

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל

בנימין גבאי (1
חבר הדירקטוריון

(***,(** 510,391

יצחק שפונגין
סמנכ"ל כספים
ומינהל

תאריך אישור המידע הכספי הנפרד 28 :במאי 2017
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה -ראה באור 2ד'.
***( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -ראה באור 2ג'.
(1

חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי  2017לחתום על דוחות כספיים אלו.

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

2

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה
באלפי ש"ח

מידע נוסף

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016

2014

הכנסות
עלות המכר
רווח גולמי

1,785,624
)(1,563,252
222,372

1,760,846
)(1,554,941
205,905

2,258,596
)(1,957,417
301,179

הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
רווח תפעולי

)(169,667
5,135
57,840

)(158,234
8,715
56,386

)(204,031
4,959
102,107

הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו

402
)(15,244
)(14,842

15,915
)(26,316
)(10,401

24,892
)(18,706
6,186

רווח לאחר הוצאות מימון ,נטו

42,998

45,985

108,293

הפסד מחברות מוחזקות

)(27,516

)(* (18,262

)(* (40,504

רווח לפני מסים על הכנסה

15,482

27,723

67,789

)(** (11,949

)(** (11,252

)(** (28,838

3,533

(** 16,471

(** 38,951

מסים על הכנסה
רווח לשנה המיוחס לבעלי מניות
החברה

5

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -ראה באור 2ג'.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה -ראה באור 2ד'.
המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

3

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד כולל המיוחסים לחברה

באלפי ש"ח

רווח לשנה המיוחס לבעלי
המניות של החברה
פריטי רווח כולל אחר שלאחר שהוכרו
לראשונה ברווח הכולל הועברו או יועברו
לרווח והפסד
הפרשי תרגום מטבע חוץ בגין פעילויות חוץ
סה"כ רווח כולל אחר לשנה שלאחר שהוכר
לראשונה ברווח הכולל הועבר או יועבר
לרווח והפסד ,נטו ממס

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
16,471

3,533

2014
38,951

63

127

3,215

63

127

3,215

פריטי רווח כולל אחר שלא יועברו לרווח
והפסד
מדידה מחדש של תוכנית הטבה מוגדרת
רווח )הפסד( כולל אחר בגין חברות מוחזקות
סה"כ רווח כולל אחר לשנה
שלא יועבר לרווח והפסד ,נטו ממס

)(695
)(697

341
)(93

304
)(587

)(1,392

248

)(283

סה"כ רווח כולל לשנה המיוחס
לבעלי מניות החברה

2,204

16,846

41,883

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

4

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
באלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי לשנה המיוחס לבעלי מניות החברה
התאמות:
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
)רווח( הפסד בגין חברות מוחזקות
רווח )הפסד( ממכירת רכוש קבוע
רווח הון ממימוש השקעה בחברה מאוחדת
שאוחדה בעבר
שינוי בנכסים בגין הטבות עובדים ,נטו
הוצאות מסים על הכנסה

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016

2014

3,533

(** ,(* 16,471

(** ,(* 38,951

11,555
10,272
27,516
283

12,634
11,240
(* 18,262
)(517

13,516
15,977
(* 40,505
)(33

)(990
(** 11,949
60,585

)(3,001
301
(** 11,233
50,152

)(918
(** 28,838
97,885

שינוי במלאי
שינוי בלקוחות
שינוי בחייבים ויתרות חובה
שינוי במקדמות ובהכנסות מראש
שינוי בספקים ונותני שירותים
שינוי בזכאים ויתרות זכות
שינוי בהפרשות

)(152,817
)(18,392
)(32,620
7,133
7,541
5,546
)(6,181
)(189,790

97,446
66,115
36,982
)(17,478
)(25,922
)(8,726
136
148,553

)(26,706
)(26,613
)(41,608
18,900
)(19,856
5,429
3,173
)(87,281

ריבית שהתקבלה
ריבית ששולמה
דיבידנדים שהתקבלו
מסים על הכנסה שהתקבלו
מסים על הכנסה ששולמו

426
)(10,721
250
)(21,016
)(31,061

697
)(12,261
550
1,279
)(27,388
)(37,123

1,293
)(17,869
3,893
)(17,091
)(29,774

)(156,733

178,053

19,780

מזומנים נטו )ששימשו לפעילות( שנבעו
מפעילות שוטפת
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תמורה ממכירת רכוש קבוע
תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין
תמורת ממימוש השקעה בחברה מאוחדת שאוחדה
בעבר
רכישת רכוש קבוע
רכישת נדל"ן להשקעה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
מתן הלוואות לחברות מוחזקות
פירעון הלוואות שניתנו לחברות מוחזקות
פירעון הלוואות למפיצים לזמן ארוך ,נטו
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
לפעילות( השקעה

2,406
2,350

18,102
-

4,348
-

)(16,710
)(117
)(150
47
)(12,174

17,880
)(5,974
)(457
)(200
100
42
29,493

)(14,755
)(66
)(822
)(205
10,108
308
)(1,084

)(12,174

29,493

)(1,084

*( הוצג מחדש  -יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה -ראה באור 2ג'.
**( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה -ראה באור 2ד'.
המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.
5

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה )המשך(
באלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016

2014

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי מתאגידים בנקאיים ,נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות מבעל מניות
רכישת זכויות שאינן מקנות שליטה במסגרת
הצעת רכש מלאה
רכישת מניות חברת בת שהונפקו במסגרת
מימוש אופציות לעובדיה
דיבידנדים ששולמו

240,649
30,000
)(103,872
-

)(19,548
50,000
)(177,379
)(43,434

)(66,225
250,000
)(39,572
)(43,000

-

-

)(118,945

-

)(17,000

)(3,807
-

מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו
לפעילות( מימון

166,777

)(207,361

)(21,549

גידול/קיטון נטו במזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

)(2,130
5,489

131
5,358

)(2,854
8,212

מזומנים ושווי מזומנים לסוף שנה

3,359

5,489

5,358

המידע הנוסף המצורף למידע הכספי הנפרד מהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

6

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

מידע נוסף
.1

כללי

להלן נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים המאוחדים של הקבוצה ליום  31בדצמבר ) 2016להלן " -דוחות מאוחדים"(,
המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים ,המיוחסים לחברה עצמה )להלן " -מידע כספי נפרד"( ,המוצגים בהתאם לתקנה
9ג )להלן " -התקנה"( והתוספת העשירית לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( התש"ל) 1970-להלן " -התוספת
העשירית"( ,בעניין מידע כספי נפרד של התאגיד.
יש לקרוא את המידע הכספי הנפרד ביחד עם הדוחות המאוחדים.
במידע כספי נפרד זה -
)(1
)(2
)(3

החברה  -יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ.
חברות מאוחדות/חברות בנות  -חברות שדוחותיהן מאוחדים באופן מלא ,במישרין או בעקיפין ,עם דוחות החברה.
חברות מוחזקות  -חברות מאוחדות וחברות שהשקעת החברה בהן כלולה ,במישרין או בעקיפין ,בדוחות הכספיים על
בסיס השווי המאזני.

.2

עיקרי המדיניות החשבונאית שיושמה במידע הכספי הנפרד

כללי המדיניות החשבונאית אשר פורטו בדוחות המאוחדים יושמו בעקביות לכל התקופות המוצגות במידע הכספי הנפרד על
ידי החברה ,לרבות האופן בו סווגו הנתונים הכספיים במסגרת הדוחות המאוחדים בשינויים המתחייבים מהאמור להלן:

א.

הצגת הנתונים הכספיים

)(1

נתונים על המצב הכספי
נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי הנכסים וההתחייבויות הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
)למעט בגין חברות מוחזקות( ,תוך פירוט לפי סוגי הנכסים וההתחייבויות .כמו כן נכלל במסגרת הנתונים הללו ,מידע
בדבר סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים ,המיוחס לבעלי החברה עצמה ,של סך הנכסים בניכוי סך
ההתחייבויות ,בגין חברות מוחזקות ,לרבות מוניטין.

)(2

נתונים על רווח והפסד ורווח כולל אחר
נתונים אלו כוללים מידע בדבר סכומי ההכנסות וההוצאות הכלולים בדוחות המאוחדים ,בפילוח בין רווח או הפסד
ורווח כולל אחר ,המיוחסים לחברה עצמה )למעט בגין חברות מוחזקות( ,תוך פירוט לפי סוגי ההכנסות וההוצאות.
כמו כן הנתונים כוללים ,מידע בדבר סכום נטו ,בהתבסס על הדוחות המאוחדים המיוחס לבעלי החברה עצמה ,של
סך ההכנסות בניכוי סך ההוצאות בגין תוצאות פעילות של חברות מוחזקות ,לרבות ירידת ערך מוניטין וירידת ערך
השקעה בחברה כלולה או ביטולה.

)(3

נתונים על תזרימי המזומנים
נתונים אלו כוללים פירוט של סכומי תזרימי המזומנים הכלולים בדוחות המאוחדים המיוחסים לחברה עצמה
)למעט בגין חברות מוחזקות( ,כשהם לקוחים מתוך הדוח על תזרימי המזומנים המאוחד ,בפילוח לפי תזרים
מפעילות שוטפת ,פעילות השקעה ופעילות מימון תוך פירוט מרכיביהם .תזרימי מזומנים בגין פעילות שוטפת,
פעילות השקעה ופעילות מימון בגין עסקאות עם חברות מוחזקות מוצגים בנפרד בנטו ,במסגרת הפעילות
המתייחסת ,בהתאם למהות העסקה.
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עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ב.

עסקאות בין החברה לחברות מוחזקות

)(1

הצגה
יתרות הדדיות בקבוצה והכנסות והוצאות הנובעות מעסקאות הדדיות ,אשר בוטלו במסגרת הכנת הדוחות
המאוחדים ,הוצגו בנפרד מהיתרה בגין חברות מוחזקות והרווח בגין חברות מוחזקות ,יחד עם יתרות דומות מול
צדדים שלישיים.
רווחים והפסדים שטרם מומשו הנובעים מעסקאות בין החברה לחברות מוחזקות שלה ,הוצגו במסגרת היתרה בגין
חברות מוחזקות ובמסגרת הרווח בגין חברות מוחזקות.

)(2

מדידה
עסקאות שבוצעו בין החברה לחברות מאוחדות שלה נמדדו בהתאם לעקרונות ההכרה והמדידה הקבועים בתקני
דיווח כספי בינלאומיים )" ,("IFRSהמתווים את הטיפול החשבונאי בעסקאות מעין אלו המבוצעות מול צדדים
שלישיים.

ג.

יישום למפרע של מדיניות חשבונאית

פריטים כספיים צמודי מדד
החברה בחרה לשנות את המדיניות החשבונאית הננקטת בהתייחס לאופן מדידת נכסים והתחייבויות צמודי מדד שאינם
נמדדים בשווי הוגן .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי
המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את
שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה משמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה ,עד
לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה ,החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם לשינויים במדד בפועל לתאריך
הדוח על המצב הכספי .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי
המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את
שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה ,עד לקביעת
שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל ,המסתמכים בין היתר על
הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות.
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ג.

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

יישום למפרע של מדיניות חשבונאית )המשך(
לפי עמדת החברה ,בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועלת החברה ,מדיניות זאת משקפת בצורה רלוונטית יותר
את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי .להלן ההשפעה על תוצאותיה הכספיות של החברה ועל מצבה הכספי:
דוח רווח והפסד לשנת 2015
לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

)(14,262

)(18,262

)(4,000

הפסד מחברות
מוחזקות

דוח רווח והפסד לשנת 2014
לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

)(34,184

)(40,504

)(6,320

הפסד מחברות
מוחזקות

הדוח על המצב הכספי ליום 31.12.2015
יתרות בגין חברות
מוחזקות
סך נכסים שאינם
שוטפים
קרן הון מעסקאות עם
בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

483,643

476,291

)(7,352

483,643

476,291

)(7,352

)(15,384

)(10,265

5,569

525,432
617,387

512,511
610,035

)(12,921
)(7,352

הדוח על המצב הכספי ליום 01.01.2015
יתרות בגין חברות
מוחזקות
סך נכסים שאינם
שוטפים
קרן הון מעסקאות עם
בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

לפי מדיניות חשבונאית ישנה

לפי מדיניות חשבונאית חדשה

פער

513,252

509,900

)(3,352

513,252

509,900

)(3,352

)(15,384

)(10,265

5,569

520,684
612,512

511,763
609,160

)(8,921
)(3,352

9

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

מידע נוסף
.2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ד .התאמה לא מהותית של מספרי השוואה

בהתאם למדיניות החשבונאית בדבר מדידת נדל"ן להשקעה ,החברה מודדת את הנדל"ן להשקעה שבבעלותה לפי מודל
העלות .בהתייחס לנכס מושכר יחיד אשר נמדד בעבר לפי מודל השווי ההוגן ,החברה ביצעה התאמה לא מהותית של
מספרי השוואה בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה .להלן השפעות ההתאמה כאמור על הסעיפים
המאזניים והתוצאתיים:
דוח רווח והפסד לשנת ) 2015באלפי ש"ח(
רווח משערוך
מיסים על הכנסה
רווח מיוחס לבעלי מניות החברה

לאחר התאמה
)(11,252
16,471

לפני התאמה
1,400
)(11,623
17,500

פער
)(1,400
371
)(1,029

דוח רווח והפסד לשנת ) 2014באלפי ש"ח(
רווח משערוך
מיסים על הכנסה
רווח מיוחס לבעלי מניות החברה

לאחר התאמה
)(28,838
38,951

לפני התאמה
384
)(28,940
39,233

פער
)(384
102
)(282

הדוח על המצב הכספי ליום ) 31.12.2016באלפי ש"ח(
נכס מוחזק למכירה
נכסי מסים נדחים
עודפים
הון מיוחס לבעלי מניות

לאחר התאמה
6,516
7,606
512,532
610,119

לפני התאמה
9,400
6,885
514,695
612,282

פער
)(2,884
721
)(2,163
)(2,163

הדוח על המצב הכספי ליום ) 31.12.2015באלפי ש"ח(
נכס מוחזק למכירה
נכסי מסים נדחים
עודפים
הון מיוחס לבעלי מניות

.3

לפני התאמה
9,400
5,350
512,511
610,035

לאחר התאמה
6,516
6,114
510,391
607,915

פער
)(2,884
764
)(2,120
)(2,120

מזומנים ושווי מזומנים

אלפי ש"ח

ליום  31בדצמבר
2016

2015

מזומנים ושווי מזומנים נקובים בשקל חדש
מזומנים ושווי מזומנים במט"ח
סה"כ מזומנים ושווי מזומנים

2,343
1,016
3,359

4,225
1,264
5,489
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מכשירים פיננסיים

א.

הלוואות ואשראי

.1

פרטים בדבר ריבית והצמדה

סעיף זה מספק מידע בדבר התנאים החוזיים של הלוואות ואשראי נושאי ריבית של החברה ,הנמדדים בעלות מופחתת.
ליום  31בדצמבר 2016

שיעור ריבית אפקטיבית

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים:
הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות לזמן ארוך:
חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שוטפות)*(

ערך

ערך

נקוב

בספרים

ש"ח לא צמוד
2%-5%

1%-2%

ש"ח צמוד מדד
2%-4%

סך הכל

צמוד או
נקוב
במטבעות

צמוד לדולר או נקוב בדולר
סך הכל

4%-6%

7%-9%

5%-7%

אחרים

סך הכל

סך הכל

390,600

390,600

390,600

-

390,600

-

-

-

-

-

-

-

390,600

77,869

77,869

-

77,869

77,869

-

-

-

-

-

-

-

77,869

468,469

468,469

-

-

468,469

-

468,469

ליום  31בדצמבר 2016

ערך

שיעור ריבית אפקטיבית

ערך נקוב

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שאינן שוטפות
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
הלוואה מבעל עניין
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שאינן שוטפות

81,410
38,928

81,410
38,928

120,338

120,338

בספרים

ש"ח לא צמוד
1%-2%

-

2%-5%

81,410
38,928

ש"ח צמוד מדד
2%-4%

סך הכל

-

81,410
38,928

4%-6%

-

צמוד לדולר או נקוב בדולר
סך הכל

-

120,338
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צמוד או
נקוב
במטבעות

5%-7%

-

7%-9%

-

סך הכל

אחרים

סך הכל

-

-

81,410
38,928

-

-

120,338
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.4

מכשירים פיננסיים )המשך(

א.

הלוואות ואשראי )המשך(

.1

פרטים בדבר ריבית והצמדה )המשך(
ליום  31בדצמבר 2015

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים:
הלוואות לזמן קצר
חלויות שוטפות של התחייבויות
לזמן ארוך:
חלויות שוטפות של הלוואות מבנקים
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שוטפות

ערך

ערך

נקוב

בספרים

149,951

149,951

83,622

83,622

233,573

233,573

ש"ח לא צמוד
1%-2%

149,951

-

2%-5%

-

83,622

ש"ח צמוד מדד
2%-4%

סך הכל

-

149,951

-

-

83,622

4%-6%

-

צמוד או
נקוב
במטבעות

צמוד לדולר או נקוב בדולר
סך הכל

-

-

5%-7%

-

-

7%-9%

-

-

233,573

סך הכל

-

אחרים

-

סך הכל

149,951

-

-

83,622

-

-

233,573

ליום  31בדצמבר 2015

ערך

שיעור ריבית אפקטיבית

הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שאינן שוטפות
התחייבויות לתאגידים בנקאיים
התחייבויות אחרות לזמן ארוך בניכוי
חלויות שוטפות:
הלוואה מבעל עניין
סך הלוואות ואשראי במסגרת התחייבויות
שאינן שוטפות

ערך נקוב

בספרים

ש"ח לא צמוד
1%-2%

2%-5%

ש"ח צמוד מדד
2%-4%

סך הכל

4%-6%

צמוד או
נקוב
במטבעות

צמוד לדולר או נקוב בדולר
סך הכל

5%-7%

7%-9%

סך הכל

אחרים

סך הכל

149,529

149,529

-

149,529

149,529

-

-

-

-

-

-

-

149,529

38,928

38,928

-

38,928

38,928

-

-

-

-

-

-

-

38,928

188,457

188,457

-

-

188,457

188,457

-
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מכשירים פיננסיים )המשך(

ב.

ספקים ונותני שירותים

אלפי ש"ח

ספקים
המחאות לפירעון

אלפי ש"ח

ספקים
המחאות לפירעון

ש"ח
לא צמוד

ליום  31בדצמבר 2016
צמוד או נקוב
צמוד
במטבעות
לדולר או
ש"ח
אחרות
נקוב בדולר
צמוד מדד

53,260
2,369
55,623

-

ש"ח
לא צמוד

ליום  31בדצמבר 2015
צמוד או נקוב
צמוד
במטבעות
לדולר או
ש"ח
אחרות
נקוב בדולר
צמוד מדד

51,931
3,955
55,886

76,788
76,788

69,341
69,341

-
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2,528
2,354

2,177
2,177

סך הכל

132,576
2,369
134,945

סך הכל

123,449
3,955
127,404
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מכשירים פיננסיים )המשך(

ג.

סיכון נזילות

להלן מועדי הפירעון החוזיים של התחייבויות פיננסיות בסכומים בלתי מהוונים ,וזאת בהתבסס גם על
אומדן תשלומי ריבית .גילוי זה אינו כולל סכומים אשר לגביהם קיימים הסכמי קיזוז:
ליום  31בדצמבר 2016

אלפי ש"ח

הערך
בספרים

תזרים
מזומנים
חוזי

עד 12
חודשים

1-2
שנים

2-5
שנים

מעל
חמש
שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הלוואה מבעלי מניות

549,879
134,945
25,234
38,928

550,681
134,945
25,234
39,925

472,038
134,945
25,234
39,925

47,132
-

31,511
-

-

סך הכל

748,986

750,785

672,142

47,132

31,511

-

אלפי ש"ח

הערך
בספרים

תזרים
מזומנים
חוזי

ליום  31בדצמבר 2015

עד 12
חודשים

1-2
שנים

2-5
שנים

מעל
חמש
שנים

התחייבויות פיננסיות שאינן
נגזרים
אשראי והלוואות מתאגידים
בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
זכאים אחרים
הלוואה מבעלי מניות

383,102
127,404
17,223
38,928

393,736
127,404
17,223
40,922

238,215
127,404
17,223
997

82,387
39,925

73,134
-

-

סך הכל

566,657

579,285

383,839

122,312

73,134

-

למידע בדבר מועדי הפירעון של נכסים פיננסיים ,ראה באור  9לדוחות הכספיים המאוחדים ,למידע נוסף
למידע כספי נפרד בדבר לקוחות וחייבים אחרים ראה באורים  5ו 6-לדוחות הכספיים המאוחדים ,למידע
נוסף למידע כספי נפרד בדבר השקעות אחרות לרבות נגזרים ראה באור 26ג לדוחות הכספיים המאוחדים.
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מידע נוסף
 .4מכשירים פיננסיים )המשך(
ד.

סיכון מדד ומטבע חוץ

)(1

להלן פירוט בדבר חשיפת החברה לסיכון מדד ומטבע חוץ בגין מכשירים פיננסיים נגזרים:

חוזי אקדמה על שערי חליפין

חוזי אקדמה על שערי חליפין
)(2

ליום  31בדצמבר 2016
סכום
סכום
לשלם
לקבל

מטבע /
הצמדה לקבל

מטבע/
הצמדה לשלם

דולר

שקל

5,825

מטבע /
הצמדה לקבל

מטבע/
הצמדה לשלם

ליום  31בדצמבר 2015
סכום
סכום
לשלם
לקבל

דולר

שקל

4,196

מועד פקיעה

2,012

1,721

שווי הוגן
אלפי ש"ח

3,813

מועד פקיעה

שווי הוגן
אלפי ש"ח

2,475

ניתוח רגישות
שינוי בשערי חליפין של המטבעות הבאים אל מול השקל ,כאמור להלן ,לתאריך  31בדצמבר ושינוי במדד
המחירים לצרכן ,משפיעים על מדידת מכשירים פיננסים הנקובים במטבע חוץ והיו מגדילים )מקטינים(
את הרווח וההפסד ואת ההון בסכומים המוצגים להלן )לאחר מס( .הניתוח שלהלן מבוסס על שינויים
בשערי החליפין ובמדד המחירים לצרכן ,שלדעת החברה הם אפשריים באופן סביר נכון לתום תקופת
הדיווח .ניתוח זה נעשה בהנחה שכל שאר המשתנים ,ובמיוחד שיעורי הריבית ,נשארו קבועים ובהתעלם
מהשפעה כלשהי של מכירות ורכישות חזויות .הניתוח לגבי שנת  2015נעשה בהתאם לאותו בסיס.

באלפי ש"ח

הערה

ליום  31בדצמבר 2016
ירידה
עליה
רווח והפסד
רווח והפסד

שינוי בשער החליפין
של:
)(21,601
23,769
דולר ארה"ב ב(1) 10% -
)(7,605
10,973
דולר ארה"ב ב(1) 5% -
אירו ב10% -
192
)(192
)(2
96
)(96
)(2
אירו ב5% -
הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומיתרות ספקים הנקובים במטבע
)(1
חוץ.
הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ.
)(2

אלפי ש"ח

הערה

ליום  31בדצמבר 2016
ירידה
עליה
רווח והפסד
רווח והפסד

שינוי בשער החליפין
של:
)(10,778
9,996
דולר ארה"ב ב(1) 10% -
)(3,659
4,560
דולר ארה"ב ב(1) 5% -
אירו ב10% -
146
)(146
)(2
73
)(73
)(2
אירו ב5% -
הרגישות נובעת בעיקרה מנגזרים ומיתרות ספקים הנקובים במטבע
)(1
חוץ.
הרגישות נובעת בעיקרה מיתרות ספקים הנקובים במטבע חוץ.
)(2
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מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

מידע נוסף
.5

הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה

א.

מרכיבי הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016

אלפי ש"ח

הוצאות )הכנסות( מסים שוטפים
בגין השנה השוטפת )(1
התאמות בגין שנים קודמות ,נטו

הוצאות )הכנסות( מסים נדחים
יצירה והיפוך של הפרשים זמניים )(2
שינוי בשיעור המס

סך הוצאות )הכנסות( מסים על הכנסה מפעילויות
נמשכות
)(1

מתוכם סכום הטבה הנובע מהפסד לצורך מס,
זיכוי מס או הפרש זמני מתקופה קודמת שלא
הוכר בעבר ואשר שימש להפחתת הוצאות
מסים שוטפים

10,027
3,207
13,234

11,110
)(30
11,080

)(2,263
978
)(1,285

172

)(392

172

)(392

11,949

11,252

28,838

932

16

2014

29,229
1
29,230

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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מידע נוסף
.5

הוצאות )הכנסות( מסים על ההכנסה )המשך(

ב.

מיסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח כולל אחר

באלפי ש"ח

רווחים )הפסדים( אקטואריים מתוכנית
הטבה מוגדרת
רווח כולל אחר בגין חברות מוחזקות
שלא יועבר לרווח והפסד
סה"כ מסים על הכנסה בגין מרכיבי רווח
כולל אחר

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2016
הוצאת
נטו ממס
)הטבת( מס
לפני מס

2014

2015
לפני מס

הוצאת
)הטבת( מס

נטו ממס

)(902

)(207

)(695

464

123

341

414

)(928

)(231

)(697

)(126

)(33

)(93

)(799

)(212

)(1,856

464

)(1,392

338

90

248

)(385

)(102

17

לפני מס

הוצאת
)הטבת( מס

נטו ממס

110

304
)(587
)(283

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע כספי נפרד ליום  31בדצמבר 2016

מידע נוסף
 .6נכסי והתחייבויות מסים נדחים
א.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו

המסים הנדחים מחושבים לפי שיעור מס הצפוי לחול במועד ההיפוך כמפורט לעיל.

התנועה בנכסי והתחייבויות המסים הנדחים מיוחסת לפריטים הבאים:

באלפי ש"ח

רכוש קבוע,
נדל"ן
להשקעה
ונכסים בלתי
מוחשיים

חובות מסופקים

אחרים

סך הכל

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  1בינואר
2016
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

284

6,493

)(663

6,114

)(64
-

7
-

1,342
207

1,285
207

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  31בדצמבר 2016

220

6,500

886

7,606
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מידע נוסף
 .6נכסי והתחייבויות מסים נדחים )המשך(
א.

ב.

נכסי והתחייבויות מסים נדחים שהוכרו )המשך(

באלפי ש"ח

חובות מסופקים

רכוש קבוע,
נדל"ן
להשקעה
ונכסים בלתי
מוחשיים

אחרים

סך הכל

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  1בינואר 2015
שינויים אשר נזקפו לרווח והפסד
שינויים אשר נזקפו לרווח כולל אחר

505
)(221

5,711
782

)(200
)(340
)(123

6,016
221
)(123

יתרת נכס )התחייבות( מס נדחה ליום  31בדצמבר 2015

284

6,493

)(663

6,114

פריטים שבגינם לא הוכרו נכסי מיסים נדחים
נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין הפריטים הבאים:
באלפי ש"ח

הפסדים לצורך מס

ליום  31בדצמבר
2016

2015

283
283

-

לפי חוקי המס הקיימים ,אין הגבלת זמן על ניצול הפסדים לצורכי מס ועל ניצול ההפרשים הזמניים הניתנים
לניכוי .נכסי מסים נדחים לא הוכרו בגין פריטים אלה ,כיוון שאין זה צפוי כי תהיה בעתיד הכנסה חייבת,
שכנגדה ניתן יהיה לנצל את הטבות המס.
למידע בדבר שומות מס של החברה ראה ביאור  ,23בדבר מסים על הכנסה בדוחות הכספיים המאוחדים.
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ב .התקשרויות
.1

החברה שוכרת מחברת המזרח אולם תצוגה ומחסן חלפים בתל-אביב .כמו כן ,החברה שוכרת
מקח"ן נכסים בע"מ )חלק ממבנה המשמש כמחסן חלפים בחיפה .יו.אם.איי מרכז שירות חיפה
בע"מ שוכרת מקח"ן נכסים בע"מ מבנה המשמש כמוסך בחיפה .החברה משכירה לכהן מוטורס
חדרה בע"מ מבנה המשמש כאולם תצוגה ומוסך בחדרה .כמו כן ,משכירה החברה שטח בפארק
ראם לחברת המזרח .פירוט באשר לדמי שכירות לצדדים קשורים מוצג בבאור  .31בנוסף החברה
קשורה בהסכמים עם צדדים שלישיים להשכרת שטחים בפארק ראם ,במבנה ההנהלה בראשל"צ
ובמרכז הלוגיסטי בשוהם ,ושוכרת מצד שלישי אולם תצוגה בהרצליה .חברות נוספות בקבוצה
קשורות בהסכמי שכירות משרדים ושטחי אחסון לתקופות של שנה עד עשר שנים.

ג .שעבודים
.1

להבטחת התחייבויות החברה לתאגידים בנקאיים ,רשמה החברה שעבוד שוטף ללא הגבלה
בסכום על כל נכסיה ,שעבוד קבוע על כל ניירות הערך ,המסמכים והשטרות בתאגידים בנקאיים,
וכן שעבוד קבוע על הון המניות הבלתי נפרע והמוניטין.
כמו כן ,נרשמו שעבודים על אחזקות החברה במניות של פתרונות תחבורה ,לטובת תאגידים
בנקאיים וחברת המזרח .במהלך שנת  ,2015עם פירעון ההלוואה מחברת המזרח שגובתה
בשעבוד מניות פתרונות תחבורה כאמור ,מניות פתרונות תחבורה שקודם לכן שועבדו לטובת
חברת המזרח ,שועבדו לטובת התאגידים הבנקאיים.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016יתרת ההלוואות ששימשו את החברה ברכישת מניות פתרונות
תחבורה אשר מגובות בשעבוד מניות פתרונות תחבורה לטובת הגורמים המממנים ,כאמור לעיל,
הינה בסך של  40,000אלפי ש"ח .ראה באור )10ג() (2לדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים.

****
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח שנתי 2016

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח שנתי 2016

תוכן העניינים

דף
דוח רואה החשבון המבקר

2

הדוחות הכספיים  -בשקלים חדשים (ש"ח):
דוחות על המצב הכספי

3

דוחות על הרווח הכולל

4

דוחות על השינויים בהון

5

דוחות על תזרימי המזומנים

6-7

ביאורים לדוחות הכספיים

8-39

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ

ביקרנו את הדוחות על המצב הכספי המצורפים של יוניברסל משאיות ישראל בע''מ (להלן  -החברה) והחברות הבנות
שלה לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-ואת הדוחות על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לשנים
שהסתיימו באותם תאריכים .דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי החשבון (דרך פעולתו
של רואה חשבון) ,התשל"ג  .1973 -על-פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג מידה
סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה והחברות
הבנות שלה לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ואת תוצאות הפעולות ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לשנים שהסתיימו
באותם תאריכים ,בהתאם לתקני דיווח בינלאומיים (.)IFRS

תל-אביב,
 16במרס 2017

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות על המצב הכספי
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

ביאור
רכוש
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
מלאי

5

נכסים בלתי שוטפים:
לקוחות לזמן ארוך
משאיות בהחכרה תפעולית ,נטו
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו

6
8
9
10

51

774

34,092
9,490
2,495
107,107
153,235

28,304
3,862
829
56,297
90,066

4,937
231,782
50,282
2,271
289,272
442,507

3,087
188,360
36,060
2,672
230,179
320,245

4

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים וחלויות שוטפות
של הלוואות ממוסדות פיננסיים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
הפרשות
התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות ממוסדות פיננסיים (בניכוי חלויות שוטפות)
הכנסות מראש והתחייבויות בשל פיקדונות
התחייבויות נטו בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים ,נטו
הפרשות
התחייבויות תלויות והתקשרויות
ס ך התחייבויות
הון:
הון מניות רגילות
קרנות הון ועודפים
ס ך הון
ס ך התחייבויות והון

11א'
12א'
12ב'

11ג'
13
7ד'
15ב'

104,170

42,460

62,990
33,980
1,804
202,944

54,908
*23,765
*1,148
122,281

89,994
26,498
356
12,589
1,944
131,381

82,516
20,591
343
8,319
1,405
113,174

21

14

334,325

235,455

15
108,167
108,182
442,507

15
84,775
84,790
320,245

*סיווג מחדש
_______________________
דורון ליאור
מנכ"ל

_________________________
דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 16 :במרס .2017

3

___________________
אילן ברק
סמנכ"ל כספים

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות על הרווח הכולל

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

ביאור

הכנסות

16א'

305,558

258,747

עלות ההכנסות

16ב'

238,420

201,721

67,138

57,026

הוצאות מכירה ושיווק

17א'

13,836

13,851

הוצאות הנהלה וכלליות

17ב'

18,734

18,680

רווח (הפסד) הון ממכירת רכוש קבוע

15
32,555

()23
32,554

רווח מפעולות

34,583

24,472

הכנסות מימון

18

439

1,215

הוצאות מימון

18

5,914

4,382

הוצאות מימון ,נטו

5,475

3,167

רווח לפני מסים על ההכנסה

29,108

21,305

5,598

6,366

23,510

14,939

-

139

רווח לשנה

23,510

14,800

רווח (הפסד) כולל אחר

()118

137

רווח כולל לשנה

23,392

14,937

רווח גולמי

מסים על ההכנסה

15ג'()1

רווח מפעילות נמשכת
פעילות שהופסקה -
הפסד מפעילות שהופסקה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות על השינויים בהון

הון מניות
רגילות

יתרה ליום  31בדצמבר 2014
תנועה בשנת :2015
רווח כולל:
רווח לשנה
רווח כולל אחר
סך הרווח הכולל

15

יתרה ליום  31בדצמבר 2015
תנועה בשנת :2016
רווח כולל:
רווח לשנה
הפסד כולל אחר
סך הרווח הכולל

15

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

15

קרנות הון
אחרות
אלפי ש"ח
()614

70,452

69,853

14,800
137
137

14,800

14,800
137
14,937

()477

85,252

84,790

23,510
()118
()118

23,510

23,510
()118
23,392

()595

108,762

108,182

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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עודפים

סך הכל

(המשך) 1 -
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
רווח לשנה לפי הדוחות על הרווח הכולל
התאמות הדרושות כדי להציג את תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת ,
ראה נספח א' להלן
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות שוטפת

23,510

14,800

()75,733
()52,223

1,819
16,619

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()17,155
()610
120
()17,645

()3,989
()627
()4,616

תזרימי מזומנים מפעילות מימון:
קבלת (פירעון) אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים
קבלת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים
מזומנים נטו שנבעו (ששימשו) לפעילות מימון

56,133
49,500
()36,422
69,211

()15,441
41,000
()36,984
()11,425

()657
774
()66
51

578
212
()16
774

שינוי במזומנים ובשווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה
הפרשי שער ותרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לגמר השנה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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(סיום) 2 -
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות על תזרימי המזומנים

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

נספח א'
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת רכוש קבוע
פחת משאיות בחכירה תפעולית
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
גידול בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע
שיערוך הלוואות לזמן ארוך
שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
גידול בלקוחות
קיטון (גידול) בחייבים וביתרות חובה אחרים
רכישת כלי רכב למכירה והשכרה
גידול בספקים ונותני שירותים
גידול בזכאים ויתרות זכות אחרים
גידול בהתחייבויות בשל פיקדונות והכנסות מראש

נספח ב'  -מידע נוסף על תזרימי המזומנים:
מזומנים ששולמו במשך השנה עבור ריבית
מזומנים ששולמו במשך השנה עבור מיסים ,נטו
מזומנים שהתקבלו במשך השנה עבור ריבית

2,245
31,299
1,011
4,270
66
()105
()15
()23
38,748

2,043
27,817
832
4,701
16
190
23
()114
35,508

()7,638
()7,294
()124,948
8,082
12,196
5,121
()114,481
()75,733

()2,828
442
()57,487
16,050
7,739
2,395
()33,689
1,819

4,696
2,931
375

4,493
2,152
284

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים אלה.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים
ביאור  - 1כללי:
א.

החברה עוסקת ביבוא משאיות מתוצרת איסוזו ואוטובוסים המבוססים על מכלולי איסוזו
ושיווקם בישראל .שיווק המשאיות מבוצע על ידי החברה בדרך של מכירתן או בדרך של
החכרתן בחכירות תפעוליות (ליסינג תפעולי).
בנוסף ,נותנת החברה שירותי תיקונים ,השכרה וטרייד אין למשאיות איסוזו  ,ומוכרת חלקי
חילוף למוסכים שונים.

ב.

הגדרות:
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

בעלת מניות (;)50%

תעבורה אחזקות בע"מ

בעלת מניות (;)50%

יו.בי.אי .אולטרא אוטובוסים
ישראל ( )1997בע"מ

חברה בת ( )100%המאוגדת בישראל (להלן -
יו.בי.אי).
ליו.בי.אי אין פעילות וכמו כן בוחנת החברה את המשך
הפעילות העסקית של יו.בי.אי.

חברות בנות זרות

חברות בחו"ל שיעור ההחזקה ( 100%במישרין
ובעקיפין):
;Isuzu Trucks CEE s.r.o.
;Isuzu Trucks Czech Republic s.r.o.
;Isuzu Trucks Hungary Kft.
Isuzu Trucks Polska Sp. z o.o.
.Isuzu Trucks Slovakia s.r.o.
(נכון ליום המאזן חברות אלו אינן פעילות).

צדדים קשורים

כהגדרתם בתקן חשבונאות בינלאומי מספר .24

דולר

דולר של ארה"ב.

מדד

מדד המחירים לצרכן.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית:
א.

ב.

בסיס ההצגה של הדוחות הכספיים:
)1

הדוחות הכספיים של החברה לימים  31בדצמבר  2016ו 31 -בדצמבר  2015ולשנים
שהסתיימו באותם תאריכים ,מצייתים לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
( )International Financial Reporting Standardsשהם תקנים ופרשנויות אשר
פורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות ( International Accounting
( )Standard Boardלהלן  -תקני ה.)IFRS-

)2

עיקרי המדיניות החשבונאית ,המתוארים להלן ,יושמו באופן עקבי ביחס לכל השנים
המוצגות ,אלא אם צוין אחרת.

)3

הדוחות הכספיים נערכו בהתאם למוסכמת העלות ההיסטורית ,בכפוף להתאמות בגין
שערוך נכסי יעודה לפיצויים.

)4

עריכת דוחות כספיים בהתאם לתקני ה ,IFRS-דורשת שימוש באומדנים חשבונאיים
מסוימים מהותיים .כמו כן ,היא מחייבת את הנהלת החברה להפעיל שיקול דעת
בתהליך יישום מדיניותה החשבונאית של החברה .בביאור  3ניתן גילוי לתחומים בהם
מעורבת מידה רבה של שיקול דעת או מורכבות ,או תחומים בהם יש להנחות
ולאומדנים השפעה מהותית על הדוחות הכספיים .התוצאות בפועל עשויות להיות
שונות מהותית מהאומדנים וההנחות ששימשו את הנהלת החברה.

)5

תקופת מחזור הפעילות של החברה הינה  12חודשים.

)6

החברה מנתחת את ההוצאות שהוכרו בדוח רווח והפסד לפי שיטת סיווג המבוססת על
מאפיין הפעילות של ההוצאות.

תרגום יתרות ועסקות במטבע חוץ:
)1

מטבע הפעילות ומטבע ההצגה
פריטים הנכללים בדוחות הכספיים של החברה נמדדים במטבע של הסביבה הכלכלית
העיקרית בה היא פועלת (להלן  -מטבע הפעילות) .הדוחות הכספיים מוצגים בשקל
חדש ,שהוא מטבע הפעילות ומטבע ההצגה של החברה.

)2

עסקות ויתרות
עסקות במטבע השונה ממטבע הפעילות (להלן -מטבע חוץ) מתורגמות למטבע
הפעילות באמצעות שימוש בשערי החליפין שבתוקף למועדי העסקות .הפרשי שער,
הנובעים מיישוב עסקות כאמור ומתרגום נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע
חוץ לפי שערי החליפין לתום התקופה ,נזקפים לרווח או הפסד.
רווחים והפסדים הנובעים משינוי בשערי חליפין הקשורים לאשראי ולמזומנים ושווי
מזומנים מוצגים ברווח או הפסד במסגרת "הכנסות (הוצאות) מימון".

ג.

שווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים כוללים מזומנים בקופה ,פיקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן קצר,
השקעות אחרות לזמן קצר שנזילותן גבוהה ,ותקופת ההפקדה שלהן לא עולה על  3חודשים,
אשר אינם מוגבלים בשימוש.

ד.

רכוש קבוע
הרכוש הקבוע נכלל לראשונה לפי עלות הרכישה .עלויות עוקבות נכללות בערכו של הנכס
בספרים או מוכרות כנכס נפרד ,בהתאם למקרה ,רק כאשר צפוי כי ההטבות הכלכליות
העתידיות המיוחסות לפריט יזרמו לחברה ,וכן ניתן למדוד את עלות הפריט באופן מהימן.
כאשר מוחלף חלק ברכוש הקבוע ,ערכו נגרע מהספרים .כל שאר עלויות התיקונים ועבודות
האחזקה נזקפות לרווח והפסד במהלך תקופת הדיווח בה נבעו.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)

ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
קרקע אינה מופחתת .הפחת על נכסים אחרים מחושב לפי שיטת הקו הישר ,כדי להפחית
את עלותם לערך השייר שלהם על-פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהם ,כדלהלן:
מחשבים ,ריהוט וציוד משרדי
כלי רכב ומשאיות להדגמה
ציוד מוסך
שיפורים במושכר

%
6-33
20-33
10-20
8-33

שיפורים במושכר מופחתים לפי שיטת הפחת השווה ,על פני תקופת חוזה השכירות או אורך
החיים המשוער של השיפורים ,לפי הקצר מביניהם.
ערכי השייר של הנכסים ואורך החיים השימושיים שלהם נסקרים ,ומעודכנים בהתאם לצורך,
לפחות אחת לשנה.
ירידת ערך בספרים של נכס לסכום בר השבה שלו מוכרת מיידית ,במידה שערכו בספרים
של הנכס גדול מאומדן הסכום בר ההשבה .הפחתות וירידות ערך בגין הרכוש הקבוע נזקפות
לרווח או הפסד.
רווחים או הפסדים בגין מימוש נכסים נקבעים על ידי השוואת התמורה שהתקבלה לערך
בספרים.
ה.

משאיות בהחכרה תפעולית
משאיות בחכירה תפעולית מוצגות על בסיס העלות בניכוי פחת שנצבר .הפחת מחושב לפי
שיטת הקו הישר ,כדי להפחית את עלות המשאיות בחכירה תפעולית לערך שייר שלהן
(ראה להלן).
שיעור הפחת השנתי של המשאיות בהחכרה תפעולית הינו .9%-15%
אומדן ערך השייר שנקבע עבור המשאיות שבחכירה תפעולית ,נבחן מידי תקופה ומעודכן
על פי תחזיות החברה באשר לערך השייר הצפוי בתום תקופת השימוש וזאת בהתאם
למחירי מימוש בפועל ו/או פרסומים פומביים מקובלים למחירי כלי רכב ומשאיות משומשות.
בעת קביעת הסכום בר ההשבה של המשאיות בחכירה תפעולית(ראה גם סעיף ז') ,לצורך
בחינת ירידת ערך של המשאיות ,נקבע שוויין ההוגן של המשאיות בהתאם למחירי מימוש
בפועל ו/או פרסומים פומביים מקובלים למחירי משאית משומשת.

ו.

נכסים בלתי מוחשיים
רישיונות לשימוש בתוכנות מחשב שנרכשו מהוונים על בסיס העלויות שנוצרו בגין הרכישה
וההכנה לשימוש של התוכנה הספציפית .עלויות אלה מופחתות על בסיס שיטת הקו הישר על
פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהן.
עלויות הקשורות באחזקת תוכנות מחשב מוכרות כהוצאה עם התהוותן.
עלויות פיתוח תוכנות מחשב המוכרות כנכסים ,מופחתות מנקודת הזמן בה הנכס זמין
לשימוש ,כלומר כאשר הוא במיקום ובמצב הנדרשים לו על מנת שיוכל לפעול באופן
שהתכוונה ההנהלה ,על בסיס שיטת הקו הישר על-פני אומדן אורך החיים השימושיים שלהן
(שאינו עולה על  10שנים).
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ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):

ז.

ירידת ערך של נכסים לא-כספיים
ירידה בערכם של נכסים לא כספיים נבחנת ,במידה שחלו אירועים או שינויים בנסיבות,
המצביעים על כך שערכם בספרים לא יהיה בר השבה .סכום ההפסד המוכר בגין ירידת ערך
שווה לסכום בו עולה ערכו של נכס בספרים על הסכום בר ההשבה שלו .סכום בר השבה של
נכס הוא הגבוה מבין שוויו ההוגן של הנכס ,בניכוי עלויות מכירה ,לבין שווי השימוש שלו.
נכסים לא-כספיים ,אשר חלה ירידה בערכם ,נבחנים לצורך זיהוי ביטול אפשרי של ירידת
הערך שהוכרה בגינם בכל תאריך דוח על המצב הכספי.

ח.

עלויות אשראי
עלויות בגין אשראי ספציפי וכללי הניתנות לייחוס במישרין לרכישה ,להקמה או לייצור של נכס
כשיר (נכס שנדרש פרק זמן מהותי כדי להכין אותו לשימוש המיועד שלו או למכירתו) מהוונות
כחלק מעלות הנכס ,במהלך התקופה החל מהמועד בו מתקיימים לראשונה כל התנאים
הבאים( :א) מתהוות לחברה יציאות בגין הנכס; (ב) מתהוות לחברה עלויות אשראי; וכן (ג)
היא מבצעת פעילויות הנדרשות לשם הכנת הנכס לשימושו המיועד או למכירתו .היוון עלויות
האשראי כאמור מופסק כאשר ,באופן מהותי ,הושלמו כל הפעילויות הנדרשות לשם הכנת
הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו.
עלויות האשראי שניתן לייחסן במישרין לרכישה ,להקמה או לייצור של נכס כשיר הן אותן
עלויות אשראי אשר היו נמנעות אילו היציאה בגין הנכס הכשיר לא הייתה מבוצעת.
עלויות אשראי אחרות נזקפות כהוצאה ברווח או הפסד בתקופה בה התהוו.
החברה מהוונת עלויות אשראי ספציפי ושאינו ספציפי הניתנות לייחוס לקרקע אשר נרכשה
במהלך שנת  ,2011ולמרכז שורק אשר החברה החלה בהקמתו בתחילת שנת  .2016עלויות
אלו מוכרות במסגרת סעיף הרכוש הקבוע ,ראה גם ביאור .9

ט.

נכסים פיננסיים:
)1

סיווג
הנהלת החברה קובעת את סיווג הנכסים הפיננסיים בעת ההכרה בהם לראשונה.
הנכסים הפיננסיים של החברה סווגו לקטגוריית "הלוואות וחייבים".
הלוואות וחייבים הינם נכסים פיננסיים שאינם נגזרים ,עם תשלומים קבועים או ניתנים
לקביעה ,ואשר אינם מצוטטים בשוק פעיל .ההלוואות והחייבים של החברה כלולים
בסעיפים" :מזומנים ושווי מזומנים" ו"-חייבים ויתרות חובה" המופיעים בדוחות על
המצב הכספי.

)2

הכרה ומדידה
רכישות ומכירות רגילות של נכסים פיננסיים נרשמות בספרי החברה במועד סליקת
העסקה ,שהינו המועד בו הנכס נמסר לחברה או נמסר על ידי החברה .נכסים פיננסיים
נגרעים כאשר הזכויות לקבלת תזרימי מזומנים מההשקעות פקעו או הועברו ,והחברה
העבירה את כל הסיכונים והתשואות בגין הבעלות על נכסים אלה .הלוואות וחייבים
מוצגים לפי עלות מופחתת ,על בסיס שיטת הריבית האפקטיבית.

)3

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכומים נטו מוצגים בדוח על המצב
הכספי כאשר קיימת זכות משפטית מיידית ניתנת לאכיפה לקזז את הסכומים שהוכרו,
וכן קיימת כוונה לסלק את הנכסים הפיננסיים וההתחייבויות הפיננסיות על בסיס נטו או
לממש את הנכס ולסלק את ההתחייבות בו-זמנית.
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)4

ירידת ערך נכסים פיננסיים
החברה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי האם קיימת ראייה אובייקטיבית
לירידת ערך של נכס פיננסי או של קבוצת נכסים פיננסיים .ערכו של נכס פיננסי או
ערכה של קבוצת נכסים פיננסיים נפגם והפסדים מירידת ערך מתהווים רק אם קיימת
ראייה אובייקטיבית לירידת ערך כתוצאה מאירוע אחד או יותר שהתרחשו לאחר
ההכרה לראשונה בנכס ("אירוע הפסד") ולאירוע ההפסד האמור (או לאירועי ההפסד)
יש השפעה על אומדן תזרימי המזומנים העתידיים של הנכס הפיננסי או של קבוצת
הנכסים הפיננסיים שניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
החברה בוחנת תחילה אם קיימת ראייה אובייקטיבית לירידת ערך .במידה שקיימת
ראייה כאמור ,סכום ההפסד מירידת ערך שמוכר בדוחות הכספיים נמדד כהפרש בין
הערך בספרים של הנכס לבין הערך הנוכחי של אומדן תזרימי המזומנים העתידיים
לנבוע ממנו (למעט הפסדי אשראי עתידיים שטרם התהוו) המהוונים בשיעור הריבית
האפקטיבי המקורי של הנכס הפיננסי האמור (כלומר שיעור הריבית האפקטיבי שחושב
לגביו בעת ההכרה בו לראשונה בדוחות הכספיים) .הערך בספרים של הנכס מופחת
וסכום ההפסד מוכר בדוח רווח והפסד.

י.

מלאי
המלאי נמדד לפי העלות או שווי מימוש נטו ,כנמוך שבהם .עלות המלאי כוללת את ההוצאות
לרכישת המלאי ולהבאתו למקומו ולמצבו הנוכחיים .שווי מימוש נטו הינו אומדן מחיר
המכירה במהלך העסקים הרגיל ,בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע
המכירה .העלות נקבעת כדלהלן:
 משאיות חדשות ומשומשות ואוטובוסים  -לפי עלות ספציפית.
 חלפים  -לפי ממוצע נע.
החברה בוחנת מדי תקופה את מצב המלאי וגילו ומבצעת במידת הצורך הפרשות למלאי
איטי.

יא.

לקוחות
יתרות הלקוחות מתייחסת לסכומים המתקבלים מלקוחותיה של החברה עבור סחורות
שנמכרו או שירותים שהוענקו במהלך העסקים הרגיל.
שטרות והמחאות שנתקבלו בגין מכירות באשראי לזמן ארוך והכוללים ריבית מראש מוצגים
בניכוי הריבית שטרם נצמחה הכנסה בגינה .הכנסות הריבית נזקפות לרווח והפסד עם
התהוותן כהכנסות מימון.
לקוחות מוכרים לראשונה בשוויים ההוגן ,ונמדדים לאחר מכן בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית ,בניכוי הפרשה לחובות מסופקים.
ההפרשה לחובות מסופקים נקבעת באופן ספציפי בגין חובות בטיפול משפטי ,שלהערכת
הנהלת החברה ,גבייתם מוטלת בספק .כמו כן ,החברה רושמת הפרשה לחובות מסופקים
על פי שיעור מסוים מסך החובות של קבוצות לקוחות המוערכות באופן קולקטיבי בגין ירידת
ערך ,בהתבסס על גיל החובות .חובות לקוחות שחלה ירידה בערכם ,ייגרעו במועד בו ייקבע
שחובות אלה אינם ניתנים לגבייה.

יב .

הון המניות
מניות רגילות של החברה מסווגות כהון מניות.
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יג .

ספקים
יתרות הספקים כוללות התחייבויות של החברה לשלם עבור טובין או שירותים שנרכשו
מספקים במהלך העסקים הרגיל.
יתרות ספקים מוכרות לראשונה בשווי הוגן ,ולאחר מכן נמדדות בעלות מופחתת ,על בסיס
שיטת הריבית האפקטיבית.

יד.

מסים שוטפים ונדחים
הוצאות המס לשנים המדווחות כוללות מסים שוטפים ,מסים בגין שנים קודמות ומסים נדחים.
המסים מוכרים בדוחות על הרווח הכולל.
הסכום שנזקף כמסים שוטפים מחושב על בסיס חוקי המס שנחקקו ,או שחקיקתם הושלמה
למעשה לתאריך הדוח על המצב הכספי ,במדינות בהן החברה פועלת ומפיקה הכנסה
חייבת .הנהלת החברה בוחנת מדי תקופה את היבטי המס החלים על הכנסתה החייבת
לצרכי מס ,בהתאם לדיני המס הרלבנטיים ,ויוצרת הפרשות בהתאם לצורך.
החברה מכירה במסים נדחים באופן מלא ,על בסיס שיטת ההתחייבות ,בגין הפרשים זמניים
בין הסכומים של הנכסים וההתחייבויות ,הכלולים בדוחות הכספיים  ,לבין הסכומים שיובאו
בחשבון לצרכי מס .עם זאת ,מסים נדחים אינם מוכרים ,אם ההפרשים הזמניים נוצרים בעת
ההכרה הראשונית בנכס או בהתחייבויות ,שלא במסגרת צירוף עסקים ,אשר במועד העסקה
אין להם כל השפעה על הרווח או ההפסד -בין אם החשבונאי או זה המדווח לצרכי מס .סכום
המסים הנדחים על ההכנסה נקבע בהתאם לשיעורי המס (וחוקי המס) שנחקקו או שחקיקתם
הושלמה למעשה נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי וצפויים לחול כאשר נכסי המס ימומשו
או שהתחייבויות המס הנדחות ייושבו.
ההכרה בנכסי מסים נדחים נעשית בגין הפרשים זמניים הניתנים לניכוי לצרכי מס ,בגבולות
סכום הפרשים ,שצפוי כי ניתן יהיה לנצלם בעתיד כנגד הכנסות חייבות במס.
נכסי מסים נדחים והתחייבויות מסים נדחות מקוזזים אם ורק אם:
-

קיימת זכות משפטית ניתנת לאכיפה לקיזוז נכסי מסים שוטפים כנגד התחייבויות מסים
שוטפים; וכן
נכסי המסים הנדחים והתחייבויות המסים הנדחים מתייחסים למסים על הכנסה
המוטלים על ידי אותה רשות מס על אותה ישות חייבת או על ישויות שונות החייבות
במס אשר מתכוונות לסלק את היתרות על בסיס נטו.
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טו.

הטבות עובדים:
)1

התחייבות לפיצויי פרישה
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה בישראל ובהתאם לנוהג של החברה ,חייבת
החברה בתשלום פיצויי פרישה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות
מסוימות .התחייבות החברה לתשלום פיצויי פרישה מטופלת כתוכנית להטבה מוגדרת.
בהתאם להתחייבות החברה לעובדים סכומי ההטבות שיקבל העובד הזכאי לפיצויים
בעת פרישה ,מתבססות על מספר שנות הוותק ומשכורתו האחרונה.
ההתחייבות לפיצויי פרישה המוצגת בדוח על המצב הכספי הנה הערך הנוכחי של
ההתחייבות להטבה מוגדרת לתאריך הדוח על המצב הכספי ,בניכוי השווי ההוגן של
נכסי התכנית .ההתחייבות להטבה מוגדרת נמדדת על בסיס שנתי ,על ידי אקטואר ,על
בסיס שיטת ה.Projected Unit Credit method -
הערך הנוכחי של ההתחייבות נקבע באמצעות היוון תזרימי המזומנים העתידיים
הצפויים (לאחר שנלקח בחשבון שיעור צפוי של עליית שכר) ,על בסיס שיעורי הריבית
של אגרות חוב קונצרניות הנקובות במטבע שבו ישולמו ההטבות ,ואשר תקופתן עד
לפירעון קרובה לתקופת ההתחייבויות המתייחסות לפיצויי הפרישה.
החברה זוקפת מדידות מחדש של ההתחייבות (הנכס) נטו בגין הטבה מוגדרת לרווח
כולל אחר ,בתקופה בה נבעו .מדידות מחדש אלה נוצרות כתוצאה משינויים בהנחות
אקטואריות ,משוני בין הנחות שהונחו בעבר לבין התוצאות בפועל ומהפרשים בין
התשואה על נכסי התוכנית לסכומים שנכללו בריבית נטו על ההתחייבויות (הנכס) נטו
בגין הטבה מוגדרת.
עלויות בגין שירותי עבר מוכרות באופן שוטף בדוח רווח או הפסד.
היעודות לפיצויים נמדדות לפי שוויין ההוגן .היעודות האמורות מהוות נכסי תכנית
כהגדרתם ב ,IAS 19 -ועל כן קוזזו מיתרת ההתחייבות בגין יחסי עובד-מעביד לצורכי
ההצגה בדוח על המצב הכספי.

)2

דמי חופשה והבראה
במסגרת החוק ,זכאי כל עובד לימי חופשה ודמי הבראה ,כאשר שניהם מחושבים על
בסיס שנתי .הזכאות מתבססת על משך תקופת ההעסקה .החברה זוקפת התחייבות
והוצאה בגין דמי חופשה והבראה ,בהתבסס על ההטבה שנצברה עבור כל עובד.

טז.

הפרשות
הפרשות מוכרות כאשר לחברה מחויבות קיימת ,משפטית או משתמעת ,כתוצאה מאירועים
מהעבר; צפוי כי יידרש תזרים שלילי של משאבים לצורך סילוק המחויבות; וכן ניתן לערוך
אומדן מהימן של סכום המחויבות .החברה אינה מכירה בהפרשות בגין הפסדים תפעוליים
עתידיים.
כאשר קיימות מספר מחויבויות דומות ,הסבירות שיידרש תזרים שלילי לצורך סילוקן נקבעת
על ידי בחינת סוג המחויבויות בכללותן .הפרשה מוכרת אף אם הסבירות של תזרים שלילי
לצורך סילוק כל אחד מהפריטים הנכללים באותו סוג מחויבויות הנה נמוכה.
הפרשות נמדדות בהתאם לערך הנוכחי של תזרימי המזומנים החזויים שידרשו ליישוב
המחויבות ,המחושב באמצעות שימוש בשיעור היוון לפני מס ,המשקף הערכות שוק שוטפות
לגבי ערך הזמן של הכסף והסיכונים הספציפיים למחויבות .הגידול בהפרשה עקב חלוף הזמן
מוכר כהוצאת ריבית.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
יז.

מכשירים פיננסיים נגזרים ופעילויות גידור
מכשירים פיננסיים נגזרים מוכרים לראשונה בשווי הוגן במועד ההתקשרות בחוזה הנגזר,
ונמדדים מחדש בתקופות עוקבות בשוויים ההוגן .שיטת ההכרה ברווח או בהפסד ,הנובעים
משינויים בשווי ההוגן ,תלויה בשאלה האם המכשיר הנגזר מיועד כמכשיר מגדר ,ובמקרה
שכן ,בטבעו של הפריט המוגן.
המכשירים הפיננסים הנגזרים בהם התקשרה החברה לא יועדו על ידיה לצורכי גידור .לפיכך,
שינויים בשווי ההוגן של מכשירים נגזרים אלה מוכרים באופן שוטף בדוח על הרווח הכולל
במסגרת סעיף המימון.

יח.

הכרה בהכנסות
הכנסות החברה נמדדות לפי השווי ההוגן של התמורה שהתקבלה או התמורה שהחברה
זכאית לקבל בגין מכירות ושירותים שסופקו במהלך העסקים הרגיל של פעילות החברה.
ההכנסות מוצגות נטו ממע"מ ,החזרות ,זיכויים והנחות ולאחר ביטול הכנסות בין מחלקות
החברה.
החברה מכירה בהכנסה ,כאשר סכום ההכנסה ניתן למדידה באופן מהימן ,צפוי כי ההטבות
הכלכליות העתידיות יזרמו לישות ,ובהתקיים קריטריונים ספציפיים בגין כל אחת מפעילויות
החברה ,כמתואר להלן .סכום ההכנסה אינו נחשב כניתן למדידה באופן מהימן ,עד שכל
ההתניות המתייחסות למכירה יושבו .החברה מבססת את אומדניה על ניסיון העבר,
בהתחשב בסוג הלקוח ,סוג העסקה והפרטים המיוחדים לכל הסדר.
)1

הכנסות ממכירת כלי רכב וחלפים
הכנסות ממכירת משאיות ,אוטובוסים וחלפים מוכרות כאשר הועברו כל הסיכונים
והתשואות המשמעותיים הנגזרים מהבעלות על הסחורות לקונה והמוכרת אינה שומרת
על מעורבות ניהולית נמשכת .תנאים אלה מתקיימים בדרך כלל במועד מסירת כלי
הרכב והחלפים ללקוחות.

)2

מכירות מסוג "חייב והחזק" )(Bill and Hold
ההכנסות ממכירות מסוג "חייב והחזק" מוכרות לפני המסירה הסופית ללקוחות (להלן -
המסירה) ,כאשר מתקיימים התנאים הבאים:
א)
ב)
ג)
ד)
ה)

)3

צפוי שהמסירה תתבצע;
הפריט נמצא בהישג יד  ,ניתן לזיהוי ומוכן למסירה לקונה במועד ההכרה במכירה;
הקונה מאשר במפורש ,בדרך כלל בכתב ,את הוראות המסירה הנדחית;
הוראות המסירה כאמור בסעיף ג לעיל נוקבות במועד קבוע למסירת הסחורות
והמועד הוא סביר ועקבי עם המטרה העסקית של הקונה ; וכן
חלים תנאי תשלום רגילים .

הכנסות ממתן שירותים
ההכנסות ממתן שירותי מוסך מוכרות בהתאם לשלב ההשלמה של העסקה בתאריך
המאזן הדוח על המצב הכספי.
לחברה הכנסות מראש בגין התיקונים החזויים בתקופת האחריות הניתנת על ידיה
לרוכשי משאיות חדשות ,בשל התיקונים הצפויים בתקופה שמעבר לתקופת האחריות
הרגילה הניתנת על ידי היצרן (תקופה נוספת של שנה עד  3שנים) .הכנסות אלה
מטופלות כהכנסות מראש והן מופחתות על פני התקופה הנוספת בקו ישר.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
)4

הכנסות מהחכרה תפעולית של משאיות
הסכמי החכירה שמבצעת החברה ,במסגרתם שיעור מהותי של הסיכונים והתשואות של
הבעלות נשמרים בידי החברה (המחכיר) ,מסווגים כחוזי חכירה תפעולית .הכנסות
מהחכרה תפעולית של משאיות מוכרות לפי שיטת הקו הישר על פני תקופת החכירה.

)5

הכנסות ריבית
הכנסות מעסקאות מכירה באשראי ,הכוללות עסקת מימון ,נרשמות בערכן הנוכחי כך
שההפרש בין השווי ההוגן של העסקה לסכום הנקוב של התמורה מוכר בדוחות על הרווח
הכולל כהכנסות מימון ,תוך שימוש בשיטת הריבית האפקטיבית.

יט.

פעילויות שהופסקו
פעילויות אשר מומשו או מסווגות כמוחזקות למכירה מהוות פעילויות שהופסקו כאשר הן
מייצגות תחום פעילות עסקית או אזור גיאוגרפי של פעילויות שהוא עיקרי ונפרד ,או מהווה
חלק מתכנון יחיד ומתואם למימוש של תחום פעילות עסקית ,או איזור גיאוגרפי של פעילויות,
שהוא עיקרי ונפרד או מהווה חברה בת שנרכשה בלעדית למטרת מכירה מחדש .הכנסות
והוצאות אשר שייכות לפעילויות שהופסקו מוצגות בדוח על הרווח הכולל ,נטו ,בניכוי מסים
על הכנסה בכל השנים המוצגות במסגרת סעיף "רווח (הפסד) לשנה מפעילות שהופסקה".

כ.

תקני דיווח כספי בינלאומיים חדשים ,תיקונים לתקנים ופרשנויות חדשות:
תקנים ותיקונים לתקנים קיימים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה באימוצם
המוקדם:
א) תקן דיווח כספי בינלאומי " - 9מכשירים פיננסיים" (להלן .)IFRS 9 -
 IFRS 9עוסק בסיווג ,מדידה והכרה של נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות.
הגרסה המלאה של  IFRS 9פורסמה בחודש יולי  .2015תקן זה מחליף את
ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות בינלאומי " 39מכשירים פיננסיים :הכרה
ומדידה" (להלן  )IAS 39 -באשר לסיווג ומדידת מכשירים פיננסיים IFRS 9 .מותיר
על כנו את מודל המדידה המעורב למדידת נכסים פיננסיים אך מפשט אותו וקובע
שלוש קטגוריות עיקריות :עלות מופחתת ,שווי הוגן דרך רווח כולל אחר ושווי הוגן
דרך רווח או הפסד .הסיווג מבוסס על המודל העסקי של הישות ועל מאפייני תזרים
המזומנים החוזי של הנכס הפיננסי .השקעות במכשירים הוניים תימדדנה בשווי הוגן
דרך רווח או הפסד .עם זאת ,הנהלת הישות יכולה לבחור ,במועד ההכרה
בראשונה ,באופן בלתי-הפיך ,להציג את השינויים בשווי ההוגן של מכשיר הוני
ברווח כולל אחר ,ללא סיווג מחדש לרווח והפסד ).(recycling
התקן מציג מודל חדש לירידת ערך של נכסים פיננסיים ,המבוסס על הפסדי
האשראי הצפויים (" .)"Expected Credit Loss Modelמודל זה מחליף את המודל
הקיים ב ,IAS 39-המבוסס על הפסדים שהתרחשו )".("Incurred loss model
המודל לבחינת ירידת ערך המבוסס על הפסדי אשראי צפויים כולל גישה המבוססת
על שלושה שלבים ,הנקבעים בהתאם לשינויים בסיכון האשראי של הנכס הפיננסי.
כל שלב קו בע כיצד יש למדוד את הפסדי האשראי וכיצד יש ליישם את שיטת
הריבית האפקטיבית .כמו כן ,עבור נכסים פיננסיים שאין להם מרכיב מימון
משמעותי ,כגון חייבים ,ניתן ליישם שיטה פשוטה יותר .במועד ההכרה לראשונה
בנכס הפיננסי ,על הישות להכיר בהפסד בגובה ההפסד הצפוי ב 12-החודשים
הקרובים ,או בהפסד הצפוי לכל אורך חיי המכשיר עבור יתרת חייבים ,אלא אם
הנכס נחשב כבעל "דירוג אשראי פגום".
לגבי סיווג ומדידת התחייבויות פיננסיות לא חלו שינויים ,למעט ההכרה בשינוי
בהתחייבויות שיועדו לשווי הוגן דרך רווח או הפסד ,הנובע מסיכון האשראי העצמי
של הישות ,ברווח כולל אחר.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
 IFRS 9מקל את הדרישות לבחינת אפקטיביות של גידור על ידי החלפת הדרישה
לעמידה בקווים מנחים כמותיים ברורים לבחינת אפקטיביות של גידורIFRS 9 .
דורש כי יהיה יחס כלכלי בין המכשיר המגדר לבין הפריט המגודר ,וכי "יחס הגידור"
יהיה זהה ליחס הגידור בו הנהלת הישות משתמשת בפועל לצורכי ניהול הסיכונים
שלה .התקן משמר את הדרישה לתיעוד במשך כל תקופת הגידור ,אך התיעוד
שונה מזה הנדרש לפי .IAS 39
התקן ייושם באופן רטרוספקטיבי החל מתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר
 .2018בהתאם להוראות  ,IFRS 9יישומו המוקדם אפשרי.
החברה לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  IFRS 9על דוחותיה
הכספיים ,אולם להערכתה ליישום  IFRS 9לא צפויה להיות השפעה משמעותית על
הדוחות הכספיים.
ב) תקן דיווח כספי בינלאומי " 15הכנסות מחוזים עם לקוחות" (להלן )IFRS 15 -
 IFRS 15יחליף עם יישומו לראשונה את ההנחיות בנושא ההכרה בהכנסה הקיימות
כיום בתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים.
עקרון הליבה של  IFRS 15הינו כי יש להכיר בהכנסה מחוזים עם לקוחות בדרך
המשקפת את העברת השליטה בסחורות או בשירותים המסופקים ללקוחות
במסגרת החוזים ,בסכומים המשקפים את התמורה אשר הישות צופה כי תהיה
זכאית לקבל בגין אותם סחורות או שירותים.
 IFRS 15קובע מודל יחיד להכרה בהכנסה ,לפיו הישות תכיר בהכנסה בהתאם
לעיקרון הליבה האמור על ידי יישום חמישה שלבים:
( )1זיהוי החוזה עם הלקוח.
( )2זיהוי מחויבויות הביצוע בחוזה.
( )3קביעת מחיר העסקה.
( )4ייחוס מחיר העסקה למחויבויות הביצוע השונות בחוזה.
( )5הכרה בהכנסה כאשר מבוצעת כל אחת ממחויבויות הביצוע.
 IFRS 15מתייחס לטיפול החשבונאי במגוון רחב של נושאים הקשורים ביישום
המודל האמור ,ביניהם :הכרה בהכנסה מתמורה משתנה שנקבעה בחוזה ,תיאום
למחיר העסקה שנקבע בחוזה בכדי לשקף את ערך הזמן של הכסף ועלויות השגה
וקיום של חוזה.
התקן מרחיב את דרישות הגילוי ביחס להכנסות ,ובין היתר דורש מתן מידע כמותי
ואיכותי בנוגע לשיקולי דעת משמעותיים של ההנהלה אשר הובאו בחשבון לשם
קביעת ההכנסה שהוכרה.
ביום  22ביולי  ,2015פרסם ה IASB-הודעה על החלטתו לדחות בשנה את מועד
היישום לראשונה של התקן ,כך שהתקן ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות
שנתיות המתחילות ביום  1בינואר  2018או לאחריו ,בהתחשב בהקלות המפורטות
בהוראות המעבר ל .IFRS 15 -בהתאם להוראות  ,IFRS 15יישומו המוקדם
אפשרי.
החברה לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  IFRS 15על דוחותיה
הכספיים ,אולם להערכתה ליישום  IFRS 15לא צפויה להיות השפעה משמעותית
על הדוחות הכספיים.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 2עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך):
ג)

תקן דיווח כספי בינלאומי " 16חכירות" (להלן )IFRS 16 -
 IFRS 16יחליף עם יישומו לראשונה ,את ההנחיות הקיימות כיום בתקן חשבונאות
בינלאומי " 17חכירות" (" .)"IAS 17התקן עוסק בהכרה ,מדידה ,הצגה וגילוי של
חכירות ,וצפוי להיות בעל השפעה משמעותית בעיקר על הטיפול החשבונאי
המיושם על ידי הצד החוכר בעסקת חכירה.
 IFRS 16משנה את ההנחיות הקיימות ב ,IAS 17-ודורש מחוכרים להכיר
בהתחייבות בגין חכירה ,המשקפת את תשלומי החכירה העתידיים ,ומנגד ב"נכס
בגין זכות שימוש" ,וזאת בהתייחס לכלל חוזי החכירה (למעט האמור להלן) ,ללא
הבחנה בין חכירה מימונית לבין חכירה תפעולית IFRS 16 .פוטר חוכרים מיישום
הוראותיו עבור חכירות לטווח קצר ועבור חכירות בהן הנכס נשוא החכירה הינו בעל
ערך נמוך.
עבור מחכירים ,כללי החשבונאות במסגרת  IFRS 16נותרו כמעט זהים לאלה שב-
 , IAS 17כך שמחכירים ימשיכו ויסווגו חכירות ,כחכירות תפעוליות או כחכירות
מימוניות ,בדומה לכללים שב.IAS 17-
 IFRS 16משנה גם את הגדרת "חכירה" ואת אופן הבחינה באם חוזה מכיל חכירה.
 IFRS 16ייושם באופן רטרוספקטיבי לגבי תקופות שנתיות המתחילות ביום
 1בינואר  2019או לאחריו ,בהתחשב בהקלות המפורטות בהוראות המעבר
ל .IFRS 16 -בהתאם להוראות  ,IFRS 16יישומו המוקדם אפשרי רק עבור ישויות
שתיישמנה את הוראות  IFRS 15לפני או בד בבד עם יישומו המוקדם של IFRS
.16
החברה לא סיימה עדיין את בחינת השפעתו הצפויה של  IFRS 16על דוחותיה
הכספיים ,אולם להערכתה ליישום  IFRS 16לא צפויה להיות השפעה משמעותית
על הדוחות הכספיים.

ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים
אומדנים ושיקולי דעת נבחנים באופן מתמיד ומבוססים על ניסיון העבר ועל גורמים נוספים ,לרבות
ציפיות ביחס לאירועים עתידיים ,שנחשבות לסבירות ,לאור הנסיבות הקיימות.
אומדנים והנחות חשבונאיים מהותיים
החברה מגבשת אומדנים והנחות בנוגע לעתיד .מעצם טבעם ,נדיר שהאומדנים החשבונאיים
המתקבלים יהיו זהים לתוצאות המתייחסות בפועל.
בעת הכנת הדוחות הכספיים ,נדרשת ההנהלה להפעיל שיקול דעת ולהסתייע באומדנים ,הערכות
והנחות המשפיעים על יישום המדיניות החשבונאית ועל הסכומים המדווחים של נכסים,
התחייבויות ,הכנסות והוצאות .האומדנים וההנחות שבבסיסם נסקרים ,באופן שוטף .השינויים
באומדנים החשבונאיים נזקפים בתקופה בה נעשה השינוי באומדן.
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הוודאות לתאריך בדוח על המצב
הכספי ואומדנים קריטיים שחושבו על ידי החברה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות ,עשויים
לשנות את ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנת הדיווח הבאה:
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 3אומדנים ושיקולי דעת חשבונאיים מהותיים (המשך):
א.

פחת צי כלי רכב בהחכרה תפעולית
פחת צי כלי הרכב להשכרה הינו האומדן המהותי ביותר שזוהה על ידי החברה .צי כלי הרכב
להשכרה מופחת על פני אורך החיים השימושי הצפוי שלו .בדבר אומדני שיטת הפחת ,אורך
החיים השימושיים וערכי השייר ראה ביאור  2ה'.

ב.

ירידת ערך נכסים
החברה בוחנת בכל תאריך דוח על המצב הכספי אם אירעו אירועים או חלו שינויים בנסיבות
המצביעים על כך שחלה ירידת ערך באחד או יותר מהנכסים הלא כספיים .בהתקיים סימנים
לירידת ערך ,נערכת בחינה באם הסכום בו מוצגת ההשקעה בנכס ניתן להשבה מתוך
תזרימי המזומנים המהוונים הצפויים מאותו הנכס ,ובמידת הצורך נרשמת הפרשה לירידת
ערך עד גובה הסכום שהינו בר השבה .היוון תזרימי המזומנים מחושב לפי שיעור ניכיון
המתאים לתזרים המזומנים שינבעו מהנכס .קביעת האומדנים של תזרימי המזומנים
מתבססת על ניסיון העבר של נכס זה או נכסים דומים ,ועל מיטב הערכת החברה לגבי
התנאים הכלכליים שישררו במהלך יתרת אורך החיים השימושיים של הנכס.

ביאור  - 4חייבים ויתרות חובה:
א.

לקוחות:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
יתרת לקוחות מורכבת כדלקמן:
חובות פתוחים
המחאות לגבייה וכרטיסי אשראי בניכוי ריבית
מראש
בניכוי  -הפרשה לחובות מסופקים
יתרת לקוחות  -נטו

22,200
12,418

19,475
9,446

()526
34,092

()617
28,304

נכון ליום  31בדצמבר  ,2016יתרות חוב לקוחות בסך  6,339אלפי ש"ח ( 31בדצמבר
 701 -2015אלפי ש"ח) חורגות ממועד התשלום החוזי אך החברה לא הכירה בגינן
בהפרשה לחובות מסופקים .יתרות אלה קשורות למספר לקוחות בלתי-תלויים ,ועל פי
ניסיונה של החברה מהשנים האחרונות ,יפרעו לקוחות אלו את חובותיהם במלואם.
נכון ליום  31בדצמבר  ,2016הכירה החברה בהפרשה לחובות מסופקים בגין יתרות
לקוחות בסך כולל של  556אלפי ש"ח ( 31בדצמבר  642 – 2015אלפי ש"ח).
סך ההפרשה נכון ליום  31בדצמבר  2016עומד על סך של  526אלפי ש"ח
( 31בדצמבר  617 – 2015אלפי ש"ח) ,ההערכה היא כי חלק מיתרת חובות אלה צפויה
להיפרע.
 )1גיול יתרת חובות אלה הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
6
550
556

עד  6חודשים
יותר מ 6-חודשים
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130
512
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 4חייבים ויתרות חובה (המשך):
 )2התנועה בהפרשה לחובות מסופקים הינה כדלקמן:
2015
2016
אלפי ש"ח
יתרה לתחילת השנה
הפרשה לחובות מסופקים בניכוי סכומים
שהופרשו בעבר ולא נוצלו
חובות שנמחקו במהלך השנה כחובות
אבודים
יתרה לגמר השנה

617

505

59

211

()150
526

()99
617

סכומים הנזקפים להפרשה לחובות מסופקים או משוחררים ממנה נכללו במסגרת סעיפי
ההוצאות הרלוונטיים בדוחות על הרווח הכולל .סכומים הנזקפים להפרשה נמחקים בדרך-
כלל כאשר לא צפוי לגבות מזומנים נוספים.
להלן ניתוח יתרת חובות פתוחים בניכוי הפרשה לחובות מסופקים לפי תקופת הפיגור
בגביה ביחס לתאריך הדוח על המצב הכספי.
לקוחות
שטרם
הגיע מועד
פירעונם
(ללא פיגור
בגבייה)

לקוחות שמועד פירעונם עבר והפיגור בגבייתם הינו
עד  30יום

60-30
יום

120-90
יום

90-60
יום

מעל 120
יום

סך הכל

 31בדצמבר 2016

15,335

5,223

800

159

-

157

21,674

 31בדצמבר 2015

18,157

439

87

-

90

85

18,858

 )3בתחום הליסינג התפעולי משכירה החברה ללקוחותיה משאיות לתקופות משתנות.
להלן דמי הליסינג אשר חזויים להתקבל בהתאם להסכמים שנחתמו עם לקוחות אלה
נכון לתאריך הדוח על המצב הכספי:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
102,231
92,082
79,578
60,271
34,263
12,996
381,421

עד שנה
משנה עד שנתיים
משנתיים ועד שלוש שנים
משלוש שנים ועד ארבע שנים
מארבע שנים ועד חמש שנים
מעל חמש שנים
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86,913
72,400
60,675
48,064
29,021
11,783
308,856

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 4חייבים ויתרות חובה (המשך):
ב.

אחרים:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
89
3,503
3,249
2,164
381
104
9,490

עובדים
מוסדות
הכנסות לקבל
הוצאות מראש
מקדמות לספקים
אחרים

112
1,699
1,988
63
3,862

היתרות הכלולות במסגרת "חייבים ויתרות חובה  -אחרים" בגין פריטים כספיים אינן כוללות
חובות מסופקים ואינן כוללות סכומים שעבר מועד פירעונם.
ג.

מידע נוסף על החייבים ויתרות החובה:
ערכם בספרים של החייבים ויתרות החובה מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר
שהשפעת ההיוון אינה מהותית.
החשיפה המרבית לסיכוני אשראי לתאריך הדוח על המצב הכספי ,בגין יתרות החייבים
ויתרות חובה ,הינה הערך בספרים של כל קבוצת החייבים ויתרות החובה כאמור לעיל
בניכוי היתרות הלא כספיות (הנובעות מהוצאות מראש) ,דהיינו סך של  41,418אלפי ש"ח
( 31בדצמבר  30,178 – 2015אלפי ש"ח) .החברה אינה מחזיקה בבטוחה כלשהי בגין
יתרות חובה אלה.

ביאור  - 5מלאי:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
95,142
7,115
4,850
107,107

כלי רכב חדשים
כלי רכב משומשים
חלפים

49,442
4,477
2,378
56,297

ליום  31בדצמבר  ,2016יתרות המלאי המוצגות בשווי הוגן בניכוי עלויות מכירה כוללות סך
של  565אלפי ש"ח ו 1,468-אלפי ש"ח בגין כלי רכב חדשים וכלי רכב משומשים,
בהתאמה.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 6לקוחות לזמן ארוך:
לקוחות בהסדרי תשלומים:

שיעור ריבית

0-8.9%

המחאות נושאות ריבית
בניכוי  -ריבית מראש
בניכוי  -חלויות שוטפות

מועדי הפירעון:
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית

 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
9,767
484
9,283
4,346
4,937

6,096
347
5,749
2,662
3,087

4,346
3,221
1,509
207
9,283

2,662
1,727
1,024
336
5,749

ביאור  - 7הטבות לאחר סיום העסקה:
א.

התחייבות בגין סיום יחסי עובד-מעביד
בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה שבתוקף ,חייבת החברה בתשלום פיצויי פרישה
ו/או פנסיה לעובדים שיפוטרו או שיפרשו מעבודתם בנסיבות מסוימות .סכומי ההטבות
שיקבל עובד שיהיה זכאי לפיצויים בעת פרישה כאמור ,מתבססים על מספר שנות הוותק שלו
ומשכורתו האחרונה.
בנוסף ,בהתאם לחוקי העבודה ולהסכמי העבודה שבתוקף ,לרבות צו הרחבה (נוסח משולב)
לפנסיה חובה לפי חוק הסכמים קיבוציים ,התשי"ז( 1957-להלן  -צו ההרחבה) ,מחויבת
החברה בביצוע הפקדות לקופות גמל ,קרנות פנסיה או קרנות אחרות כיוצא באלה (להלן -
הקופות) ,לשם כיסוי ביטוח פנסיוני של עובדיה לשם כיסוי חלק ממחויבותה לפיצויי פיטורים
לעובדיה.
בכפוף לתנאים האמורים בצו ההרחבה ,הפקדות החברה כאמור בגין פיצויי פיטורים
המחויבות מכוח צו ההרחבה ,וכן הפקדות החברה שלגביהן בחרה החברה שיבואו "במקום
פיצויי פיטורים" והודיעה על כך באופן המפורט בצו ההרחבה ,באות במקום תשלום פיצויי
פיטורים בהתאם לסעיף  14לחוק פיצויי פיטורים ,בגין השכר ,הרכיבים ,התקופות והשיעורים
בגינם נעשתה ההפקדה בלבד (להלן  -הפקדות לפי סעיף .)14
בגין יתרת מחויבות החברה לפיצויי פיטורים שאינה מכוסה באמצעות הפקדות לפי סעיף ,14
לרבות בגין תקופות העסקה שקדמו למועד כניסתו לתוקף של צו ההרחבה (להלן  -יתרת
המחויבות לפיצויים) ,מפקידה החברה באופן שוטף כספים לקופות גמל אישיות לפיצויים על
שם העובדים .סכומים שהופקדו כאמור הינם על חשבון יתרת המחויבות לפיצויים ואינם באים
במקום פיצויי פיטורים .בגין יתרת המחויבות לפיצויים החברה אינה מחויבת לרמת הפקדה
מינימלית כלשהי.
התחייבות החברה לביצוע הפקדות לכיסוי ביטוח פנסיוני של עובדיה וכן התחייבות החברה
לביצוע הפקדות לפי סעיף  ,14המכוסות עלי ידי ההפקדות השוטפות  ,מהוות תכניות
להפקדה מוגדרת ככל שלא קיימת לחברה מחויבות משפטית או משתמעת לבצע הפקדות
נוספות או לשלם סכומים נוספים לעובד בסיום העסקתו ,במצב שבו לא יהיה די בנכסים
שנצברו בקופות או בקרנות כדי לשלם את כל הטבות העובד המתייחסות לשירות העובד
בתקופה השוטפת ובתקופות קודמות .סכומים שהופקדו במסגרת תכניות הפקדה מוגדרת
כאמור אינם כלולים בדוחות על המצב הכספי.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 7הטבות לאחר סיום העסקה (המשך):
יתרת המחויבות לפיצויים מהווה תכנית להטבה מוגדרת אשר חושפת את החברה לסיכון
אקטוארי (בעיקר שעליות השכר תהינה גבוהות מהחזוי) ולסיכון השקעה (שהתשואות על
הנכסים שהושקעו בקופות הגמל האישיות לפיצויים תהינה נמוכות מהחזוי) .ההשקעות
המבוצעות בקופות הגמל האישיות לפיצויים מנוהלות על ידי החברות המנהלות של הקופות
וכפופות לתקנות שונות ולפיקוח של אגף שוק ההון ביטוח וחיסכון במשרד האוצר (לרבות
לגבי דרכי ההשקעה).
ב.

תכניות להטבה מוגדרת
כאמור לעיל ,לחברה התחייבות לתשלומי פיצויים לעובדיהן המהוות תכניות הטבה מוגדרת.
בגין התחייבות זו קיימים יעודות לפיצויים וביטוחי מנהלים בהם מפקידה החברה כספים.
סכומי ההתחייבויות לפיצויים ,נטו ,הכלולים בדוחות על המצב הכספי לימים  31בדצמבר
 2016ו 2015-משקפים את הפער שבין ההתחייבות לפיצויי פרישה לבין נכסי תכניות
הפיצויים ,כמפורט ב-ד' להלן.

ג.

הסכומים המוצגים בדוח על המצב הכספי:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הערך הנוכחי של המחויבויות הנובעות מתכניות
הממומנות (במלואן או בחלקן)
השווי ההוגן של נכסי התוכנית
בניכוי נכסים אחרים בגין הטבות לעובדים

8,986
()7,687
()943

8,903
()7,624
()936

התחייבות נטו בדוח על המצב הכספי

356

343
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ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 7הטבות לאחר סיום העסקה (המשך):
ד.

התנועה בהתחייבות נטו:
ערך נוכחי
של
המחויבות
יתרה ליום  1בינואר 2016
עלות שירות שוטף
הוצאות (הכנסות) ריבית
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו:
התשואה על נכסי התכנית ,למעט סכומים שנכללו בהכנסות
הריבית
רווחים אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות
הפסדים אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות פיננסיות
רווחים אקטואריים הנובעים מסטיות מול עזיבות בפועל
שינוי בהשפעה של תקרת הנכס ,למעט סכומים שנכללו
בהכנסות הריבית
הפקדות לתוכנית:
הפקדות המעביד
תשלומים מהתוכנית:
סילוקים
יתרה ליום  31בדצמבר 2016

8,903
1,705
270
10,878
()56
49
()187

()320
-

320
()56
49
()187

31
()163

()38
()358

69
195

-

()1,550

()1,550

()1,729
8,986

()1,390
()7,687

()339
1,299

ערך נוכחי
של
המחויבות
יתרה ליום  1בינואר 2015
עלות שירות שוטף
הוצאות (הכנסות) ריבית
מדידות מחדש של ההתחייבות נטו:
התשואה על נכסי התכנית ,למעט סכומים שנכללו בהכנסות
הריבית
רווחים אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות דמוגרפיות
רווחים אקטואריים הנובעים משינויים בהנחות פיננסיות
הפסדים אקטואריים הנובעים מתיאומים בהתאם לניסיון
רווחים אקטואריים הנובעים מסטיות מול עזיבות בפועל
שינוי בהשפעה של תקרת הנכס ,למעט סכומים שנכללו
בהכנסות הריבית

שווי הוגן
של נכסי
יתרה
התוכנית
אלפי ש"ח
1,279
()7,624
1,705
9
()261
2,993
()7,885

8,103
1,532
285
9,920

שווי הוגן
של נכסי
יתרה
התוכנית
אלפי ש"ח
1,221
()6,882
1,264
285
()268
2,770
()7,150
231

231
()169
()66
64
()357

43
274

153
()144

הפקדות לתוכנית:
הפקדות המעביד
תשלומים מהתוכנית:
סילוקים

()1,476

()1,476

()599

728
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יתרה ליום  31בדצמבר 2015

8,903

()7,624

1,279

24

()169
()66
64
()357
110
()418

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 7הטבות לאחר סיום העסקה (המשך):
ה.

הנחות אקטואריות
להלן ההנחות האקטואריות המשמעותיות ששימשו כדי לקבוע את הערך הנוכחי של
המחויבות להטבה מוגדרת:
 31בדצמבר
2015
2016
שיעור ההיוון
3.4%
3.4%
שיעור עליית המדד
1.4%
1.4%
שיעור פרישה צפוי
7.8%
7.8%
שיעור הגידול בשכר
1%
1%

הנחות ביחס לשיעורי תמותה עתידיים נקבעות בהתאם לסטטיסטיקות שפורסמו והניסיון
שנצבר בנושא זה בישראל.
ו.

נכסי התוכנית
ההשקעות של נכסי התוכנית המבוצעות בקופות הגמל האישיות לפיצויים ו/או קרנות
הפנסיה ו/או ביטוחי המנהלים מנוהלות על ידי החברה המנהלת של הקופה ו/או קרנות
הפנסיה ו/או ביטוחי המנהלים וכפופות לתקנות שונות ולפיקוח של אגף שוק ההון ביטוח
וחיסכון במשרד האוצר .עיקר ההשקעות מבוצעות באג"ח ממשלתיות וקונצרניות.

ז.

סיכונים שהתוכנית חושפת את הישות אליהם
תכניות להטבה מוגדרת חושפות את החברה למספר סיכונים ,כשהמשמעותיים ביותר הינם
תנודתיות בשווי נכסי התוכנית ,הכוללים כמות משמעותית של מכשירים הוניים ,ושינויים
בתשואות על אגרות חוב ממשלתיות ,וכן סיכון שעליית השכר בפועל תהיה גבוהה מזו
שנלקחה בחשבון לצורך החישובים האקטואריים.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 8משאיות בחכירה תפעולית ,נטו:
התנועה במשאיות בחכירה תפעולית בשנת  2016הינה כדלקמן:
יתרה
לתחילת
השנה
משאיות בחכירה תפעולית

254,121

ה ע ל ו ת
העברה
תוספות
למלאי
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
90,581

()30,944

יתרה

יתרה

לגמר
השנה

לתחילת
השנה

313,758

65,761

פחת שנצבר
העברה
תוספות
למלאי
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
31,299

()15,084

יתרה
לגמר
השנה
81,976

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
231,782

188,360

התנועה במשאיות בחכירה תפעולית בשנת  2015הינה כדלקמן:
יתרה
לתחילת
השנה
משאיות בחכירה תפעולית

226,939

ה ע ל ו ת
העברה
תוספות
למלאי
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
57,074

()29,892

יתרה

יתרה

לגמר
השנה

לתחילת
השנה

254,121
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52,362

פחת שנצבר
העברה
תוספות
למלאי
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
27,817

()14,418

יתרה
לגמר
השנה
65,761

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
188,360

174,577

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 9רכוש קבוע ,נטו
הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2016הינם כדלקמן:
יתרה
לתחילת
השנה
שיפורים במושכר
ציוד מוסך
כלי רכב ומשאיות להדגמה
מחשבים ,ריהוט וציוד
משרדי
קרקע ומבנה מרכז שירות
בהקמה*

13,340
2,516
3,361

ה ע ל ו ת
תוספות גריעות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
42
()14
88
()1,189
731

יתרה
לגמר
השנה

יתרה
לתחילת
השנה

פחת שנצבר
תוספות גריעות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח

יתרה
לגמר
השנה

13,382
2,590
2,903

10,358
1,619
1,025

805
167
650

()305

11,163
1,786
1,370

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
2,982
2,219
897
804
2,336
1,533

5,491

397

-

5,888

3,075

623

-

3,698

2,190

2,416

27,429
52,137

16,107
17,365

()1,203

43,536
68,299

16,077

2,245

()305

18,017

43,536
50,282

27,429
36,060

הרכב הרכוש הקבוע והפחת שנצבר בגינו ,לפי קבוצות עיקריות ,והתנועה בהם בשנת  ,2015הינם כדלקמן:
ה ע ל ו ת
יתרה
יתרה
תוספות גריעות
יתרה
לתחילת
לגמר
במשך
במשך
לתחילת
השנה
השנה
השנה
השנה
השנה
אלפי ש"ח
9,590 13,340
414
12,926
שיפורים במושכר
1,503
2,516
()30
671
1,875
ציוד מוסך
602
3,361
()203
1,721
1,843
כלי רכב ומשאיות להדגמה
מחשבים ,ריהוט וציוד
()39
622
2,492
5,491
()47
1,333
4,205
משרדי
קרקע ומבנה מרכז שירות
27,429
1,491
25,938
בהקמה*
()153
2,043
14,187 52,137
()280
5,630
46,787

פחת שנצבר
יתרה
תוספות גריעות
לגמר
במשך
במשך
השנה
השנה
השנה
אלפי ש"ח
10,358
768
1,619
()15
131
1,025
()99
522
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יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2014
2015
אלפי ש"ח
3,336
2,982
372
897
1,241
2,336

3,075

2,416

1,713

16,077

27,429
36,060

25,938
32,600

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 9רכוש קבוע ,נטו (המשך):
* בחודש מרס  ,2011חתמו החברה וצד ג' (להלן – "המוכר") על הסכם לפיו רכשה החברה מהמוכר זכויות חכירה במקרקעין בשטח של כ 10-דונם במתחם מעויין שורק,
ראשון לציון (להלן – "הקרקע") בסכום של כ 20-מיליון ש"ח ,לצורך הקמת מרכז שירות נוסף של החברה .בנוסף ,נשאה החברה בתשלום של מס רכישה ועמלת תיווך בסך
כולל של כ 1.5-מיליון ש"ח.
הקרקע הנרכשת מהווה  23.657%מסך שטח המקרקעין של המוכר במתחם זה ואשר מוחכר כולו ממנהל מקרקעי ישראל עד לחודש יולי  2059עם אופציה להארכת
התקופה ב 49-שנים נוספות.
החברה והמוכר חתמו על הסכם שיתוף ,לפיו לכל אחד מהצדדים הוקצה חלק מסוים בקרקע ,וכל אחד מהם ינהג בחלק שהוקצה לו מנהג בעלים.
עלויות אשראי בגין רכישת הקרקע והקמת מרכז שורק מהוונות לעלות הרכוש .סכום עלויות האשראי שהוון עד ליום  31בדצמבר  2016הינו כ  3,826-אש"ח ( 2015הינו כ-
 3,231אלפי ש"ח).
באשר לשעבוד המקרקעין האמור לעיל לטובת תאגיד בנקאי אשר העמיד לחברה מימון לרכישתו  -ראה ביאור 21ב' 4להלן.
מרכז שורק עודנו בהקמה .באשר להתקשרות בדבר הקמתו ,ראה ביאור 21ג'(.)6
ביאור  - 10נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים והפחת שנצבר בגינם ,והתנועה בהם בשנת  ,2016הינם כדלקמן:

יתרה
לתחילת
השנה
תוכנות ורישיונות
והוצאות פיתוח
שהוונו

6,472

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
610

-

פחת שנצבר
יתרה
לגמר
השנה

7,082

יתרה
לתחילת
השנה

3,800

תוספות
במשך
השנה
אלפי ש"ח
1,011

יתרה
לגמר
השנה

4,811

יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2015
2016

2,271

2,672

הרכב הנכסים הבלתי מוחשיים והפחת שנצבר בגינם ,והתנועה בהם בשנת  ,2015הינם כדלקמן:

יתרה
לתחילת
השנה
תוכנות ורישיונות

5,845

ה ע ל ו ת
גריעות
תוספות
במשך
במשך
השנה
השנה
אלפי ש"ח
627

יתרה
לגמר
השנה
6,472

פחת שנצבר
יתרה
תוספות
יתרה
לגמר
במשך
לתחילת
השנה
השנה
השנה
אלפי ש"ח
3,800
832
2,968
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יתרה מופחתת
 31בדצמבר
2014
2015
2,672

2,877

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  -11אשראי והלוואות ממוסדות פיננסיים:
א.

ההרכב:
אשראי והלוואות:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות:
אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים
חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך
סה"כ התחייבויות שוטפות
התחייבויות לזמן ארוך:
אשראי ממוסדות פיננסיים
בניכוי חלויות שוטפות
סה"כ התחייבויות לזמן ארוך
סה"כ אשראי והלוואות ממוסדות פיננסיים

ב.

64,876
39,294
104,170

8,743
33,717
42,460

129,288
()39,294
89,994
194,164

116,233
()33,717
82,516
124,976

סיווג ופירוט ההתחייבויות לפי שיעורי ריבית ובסיסי הצמדה:
 )1מבחינת המטבעות בהם ,או בהצמדה להם ,עומדות ההתחייבויות לפירעון ושיעורי
הריבית ,ניתן לסווג את סכומן הכולל כדלקמן :

סכום
הקרן
אלפי ש"ח
ליום  31בדצמבר :2016
הלוואות ממוסדות פיננסיים:
שקליות צמודות מדד
שקליות לא צמודות

333
128,948
129,281

ליום  31בדצמבר :2015
הלוואות ממוסדות פיננסיים:
שקליות צמודות מדד
שקליות לא צמודות

)2

5,516
110,572
116,088

שיעור
רבית
%

2.78
2.49-5.55

2.4-3.25
2.49-5.55

יתרה
אלפי ש"ח

340
128,948
129,288

5,661
110,572
116,233

להלן סכומי האשראי שנטלה החברה החשופים לשינויים בשיעור הריבית ומועדי שינוי
שיעור הריבית בהתאם לחוזי האשראי:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
64,876
9,833
74,709

עד  6חודשים
מעל  6חודשים
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8,743
8,743

יתרה
בניכוי
חלויות
שוטפות
אלפי ש"ח

89,994
89,994

341
82,175
82,516

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  -11אשראי והלוואות ממוסדות פיננסיים (המשך):
ג.

ההתחייבויות לזמן ארוך (לאחר ניכוי חלויות שוטפות) עומדות לפירעון בשנים הבאות
לאחר תאריכי המאזנים:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית

ד.
ה.

29,497
28,206
20,888
3,925
82,516

38,063
30,805
13,904
7,222
89,994

באשר לאמות מידה שהוטלו להבטחת ההתחייבויות  -ראה ביאור 21ב'.
ערכן בספרים ושוויין ההוגן של ההתחייבויות שאינן שוטפות ,הינו כדלקמן:

אשראי והלוואות מתאגידים בנקאיים

שווי הוגן
ערך בספרים
 31בדצמבר
 31בדצמבר
2015
2016
2015
2016
אלפי ש"ח
78,751
86,219
82,516
89,994

השווי ההוגן של ההתחייבויות השוטפות אינו שונה מהותית מערכן בספרים ,כיוון שהשפעת
ההיוון אינה מהותית .מדידות השווי ההוגן מבוססות על תזרימי מזומנים מהוונים לפי שיעור
ריבית של כ 31( 2.55%-3.5%בדצמבר  - 2015כ.)2.9%-3.25% -
ביאור  – 12זכאים ויתרות זכות:
א .אחרים:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
צדדים קשורים
מקדמות מלקוחות
הוצאות לשלם
התחייבות לעובדים והתחייבויות אחרות בגין שכר ומשכורת
התחייבות בגין עסקאות הגנה
מוסדות
הכנסות מראש ופיקדונות בגין החכרת משאיות ,ראה גם ביאור 13
הכנסות נדחות

564
18,003
2,812
5,857
1,528
4,104
1,112
33,980

564
9,797
*2,114
5,643
1,909
3,738
23,765

ב .הפרשות:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
936
1,148
*212
656
1,148
1,804

יתרת פתיחה
תנועה בהפרשה
יתרת סגירה
*סיווג מחדש
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 13התחייבויות בשל פיקדונות והכנסות מראש:
א.

ההרכב:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

ב .הכנסות מראש:
בגין חכירת משאיות ()1
בגין אחריות מורחבת ()2
יתרה לסוף השנה
בניכוי-חלויות שוטפות

ג .פיקדונות בגין חכירת משאיות (:)3
יתרה לסוף השנה
בניכוי-חלויות שוטפות

2,066
4,903
6,969
()1,323
5,646

2,234
1,666
3,900
()1,359
2,541

23,633
()2,781
20,852
26,498

19,699
()1,649
18,050
20,591

ערכם בספרים של הפיקדונות מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן מאחר שהשפעת ההיוון
אינה מהותית.
ד .ההתחייבויות בשל פיקדונות והכנסות מראש עומדות לפירעון בשנים הבאות כדלקמן:
פיקדונות
בגין
חכירת
משאיות
אלפי ש"ח

הכנסות
מראש

2017
2018
 2019ואילך
סך הכל לזמן ארוך
סך הכל התחייבויות
()1
()2
()3

1,323
1,211
4,435
5,646
6,969

2,781
1,847
19,005
20,852
23,633

סך הכל

4,104
3,058
23,440
26,498
30,602

הכנסות מראש עבור חודשים אחרונים של חוזי חכירה תפעולית של משאיות.
הכנסות מראש בשל אחריות עבור תיקונים של משאיות לשנים נוספות מעבר
לאחריות היצרן (שהינה לשנתיים).
הפיקדונות צמודים למדד

ביאור  - 14הון המניות:
הרכב הון המניות של החברה לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-הינו:
מונפק ונפרע
רשום
מספר המניות
10,000
25,200

מניות רגילות בנות  1ש"ח

המניות הרגילות מקנות לבעליהן זכות הצבעה והשתתפות באסיפות בעלי המניות (כאשר לבעל
מניה בת  1ש"ח קול אחד) ,זכות לקבלת רווחים וזכות להשתתף בעודפי הרכוש בעת פירוק
החברה.
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ביאור  -15מסים על ההכנסה:
א.

מיסוי החברה בישראל:
)1

החל משנת המס  2008ואילך נמדדות תוצאותיה של החברה בישראל ,לצרכי מס,
בערכים נומינליים .עד לתום שנת המס  2007נמדדו התוצאות לצורכי מס של החברה
בהתחשב בשינוי במדד ,בהתאם לחוק מס הכנסה (תיאומים בשל אינפלציה),
התשמ"ה( 1985 -להלן  -חוק התיאומים).

)2

שיעורי המס
הכנסות החברה חייבות במס חברות בשיעור רגיל.
בחודש ינואר  2016פורסם החוק לתיקון פקודת מס הכנסה (מספר  ,)216התשע"ו
 ,2016אשר קובע הפחתה של מס החברות ,החל משנת  2016ואילך ,משיעור של
 26.5%לשיעור של .25%
בחודש דצמבר  ,2016פורסם חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי
התקציב לשנות התקציב  2017ו ,)2018-התשע"ז ,2016-אשר קבע הפחתה נוספת
של מס החברות משיעור של  25%לשיעור של  .23%יחד עם זאת ,נקבעה במסגרת
החוק האמור הוראת שעה לפיה שיעור מס החברות בשנת  2017יהיה  .24%כפועל
יוצא ,שיעור מס החברות שיחול בשנת  2017יהיה  24%ושיעור מס החברות שיחול
משנת  2018ואילך יהיה .23%
כתוצאה מהורדות שיעורי המס כאמור לעיל ,חל בשנת  2016קיטון בהתחייבויות
מסים נדחים של החברה בסך של  1,612אלפי ש"ח.

ב.

מסי הכנסה נדחים:
)1

ניתוח נכסי והתחייבויות מסים נדחים הנו כדלקמן:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח

נכסי מסים נדחים:
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה לאחר
יותר מ 12-חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
נכסי מסים נדחים שהשבתם צפויה בתוך  12חודשים
מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים:
התחייבויות מסים נדחים שסילוקן צפוי לאחר
יותר מ 12 -חודשים מתאריך הדוח על המצב הכספי
התחייבויות מסים נדחים (נטו)
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299

91

933
1,232

2,032
2,123

()13,821
()13,821
()12,589

()10,442
()10,442
()8,319

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  -15מסים על ההכנסה (המשך):
)2

הרכב המסים הנדחים לתאריכי הדוחות על המצב הכספי והתנועה בהם באותן שנים
הינם כדלקמן:
הפרשות לזכויות
עובדים
רכוש
קבוע בר
הפרשות
פחת
והיוון
דמי
ומשאיות
הפסדים
עלויות
חופשה
פיצויי
בחכירה
סך הכל
מועברים
אשראי
והבראה
פרישה
תפעולית
אלפי ש"ח

יתרה ליום  31בדצמבר 2014

()9,005

77

323

443

4,544

()3,618

שינויים בשנת - 2015
זקיפה לדוח על הרווח הכולל

()1,437

14

52

30

()3,360

()4,701

יתרה ליום  31בדצמבר 2015

()10,442

91

375

473

1,184

()8,319

שינויים בשנת - 2016
זקיפה לדוח על הרווח הכולל

()3,327

208

()64

97

()1,184

()4,270

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

()13,769

299

311

570

-

()12,589

 )3המיסים הנדחים ליום  31בדצמבר  2016וליום  31בדצמבר  2015מחושבים לפי שיעור
מס של  24%-23%ו ,26.5%-בהתאמה.
ג.

הוצאות מסים על ההכנסה הכלולים בדוחות על הרווח הכולל לתקופות המוצגות:
)1

כדלקמן:
2015
2016
אלפי ש"ח
מסים שוטפים:
מסים שוטפים בגין רווחי השנה המדווחת
הוצאות מיסים שנים קודמות
מסים נדחים:
יצירה והיפוך של מסים נדחים
הוצאות מסים על ההכנסה
הוצאת (הטבת מס) שנכללה ברווח כולל אחר
הוצאות מיסים על ההכנסה

1,289
1,289

1,603
111
1,714

4,270
4,270
5,559
39
5,598

4,701
4,701
6,415
()49
6,366

המסים השוטפים בשנים  2015ו 2016-חושבו לפי שיעור מס של  26.5%ו25%-
בהתאמה.
)2

להלן מובאת התאמה בין סכום המס "התיאורטי" ,שהיה חל אילו כל ההכנסות היו
מתחייבות במס לפי השיעורים הרגילים החלים על חברות בישראל (ראה א( )2לעיל),
לבין סכום המס שנזקף בדוחות רווח והפסד לשנה המדווחת:
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ביאור  -15מסים על ההכנסה (המשך):
2015
2016
אלפי ש"ח
רווח לפני מסים על ההכנסה ,כמדווח בדוחות
על הרווח הכולל
הוצאות לא מוכרות ,נטו
פער בשיעור המס בחו"ל לעומת שיעור המס
התיאורטי
הפרשים הנובעים משינוי בשיעור המס
הפרשים אחרים
מסים על הכנסה
ד.

29,108
25%
7,277
195

21,166
26.5%
5,609
170

()1,612
()262
5,598

10
577
6,366

שומות מס
ביום  19בנובמבר  ,2015אישרה הכנסת בקריאה שניה ושלישית את הצעת חוק ההתייעלות
הכלכלית (תיקוני החקיקה להשגת יעדי התקציבים לשנות התקציב  2015ו )2016 -התשע"ה
–  , 2015במסגרתו נכלל תיקון לפקודת מס הכנסה אשר האריך את תקופת ההתיישנות של
שומות עצמיות המוגשות על ידי נישומים לגבי שומות עצמיות בגין שנת המס  2013ואילך,
לתקופה של  4שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה .עד למועד התיקון האמור עמדה
תקופת ההתיישנות של שומות עצמיות על  3שנים מתום שנת המס בה הוגשה השומה.
בהתאם ,על פי הוראות הדין  ,שומות עצמיות שהוגשו על ידי החברה עד שנת 2011
נחשבות לסופיות.

ביאור  - 16הכנסות ועלות ההכנסות:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
א .הכנסות:
מכירות
חכירה תפעולית ושירותים אחרים

ב .עלות ההכנסות:
עלות המכירות והשירותים
פחת ,כולל בגין משאיות בחכירה תפעולית
משכורות ונלוות
דמי שכירות ואחזקה
משרדיות ,תקשורת ואחרים
עבודות חוץ
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185,617
119,941
305,558

151,528
107,219
258,747

179,366
32,975
15,359
5,525
2,541
2,654
238,420

148,977
29,332
14,182
4,504
2,733
1,993
201,721

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 17הוצאות מכירה ,שיווק ,הנהלה וכלליות:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
א .מכירה ושיווק:
משכורת ונלוות
יחסי ציבור ופרסום
דמי שכירות ואחזקה
משרדיות ,תקשורת ואחרות
אחזקת רכב
פחת

ב .הנהלה וכלליות:
משכורת ונלוות
דמי שכירות ואחזקה
שירותים מקצועיים
משרדיות ,תקשורת ואחרות
אחזקת רכב
נסיעות לחו"ל
הוצאות דמי ניהול
פחת

7,281
3,130
832
713
1,096
784
13,836

7,070
3,371
977
863
902
668
13,851

11,636
776
1,801
962
715
128
1,920
796
18,734

11,260
701
1,671
1,335
761
340
1,920
692
18,680

ביאור  - 18הוצאות והכנסות מימון:
שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
הוצאות מימון:
הוצאות מימון בגין הלוואות לזמן ארוך
הפרשי שער
אחרות
הוצאות מימון בגין אשראי לזמן קצר

הכנסות מימון:
ריבית מעסקאות מכירת משאיות באשראי לזמן ארוך
ריבית ממוסדות
הפרשי שער
אחרות
הוצאות מימון ,נטו
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3,719
1,052
872
271
5,914

3,818
432
132
4,382

365
41
33
439
5,475

277
203
629
106
1,215
3,167

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  -19עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
החברה נשלטת בשליטה משותפת על ידי חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ,אשר בבעלותה
 50%ממניות החברה וחברת תעבורה אחזקות בע"מ ,אשר בבעלותה  50%ממניות החברה.
"צדדים קשורים"  -כהגדרת מונח זה ב" -IAS 24 -גילויים בהקשר לצד קשור".
א.

יתרות:

 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
2,141
5,953
564

לקוחות
ספקים
זכאים

ב .עסקאות:

1,841
5,487
564

שנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
4,798
()18,610
()1,920
()2,452
()18,184

מכירות
רכישות חלקי חילוף
דמי ניהול
אחרות

4,721
()17,929
()1,920
()1,764
()16,892

ביאור  - 20מכשירים פיננסיים
כללי
במהלך העסקים הרגיל ,חשופה החברה בין השאר לסיכוני אשראי ,לסיכוני נזילות ,סיכוני
שוק,לסיכוני ריבית ולסיכוני שערי מטבע ומדד המחירים לצרכן .ניהול הסיכונים בחברה מטרתו
להגדיר ולעקוב באופן שוטף אחר הסיכונים ולמזער את ההשפעות האפשריות הנובעות מחשיפה זו
בהתאם להערכותיה וציפיותיה לגבי הפרמטרים המשפיעים על הסיכון.
א.

סיכון אשראי
יתרת הלקוחות נובעת מחובותיהם של לקוחות בארץ .החשיפה לסיכון אשראי בקשר
ללקוחות הינה מוגבלת בשל המספר הגדול יחסית של הלקוחות .החברה בוחנת באופן שוטף
והדוק את חוב הלקוחות ומצמצמת חשיפות במידת הצורך.
כנגד חלק מחובות של לקוחות ,מקבלת החברה מספר רב של ממסרים דחויים (שקים לגביה
ושוברי כרטיסי אשראי) של לקוחות סופיים .החברה בוחנת באופן שוטף הערכות אשראי של
הלקוחות וכוללת הפרשות לחובות מסופקים ,המשקפות בצורה נאותה ,לפי הערכת ההנהלה,
את ההפסד הגלום בחובות שגבייתם מוטלת בספק.
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ביאור  - 20מכשירים פיננסיים (המשך):
ב.

סיכון נזילות
סיכון נזילות הוא הסיכון שהחברה לא תוכל לכבד במועד את התחייבויותיה הכספיות.
מדיניות החברה לניהול הנזילות שלה היא להבטיח ,ככל הניתן ,שתמיד תהייה לה נזילות
מספקת למילוי התחייבויותיה במועד ,בתנאים רגילים ובתנאי מצוקה גם יחד ,ללא שיגרמו
לה הפסדים בלתי רצויים .החברה נוהגת לממן עצמה באמצעות בנקים ומוסדות פיננסיים
שונים .החברה אינה מנצלת את מסגרותיה הבנקאיות עד תום ונוהגת לשמור כמדיניות
מסגרת בנקאית שאינה מנוצלת אם כי המסגרות אינן מובטחות והחברה איננה נוהגת לשלם
בגין מסגרות בנקאיות שאינן מנוצלות .לגבי מועדי פירעון של מכשירים פיננסיים ראה ביאור
 11וביאור .13

ג.

סיכוני שוק  -סיכוני ריבית  ,מדד ומטבע חוץ
סיכון שוק הוא הסיכון ששינויים במחיר שוק ,כגון שערי חליפין של מטבע חוץ ,שערי ריבית
ומדד המחירים לצרכן ,ישפיעו על הכנסות החברה או על ערך החזקותיה במכשירים
פיננסיים .מטרת ניהול סיכוני השוק הינה לנהל ולפקח על החשיפה לסיכוני שוק במסגרת
פרמטרים מקובלים תוך כדי מקסום התשואה לסיכון .במהלך עסקיה הרגילים מבצעת
החברה פעולות הגנה ולוקחת בחשבון את ההשפעות של החשיפה בשיקוליה בקביעת סוג
ההלוואות שהינה לוקחת .החברה נעזרת בחברה חיצונית לניתוח והגנה על סיכוני השוק
כאמור.
סיכון ריבית
שינוי בבסיס הריבית המשתנה גורר שינוי בריבית הנקובה בגין אותו חוב דבר הבא לידי ביטוי
בסעיף הוצאות המימון .הלוואות הנושאות שיעורי ריבית קבועים חושפות את החברה לסיכון
שינוי בשיעור ריבית בגין שווי הוגן .לחברה חוב פיננסי בריבית קבועה שאינה צמודה למדד,
בריבית קבועה שצמודה למדד וכן בריבית משתנה .החברה עוקבת אחר השינויים בריבית
המשתלמת בגיוס אשראי ומעדכנת באופן שוטף את שער הריבית הכלול בתמחור עסקאות
ליסינג חדשות ובכך מצמצמת את סיכון הריבית.
סיכון מדד המחירים לצרכן
שינויים בשיעור האינפלציה משפיע על הרווחיות של החברה ועל תזרימי המזומנים העתידיים
שלה .מרבית הסכמי הליסינג של החברה מול לקוחותיה צמודים למדד .חלק לא מהותי
מהתחייבויותיה של החברה צמודות למדד .לכן ,החברה אינה חשופה באופן משמעותי
לשינויים במדד המחירים לצרכן.
סיכון מטבע חוץ
חלק מהכנסות החברה נקובות או צמודות לשער הדולר ארה"ב או למטבע היין .בנוסף ,שינוי
בשערי מטבע חוץ עשוי להשפיע על מחיר כלי רכב חדשים ועל כן עשוי להשפיע על שווי צי
כלי הרכב.
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ביאור  - 21התחייבויות מובטחות באמות מידה פיננסיות ,התקשרויות והתחייבויות תלויות:
א.

לתאריכי המאזנים ,יתרות ההתחייבויות והערבויות המובטחות באמות מידה פיננסיות
של החברה הן כדלקמן:
 31בדצמבר
2015
2016
אלפי ש"ח
התחייבויות:
אשראי לזמן קצר ממוסדות פיננסיים
8,743
64,876
הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן
ארוך (כולל חלויות שוטפות)
116,233
129,288
ערבויות ואשראי דוקומנטרי
30,162
52,503

ב.

להבטחת ההתחייבויות ,הערבויות והאשראים הדוקומנטרים האמורים התחייבה החברה
למוסדות פיננסיים שלא לרשום שעבוד כלשהו לטובת צד ג' אלא באישור המוסדות
הפיננסיים ,ולעמידה באמות מידה פיננסיות ( ,)Covenantsכדלהלן:
)1

סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסכום השווה ל  20%מסך הנכסים
בדוח התמציתי על המצב הכספי של החברה .הון עצמי מוחשי מוגדר כהון העצמי של
החברה המופיע בדוחותיה הכספיים בתוספת הלוואות בעלים ובניכוי נכסים בלתי
מוחשיים .
לשנים  2016-2018סכום ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסכום השווה ל
 18%מסך הנכסים בדוח על המצב הכספי של החברה או מ 19%-במקרה שהחברה
תחלק דיבידנד.

 )2ההון העצמי המוחשי של החברה לא יפחת מסך של  50מיליון ש"ח בהצמדה למדד
המחירים לצרכן.
 )3סך האשראי ממוסדות פיננסיים ,בניכוי אשראי שהועמד לטובת הקמת המבנה בשורק,
ע"פ הדוחות הכספיים של החברה לא יעלה על  80%מההון החוזר בתוספת משאיות
בחכירה תפעולית ,נטו"( .הון חוזר" – לקוחות בתוספת מלאי בניכוי ספקים").
 )4על אף האמור לעיל ובאישור המוסדות הפיננסיים איתם פועלת החברה ,שיעבדה
החברה את הקרקע והמבנה במרכז שורק לטובת תאגיד בנקאי שנתן לחברה מימון
ספציפי לבניית מרכז שורק.
לימים  31בדצמבר  2016ו ,2015-עומדת החברה בכל אמות המידה הנדרשות ממנה.
ג.

התקשרויות:
)1לחברה הסכם שכירות עם צד ג' לפיו צד ג' ישכיר לחברה את המתחם בו נמצא מקום
מושבה (להלן " -המתחם") עד ליום  4בספטמבר .2020
נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדים דמי השכירות השנתיים על סך של כ 1,025-אלפי
ש"ח.
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים (המשך)
ביאור  - 21התחייבויות מובטחות באמות מידה פיננסיות ,התקשרויות והתחייבויות תלויות (המשך):
 )2לחברה הסכם שכירות עם צד ג' לפיו תשכור החברה מצד ג' שטח של כ  10,355-מ"ר
בפתח תקווה לצורכי אחסנה .תקופת השכירות היא עד  31באוקטובר .2017
נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדים דמי השכירות השנתיים על כ –  930אלפי ש"ח.
 )3לחברה הסכם שכירות עם צד ג' לפיו תשכור החברה מצד ג' שטח של כ 7000-מ"ר
בפתח תקוה לצורכי אחסנה ,הכנת רכב חדש ,פעילות מכירת רכבים משומשים
ומשרדים ,החל מחודש יוני  .2014נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדים דמי השכירות
השנתיים על סך של כ 1,115-אלפי ש"ח.
החברה התקשרה עם אותו צד ג' בהסכמי שכירות נוספים לפיהם תשכור החברה מצד
ג' שטחים של כ 8500-מ"ר לצורכי אחסנה .השטחים הנ"ל התווספו בהדרגתיות
בתקופה שבין מאי  2016לדצמבר .2016
דמי השכירות בגין שטחים אלו בשנת  2016עומדים על כ 305-אלפי .₪
 )4בחודש נובמבר  2014חתמה החברה על הסכם שכירות עם חברה קשורה על הסכם
לשכירת שטח של כ 4000-מ"ר באזור חיפה .הסכם השכירות הינו ל 60-חודשים החל
מתאריך  15לפברואר  .2015לחברה קיימת אופציה להארכת תקופת השכירות ב60-
חודשים נוספים .השטח המושכר מיועד לשמש כמרכז שירות ,תפעול ומכירות באזור
הצפון .דמי השכירות לשנת  2016עומדים על כ 960-אלפי ש"ח.
 )5לחברה הסכם חכירה תפעולית עם צד ג' עבור  44רכבים לשימוש עובדים שברשותה.
תום החכירה הינו בין החודשים ינואר  2017עד ינואר  .2020על פי ההסכם ,דמי
החכירה החודשיים הינם צמודים למדד המחירים לצרכן.
נכון ליום  31בדצמבר  2016עומדים דמי השכירות השנתיים על סך של כ 1,402-אלפי
ש"ח.
 )6במהלך חודש נובמבר  ,2015חתמה החברה עם צד ג' קבלן מבצע על הסכם לפיו יקים
הצד ג' אתר של החברה באזור שורק .האתר יכלול מרכז שירות ,משרדים ושטח
תפעולי .האתר צפוי להימסר לידי החברה בחודש אוגוסט  .2017ההתקשרות מול הצד
ג' הינה על בסיס כתב כמות בפועל.
על פי הערכה ראשונית עלות ההתקשרות מול הצד ג' הינה כ 44-מיליוני ש"ח.
בשנת  2016סך העלות בפועל מול הצד ג' עמדה על כ 14.3-מיליון ש"ח.
ד.

תביעות תלויות
במהלך שנים  2015ו  2016הוגשו כנגד החברה תביעות בסכום כולל של כ 3 -מליון ש"ח.
להערכת עורכי הדין של החברה לא ניתן לקבוע ברמת סבירות הגבוהה מ 50%-שאכן
התביעה תמומש ,לאור הנ"ל ,החברה לא רשמה הפרשה בספריה בגין הוצאות אלו.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים
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)בלתי מבוקרים(

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות כספיים ביניים מאוחדים ליום  31במרס 2017
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דוח סקירה של רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ וחברות הבנות שלה )להלן-הקבוצה( ,הכולל
את הדוח על המצב הכספי התמציתי המאוחד ליום  31במרס  2017ואת הדוחות התמציתיים המאוחדים על הרווח
הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים ,לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון
וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי - IAS 34
"דיווח כספי לתקופות ביניים" .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת ביניים זו בהתבסס על
סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי לתקופת הביניים של חברה בת אשר נכסיה הכלולים באיחוד מהווים כ76%-
מכלל הנכסים המאוחדים ליום  31במרס  ,2017והכנסותיה הכלולות באיחוד מהוות כ 47%-מכלל ההכנסות
המאוחדות לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו מועד .כמו כן ,לא סקרנו את המידע הכספי התמציתי
לתקופת הביניים של חברות המטופלות לפי שיטת השווי מאזני ,אשר ההשקעה בהן ליום  31במרס  2017הסתכמה
לסך של  53,417אלפי ש"ח ,וחלקה של הקבוצה ברווחי החברות הנ"ל לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך הסתכם לסך של  2,782אלפי ש"ח .המידע הכספי התמציתי ,לתקופת הביניים של אותן חברות ,נסקר
על ידי רואי חשבון אחרים שדוחות הסקירה שלהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא מתייחסת למידע הכספי בגין
אותן חברות ,מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים

היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים כספיים וחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים ,שהיו יכולים להיות מזוהים
בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור
שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34

ליואי את ליואי
רואי חשבון

תל-אביב 28 ,במאי 2017
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי
 31במרס
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
מזומנים בנאמנות
מיסים שוטפים לקבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
נגזרים פיננסיים
צי כלי רכב מיועד למכירה
מלאי
נכסים המוחזקים למכירה

נכסים לא שוטפים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי
המאזני
השקעה בחברה אחרת
צי כלי רכב להשכרה
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
מוניטין ונכסים בלתי מוחשיים
נכסים בגין הטבות לעובדים
מיסים נדחים

דוד עיני
מנהל כללי
ויו"ר הדירקטוריון

בנימין גבאי (1
חבר דירקטוריון

2016

 31בדצמבר
2016
מבוקר

95,302
131,096
7,069
343,881
102,957
178,638
436,198
1,295,141
6,516
1,301,657

228,058
4,016
302,985
99,890
156,202
416,921
1,208,072
(* 6,516
1,214,588

144,821
10,002
279,873
128,185
3,813
121,465
562,457
1,250,616
(* 6,516
1,257,132

8,754

11,970

8,249

113,965
2,725
2,117,751
382,073
14,097
22,078
14,088
7,731
2,683,262
3,984,919

99,471
2,010,929
(** 320,311
(** 14,754
25,141
6,764
(* 6,384
2,495,724

114,540
2,011,441
(** 375,327
(** 14,162
23,213
14,038
(* 7,843
2,568,813

3,710,312

3,825,945

יצחק שפונגין
סמנכ"ל כספים ומינהל

תאריך אישור הדוחות 28 :במאי 2017
*( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2להלן
**( סווג מחדש  -ראה באור  2להלן
 (1חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי 2017 ,לחתום על דוחות כספיים אלו.
הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על המצב הכספי

 31במרס
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
התחייבויות שוטפות
אשראי מתאגידים בנקאיים
ספקים ונותני שירותים
מיסים שוטפים לשלם
זכאים ויתרות זכות
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב וניירות ערך מסחריים
נגזרים פיננסיים
התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים
למכירה

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות מתאגידים בנקאיים
הלוואות מבעלי מניות
מקדמות והכנסות מראש
אגרות חוב
עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי
שיטת השווי המאזני
הפרשות
התחייבויות בגין הטבות לעובדים
הפרשות למיסים ומיסי הכנסה נדחים

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון המניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקאות עם בעלי שליטה
התאמות מתרגום דוחות כספים
יתרת רווח
זכויות שאינן מקנות שליטה
סך הכל הון

2016

 31בדצמבר
2016
מבוקר

746,619
592,540
15
42,695
14,790
19,477
73,895
406,249
6,703
1,902,983

(** 684,589
513,005
5,833
(* 70,336
22,152
85,397
(** 541,704
(* 5,320
1,928,336

737,535
443,046
4,833
76,350
19,437
38,928
111,952
455,469
1,887,550

2,350
1,905,333

2,350
1,930,686

2,350
1,889,900

396,771
36,789
986,128

(** 419,974
38,928
47,090
(** 637,924

447,746
42,855
792,455

435
2,073
7,900
29,516
1,459,612

166
1,972
944
(** 16,642
1,163,640

419
2,149
7,835
31,841
1,325,300

1,911
103,994
)(10,265
)(238
523,830
619,232
742
619,974

1,911
103,994
)(** (10,265
629
(*** ,(** 519,026
615,295
691
615,986

1,911
103,994
)(10,265
1,947
(*** 512,532
610,119
626
610,745

3,984,919

3,710,312

3,825,945

*( סווג מחדש
**( הוצג מחדש  -ראה באור ) 2יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(
***( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2להלן
הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על רווח או הפסד ורווח כולל אחר

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר
2016
מבוקר

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי
הוצאות מכירה ,הנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות
רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק הקבוצה בתוצאות של חברות המטופלות
לפי שיטת שווי מאזני ,נטו
רווח לפני מיסים על ההכנסה
הכנסות מיסים על ההכנסה )הוצאות מיסים על
ההכנסה(
רווח נקי
)הפסד( רווח כולל אחר )לאחר השפעת המס(:
סכומים שלא יסווגו לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר של חברה המטופלת
בשיטת השווי המאזני
סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
בהתקיים תנאים ספציפיים
התאמות מתרגום דוחות כספיים
סה"כ הפסד כולל אחר

920,964
812,335
108,629
)(70,061
838
)(846
38,560
70
)(33,290

845,821
754,937
90,884
)(66,746
1,047
)(228
24,957
835
)(* (24,206

3,319,639
2,960,868
358,771
)(272,568
4,223
)(547
89,879
2,275
)(82,641

7,507
12,847

4,317
5,903

9,820
19,333

)(1,433
11,414

(* 2,804
8,707

)(15,543
3,790

-

-

)(1,333

-

-

)(59

)(2,185
)(2,185

)(1,255
)(1,255

63
)(1,329

סה"כ רווח כולל

9,229

7,452

2,461

11,298
116
11,414

8,635
72
8,707

3,533
257
3,790

9,113
116
9,229

7,380
72
7,452

2,204
257
2,461

רווח נקי מיוחס ל:
בעלי המניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
רווח כולל מיוחס ל:
בעלי המניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

*( הוצג מחדש  -ראה באור ) 2יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(
הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
המניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

סך-הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

ל 3-חודשים שהסתיימו ביום
 31במרס ) 2017בלתי מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר ) 2017מבוקר(
רווח כולל
רווח נקי
הפסד כולל אחר -התאמות מתרגום דוחות כספיים
יתרה ליום  31במרס 2017

1,911

103,994

-

)(10,265

1,947

512,532

610,119

626

610,745

-

-

-

-

)(2,185
)(2,185

11,298
11,298

11,298
)(2,185
9,113

116
116

11,414
)(2,185
9,229

1,911

103,994

-

)(10,265

)(238

523,830

619,232

742

619,974

הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
המניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

סך-הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

ל 3-חודשים שהסתיימו ביום
 31במרס ) 2016בלתי מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר ) 2016מבוקר(
רווח כולל
רווח נקי
הפסד כולל אחר -התאמות מתרגום דוחות כספיים

יתרה ליום  31במרס 2016

1,911

103,994

-

)(** (10,265

1,884

510,391

-

-

-

-

)(1,255
)(1,255

(** 8,635
8,635

8,635
)(1,255
7,380

1,911

103,994

-

)(10,265

629

519,026

615,295

**((*** ,

(*** 607,915

619

608,534

72
72

8,707
)(1,255
7,452

691

615,986

**( הוצג מחדש  -ראה באור ) 2יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(
***( התאמה לא מהותית של מספרי השוואה  -ראה באור  2להלן
הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על השינויים בהון

הון
המניות
אלפי ש"ח

פרמיה על
מניות

מניות
באוצר

קרן בגין
עסקאות
עם בעלי
שליטה

התאמות
מתרגום
דוחות
כספים

יתרת
רווח

1,911

103,994

-

)(10,265

1,884

510,391

607,915

-

-

-

-

-

3,533

3,533

257

-

-

-

-

-

)(1,333

)(1,333

-

)(1,333

-

-

-

-

63
63

)(59
2,141

)(59
63
2,204

257

)(59
63
2,461

דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה

-

-

-

-

-

-

-

)(250
)(250

)(250
)(250

יתרה ליום  31בדצמבר 2016

1,911

103,994

-

)(10,265

1,947

512,532

610,119

626

610,745

שנת ) 2016מבוקר(
יתרה ליום  1בינואר 2016
רווח כולל
רווח נקי
רווח כולל אחר:
הפסד ממדידה מחדש בגין תוכניות
להטבה מוגדרת
חלק הקבוצה בהפסד כולל אחר של חברה
המטופלת לפי שיטת השווי המאזני
התאמות מתרגום דוחות כספיים

סך-הכל

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סך-הכל
הון

619

608,534
3,790

הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 3-חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות
שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח והפסד:
פחת צי כלי רכב להשכרה
עלות מופחתת של כלי רכב להשכרה
רכישת כלי רכב להשכרה
הפסד בגין גניבה ואובדן מוחלט של כלי רכב להשכרה
פחת והפחתות אחרות
הפסד )רווח( הון ממכירת רכוש קבוע
חלק הקבוצה בתוצאות חברות המטופלות לפי שיטת
השווי מאזני
שינוי בנכסים ובהתחייבויות בגין הטבות עובדים ,נטו
)הכנסות( הוצאות מיסים על הכנסה
הוצאות מימון ,נטו
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות:
)עליה( ירידה בלקוחות
)עליה( ירידה בחייבים ויתרות חובה
)עליה( ירידה במלאי
)עליה( ירידה בצי כלי רכב מיועד למכירה
עליה )ירידה( בספקים ובנותני שירותים
עליה )ירידה( בזכאים ויתרות זכות
ירידה בהפרשות
ירידה במקדמות והכנסות מראש
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
דיבידנד שהתקבל
מיסים ששולמו
מיסים שהתקבלו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות שוטפת

11,414

(* 8,707

לשנה
שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2016
מבוקר
3,790

95,340
170,869
)(425,075
5,952
6,632
137

102,671
130,011
)(299,441
3,943
5,779
22

409,341
574,526
)(1,034,182
18,181
24,079
345

)(7,507
15
1,433
18,746
)(133,458

)(4,317
116
)(* (2,804
(* 14,414
)(49,606

)(9,820
)(2,020
15,543
75,893
71,886

)(64,613
29,631
126,259
)(10,569
154,264
)(26,969
)(4,723
)(44,123
159,157

)(26,204
)(4,474
)(7,352
)(31,141
82,314
13,958
)(1,138
)(17,547
8,416

)(569
)(35,395
)(152,888
)(27,598
13,916
15,611
)(3,676
4,773
)(185,826

)(39,715
176
5,000
)(8,651
3,091
)(40,099

)(32,856
163
)(5,141
126
)(37,708

)(117,667
510
)(34,528
282
)(151,403

)(2,986

)(70,191

)(261,553

*( הוצג מחדש  -ראה באור ) 2יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(
הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
דוחות מאוחדים על תזרימי המזומנים

ל 3-חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
רכישת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
תמורה על חשבון מימוש נדלן להשקעה
השקעה בחברה מוחזקת
מתן הלוואות לחברות המטופלות לפי שיטת השווי המאזני
גביית הלוואות שניתנו לחברות המטופלות לפי שיטת השווי
129
המאזני
33
גביית הלוואות למפיצים לזמן ארוך ,נטו
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה
)(14,878

לשנה
שהסתיימה
ב 31-בדצמבר
2016
מבוקר

)(19,844
)(682
1,025
2,350
-

)(89,999
)(4,152
3,531
2,350
)(7,632

8
42
)(17,101

47
)(95,855

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
אשראי מתאגידים בנקאיים ,נטו
קבלת הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך מתאגידים בנקאיים
פירעון הלוואות מבעל מניות
תמורה מהנפקת אגרות חוב בחברה בת בניכוי הוצאות
הנפקה
פירעון אגרות חוב וניירות ערך מסחריים בחברה בת
דיבידנד לבעלי הזכויות שאינן מקנות שליטה
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות( מימון

43,750
)(85,365
)(19,451
149,205

145,191
)(121,082
251,411

241,128
326,000
)(462,609
762,609

)(119,794
)(31,655

)(101,027
174,493

)(505,506
)(250
361,372

)ירידה( עליה במזומנים ובשווי מזומנים
מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

)(49,519
144,821
95,302

87,201
140,857
228,058

3,964
140,857
144,821

131,096
131,096

-

7,500
7,500

)(12,809
)(783
1,277
)(2,725
-

פעילות מהותית שלא במזומן
הנפקת אגרות חוב בתמורה למזומנים שבנאמנות
הסבת חובות לשטרי הון והלוואות

הבאורים הרצופים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור 1

 כלליהמידע הכספי התמציתי המאוחד של החברה ליום  31במרס  2017ולתקופת הביניים של  3החודשים
שהסתיימה באותו תאריך )להלן " -המידע הכספי לתקופת הביניים"( נערך בהתאם לתקן חשבונאות
בינלאומי מספר " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים" )להלן  .("IAS 34" -המידע הכספי לתקופת הביניים אינו
כולל את כלל המידע והגילויים הנדרשים במסגרת דוחות כספיים שנתיים .יש לעיין במידע הכספי לתקופת
הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים לשנת  2016והבאורים אשר נלוו אליהם ,אשר נערכו לפי תקני
דיווח כספי בינלאומיים )להלן " -תקני ה.("IFRS -
המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.

באור 2

 עיקרי המדיניות החשבונאיתעיקרי המדיניות החשבונאית ושיטות החישוב ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים ,הינם
עקביים עם אלו ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים לשנת .2016
כפי שפורט בדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת  ,2016תקנים ,תיקונים ופרשנויות לתקנים קיימים
נוספים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ב 1 -בינואר  ,2016אולם ליישומם
לראשונה אין השפעה על המידע הכספי לתקופת ביניים )לרבות מספרי השוואה( של החברה.
תקנים חדשים ותיקונים לתקנים קיימים נוספים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה באימוצם
המוקדם ,פורטו במסגרת הדוחות הכספיים השנתיים של החברה לשנת .2016
סווג מחדש
החברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים להשכרה ,מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן להשקעה ,וזאת
בהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה כמתואר בביאור  2יח'
לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת .2016
יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה ,החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם לשינויים במדד
בפועל לתאריך הדוח על המצב הכספי .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת מחדש בסוף כל תקופה את
תזרימי המזומנים צמודי המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד
למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה
ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה ,עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות
המעודכנות.
התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל ,המסתמכים
בין היתר על הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות שונות .לפי עמדת
החברה ,בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועלת החברה ,מדיניות זאת משקפת בצורה רלוונטית יותר
את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי.
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
בהתאם למדיניות החשבונאית בדבר מדידת נדל"ן להשקעה כמתואר בביאור  2יח' לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה לשנת  ,2016החברה מודדת את הנדל"ן להשקעה שבבעלותה לפי מודל העלות.
בהתייחס לנכס מושכר יחיד אשר נמדד בעבר לפי מודל השווי ההוגן ,החברה ביצעה התאמה לא מהותית של
מספרי השוואה בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים

באור 2

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(להלן השפעה על הדוחות הכספיים של היישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ושל ההתאמה הלא
מהותית של מספרי ההשוואה כפי שתוארו לעיל.
הדוח על המצב הכספי ליום  31במרס) 2016 ,באלפי ש"ח(:
סכומים כפי
שהוצגו בדוח
רבעון ראשון
2016

נכסים:
נכס מוחזק למכירה
נכסי מיסים נדחים
התחייבויות
שוטפות:
אשראי מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב

הפרש המיוחס ליישום
למפרע של מדיניות
חשבונאית חדשה

הפרש המיוחס
להתאמה לא
מהותית של מספרי
השוואה

סכומים כפי שמוצגים
בדוחות הכספיים

9,400
5,620

-

)(2,884
764

6,516
6,384

684,493
532,094

96
9,610

-

684,589
541,704

התחייבויות לא
שוטפות:
הלוואות מתאגידים
בנקאיים
אגרות חוב
מיסים נדחים
הון עצמי:
קרן הון מעסקאות
עם בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

419,951
636,151
19,668

23
1,773
)(3,026

-

419,974
637,924
16,642

)(15,834
535,191
625,891

5,569
)(14,045
)(8,476

)(2,120
)(2,120

10,265
519,026
615,295

דוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרס ) 2016באלפי ש"ח(:
סכומים כפי שמוצגים
בדוחות הכספיים

סכומים כפי
שהוצגו בדוח
רבעון ראשון 2016

הפרש המיוחס ליישום
למפרע של מדיניות
חשבונאית חדשה

הוצאות מימון
מיסים על הכנסה

)(22,707
2,429

)(1,499
375

הפרש המיוחס
להתאמה לא
מהותית של
מספרי השוואה
-

)(24,206
2,804

רווח נקי

9,831

)(1,124

-

8,707

8

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור 2

 עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(יתרות הון עצמי ליום ) 01.01.2016באלפי ש"ח(:
סכומים כפי שמוצגים
בדוחות הכספיים

קרן הון בגין בעל שליטה
עודפים

סכומים כפי
שהוצגו בדוח
רבעון ראשון
2016
)(15,834
525,432

הפרש המיוחס
ליישום למפרע של
מדיניות חשבונאית
חדשה
5,569
)(12,921

הפרש המיוחס
להתאמה לא
מהותית של מספרי
השוואה
)(2,120

)(10,265
)(510,391

סך הון המיוחס לבעלי
מניות של החברה
סה"כ הון

617,387
618,006

)(7,352
)(7,352

)(2,120
)(2,120

607,915
608,534

באור 3

 מכשירים פיננסיםשווי הוגן של התחייבויות פיננסיות:
הטבלה שלהלן משווה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה הפיננסיים של החברה ,המוצגים
בדוחות הכספיים שלא על-פי שווים ההוגן )מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים
ההוגן(:
 31בדצמבר2016 ,
 31במרס2017 ,
ערך בספרים
שווי הוגן
ערך בספרים
שווי הוגן
מבוקר
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
אגרות חוב ,ניירות ערך
מסחריים והלוואות
שוטף
לא שוטף

באור 4

770,886
1,356,743

736,963
1,383,017

821,650
1,223,098

852,553
1,259,769

2,127,629

2,119,980

2,075,651

2,081,419

 הרחבת אגרות חוב של אוויס סדרות ח-טא .ביום  19בינואר  2017הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ח' ,בהתאם לדוח
הצעת מדף שלה מיום  18בינואר  .2017התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת
אגרות החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 109,003 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית
אפקטיבית של כ.3.1% -
ב .ביום  19בינואר  2017הציעה פתרונות תחבורה לציבור הרחבה של אגרות חוב מסדרה ט' ,בהתאם לדוח
הצעת מדף שלה מיום  18בינואר  .2017התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת
אגרות החוב כאמור הסתכמה בסכום כולל של כ 133,510 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית
אפקטיבית של כ ,2.65% -צמוד למדד המחירים לצרכן.
ג .ביום  19בפברואר  2017אישר דירקטוריון פתרונות תחבורה ,הקצאה פרטית של אגרות חוב מסדרה ט'
למשקיעים מסווגים .התמורה הכוללת אשר קיבלה פתרונות תחבורה בגין הנפקת אגרות החוב כאמור
הסתכמה בסכום כולל של כ 39,800 -אלפי ש"ח ובמחיר אשר שיקף ריבית אפקטיבית של כ ,2.87% -צמוד
למדד המחירים לצרכן.

באור 5

 הליכים משפטייםבהמשך לבאור  24א' 8לדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2016בדבר בקשה לאישור תובענה ייצוגית שהוגשה
כנגד פתרונות תחבורה בגין חיוב בדמי טיפול בכבישי אגרה ,אישר ביהמ"ש המחוזי ביום  10במאי  2017את
בקשת ההסתלקות המוסכמת מהבקשה שהגיש המבקש ואת הסיכום בין הצדדים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור  - 6מגזרי פעילות
א.

כללי
מגזרי הפעילות נקבעו בהתבסס על המידע הנבחן על ידי מנכ"ל החברה ,מר דוד עיני ,מקבל ההחלטות התפעוליות
הראשי ) (CODMלצורכי קבלת החלטות לגבי הקצאת משאבים והערכת ביצועים פעילויותיה העסקיות .בהתאם
לזאת ,מגזרי הפעילות של הקבוצה נקבעו כדלקמן:
מכירת כלי רכב

-

מכירת כלי רכב חדשים לרבות עסקאות טרייד אין שמקורם במכירת כלי רכב
חדשים ועסקאות  0ק"מ בגין רכבים שיובאו ע"י החברה.

שירות וחלפים

-

ייבוא ושיווק של חלפים לכלי רכב המיובאים על ידה וכן במתן שירותי תחזוקה
ותיקונים לכלי הרכב המיובאים על ידה או המשמשים לפעילות הליסינג וההשכרה

ליסינג תפעולי

-

השכרה בשיטת הליסינג התפעולי באמצעות פתרונות תחבורה לרבות מכירת הרכב
בתום תקופת ההשכרה האמורה.

השכרה לזמן קצר

-

השכרת כלי רכב לזמן קצר באמצעות פתרונות תחבורה.

רכב כבד

-

ייבוא ושיווק בישראל של משאיות קלות ובינוניות מתוצרת איסוזו ,וכן ייבוא והפצה
של אוטובוסים באמצעות .UTI

פעילויות אחרות

עיקרי הפעילויות אשר תוצאותיהן כלולות תחת טור "אחרים" הינן (1 :פעילות
הביטוח (2 .פעילות השכרת הנדל"ן של הקבוצה (3 .פעילות הליסינג המימוני(4 .
עסקאות " "0ק"מ בגין רכבים שלא יובאו ע"י החברה אלא נרכשו ע"י פתרונות
תחבורה.

המדיניות החשבונאית של מגזרי הפעילות הינה זהה לזו המוצגת בבאור 2לב' למעט כך שההכנסות וההוצאות
המיוחסות למגזר הרכב הכבד מוצג ע"ב ברוטו ,כאשר השיעור שלפיו מוצג האמור הינו בהתאם לחלקה של
החברה ברווחיה של .UTI
פריטים שלא הוקצו ,הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון )כולל עלויות מימון
והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על ההכנסה ,מנוהלים על בסיס
קבוצתי .כמו כן ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל
מגזר.
ביצועי המגזרים ]רווח )הפסד( מגזרי[ מוערכים בהתבסס על רווח )הפסד( הגולמי בניכוי הוצאות מכירה ושיווק
תוצאות המגזר המדווחות למקבל ההחלטות התפעוליות הראשי כוללות פריטים המיוחסים ישירות למגזר
ופריטים אשר ניתן לייחסם באופן סביר.
פריטים שלא הוקצו ,הכוללים בעיקר נכסי מטה של הקבוצה ,עלויות הנהלה וכלליות ,מימון )כולל עלויות מימון
והכנסות מימון ,לרבות בגין התאמת שווי הוגן של מכשירים פיננסיים( ומסים על ההכנסה ,מנוהלים על בסיס
קבוצתי .כמו כן ,מקבל ההחלטות התפעוליות הראשי אינו בוחן את נכסיה והתחייבויותיה של הקבוצה ברמת כל
מגזר.

מחירי העברה בין מגזרי פעילות מבוצעים לפי תנאי שוק בדומה לעסקאות עם צדדים שלישיים.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור  - 6מגזרי פעילות )המשך(
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות
מכירת כלי
רכב

שירות וחלפים

רכב כבד

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרס2017 ,

השכרה לזמן
ליסינג
קצר
תפעולי
אלפי ש"ח

אחרים

התאמות

סה"כ

הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

435,822
55,972

86,199
21,097

48,316
2,025

275,391
-

47,143
-

80,272
1,358

)(52,179
)(80,452

920,964
-

סה"כ הכנסות

491,794

107,296

50,341

275,391

47,143

81,630

)(132,631

920,964

רווח )הפסד( מגזרי

26,327

13,945

6,920

20,194

1,102

6,940

)(19,357

56,071
)(17,511
)(33,220

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה בכלל רווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

7,507

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

12,847
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור  - 6מגזרי פעילות )המשך(
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות )המשך(
מכירת כלי
רכב

שירות וחלפים

רכב כבד

לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה ביום 31
במרס2016 ,

השכרה לזמן
ליסינג
קצר
תפעולי
אלפי ש"ח

אחרים

התאמות

סה"כ

הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

417,725
27,452

64,958
19,962

37,089
1,787

272,958
-

54,232
86

39,002
197

)(40,143
)(49,484

845,821
-

סה"כ הכנסות

445,177

84,920

38,876

272,958

54,318

39,199

)(89,627

845,821

רווח )הפסד( מגזרי

11,883

16,821

7,476

17,984

)(3,662

6,976

)(9,062

48,416
)(24,958
)(21,872

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה בכלל רווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

4,317

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

5,903
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור  - 6מגזרי פעילות )המשך(
ב.

דיווח בדבר מגזרי פעילות )המשך(

מכירת כלי
רכב

שירות וחלפים

רכב כבד

השכרה לזמן
ליסינג
קצר
תפעולי
אלפי ש"ח

אחרים

התאמות

סה"כ

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר2016 ,
הכנסות מחיצוניים
הכנסות בין-מגזריות

1,471,136
110,292

252,537
80,577

145,639
7,140

1,092,688
-

230,416
283

294,307
2,174

)(167,084
)(200,466

3,319,639
-

סה"כ הכנסות

1,581,428

333,113

152,779

1,092,688

230,699

296,481

)(367,549

3,319,639

רווח )הפסד( מגזרי

38,475

58,175

26,659

65,417

9,167

13,190

)(30,301

180,782
)(90,903
)(80,366

הוצאות אחרות ,נטו
הכנסות )הוצאות( מימון ,נטו
חלק הקבוצה בכלל רווחי )בהפסדי( חברות
המטופלות לפי שיטת השווי המאזני ,נטו

9,820

רווח )הפסד( לפני מסים על ההכנסה

19,333
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
באורים לדוחות הכספיים ביניים מאוחדים
באור 7

 -אירועים בתקופת הדוח ולאחר תאריך הדיווח

א .החברה התקשרה ביום  28בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 750-אלף דולר בחברה Saverone 2014 LTD
העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה .ההשקעה האמורה
תקנה לחברה בדילול מלא כ 13%-ממניות המושקעת.
ב .בחודש ספטמבר  ,2016התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ )להלן :חברת המזרח( ,מבעלות השליטה בחברה,
בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה .העסקה הושלמה בחודש
נובמבר  .2016לאחר השלמת העסקה וליום  31בדצמבר 2016 ,מחזיקה חברת המזרח ,במישרין ובעקיפין,
בשיעור של כ 96.09% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה .לאחר תאריך המאזן ,ביום  3באפריל2017 ,
השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את מניותיו בחברה ,אשר הוחזקו בעקיפין
והמהוות כ 3.91%-ממניות החברה .לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח ,במישרין ובעקיפין ב100% -
ממניות החברה.

****
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
נתונים כספיים מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
המיוחסים לחברה
ליום  31במרס2017 ,
בלתי מבוקרים

תוכן עניינים

עמוד
דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'

2

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר

3

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

4

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על רווח או הפסד המיוחסים לחברה

6

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

7

נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

8

מידע נוסף
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דוח מיוחד לפי תקנה 38ד'
נתונים כספיים ומידע כספי מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים
המיוחסים לחברה

להלן נתונים כספיים ומידע כספי נפרד המיוחסים לחברה מתוך הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של הקבוצה
ליום  31במרס 2017 ,המפורסמים במסגרת הדוחות התקופתיים )להלן  -דוחות מאוחדים( ,המוצגים בהתאם
לתקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

2

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון
שדרות רוטשילד 78
ת.ד14260 .
תל-אביב 61142
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לכבוד
בעלי המניות של
חברת יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר על מידע כספי ביניים נפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל1970-
מבוא
סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד המובא לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(
התש"ל 1970-של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן-החברה( ,ליום  31במרס  2017ולתקופה שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך .המידע הכספי הביניים הנפרד הינו באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה.
אחריותנו היא להביע מסקנה על המידע הכספי הביניים הנפרד לתקופת ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
לא סקרנו את המידע הכספי הביניים הנפרד מתוך הדוחות הכספיים של חברות מוחזקות אשר הנכסים בניכוי
ההתחייבויות המיוחסות להן ,נטו הסתכמו לסך של כ 421,534-אלפי ש"ח ליום  31במרס  2017ואשר חלק החברה
ברווחי החברות הנ"ל הסתכם לסך של כ 2,803-אלפי ש"ח לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
הדוחות הכספיים של אותן חברות נסקרו על ידי רואי חשבון אחרים שדוחותיהם הומצאו לנו ומסקנתנו ,ככל שהיא
מתייחסת לדוחות הכספיים בגין אותן חברות מבוססת על דוחות הסקירה של רואי החשבון האחרים.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל " -סקירה של מידע כספי לתקופות
ביניים הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של הישות" .סקירה של מידע כספי נפרד לתקופות ביניים מורכבת
מבירורים ,בעיקר עם אנשים האחראים לעניינים כספיים וחשבונאיים ,ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים.
סקירה הינה מצומצמת בהיקפה במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל
ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון שניוודע לכל העניינים המשמעותיים ,שהיו יכולים להיות מזוהים
בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של ביקורת.

מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ועל דוחות הסקירה של רואי חשבון אחרים ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור
שהמידע הכספי הביניים הנפרד הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות המהותיות ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

ליואי את ליואי
רואי חשבון
תל-אביב 28 ,במאי 2017
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

ליום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

ליום
 31בדצמבר
2016
מבוקר

נכסים שוטפים
מזומנים ושווי מזומנים
מסים שוטפים לקבל
לקוחות
חייבים ויתרות חובה
מלאי
נגזרים פיננסיים
נכסים המוחזקים למכירה

4,174
6,737
307,349
34,590
433,049
785,899
6,516

4,670
3,208
275,567
24,049
412,797
720,291
(* 6,516

3,359
9,736
188,642
58,891
559,476
3,813
823,917
6,516

792,415

726,807

830,433

נכסים לא שוטפים
הלוואות וחובות לזמן ארוך
נכסים בניכוי התחייבויות המיוחסים לחברות מוחזקות ,נטו לרבות
מוניטין
נכסים בשל הטבות לעובדים
רכוש קבוע
נדל"ן להשקעה
נכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים

3,639
447,063
5,806
136,314
14,097
665
7,517
615,101
1,407,516

2,081
(** 476,447
5,673
(*** 134,440
(*** 14,754
1,226
(** 6,082
640,703
1,367,510

התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור  2להלן.

*(
**( הוצג מחדש  -ראה באור  2להלן )יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(.
***( סווג מחדש ,ראה באור  2להלן.
המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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1,836
448,348
5,806
137,471
14,162
858
7,606
616,087
1,446,520

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על המצב הכספי המיוחסים לחברה

ליום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

התחייבויות שוטפות

ליום
 31בדצמבר
2016
מבוקר

503,244
119,209
37,016
26,500
6,703
2,388
19,477
714,537
2,350

370,105
142,482
50,244
(* 18,421
(* 5,320
8,982
595,554
2,350

468,469
134,945
79,505
25,234
2,992
38,928
750,073
2,350

716,887

597,904

752,423

113,245

81,410

166
1,972
38,928

419
2,149
-

הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון מניות
פרמיה על מניות
קרן בגין עסקה עם בעל שליטה
יתרת רווח )הפסד(
קרנות אחרות

71,397

154,311

83,978

1,911
103,994
)(10,265
523,830
)(238

1,911
103,994
)(** (10,265
(*** ,(** 519,026
629

1,911
103,994
)(10,265
(*** 512,532
1,947

סה"כ הון

619,232

615,295

610,119

1,407,516

1,367,510

1,446,520

אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים
התחייבויות לספקים ולנותני שירותים
מקדמות והכנסות מראש
זכאים ויתרות זכות
נגזרים פיננסיים
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות
התחייבויות המתייחסות לנכסים המוחזקים למכירה

התחייבויות לא שוטפות
68,889
הלוואות מתאגידים בנקאיים
עודף הפסדים על השקעות בחברות המטופלות לפי שיטת השווי
435
המאזני
2,073
הפרשות
הלוואות מבעלי מניות

 28במאי2017 ,
תאריך אישור הדוחות הכספיים

*(
**(
***(
(1

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל

בנימין גבאי (1

חבר הדירקטוריון

יצחק שפונגין
סמנכ"ל כספים ומינהל

סווג מחדש.
הוצג מחדש  -ראה באור  2להלן )יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(.
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה ,ראה באור  2להלן.
חבר הדירקטוריון האמור הוסמך על ידי דירקטוריון החברה בישיבה מיום  28במאי 2017 ,לחתום על מידע כספי נפרד זה.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על על רווח והפסד המיוחסים לחברה

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2016
מבוקר

הכנסות

524,482

486,665

1,785,624

עלות המכירות והשירותים

)(450,118

)(425,987

)(1,563,252

רווח גולמי

74,364

60,678

222,372

הוצאות מכירה ,שיווק והנהלה וכלליות
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות

)(47,370
1,368
)(833

)(41,145
1,378
-

)(169,667
5,135
-

רווח תפעולי

27,529

20,911

57,840

הכנסות מימון
הוצאות מימון
חלק החברה ברווחי )בהפסדי( חברות מוחזקות )לרבות
ירידת ערך מוניטין( ,נטו

69
)(17,365

410
)(11,667

402
)(15,244

3,380

(* 1,418

)(27,516

רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה )הטבת מס(

13,613
2,315

11,072
2,437

15,482
11,949

רווח נקי המיוחס לחברה

11,298

8,635

3,533

*(

הוצג מחדש  -ראה באור  2להלן )יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על על הרווח הכולל המיוחסים לחברה

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח
11,298

רווח נקי המיוחס לחברה

(* 8,635

לשנה
שהסתיימה
ביום
 31בדצמבר
2016
מבוקר
3,533

רווח )הפסד( כולל אחר המיוחס לחברה )לאחר השפעת
המס(:
סכומים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או הפסד:
הפסד ממדידה מחדש בשל תוכנית להטבה מוגדרת
חלק החברה בהפסד כולל אחר ,נטו המיוחס לחברות
המוחזקות

-

-

)(695

-

-

)(697

סה"כ רכיבים שלא יסווגו מחדש לאחר מכן לרווח או
הפסד

-

-

)(1,392

סכומים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או הפסד
בהתקיים תנאים ספציפיים:
התאמות הנובעות מתרגום דוחות כספיים של פעילויות
חוץ

)(2,185

)(1,255

63

סה"כ רכיבים שיסווגו או המסווגים מחדש לרווח או
הפסד

)(2,185

)(1,255

63

סה"כ הפסד כולל אחר המיוחס לחברה

)(2,185

)(1,255

)(1,329

סה"כ רווח כולל המיוחס לחברה

9,113

7,380

2,204

*(

הוצג מחדש  -ראה באור  2להלן )יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה
ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת של החברה

11,298

רווח נקי המיוחס לחברה

(* 8,635

לשנה
שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016
מבוקר
3,533

התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות
שוטפת של החברה:
התאמות לסעיפי רווח והפסד של החברה:
פחת והפחתות
הוצאות מימון ,נטו
הפסד )רווח( ממימוש רכוש קבוע
מסים על ההכנסה
שינוי בהתחייבויות בשל הטבות לעובדים ,נטו
חלק החברה בהפסדי )ברווחי( חברות מוחזקות ,נטו
שינויים בסעיפי נכסים והתחייבויות של החברה:
עלייה בלקוחות
ירידה )עלייה( בחייבים ויתרות חובה
ירידה )עלייה( במלאי
עלייה )ירידה( בהתחייבויות לספקים ולנותני
שירותים
ירידה בהפרשות
עלייה בזכאים ויתרות זכות
עלייה )ירידה( במקדמות והכנסות מראש
מזומנים ששולמו והתקבלו במהלך התקופה בחברה
עבור:
ריבית ששולמה
ריבית שהתקבלה
מסים ששולמו
מסים שהתקבלו
דיבידנד שהתקבל
מזומנים נטו שנבעו מפעילות )ששימשו לפעילות(
שוטפת של החברה
*(

2,810
2,434
137
2,315
)(3,262

2,843
2,207
)(21
2,437
45
)(* (1,418

11,555
10,272
283
11,949
)(990
27,516

4,434

6,093

60,585

)(120,539
28,108
126,427

)(105,580
6,064
)(6,138

)(18,392
)(32,620
)(152,817

)(15,707
)(680
7,923
)(42,489

15,121
)(368
4,118
)(22,128

7,541
)(6,181
5,546
7,133

)(16,957

)(108,911

)(189,790

)(2,519
133
)(2,347
3,091
5,000
3,358

)(2,395
147
)(3,702
)(5,950

)(10,721
426
)(21,016
250
)(31,061

2,133

)(100,133

)(156,733

הוצג מחדש  -ראה באור  2להלן )יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה(.

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
נתונים כספיים מתוך הדוחות המאוחדים על תזרימי המזומנים המיוחסים לחברה

ל 3-החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
בלתי מבוקר
אלפי ש"ח

לשנה
שהסתיימה
ביום 31
בדצמבר
2016
מבוקר

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה של החברה

מתן הלוואות לחברות מוחזקות
פירעון הלוואות למפיצים לזמן ארוך ,נטו
גביית הלוואות לחברות מוחזקות

)(2,860
52
1,276
)(2,725

)(3,770
2,350
)(10
446
-

33
103

42
8

)(16,710
2,350
)(117
2,406
)(150
47
-

רכישת רכוש קבוע ונדל"ן להשקעה
תשלומים על חשבון מכירת מקרקעין
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע

מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה של החברה

)(4,121

)(934

)(12,174

השקעה בחברה מוחזקת

תזרימי מזומנים מפעילות מימון של החברה
פרעון הלוואת בעלים
קבלת הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
פרעון הלוואות והתחייבויות אחרות לזמן ארוך
קבלת אשראי לזמן קצר מתאגידים בנקאיים ואחרים

)(19,451
)(21,659
43,913

)(44,929
145,177

30,000
)(103,872
240,649

מזומנים נטו שנבעו מפעילות מימון של החברה

2,803

100,248

166,777

-

-

עלייה )ירידה( במזומנים ושווי מזומנים

815

)(819

)(2,130

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה

3,359

5,489

5,489

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

4,174

4,670

3,359

הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

המידע הנוסף המצורף מהווה חלק בלתי נפרד מהנתונים הכספיים ומהמידע הכספי הנפרד.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
.1

כללי
מידע כספי נפרד זה ערוך במתכונת מתומצתת ליום  31במרס 2017 ,ולתקופה של שלושה חודשים
שהסתיימה באותו תאריך ,בהתאם להוראות תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל .1970-יש לעיין במידע כספי נפרד זה בהקשר למידע הכספי הנפרד על הדוחות הכספיים השנתיים
של החברה ליום  31בדצמבר 2016 ,ולשנה שהסתיימה באותו תאריך ולמידע הנוסף אשר נלווה אליהם.

.2

עיקרי המדיניות החשבונאית
א.

המדיניות החשבונאית אשר יושמה בעריכת מידע כספי נפרד זה עקבית לזו שיושמה בעריכת המידע
הכספי הנפרד ליום  31בדצמבר.2016 ,
סווג מחדש
החברה סיווגה מחדש את נכסי הנדל"ן המשמשים להשכרה ,מסעיף רכוש קבוע לסעיף נדל"ן
להשקעה ,וזאת בהתאם למדיניות החשבונאית הננקטת בדבר הצגה ומדידה של נדל"ן להשקעה
כמתואר בביאור  2יח' לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לשנת .2016
יישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה
בהתאם למדיניות החשבונאית הקודמת שבה נקטה ,החברה הכירה בהשפעת המדד בהתאם
לשינויים במדד בפועל לתאריך הדוח על המצב הכספי .בהתאם למדיניות החדשה ,החברה אומדת
מחדש בסוף כל תקופה את תזרימי המזומנים צמודי המדד ,וזאת על מנת לשקף את התחזיות
המעודכנות לשיעורי האינפלציה עד למועד פירעון המכשיר הפיננסי ולקבוע את שיעור הריבית
האפקטיבי לאותו מועד .שיעור ריבית אפקטיבי זה ישמש בקביעת הוצאות המימון לתקופה הבאה,
עד לקביעת שיעור אפקטיבי חדש בהתאם לתחזיות המעודכנות.
התחזיות המעודכנות לשיעורי האינפלציה נקבעות בהתאם לפרסומים רשמיים של בנק ישראל,
המסתמכים בין היתר על הפרשי תשואות בין אגרות חוב צמודי מדד ושאינם צמודי מדד לתקופות
שונות .לפי עמדת החברה ,בהתחשב במודלים העסקיים על בסיסם פועלת החברה ,מדיניות זאת
משקפת בצורה רלוונטית יותר את תוצאות החברה ואת מצבה הכספי.
התאמה לא מהותית של מספרי השוואה
בהתאם למדיניות החשבונאית בדבר מדידת נדל"ן להשקעה כמתואר בביאור  2יח' לדוחות הכספיים
המאוחדים של החברה לשנת  ,2016החברה מודדת את הנדל"ן להשקעה שבבעלותה לפי מודל
העלות .בהתייחס לנכס מושכר יחיד אשר נמדד בעבר לפי מודל השווי ההוגן ,החברה ביצעה התאמה
לא מהותית של מספרי השוואה בכדי לשקף את המדיניות החשבונאית שננקטת ע"י החברה.
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יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מידע נוסף
.2

עיקרי המדיניות החשבונאית )המשך(

ב .להלן השפעה על הדוחות הכספיים של היישום למפרע של מדיניות חשבונאית חדשה ושל ההתאמה הלא מהותית של
מספרי ההשוואה כפי שתוארו לעיל.
הדוח על המצב הכספי ליום  31במרס) 2016 ,באלפי ש"ח(:

נכסים:
נכס מוחזק למכירה
נכסי מיסים נדחים
בניכוי
נכסים
התחייבויות
המיוחסים לחברות
מוחזקות
הון עצמי:
קרן הון מעסקאות
עם בעלי שליטה
עודפים
הון עצמי

סכומים כפי
שהוצגו בדוח
רבעון ראשון
2016

הפרש המיוחס ליישום
למפרע של מדיניות
חשבונאית חדשה

הפרש המיוחס
להתאמה לא
מהותית של מספרי
השוואה

סכומים כפי שמוצגים
בדוחות הכספיים

9,400
5,318

-

)(2,884
764

6,516
6,082

484,923

)(8,476

-

476,447

)(15,834
535,191
625,891

5,569
)(14,045
)(8,476

)(2,120
)(2,120

)(10,265
519,026
615,295

דוח רווח והפסד לתקופה של שלושה חודשים שהסתיימו ביום  31במרס ) 2016באלפי ש"ח(:
סכומים כפי שמוצגים
הפרש המיוחס
הפרש המיוחס ליישום
סכומים כפי
בדוחות הכספיים
להתאמה לא
למפרע של מדיניות
שהוצגו בדוח
מהותית של
רבעון ראשון  2016חשבונאית חדשה
מספרי השוואה
חלק ברווחי חברות
1,418
)(1,124
294
מוחזקות

.3

אירועים מהותיים בתקופת הדוח ולאחר תקופת הדיווח
א .החברה התקשרה ביום  28בפברואר בהסכם לפיו תשקיע כ 750-אלף דולר בחברה Saverone 2014 LTD
העוסקת בפיתוח טכנולוגיה למניעת תאונות הנובעות משימוש בטלפון סלולארי בעת נהיגה .ההשקעה האמורה
תקנה לחברה בדילול מלא כ 13%-ממניות המושקעת.
ב .בחודש ספטמבר  ,2016התקשרה חברת המזרח לאחזקות בע"מ )להלן :חברת המזרח( ,מבעלות השליטה בחברה,
בעסקה לפיה רכשה מקרדן ישראל בע"מ את אחזקותיה במישרין ובעקיפין בחברה .העסקה הושלמה בחודש
נובמבר  .2016לאחר השלמת העסקה וליום  31בדצמבר 2016 ,מחזיקה חברת המזרח ,במישרין ובעקיפין,
בשיעור של כ 96.09% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה .לאחר תאריך המאזן ,ביום  3באפריל2017 ,
השלימה חברת המזרח עסקה שלפיה רכשה ממר אביהו בן-נון את מניותיו בחברה ,אשר הוחזקו בעקיפין
והמהוות כ 3.91%-ממניות החברה .לאחר השלמת העסקה מחזיקה חברת המזרח ,במישרין ובעקיפין ב100% -
ממניות החברה.

-------------------
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יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
(בלתי מבוקר)
 31במרס 2017

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
מידע כספי לתקופת ביניים
(בלתי מבוקר)
 31במרס 2017

תוכן העניינים
דף
דוח סקירה של רואה החשבון המבקר

2

דוח על המצב הכספי

3

דוח על הרווח הכולל

4

דוח על השינויים בהון

5

דוח על תזרימי המזומנים

6-7

ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים

8-9

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר לבעלי המניות של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
מבוא
סקרנו את המידע הכספי המצורף של חברת יוניברסל משאיות ישראל בע"מ ,הכולל את הדוח התמציתי על המצב הכספי
ליום  31במרס  2017ואת הדוח התמציתי על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של  3החודשים
שהסתיימה באותו תאריך .הדירקטוריון וההנהלה אחראים לעריכה ולהצגה של מידע כספי לתקופות ביניים אלה בהתאם
לתקן חשבונאות בינלאומי " IAS 34דיווח כספי לתקופות ביניים" .אחריותנו היא להביע מסקנה על מידע כספי לתקופת
ביניים זו בהתבסס על סקירתנו.
היקף הסקירה
ערכנו את סקירתנו בהתאם לתקן סקירה  1של לשכת רואי חשבון בישראל "סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים
הנערכת על ידי רואה החשבון המבקר של היישות" .סקירה של מידע כספי לתקופות ביניים מורכבת מבירורים ,בעיקר עם
אנשים האחראים לעניינים הכספיים והחשבונאיים ומיישום נהלי סקירה אנליטיים ואחרים .סקירה הינה מצומצמת בהיקפה
במידה ניכרת מאשר ביקורת הנערכת בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ולפיכך אינה מאפשרת לנו להשיג ביטחון
שניוודע לכל העניינים המשמעותיים שהיו יכולים להיות מזוהים בביקורת .בהתאם לכך ,אין אנו מחווים חוות דעת של
ביקורת.
מסקנה
בהתבסס על סקירתנו ,לא בא לתשומת ליבנו דבר הגורם לנו לסבור שהמידע הכספי הנ"ל אינו ערוך ,מכל הבחינות
המהותיות ,בהתאם לתקן חשבונאות בינלאומי .IAS 34

תל-אביב,
 21במאי 2017

קסלמן וקסלמן
רואי חשבון
פירמה חברה בPricewaterhouseCoopers International Limited -

קסלמן וקסלמן ,מגדל הסחר ,רחוב המרד  ,25תל-אביב  ,6812508ישראל ,ת.ד  50005תל-אביב 6150001
טלפון ,+972-3-7954555 :פקסwww.pwc.com/il ,+972-3-7954556 :

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח תמציתי על המצב הכספי
ליום  31במרס 2017
 31במרס
2016
2017
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2016
(מבוקר)

ר כ ו ש
נכסים שוטפים:
מזומנים ושווי מזומנים
חייבים ויתרות חובה:
לקוחות
אחרים
מסי הכנסה לקבל
מלאי
נכסים בלתי שוטפים:
לקוחות לזמן ארוך
משאיות בחכירה תפעולית ,נטו
רכוש קבוע ,נטו
נכסים בלתי מוחשיים ,נטו
ס ך נכסים

776

369

51

36,382
10,619
3,152
101,742
152,671

27,542
5,143
270
62,903
96,227

34,092
9,490
2,495
107,107
153,235

5,545
248,877
57,317
2,144
313,883
466,554

3,499
197,694
38,167
2,670
242,030
338,257

4,937
231,782
50,282
2,271
289,272
442,507

התחייבויות והון
התחייבויות שוטפות:
אשראי ממוסדות פיננסיים וחלויות שוטפות
של הלוואות ממוסדות פיננסיים
זכאים ויתרות זכות:
ספקים ונותני שירותים
אחרים
הפרשות
התחייבויות שאינן שוטפות:
הלוואות ממוסדות פיננסיים (בניכוי חלויות שוטפות)
הכנסות מראש והתחייבות בשל פיקדונות
התחייבויות נטו בשל הטבות לעובדים
מסים נדחים ,נטו
הפרשות
ס ך התחייבויות
הון:
הון מניות רגילות
קרנות הון ועודפים
סך הון
סך התחייבויות והון

דורון ליאור
מנכ"ל

109,108

53,369

104,170

80,075
34,445
1,851
225,479

60,630
23,679
936
138,614

62,990
33,980
1,804
202,944

93,104
28,741
353
13,590
1,944
137,732
363,211

74,959
22,340
339
9,154
1,405
108,197
246,811

89,994
26,498
356
12,589
1,944
131,381
334,325

15
103,328
103,343
466,554

15
91,431
91,446
338,257

15
108,167
108,182
442,507

דוד עיני
יו"ר הדירקטוריון

אילן ברק
סמנכ"ל כספים

תאריך אישור הדוחות הכספיים על ידי דירקטוריון החברה 21 :במאי .2017
הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
3

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח תמציתי על הרווח הכולל
לתקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום  31במרס 2017
 3חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח

 31בדצמבר
2016
(מבוקר)

הכנסות
עלות ההכנסות
רווח גולמי

100,682
82,938
17,744

77,752
59,682
18,070

305,558
238,420
67,138

הוצאות מכירה ושיווק

3,904

3,117

13,836

הוצאות הנהלה וכלליות

5,551

4,578

18,734

רווח (הפסד) הון ממכירת רכוש קבוע

9,455
8,289
661
2,110
1,449
6,840
1,679
5,161
5,161

()2
7,697
10,373
163
1,939
1,776
8,597
1,941
6,656
6,656

15
32,555
34,583
439
5,914
5,475
29,108
5,598
23,510
()118
23,392

רווח תפעולי
הכנסות מימון
הוצאות מימון
הוצאות מימון ,נטו
רווח לפני מסים על ההכנסה
מסים על ההכנסה
רווח לתקופה
הפסד כולל אחר
רווח כולל לתקופה

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.

4

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוחות תמציתיים על השינויים בהון
לתקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום  31במרס 2017
הון מניות
רגילות

יתרה ליום  31בדצמבר ( 2016מבוקר)
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס ( 2017בלתי מבוקר) -
רווח כולל:
רווח לתקופה
דיבידנד ששולם
יתרה ליום  31במרס ( 2017בלתי מבוקר)
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2015מבוקר)
תנועה במהלך  3החודשים שהסתיימו
ביום  31במרס ( 2016בלתי מבוקר) -
רווח כולל:
רווח לתקופה
יתרה ליום  31במרס ( 2016בלתי מבוקר)
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2015מבוקר)
תנועה במהלך שנת - 2016
רווח כולל:
רווח לשנה
הפסד כולל אחר
סך הרווח הכולל
יתרה ליום  31בדצמבר ( 2016מבוקר)

קרנות הון
אחרות
אלפי ש"ח

עודפים

סך הכול

15

()595

108,762

108,182

15

()595

5,161
()10,000
103,923

103,343

15

()477

85,252

84,790

15

()477

6,656
91,908

6,656
91,446

15

()477

85,252

84,790

23,510

15

()118
()118
()595

23,510
()118
23,392
108,182

23,510
108,762

הביאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.
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(המשך) 1 -
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח תמציתי על תזרימי המזומנים
לתקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום  31במרס 2017
 3חודשים שהסתיימו
ביום  31במרס
2016
2017
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
תזרימי מזומנים מפעילויות שוטפות:
רווח לשנה לפי הדוחות על הרווח הכולל

 31בדצמבר
2016
(מבוקר)

5,161

6,656

23,510

2,660
7,821

()7,662
()1,006

()75,733
()52,223

תזרימי מזומנים מפעילויות השקעה:
רכישת רכוש קבוע
רכישת נכסים בלתי מוחשיים
תמורה ממימוש רכוש קבוע
מזומנים נטו ששימשו לפעילות השקעה

()4,881
()143
()5,024

()2,526
()236
12
()2,750

()17,155
()610
120
()17,645

תזרימי מזומנים מפעילויות מימון:
קבלת אשראי ממוסדות פיננסיים
קבלת הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים
פירעון הלוואות לזמן ארוך ממוסדות פיננסיים
דיבידנד ששולם
מזומנים נטו ששמשו (שנבעו) לפעילות מימון

4,194
14,000
()10,147
()10,000
()1,953

12,597
()9,206

56,133
49,500
()36,422

3,391

69,211

שינוי במזומנים ובשווי מזומנים

844

()365

()657

מזומנים ושווי מזומנים לתחילת התקופה
הפרשי שער ותרגום בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים

51
()119

774
()40

774
()66

מזומנים ושווי מזומנים לסוף התקופה

776

369

51

התאמות הדרושות להצגת המזומנים
מפעילות שוטפת ,ראה נספח א להלן
מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו) לפעילות שוטפת

6

(סיום) 2 -
יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
דוח תמציתי על תזרימי המזומנים
לתקופה של  3החודשים שהסתיימה ביום  31במרס 2017
נספח א  -התאמות הדרושות להצגת תזרימי המזומנים מפעילות שוטפת:
 3חודשים
שהסתיימו
ביום  31במרס
 31בדצמבר
2016
2016
2017
(מבוקר)
(בלתי מבוקר)
אלפי ש"ח
הכנסות והוצאות שאינן כרוכות בתזרימי מזומנים:
פחת רכוש קבוע
פחת משאיות בחכירה תפעולית
הפחתת נכסים בלתי מוחשיים
מסים נדחים
הפרשי שער בגין יתרות מזומנים ושווי מזומנים
קיטון בהתחייבות בשל הטבות לעובדים ,נטו
הפסד (רווח) הון ממימוש רכוש קבוע
שיערוך הלוואות לזמן ארוך

535
8,881
270
1,001
119
()3
1
10,804

581
7,341
238
835
40
()4
2
()39
8,994

2,245
31,299
1,011
4,270
66
()105
()15
()23
38,748

()2,898
()1,785
()20,611
14,396
870
1,884
()8,144
2,660

350
)(722
()23,457
5,722
()334
1,785
()16,656
()7,662

()7,638
()7,294
()124,948
8,082
12,196
5,121
()114,481
()75,733

נספח ב – פעילות שלא במזומן:
רכישת רכוש קבוע

2,689

-

נספח ג – מידע נוסף על תזרימי מזומנים:
מזומנים ששולמו או התקבלו במשך התקופה עבור:
ריבית ששולמה
מסים על ההכנסה
מזומנים שהתקבלו במשך התקופה עבור ריבית

1,292
1,281
116

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות תפעוליים:
קיטון (גידול) בלקוחות
גידול בחייבים וביתרות חובה אחרים
רכישת כלי רכב למכירה והשכרה
גידול (קיטון) בספקים ובנותני שירותים
גידול (קיטון) בזכאים וביתרות זכות אחרים
גידול בהתחייבויות בשל פיקדונות והכנסות מראש

1,131
544
89

-

4,696
2,931
375

הביאורים המצור פים מהווים חלק בלתי נפרד מדוחות כספיים תמציתיים אלה.

7

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים
ביאור  - 1כללי
החברה עוסקת ביבוא משאיות ואוטובוסים מתוצרת איסוזו ושיווקן בישראל .שיווק המשאיות מבוצע
על ידי
החברה בדרך של מכירתן או בדרך של החכרתן בחכירות תפעוליות (ליסינג תפעולי).
בנוסף ,נותנת החברה שירותי תיקונים ,השכרה וטרייד אין למשאיות איסוזו ,ומוכרת חלקי חילוף
למוסכים שונים.
ביאור  - 2בסיס העריכה של הדוחות הכספיים התמציתיים
א .המידע הכספי התמציתי של החברה ליום  31במרס  2017ולתקופת הביניים של  3החודשים
שהסתיימה באותו תאריך (להלן " -המידע הכספי לתקופת הביניים") נערך בהתאם לתקן
חשבונאות בינלאומי מספר " - 34דיווח כספי לתקופות ביניים" (להלן  .)"IAS 34" -יש לעיין
במידע הכספי לתקופת הביניים ביחד עם הדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר 2016
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך והביאורים אשר נלוו אליהם ,אשר נערכו לפי תקני דיווח כספי
בינלאומיים (להלן " -תקני ה.)"IFRS -
המידע הכספי לתקופת הביניים הינו סקור ואינו מבוקר.
ב .אומדנים:
עריכת דוחות כספיים ביניים ,דורשת מהנהלת החברה להפעיל שיקול דעת וכן דורשת שימוש
באומדנים חשבונאיים והנחות ,אשר משפיעים על יישום מדיניותה החשבונאית של
החברה/הקבוצה ועל סכומי הנכסים ,ההתחייבויות ,ההכנסות וההוצאות המדווחים .התוצאות
בפועל עשויות להיות שונות מאומדנים אלה
בעריכת הדוחות הכספיים ביניים תמציתיים/מאוחדים אלה ,שיקולי הדעת המשמעותיים אשר
הופעלו ע ל ידי ההנהלה ביישום המדיניות החשבונאית של החברה/הקבוצה ואי הודאות
הכרוכה במקורות המפתח של האומדנים היו זהים לאלה שבדוחות הכספיים השנתיים של
החברה לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2016

ביאור  - 3עיקרי המדיניות החשבונאית:
א .עיקרי המדיניות החשבונאית ,אשר יושמו בעריכת המידע הכספי לתקופת הביניים ,הינם
עקביים עם הכללים ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים השנתיים ליום  31בדצמבר 2016
ולשנה שהסתיימה באותו תאריך.
מסים על ההכנסה לתקופות הביניים מוכרים על בסיס האומדן הטוב ביותר של ההנהלה בנוגע
לשיעור המס הממוצע שיחול על סך הרווחים השנתיים החזויים.
ב .כפי שפורסם בדוחות הכספיים של הקבוצה לשנת  ,2016תיקונים לתקני  IFRSקיימים
מסוימים נכנסו לתוקף ומחייבים עבור תקופות חשבונאיות המתחילות ב 1-בינואר  ,2017אולם
ליישומם לראשונה אין השפעה מהותית על המידע הכספי לתקופות ביניים (לרבות מספרי
השוואה) של הקבוצה.
ג.

תקני  IFRSחדשים אשר עדיין אינם בתוקף ואשר החברה לא בחרה ביישומם המוקדם ,פורטו
במסגרת הדוחות השנתיים של החברה לשנת  ,2016במסגרת ביאור  2כ' .להערכת החברה
לתקנות אלו לא צפויה להיות השפעה משמעותית על הדוחות הכספיים.

8

יוניברסל משאיות ישראל בע"מ
ביאורים לדוחות הכספיים התמציתיים המאוחדים (המשך)
ביאור  - 4אירועים בתקופת הדוח:
ביום  20במרס  2017החליטה החברה לחלק דיבידנד במזומן לבעלי המניות של החברה בסכום
של  10מיליון ש"ח .הדיבידנד שולם ביום  23במרס .2017

9

הסכמות רואי החשבון

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון
שדרות רוטשילד 78

טל'

ת.ד14260 .
תל-אביב 6114201

פקס 03 560 7046

03 560 7002
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 29במאי 2017
לכבוד
הדירקטוריון של
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
המסגר  ,10לוד
א.נ,.
הנדון :תשקיף של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )להלן "החברה"( ,מחודש מאי 2017

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של צירוף( בתשקיף שבנדון של
הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  30במרס  2017על הדוחות הכספיים המאוחדים על
המצב הכספי של החברה וחברות בנות לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ואת הדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש
השנים שהאחרונה בהן הסתיימה ביום  31בדצמבר .2016
 .2דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  30במרס  2017על מידע כספי נפרד של
החברה לימים  31בדצמבר  2016ו 2015-ולכל אחת משלוש השנים שהאחרונה שבהן
הסתיימה ביום  31בדצמבר  ,2016לפי תקנה 9ג לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים
ומיידיים( ,התש"ל.1970-
 .3דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  28במאי  2017על הדוחות הכספיים
המאוחדים על המצב הכספי של החברה וחברות בנות ליום  31במרס  2017ואת הדוחות
המאוחדים על הרווח הכולל ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים לתקופה של שלושה
חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 .4דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  28במאי  2017על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  31במרס  2017ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך,
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

בכבוד רב,
ליואי את ליואי
רואי חשבון
משרדנו בירושלים:
בית אמות ,קרית מדע  11 ,הר חוצבים
ת.ד ,45032 .ירושלים 91450

טל'
פקס

02 548 5000
02 548 5001

ליואי שלוי קופ ושות' | רואי חשבון
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 29במאי 2017

לכבוד
הדירקטוריון של
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
א.ג.נ.,
הנדון  :הסכמה להכללת דוחות רואי החשבון המבקרים ,דוחות סקירה ודוחות בדבר ביקורת
של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי בדוחות הצעת מדף שיפורסמו על פי תשקיף
מדף של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ( )להלן " -החברה"( המיועד להתפרסם
בחודש מאי 2017
כרואי החשבון של החברה ולבקשתה ,הרינו לאשר כי ידוע לנו שהחברה עשויה לפרסם דוחות
הצעת מדף על פי תשקיף מדף המיועד להתפרסם בחודש מאי ) 2017להלן " -תשקיף המדף"(.
אנו מסכימים כי במידה והחברה תעשה כן ,דוחות רואי החשבון המבקרים או דוחות הסקירה
על הדוחות הכספיים המאוחדים או דוחות רואי החשבון המבקרים על המידע הכספי הנפרד
לפי תקנה 9ג' ולפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,תש"ל 1970-לפי
העניין ,ודוחות רואה החשבון המבקר בדבר ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי לפי
תקנה 9ב' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( ,תש"ל ,1970-שניתנו על ידנו
ושיינתנו על ידנו לחברה ,כל עוד אנו מכהנים כרואי החשבון המבקרים של החברה ,ייכללו
בדרך של הפנייה בדוחות .הצעת המדף שיפורסמו כאמור על ידי החברה במהלך התקופה שבה
ניתן לפרסם דוחות הצעת מדף על פי תשקיף המדף כאמור לעיל.

בכבוד רב,
ליואי את ליואי
רואי חשבון

משרדנו בירושלים:
בית אמות ,קרית מדע  11 ,הר חוצבים
ת.ד ,45032 .ירושלים 91450

טל'
פקס

02 548 5000
02 548 5001
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דוח אירועים
להלן פרטים בדבר אירועים )כהגדרת המונח בתקנה 56א)ג( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט") 1969-אירועים"( אשר אירעו לאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים
של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( ליום  31בדצמבר  2016והדוחות הכספיים של החברה ליום
 31במרץ ) 2017אשר נחתמו ביום  28במאי  (2017ואשר מצורפים לתשקיף של החברה
)"הדוחות הכספיים"( ועד למועד פרסום התשקיף:

הרינו לאשר כי בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ועד למועד דוח אירועים זה ,לא חלו
בחברה אירועים מהותיים.

בכבוד רב,

______________________

______________________

דוד עיני

יצחק שפונגין

יו"ר הדירקטוריון
ומנכ"ל החברה

סמנכ"ל כספים

תאריך 28 :במאי 2017

דוח אירועים
להלן פרטים בדבר אירועים )כהגדרת המונח בתקנה 56א)ג( לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף
וטיוטת התשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט") 1969-אירועים"( אשר אירעו לאחר מועד חתימת
הדוחות הכספיים של יוניברסל משאיות ישראל בע"מ )"החברה"( ליום  31בדצמבר  ,2016אשר
נחתמו ביום  16במרס  2017ואשר מצורפים לתשקיף של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
)"הדוחות הכספיים"( ועד למועד פרסום התשקיף:
הרינו לאשר כי בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות הכספיים ועד למועד דוח אירועים זה ,לא
חלו בחברה אירועים מהותיים למעט חלוקת דיבידנד ע"ס  10מש"ח שבוצעה ביום .23.03.17

בכבוד רב,

______________________

______________________

דוד עיני

אילן ברק

יו"ר הדירקטוריון

סמנכ"ל כספים

תאריך 28 :במאי 2017

פרק  - 10פרטים נוספים

 10.1חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

 29במאי 2017
לכבוד
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
רחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני
לוד

שלום רב,
הנדון :תשקיף יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( ,אשר מהווה תשקיף להשלמה
הנפקה ראשונה לציבור ותשקיף מדף )"התשקיף" ו" -תשקיף המדף" ,בהתאמה(
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כדלקמן:
 .1הזכויות הנלוות לאיגרות החוב )סדרות א' ו -ב'( של החברה המוצעות על פי התשקיף ,למניות
הקיימות בהון החברה ולניירות הערך הנכללים בתשקיף המדף ,תוארו נכונה בתשקיף.
 .2החברה מוסמכת להנפיק את ניירות הערך הכלולים בתשקיף ,באופן המתואר בתשקיף.
 .3הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמם נכלל בתשקיף.
הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בתשקיף המדף.

בכבוד רב ובברכה,
יואב חובב ,עו"ד
בועז נוימן ,עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

י1-

 10.2הוצאות ההנפקה
סך ההוצאות המשוערות הכרוכות בפרסום תשקיף זה ,הנו כ 1,750 -אלפי ש"ח.
הוצאות אלו אינן כוללות את ההוצאות שיהיו כרוכות בהצעת ניירות הערך על פי תשקיף
המדף ,אם וככל שיוצעו באמצעות דוחות הצעת המדף.
 10.3הקצאת ניירות ערך שלא בתמורה מלאה במזומנים
בשנתיים שקדמו לתאריך התשקיף ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך
שלא בתמורה למזומנים.
 10.4עיון במסמכים
העתקים מתשקיף מדף זה ,מהדוחות הכספיים ,מתקנון ההתאגדות של החברה ,משטר
הנאמנות ,מהאישורים ומחוות הדעת הנזכרים בתשקיף זה ,עומדים לעיון במשרדה הרשום
של החברה ,בשעות העבודה הרגילות ,החל מתאריך פרסומו של תשקיף זה.
כמו כן ,עותק מתשקיף זה על נספחיו עומד לעיון הציבור ,באתר ההפצה של רשות ניירות ערך
שכתובתו.www.magna.isa.gov.il :

י2-

נספחים

נספח א'  -שטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה
נספח ב'  -שטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב )סדרה ב'( של החברה
נספח ג'  -מדיניות תגמול לנושאי משרה בחברה

נספח א'
שטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( של החברה

שטר נאמנות
שנערך ונחתם ביום  29במאי 2017
בין
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"החברה"(
מצד אחד;
לבין
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
ח.פ51-519222-7 .
מרחוב יד חרוצים  ,14תל אביב
)"הנאמן"(
מצד שני;

הואיל:

וביום  29במאי  2017פרסמה החברה תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה לציבור )"התשקיף"( ,על-פיו
עשויה החברה להנפיק לציבור מחזיקי איגרות החוב של חברת הבת של החברה  -יו.טי.אס -
יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( ,במסגרת הסדר בין החברה ופתרונות
תחבורה לבין מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה ,לפי סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט-
") 1999ההסדר" ו" -חוק החברות" ,בהתאמה( ,אגרות חוב כדלקמן:
אגרות חוב )סדרה א'( של החברה אשר תונפקנה ,בדרך של הצעת רכש חליפין ,למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ט'( של פתרונות תחבורה חלף אגרות חוב )סדרות ט'( של פתרונות תחבורה המוחזקות על
ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( כאמור ותימחקנה מהמסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( וממסלקת הבורסה; וכן
אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה אשר תונפקנה ,בדרך של הצעת רכש חליפין ,למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ח'( של פתרונות תחבורה חלף אגרות חוב )סדרות ח'( של פתרונות תחבורה המוחזקות על
ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( כאמור ותימחקנה מהמסחר
בבורסה וממסלקת הבורסה;

והואיל

ואגרות החוב החדשות סדרות א' ו -ב'( של החברה אשר תונפקנה ותחלפנה את אגרות החוב )סדרות
ח' ו -ט'( של פתרונות תחבורה כאמור ,תובטחנה בערבות שתועמד על ידי פתרונות תחבורה לטובת
מחזיקי אגרות החוב החדשות של החברה כאמור ,ובבטוחות כפי שיפורט בשטר זה להלן.

והואיל:

והנאמן ,שהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות אשר מטרתה העיקרית
הינה עיסוק בנאמנויות ,נתן את הסכמתו להתקשר בשטר נאמנות זה בקשר עם אגרות החוב )סדרה
א'(;

והואיל

ונכון למועד פרסום התשקיף ,איגרות החוב המוצעות בו אינן מדורגות והחברה פועלת מול החברות
המדרגות לקבלת דירוג ,שיפורסם במסגרת תיקון תשקיף עד למועד ההנפקה;
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והואיל:

וביום  28במאי  ,2017החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני הנפקה לציבור )בדרך של רכש
חליפין כאמור לעיל( ,של אגרות חוב )סדרה א'( של החברה אשר תירשמנה למסחר בבורסה;

והואיל:

ושטר נאמנות זה קובע באופן בלעדי וממצה את תנאי אגרות החוב )סדרה א'( כפי שהם באים לידי
ביטוי בשטר זה להלן וכפי שיובאו לידי ביטוי בתשקיף ובהודעה המשלימה שתפורסם על פיו,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז;2007-

והואיל:

והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-או כל דין אחר ,להתקשרותו
עם החברה על-פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה ועומד בהן;

והואיל:

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,והנאמן הסכים לחתום על
שטר הנאמנות ולפעול כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה
להלן;

והואיל:

והחברה והנאמן בדקו כל אחד בנפרד את שאלת קיומו של ניגוד עניינים בין כהונתו של הנאמן
כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה א' לבין כהונתו כנאמן לסדרה ב' של החברה והגיעו לכלל דעה,
כל אחד בנפרד ,כי לא קיים ניגוד עניינים למינויו של הנאמן לתפקידו כנאמן בעבור מחזיקי אגרות
החוב מסדרה א';

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין לה כל עניין אישי בנאמן וכן כי אין כל מניעה על-פי כל דין להתקשר עם
הנאמן על-פי שטר נאמנות זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להעלות על הכתב במסגרת שטר נאמנות זה את ההוראות והתנאים הייחודיים
לאגרות החוב )סדרה א'( )בלבד( אשר בכוונת החברה להציע כאמור לעיל ולהלן.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום
בלבד ,ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.
 .1.3כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה
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 אינו מחייב אחרת.
 .1.4בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם משתמעת
כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם ,או אם צוין מפורשות אחרת להלן:
"אגרות החוב" או "אגרות החוב )סדרה א'(" -

אגרות חוב )סדרה א'( ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל
אחת ,רשומות על שם ,שתוצענה על פי התשקיף
ו/או במסגרת הנפקה פרטית ו/או בכל דרך
אחרת בה יהיה ניתן להציע ניירות ערך;

3
"ההודעה המשלימה" -

ההודעה המשלימה שתפורסם על פי התשקיף
שעל-פיה תוצענה לראשונה אגרות החוב,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה
וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז;2007-

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל
בע"מ או חברה לרישומים שתבוא בנעליה על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שכל
ניירות הערך של החברה אשר יהיו רשומים
למסחר בבורסה ,יהיו רשומים על שם אותה
חברה לרישומים;

"החלטה מיוחדת" -

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב ,בה נכחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם,
מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים )(50%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור
במועד הקובע לאסיפה ,ברוב של המחזיקים
בשלושה רבעים לפחות מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור
באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה ,בעצמם או
על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים באגרות חוב שלהם
לפחות עשרים אחוזים ) (20%מהיתרה כאמור;

"החוק" או "חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות לפיו,
כפי שיהיו מעת לעת;

"המדד היסודי" -

מדד המחירים לצרכן בגין חודש יוני  2015אשר
פורסם ביום  15ביולי .2015

"הנאמן" -

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ ו/או כל מי
שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות
החוב לפי שטר זה;

"יום מסחר" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה,
כהגדרתה להלן;

"יום עסקים" או "יום עסקים בנקאי" -

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

"מגנ"א" -

מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות
ערך;

"מדד המחירים לצרכן" או "המדד" -

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים
לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על-ידי
הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי
בישראל ,וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על-ידי
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גוף או מוסד רשמי אחר ,וכן כולל כל מדד רשמי
אחר שיבוא במקומו ,אם יהיה בנוי על אותם
הנתונים שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו.
אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על-ידי גוף
או מוסד כאמור ,ואותו גוף או מוסד לא קבע את
היחס שבינו לבין המדד המוחלף ,ייקבע היחס
האמור על-ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,
ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור ,אזי הוא
ייקבע על-ידי הנאמן לסדרה הרלוונטית,
בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על-
ידיו;
"מחזיק באגרות החוב" ו/או "המחזיקים" -

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"מרשם" -

מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 27
לשטר זה;

"קרן" -

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב;

"רשות ניירות ערך" -

רשות ניירות ערך לישראל;

"שטר זה" או "שטר הנאמנות" -

שטר נאמנות זה לרבות הנספחים והתוספות
המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

"תעודת אגרת החוב" -

תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מצורף כתוספת
הראשונה לשטר זה.

 .1.5לשטר זה מצורפים התוספות והנספחים הבאים:
התוספת הראשונה  -תעודת אגרות החוב )סדרה א'( והתנאים הרשומים מעבר לדף;
התוספת השנייה  -אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב;
נספח  - 1נוסח הסכם שעבוד;
נספח 1א  -נוסח הסכם שעבוד ואגרת חוב בגין כלי רכב בבעלות חברה בת משעבדת;
נספח  - 2התחייבות חברה בת משעבדת;
נספח  - 3נוסח תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת /גריעת כלי רכב לשעבוד;
נספח  - 4נוסח מכתב שחרור רכב משעבוד;
נספח  - 5נוסח כתב ערבות;
נספח  - 31שכר הנאמן.
 .1.6בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות שטר הנאמנות .בכל
מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה בקשר לשטר זה ו/או
אגרות החוב ,לבין שטר זה ,יגברו הוראות שטר זה .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד חתימת שטר
זה ,אין כל סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב.
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 .1.7בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך( ,הכוונה היא בכפוף לכל דין
שאינו ניתן להתניה.
.2

הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות; הרחבת סדרה וניירות ערך נוספים
 .2.1החברה עשויה להנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף לפרסום ההודעה המשלימה ,אגרות חוב
)סדרה א'( ,רשומות על שם ,ועומדות לפרעון )קרן( כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה.
 .2.2החברה תהא רשאית ,מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן
לאגרות החוב שבמחזור אותה עת ו/או ממחזיקי אגרות החוב כאמור ,להרחיב את סדרה א' שבמחזור
ולהנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה א' )בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ,בין על-פי דוח הצעת
מדף ובין בכל דרך אחרת ולרבות לחברה בת של החברה( ,שתנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב
שהונפקו מסדרה א' ,בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה ,ובכלל זה בשיעור ניכיון או בפרמיה )לרבות
העדר ניכיון או העדר פרמיה( שונים מאלה שהיו )אם בכלל( בהנפקות אחרות מאותה סדרה ,ובלבד
שהחברה )א( תמסור על כך הודעה לנאמן; )ב( תעמוד בשיעור ה LTV-הנדרש בעקבות הנפקת אגרות
החוב הנוספות )והחברה תהיה רשאית להוסיף לצורך כך בטחונות(; )ג( תעמוד בהתחייבויותיה כלפי
מחזיקי אגרות החוב הקבועות בסעיף  19.2להלן )הון עצמי של פתרונות תחבורה לסך המאזן
המאוחד של פתרונות חבורה(; )ד( בעקבות הנפקת אגרות החוב ,דירוג אגרות החוב )סדרה א'( לא
יפחת מדירוג אגרות החוב )סדרה א'( כפי שהיה ערב הרחבת אגרות החוב )סדרה א'(.
אין בזכות זו של החברה ,כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור ,וזאת ככל שחובה כזו
מוטלת על הנאמן על פי כל דין ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי אגרות
החוב לפי שטר זה בהתאם להוראות כל דין.
הרחבת סדרת אגרות החוב כאמור ,תתאפשר בכפוף לכך ששלושה ימי עסקים ממועד הרחבת סדרת
אגרות החוב ,תציג החברה לנאמן אישור מנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו) :א(
היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיפים )2.2ב( עד )ד( לעיל; )ב( כי לא מתקיימות איזה מעילות
הפרעון המיידי הקבועות בסעיף  7לשטר זה וכי אין חשש לכך; )ג( אין בהרחבת הסדרה האמורה
כדי לפגוע בכושר פרעון החברה את אגרות החוב )סדרה א'(.
 .2.3אגרות חוב נוספות מסדרה א' )ככל שיונפקו כאמור( ,יהוו ,החל ממועד הנפקתן ,סדרה אחת לכל דבר
ועניין עם אגרות החוב מסדרה א' שתהיינה במחזור באותה עת ותנאי שטר הנאמנות יחולו על אגרות
החוב הנוספות שיונפקו כאמור .הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו כאמור על-
פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת ,על ידי כל רוכש אגרות חוב ,לרבות על-ידי הציבור ,אלא אם כן
נאמר אחרת.
יובהר עם זאת ,כי אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב מסדרה א' ,תורחב אותה
סדרת אגרות החוב על-ידי החברה ,מחזיקי אגרות החוב ,אשר תונפקנה במסגרת הרחבת אותה
סדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות ,שהמועד
הקובע לתשלומן יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.
 .2.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה
פרטית ובין בהצעה לציבור ובין בכל אופן אחר( על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסכמת
מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ,אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של אגרות חוב ו/או
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ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ,בתנאי ריבית ,הצמדה ,בטוחות ,לוח סילוקין ,ותנאים
אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב ,שווים להם או
נחותים מהם .יובהר ,כי ככל שיונפקו אגרות חוב שאינן מגובות בבטחונות ,הרי שזכותן בפירוק לא
תעלה על זו של אגרות החוב )סדרה א'( .החברה תמסור לנאמן אישור בכתב בחתימת נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים בחברה לא יאוחר מ 7-ימים קודם לביצוע ההנפקה הנוספת כי ההנפקה
הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב )סדרה א'( בפירוק.
 .2.5אגרות החוב תעמודנה בדרגת בטחון שווה ,פרי פסו ,בינן לבין עצמן ,בקשר עם התחייבויות החברה
על-פי תנאי אגרות החוב ,בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.
 .2.6שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה לראשונה ,על פי ההודעה
המשלימה.
.3

מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן
 .3.1החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן ראשון עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף
35ב לחוק ניירות ערך.
 .3.2היה ונאמן הראשון ו/או הנאמן ,לפי העניין ,הוחלף בנאמן אחר ,יהיה הנאמן האחר נאמן עבור
מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות סעיף 35ב לחוק ניירות ערך.
 .3.3הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם במועד
הקצאת אגרות החוב על ידי החברה.
 .3.4תקופת מינויו של הנאמן הראשון תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות
סעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך.
 .3.5על מינוי הנאמן ,החלפתו ,כהונתו ,פקיעה ,התפטרות ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.
 .3.6החלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו ,תתקבל באסיפת מחזיקים ברוב של חמישים אחוזים )(50%
לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.
 .3.7אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או
כדאיות ההשקעה בהם.
 .3.8הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה.
 .3.9בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה,
כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי אגרות החוב ,יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.
 .3.10הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה ,בקשה,
הסכמה או אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר הנאמן מאמין
בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.
 .3.11ככל שהנפקת אגרות החוב על-פי תשקיף המדף תיצור ניגוד עניינים עבור הנאמן ,תפעל החברה
בעניין זה בהתאם לדין החל באותו מועד.

.4

רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור
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 .4.1בכפוף לכל דין ,החברה שומרת לעצמה ,את הזכות לרכוש בכל עת ,בכל מחיר ובתנאים שייראו לה,
בין בבורסה ובין מחוצה לה ,אגרות חוב שיהיו במחזור מעת לעת .החברה תודיע בדוח מיידי על כל
מקרה של רכישה כאמור על ידי החברה .אגרות חוב שנרכשו על-ידי החברה תפקענה באופן
אוטומטי ,תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש;
והחברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב שנרכשו כאמור .אין באמור
לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב.
 .4.2בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו ו/או תאגיד בשליטת מי מהם או מי מטעמם אך למעט החברה
עצמה )"אדם קשור"( יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור ,בכל עת ומעת לעת ,בבורסה או מחוצה לה,
לרבות במסגרת של הנפקה על ידי החברה ,את אגרות החוב .אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על
ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס של האדם הקשור ,הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה
ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב .כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות אדם קשור ,הן לא יקנו לו
זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב של החברה של אותו אדם קשור והן לא
תימננה לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלה וכן כל הגבלה החלה עליו מכוח הדין.
אך ורק במקרה שהחברה תפר התחייבויותיה הקבועות בסעיף  19.2לשטר הנאמנות וכל עוד ההפרה
לא תוקנה ,תפעל החברה לכך שחברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה
כלולה של החברה ,לא תרכושנה אגרות חוב )סדרה א'(.
 .4.3אין באמור בסעיפים  4.1עד  4.2לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה ,אדם קשור ו/או את מחזיקי
אגרות החוב לקנות אגרות חוב או למכור אגרות החוב שבידיהם.
.5

התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב
 .5.1אגרות החוב )סדרה א'( תהיינה מובטחות בערבות ובבטוחות ,כמפורט בסעיף  5זה להלן.
 .5.2לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
"מועד ההתחשבנות" -

יום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו בוצע
הפירעון הרבעוני של קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב,
וכן המועד בו ביקשה החברה מהנאמן לשחרר לה את
אגרות החוב המוחלפות או כספים כמפורט בסעיף
 5.2.10להלן.

"בקשת שחרור" -

בקשה אותה תגיש החברה לשחרור אגרות החוב
המוחלפות או לשחרור כספים ,לפי העניין ,כאמור בסעיף
 5.2.10להלן.

"מועד בקשת שחרור" -

מועד בו תבקש החברה לבצע שחרור של אגרות החוב
המוחלפות או שחרור כספים ,לפי העניין ,כאמור בסעיף
 5.2.10להלן.

"שווי רכב" -

שווי רכב לפי מחירון לוי יצחק )ללא הפחתות( ,בניכוי
מע"מ ,כפי שיהיה ידוע במועד החישוב הרלוונטי,
בהתחשב במועד העלייה לכביש של הרכב ועל פי קוד
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הדגם כפי שמופיעים בהעתק רישיון הרכב של אותו הרכב
אשר יומצא לנאמן על ידי החברה .במקרה שלפי דיווח
החברה הרכב הנבדק הוא בעל גיר אוטומטי ,אזי אם
קיימת במחירון לוי יצחק תוספת מחיר בגין פרמטר זה,
תובא תוספת זו בחשבון בקביעת שווי הרכב המשועבד.
היה ויקבע במחירון לוי יצחק שווי שונה לרכב חדש משנה
מסוימת ולרכב משומש ,החלטה לגבי הגדרת הרכב
המשועבד כחדש או משומש וכן לקביעת שוויו יעשו
בהתאם לקריטריונים שיקבעו במחירון לוי יצחק ,אך
ללא התחשבות במספר הק"מ שנסע הרכב .למען הסר
ספק יובהר ,כי בקביעת שווי הרכב המשועבד לא יבוצעו
הפחתות מחיר א( בגין העובדה שהרכב נמצא בבעלות
ובשימוש של חברה ליסינג והשכרה; ב( מספר
הקילומטרים שהרכב נסע; ג( תאונות שהרכב עבר; ד( כל
פרמטר אחר המופיע במחירון לוי יצחק ושאינו מצוין
באופן מפורש בהגדרה זו לעיל כפרמטר אשר בגינו תבוצע
הפחתה.
בדיקת מחירון לוי יצחק תעשה על פי המחיר הקבוע
במהדורה הרשמית והעדכנית ביותר של מחירון לוי
יצחק .במקרה שיופסק פרסומו של מחירון לוי יצחק או
במקרה שהוא לא יפורסם בחודש מסוים ,יפעל הנאמן על
פי מחירון הרכב בו ישתמשו באותה העת שני הבנקים או
שני המבטחים הגדולים ביותר בישראל.
יובהר בהקשר זה ,כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב
המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק )ללא הפחתות
כאמור לעיל( אשר משמש לצורך חישוב דוח הביטחונות
)כהגדרתו בסעיף  5.2.10.1להלן( לבין העלות המופחתת
של כלי הרכב הנ"ל בספרי פתרונות תחבורה )וזאת
בהתאם למדיניות הפחת שאומצה על ידי החברה( .כמו
כן ,קיים פער בין עלותם המופחתת של כלי הרכב
המשועבדים בדוחותיה הכספיים של פתרונות תחבורה
כאמור ,לבין שווי כלי הרכב המשועבדים על פי מחירון
לוי יצחק ,אשר נוהג להפחית באופן כללי על פי רוב שיעור
של בין  22% -11%משוויים של כלי רכב המשמשים
כרכבי ליסינג או השכרה וללא בחינת מצבו הטכני
הפרטני של כל אחד מכלי הרכב האמורים .יתר על כן,
הסכומים שיתקבלו אצל פתרונות תחבורה בעת מכירת
כלי הרכב המשועבדים בתום תקופת השימוש בהם ,או
שיתקבלו אצל הנאמן בעת מימוש השעבוד על פי שטר
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הנאמנות ,עלולים להיות שונים מאומדן שווי כלשהו ,והם
תלויים במספר רב של גורמים ותנאי שוק באותו מועד,
דבר שעלול לגרום לכך שהשווי הכלכלי של השעבוד
שיינתן להבטחת התחייבויות החברה כלפי מחזיקי
אגרות החוב ,יהיה נמוך מהיתרה הבלתי מסולקת של
אגרות החוב באותו מועד ו/או מאומדן שווי הביטחונות
כהגדרתו להלן ואשר משמש לצורך חישוב דוח
הביטחונות כמפורט להלן.
"שווי הביטחונות" -

שווי רכב של כלל כלי הרכב המשועבדים על פי שטר
נאמנות זה ,נכון למועד החישוב הרלוונטי ,במצטבר.

"שווי הבטחונות הכולל" -

שווי הבטחונות נכון למועד החישוב הרלוונטי.

"היתרה הבלתי מסולקת" -

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור
בתוספת ריבית והצמדה שהצטברה וטרם שולמה בניכוי
מזומנים או פקדונות המצויים בחשבון הנאמן ,נכון
למועד החישוב הרלוונטי.

"ערבות פתרונות תחבורה" -

הערבות שתעמיד פתרונות תחבורה כלפי הנאמן ,כמפורט
בסעיף  5.2.8להלן.

"חשבון הנאמן" -

חשבון נפרד בגין סדרת אגרות חוב ,אשר יתנהל ע"ש
הנאמן בנאמנות לטובת החברה ומחזיקי אגרות החוב בו
תופקד תמורת ההנפקה עד לשחרורה לידי החברה
בהתאם להוראות סעיף  5.2.10להלן .זכויות החתימה
בחשבון הנאמן יהיו של הנאמן בלבד.

"שיעור ה LTV-הנדרש" -

השיעור המקסימאלי עליו תידרש החברה לשמור ,בין
היתרה הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל,
אשר יעמוד על שיעור של .98%

"יחס ה LTV-בפועל" -

השיעור אשר יתקבל בפועל מחלוקת היתרה הבלתי
מסולקת בשווי הביטחונות הכולל.

.5.2.1

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב ושטר
הנאמנות ,ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית,
תשעבד החברה וכן תגרום לכך כי פתרונות תחבורה תשעבד לטובת הנאמן )כנאמן
למחזיקי אגרות החוב( ,את הנכסים והזכויות המפורטים להלן:
 .5.2.1.1שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו
ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן,
בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם השעבוד"( ,הנכללים בצי הרכב
של פתרונות תחבורה ,שעליו תחתום פתרונות תחבורה ,בקשר עם השעבוד
כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת ,כאמור בסעיף זה להלן; וכן

10
 .5.2.1.2שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא
הגבלה בסכום ,של כל זכויות פתרונות תחבורה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים
המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו
בין פתרונות תחבורה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל
שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים
הנובעים מהרכבים המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים
ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו לפתרונות תחבורה בגין הרכבים המשועבדים
ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ו/או לרבות
תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים ולרבות הזכות לקבלת תשלום
בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות
כאמור קיימת .מובהר ,כי ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם
לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה
רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן
 .5.2.1.3שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא
הגבלה בסכום ,של זכויות פתרונות תחבורה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין
הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק
מס רכוש"(; וכן
 .5.2.1.4שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה
בסכום ,של מלוא זכויות החברה מכוח אגרת החוב הבין חברתית )כמשמעה
בסעיף  5.2.13.6להלן( .אגרת החוב הבין חברתית תיפרע מעת לעת על פי תנאיה,
והשעבוד האמור יהיה על יתרת אגרת החוב הבין חברתית כפי שתהיה מעת לעת
מבלי שיהיה צורך לתקן את השעבוד על אגרת החוב הבין חברתית המשועבדת;
וכן
 .5.2.1.5שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של
החברה בחשבון הנאמן ועל כל המופקד בו וכן שעבוד שוטף ,ראשון בדרגה יחיד
וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו
בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.
)להלן יחדיו" :השעבודים" וכן "הנכסים המשועבדים"(.
נוסח הסכם השעבוד מצורף כנספח  1לשטר נאמנות זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי כל עוד לא מומשו השעבודים ,פתרונות תחבורה תהא
רשאית לעשות ברכבים המשועבדים ובזכויות המשועבדות כל שימוש ,הנדרש במהלך
עסקיה הרגיל ,לרבות להשכיר ו/או להחכיר את הרכבים המשועבדים ללקוחותיה ,להעמיד
את הרכבים המשועבדים לשימוש הלקוחות בדרך של "רכב גישור" או "רכב חלופי" או
בכל דרך אחרת ,למסור את הרכבים המשועבדים )כולם או חלקם( לידי נותני שירותים,
כגון מוסכים וגוררים ,וכן להעניק ביחס לרכבים המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הרכבים
המשועבדים .כמו כן מובהר ,כי כל עוד לא מומשו השעבודים ,לא תחול על החברה ו/או
פתרונות תחבורה כל מגבלה בקשר עם הזכויות המשועבדות והחברה ופתרונות תחבורה
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תהיינה רשאיות לעשות כל פעולה ביחס אליהן או להימנע מעריכת כל פעולה ביחס אליהן,
לרבות ביטולן ,צמצומן ,שינוין בכל אופן שהוא ,הענקת כל ויתור ו/או ארכה לגביהן ,הגעה
לכל פשרה ביחס אליהן ,נטילת כל הכספים בקשר אליהן ועריכת כל שימוש בכספים אלה,
נתינת כל סייג ו/או זכות בהן )אולם למעט שעבודן ו/או המחאתן לצד שלישי כלשהו(
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הזכויות
המשועבדות .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי כל התקבולים הנובעים
מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה בגין הרכבים
המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים או
פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי
חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש
הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו
לפתרונות תחבורה כל עוד לא מומשו השעבודים מכוח שטר הנאמנות ,ופתרונות תחבורה
תהיה חופשית לשנות ,לעדכן ו/או לסיים התקשרויות עם לקוחותיה בקשר לרכבים
המשועבדים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.
.5.2.2

החברה ו פתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות לכלול את פרטי
הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,וככל שלנאמן לא יהיה חיבור
למסוף משרד הרישוי ,פתרונות תחבורה תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד
מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות
החוכרים של כל רכב המשמש להחכרה .אחת לחצי שנה ,בתום הרבעון השני ובתום
הרבעון הרביעי של כל שנה ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים
המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר( .למען הסר ספק ,החברה ופתרונות תחבורה,
בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות כי הן תעשינה את כל הדרוש מצדן על מנת
שלנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי לצורך קיום הוראות שטר נאמנות זה.

.5.2.3

נמחק.

.5.2.4

החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות בזה ,כי כל הרכבים
המשועבדים ,כפי שיהיו מעת לעת ברשימת הרכבים המשועבדים יהיו רכבים הרשומים
על-שמה של פתרונות תחבורה וכי פתרונות תחבורה הינה או תהיה בעלת זכויות הבעלות
המלאות והבלעדיות באותם רכבים; וכי לא יהיו קיימים כל עיקול ,שעבוד ,משכון ,זכות
עיכבון או זכות צד שלישי כלשהו על הרכבים ,למעט זכויותיהם של החוכרים ו/או
השוכרים של אותם רכבים ,בהתאם להסכמים עימם.

.5.2.5

פתרונות תחבורה תחתום על התחייבות מתאימה בנוסח המצורף לשטר זה כנספח  ,2וכן
על הסכם שעבוד ואגרת חוב בגין הרכבים המשועבדים כאמור בנוסח המצורף לשטר זה
כנספח 1א )"הסכם שעבוד החברות הבנות"( .כמו כן ,ככל שהרכבים המשועבדים יכללו
גם רכבים שבבעלות חברות בנות ,בבעלות מלאה או לא מלאה ,לרבות בעקיפין ,של
פתרונות תחבורה )"החברות הבנות"( ,אזי החברות הבנות תחתומנה אף הן על הסכם
שעבוד החברות הבנות.
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על מימוש הרכבים המשועבדים על-פי הסכם שעבוד החברות הבנות ,ועל שחרור או פקיעת
השעבוד ,לפי העניין ,יחולו הוראות שטר הנאמנות בשינויים המחויבים.
.5.2.6

החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה וכן במסגרת הסכם שעבוד
החברות הבנות ,מתחייבות שלא למכור ,לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא )בין בזכות
בכורה ,שווה או נחותה לשעבוד על-פי שטר הנאמנות( ולכל מטרה שהיא את הרכבים
המשועבדים ו/או שישועבדו ,כולם או חלקם ,ו/או את הזכויות לקבלת התשלומים על פי
הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שתהיינה ,לרבות הזכות
לקבלת תשלום בגין מימוש זכות החוכרים לרכישת הרכבים המשועבדים בתום תקופת
החכירה ככל שזכות כאמור קיימת ו/או את זכויות הביטוח ,ככל שתהיינה ,בגין גניבת רכב
הנמנה על הרכבים המשועבדים או בגין אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על
הרכבים המשועבדים לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש ולמעט
אם הותר מפורשות אחרת בהוראות שטר הנאמנות או תיקון לשטר הנאמנות .ככל
שתהיינה לפתרונות תחבורה זכויות ביטוח כאמור בקשר עם איזה מהרכבים המשועבדים
החברה מתחייבת להודיע לנאמן מיידית על קיומן וכן מתחייבת כי פתרונות תחבורה
תשעבדן לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב .נכון למועד שטר זה ,פתרונות תחבורה
אינה נוהגת לבטח את רכביה בביטוח מקיף.

.5.2.7

הנאמן יגיש את הסכם השעבוד בקשר עם כל אחד מהשעבודים )וכן כל תוספת שתיערך
לו ,ככל שתיערך( ,לרישום אצל רשם החברות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחלוף  21ימים
ממועד שנמסרו לו כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום כאמור חתומים על ידי פתרונות
תחבורה .כמו כן ,הנאמן ירשום ,הערה בדבר השעבוד על הרכבים המשועבדים שבבעלות
פתרונות תחבורה ששועבדו להבטחת חובות החברה ,כאמור לעיל ,ברשות הרישוי .רישום
זה יתבצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום  21ימים מחתימת הסכם השעבוד )או ממועד
צירוף רכב כרכב משועבד ,לפי סעיף זה(.

.5.2.8

מכירת רכבים משועבדים
החברה ו/או פתרונות תחבורה רשאיות למכור לצדדים שלישיים את הרכבים המשועבדים
)כפי שיהיו מעת לעת( ,כולם או מקצתם ,ללא צורך בקבלת אישור החברה ו/או הנאמן ו/או
אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך ,ולעניין יחולו הוראות סעיף  5.2.12להלן )בקשה
לשחרור רכב משעבוד(.

.5.2.9

בנוסף לשעבודים כמפורט לעיל ,פתרונות תחבורה ,שלמועד שטר זה הנה חברה בת
המוחזקת בשיעור של  100%על ידי החברה ,תהא ערבה ,עם הנפקתן של אגרות החוב על פי
ההודעה המשלימה ,בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת ,למלוא התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,המוגבלת בסכום הערך ההתחייבותי של
אגרות החוב )סדרה א'( ,אשר תהיה בתוקף עד לפירעון המלא של אגרות החוב )סדרה א'(,
זאת על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח  5לשטר זה )"כתב הערבות"(.

 .5.2.10שחרור אגרות החוב המוחלפות או כספים לחברה
 .5.2.10.1עד לחלוף שלושה ימי עסקים ממועד הגשת בקשת החברה לנאמן לשחרור
כספים או אגרות החוב המוחלפות ,לפי העניין ,בצרוף מסמכים כמפורט בסעיף
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 5.2.10.2להלן ,הנאמן יחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך העברת
הכספים או אגרות החוב המוחלפות ,לפי העניין ,לחברה ,בהתאם לאמור בסעיף
 5.2.10זה ,מחשבון הנאמן לטובת החברה.
 .5.2.10.2החברה תמסור לנאמן בקשה לשחרור בצירוף המסמכים הבאים) :א( דוח הכולל
פרטים אודות הרכבים המשועבדים ושווי רכב ביחס לכל אחד מהרכבים
האמורים; )ב( עותקים מרישיונות הרכב בגין כל כלי הרכב המשועבדים ,אולם
כל עוד לנאמן יש חיבור למסוף משרד הרישוי ,לא תמציא החברה לנאמן את
המסמכים האמורים בסעיף  5.2.10.2זה; )ג( דוח הבטחונות )כהגדרתו בסעיף
 5.2.11.1להלן(.
מובהר בזאת כי ,הנאמן לא ישחרר כספים או את אגרות החוב המוחלפות ,לפי
העניין ,כאמור בסעיף  5.2.10.1לעיל טרם קבלת טפסי רישום פרטי משכנתאות
ושעבודים חתומים על ידי החברה בגין השעבודים )כולל הצרופות להם ולרבות
הסכם השעבוד ,שטר הנאמנות( ,כשהם חתומים בחותמת "נתקבל" ממשרדי
רשם וכן תעודות רישום השעבודים ופלט עדכני מרשם החברות המעיד על רישום
השעבודים.
בנוסף לאמור לעיל ,היה ולנאמן לא יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי ,תמסור
החברה לנאמן את המסמכים הבאים) :א( תצהיר חתום במקור של נושא משרה
בכירה בתחום הכספים של החברה כי השעבודים אינם סותרים או עומדים
בניגוד להתחייבויות החברה ופתרונות תחבורה כלפי צדדים שלישיים ,בנוסח
שיוסכם בין הנאמן לחברה; )ב( חוות דעת עורך דין החברה ,בדבר הבעלות
בנכסים המשועבדים ,תוקף השעבודים ,דרגת הנשייה והיותם ברי אכיפה כנגד
הגורם המשעבד כנגד הגורם המשעבד על פי דיני מדינת ישראל בנוסח שיוסכם
בין הנאמן לחברה;
מובהר כי הנאמן יסתמך על המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  5.2.10זה
בלבד ,וכי אין באפשרות הנאמן לדעת באם נותר שיעבוד רשום ברשם החברות
לטובת צד שלישי על רכב המשועבד למחזיקי אגרות החוב ואשר שועבד בעבר
לטובת צד שלישי אשר אמור היה להסיר את השעבוד אשר היה רשום לטובתו על
הרכב ברשם החברות .פתרונות תחבורה תדאג להסיר כל שעבוד הרשום לטובת
צד שלישי על רכבים שהיא עתידה לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב ,כך שלא
ייותר שעבוד זה בעת רישום השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב.
 .5.2.10.3מובהר ,כי אגרות החוב המוחלפות שיועברו לחברה יהיו בשווי שוק )מחושב
בהתאם לשער הנעילה שלהן בבורסה ביום המסחר האחרון בהן עובר למועד
ההחלפה( בסך השווה למכפלה של שיעור ה LTV-הנדרש בשווי הביטחונות
הכולל במועד הבקשה לשחרור ואשר בגינם נמסרו המסמכים כמפורט בסעיף
 5.2.10.2לעיל ,ובמקרה של שחרור כספים  -הכספים שיועברו לחברה יהיו בסך
השווה למכפלה של שיעור ה LTV-הנדרש בשווי הביטחונות הכולל במועד
הבקשה לשחרור ואשר בגינם נמסרו המסמכים כמפורט בסעיף  5.2.10.2לעיל.
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 .5.2.10.4זכויות החתימה בחשבון הנאמן ניתנות לנאמן בלבד .היה ויוחזקו כספים
בחשבון הנאמן ,הכספים בחשבון הנאמן יושקעו בהתאם לקבוע בסעיף  15להלן.
 .5.2.10.5עוד מובהר ,כי החברה לא תבוא בטענה ו/או דרישה כלפי הנאמן בגין כל עיכוב
ו/או דחייה בקשר עם רישום השעבודים ו/או החלפתם ו/או הסרתם כאמור
בשטר זה ,ובלבד שהנאמן איפשר לחברה לבצע את הפעולות הנ"ל במקומו ככל
שהחברה ביקשה לעשות זאת בעצמה.
 .5.2.11ההתחשבנות הרבעונית
 .5.2.11.1בתוך  5ימי עסקים ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  14ימים ,ממועד ההתחשבנות,
תמסור החברה לנאמן דוח המפרט את כל הנתונים הבאים נכון למועד
ההתחשבנות) :א( פירוט הרכבים המשועבדים; )ב( שווי רכב של כל רכב
משועבד; )ג( שווי הביטחונות הכולל; ו) -ד( היתרה הבלתי מסולקת של אגרות
החוב ו) -ה( יחס ה LTV-בפועל )"דוח הבטחונות"(.
היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי יחס ה LTV-בפועל גבוה משיעור ה-
 LTVהנדרש ,תשעבד פתרונות תחבורה רכבים נוספים אשר שווי הרכב המצטבר
שלהם יביא את יחס ה LTV-בפועל לעמוד לפחות בשיעור ה LTV-הנדרש,
כאמור לעיל .החברה תמסור לנאמן רשימה של רכבים נוספים אותם מבקשת
פתרונות תחבורה לשעבד בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לצורך יצירת
ורישום השעבוד על רכבים אלו ביחד עם דוח הבטחונות .היה ובהתאם לדוח
הביטחונות יתברר כי שווי הביטחונות הכולל הינו גבוה באופן שיחס הLTV-
בפועל נמוך משיעור ה LTV-הנדרש ,אזי על פי בקשת החברה ,ישוחררו רכבים
מן השעבוד ,כך שלאחר השחרור יחס ה LTV -בפועל לא יעלה על שיעור הLTV-
הנדרש .החברה תמסור לנאמן רשימה של הרכבים אותם היא מבקשת לשחרר
מהשעבוד בהתאם לאמור יחד עם דוח הבטחונות.
מובהר ,כי בחירת הרכבים שישועבדו ,כאמור לעיל ,או בחירת הרכבים
המשועבדים שישוחררו מהשעבוד ,כאמור לעיל ,לפי העניין ,תהיה לפי שיקול
דעתן הבלעדי של החברה ופתרונות תחבורה.
 .5.2.11.2בהתאם לנתוני דו"ח הביטחונות ,לאחר מועד ההתחשבנות יחולו ההוראות
הבאות:


הנאמן ישלח הודעות לרשות הרישוי על רכבים נוספים המשועבדים לו,
כאמור לעיל ,או על רכבים שיש להסיר מהם את השעבוד ,לפי העניין,
בהתאם להוראות החברה; לצורך הודעה על הסרת שעבוד יעשה הנאמן
שימוש במכתב השחרור האמור בסעיף  5.2.12.1להלן; הודעה לרשות
הרישוי על רכבים נוספים המשועבדים לנאמן תימסר לא יאוחר מתום 14
ימים מהיום בו נמסרו לנאמן דוח הבטחונות והוראות החברה בדבר
הרכבים הנוספים אותם יש לשעבד כאמור .הנאמן יפעל ישירות לצורך
רישום הערה בדבר שעבוד הרכבים הנוספים או בדבר הסרת ההערה
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מרכבים המשועבדים לנאמן ,לפי העניין ,והחברה תמציא לו לצורך זה את
רישיונות הרכב של הרכבים הנוספים וכן כל מסמך אחר אשר יידרש לנאמן
לצורך רישום ההערה בדבר השעבוד ,או הסרתה ,לפי העניין ,במשרד
הרישוי .אולם כל עוד לנאמן חיבור למסוף משרד הרישוי ,לא ידרש הנאמן
למשלוח ההודעות האמורות בס"ק זה ולא תידרש החברה להמציא לנאמן
את המסמכים האמורים בס"ק זה.


הנאמן ישלח הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים המשועבדים
המעודכנת )הן ביחס לשעבוד על-פי הסכם השעבוד והן ביחס לשעבוד על-פי
הסכם שעבוד החברות הבנות ,לפי העניין( .ההודעה האמורה תיחתם
במשותף הן על-ידי הנאמן והן על-ידי פתרונות תחבורה )או מי מהחברות
הבנות ,לפי העניין( והיא תימסר לרשם החברות לרישום בצירוף תיקון
להסכם השעבוד )ו/או הסכם שעבוד החברות הבנות ,לפי העניין( בנוסח
המצ"ב כנספח  3שיהיה בהתאם לא יאוחר מתום  21ימים מהיום בו
נחתמו.

 .5.2.12בקשה לשחרור רכב משעבוד
במקרה בו תבקש החברה או פתרונות תחבורה לשחרר רכב מסוים הנמנה על הרכבים
המשועבדים משעבוד ,יבוטל השעבוד המוטל על אותו רכב ויחולו ההוראות הבאות:
 .5.2.12.1הסרת השעבוד מהרכב המשועבד  -לצורך הסרת רישום השעבוד ברשם
החברות וברשות הרישוי על-מנת לאפשר את מכירת הרכב האמור ,יחתום
הנאמן לפתרונות תחבורה ,במעמד חתימת הסכם השעבוד ,על מכתבי שחרור
בנוסח המצורף כנספח  4לשטר הנאמנות וזאת ביחס לכל רכב משועבד .בכל עת
בו ישועבד רכב נוסף לטובת הנאמן ,יחתום הנאמן במקביל ליצירת השעבוד על
אותו רכב גם על מכתב שחרור כאמור ביחס לאותו רכב משועבד; מכתבי
השחרור יהיו מופקדים בידי הנאמן והם יועברו לחברה ,לגבי הרכבים אשר
שחרורם יתבקש על ידי החברה או פתרונות תחבורה ,בתוך יום ממועד הגשה
לנאמן של דוח בטחונות ביחד עם הצהרת החברה שתיחתם על ידי נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים של החברה ,כי שווי הביטחונות הכולל והיתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב מקיימים את שיעור ה LTV-הנדרש )"מועד
הביטול"(; תאריך מכתב השחרור ימולא על-ידי החברה במועד בו פתרונות
תחבורה תבקש לעשות שימוש במכתב השחרור ,והכל בתיאום כאמור עם הנאמן
ו/או מי מטעמו .על אף האמור ,כל עוד לנאמן חיבור ישיר למסוף משרד הרישוי,
הנאמן יבצע ישירות מול משרד הרישוי את הסרת ההערות בדבר השעבוד
הרשום לטובתו בגין כל רכב שישוחרר כאמור ולא יעשה שימוש בנספח  4הנ"ל.
 .5.2.12.2החלפת הרכב המשועבד בבטוחה חלופית – במידה ובמועד הביטול יחס ה-
 LTVבפועל יעלה על שיעור ה LTV-הנדרש ,וזאת כתוצאה מגריעתו של הרכב
כאמור ממצבת הרכבים המשועבדים ,תחולנה אחת משתי האפשרויות הבאות,
בהתאם להחלטת החברה או פתרונות תחבורה ,לפי שיקול דעתן הבלעדי:

16
)(i

פתרונות תחבורה תשעבד לטובת הנאמן ,על דרך של חתימה על תיקון
להסכם השעבוד ,רכב/ים נוספים בבעלותה אשר יביאו ,נכון למועד
הביטול ,את יחס ה LTV-בפועל המחושב על פי שווי הבטחונות הכולל
)בצירוף הרכב/ים הנוספים( לעמוד בדרישת שיעור ה LTV-הנדרש.
במסגרת זו תצרף פתרונות תחבורה העתקים של רשיונות רכב של
הרכב/ים הנוספים לתיקון הסכם השעבוד ,אולם כל עוד לנאמן חיבור
למסוף משרד הרישוי ,לא תמציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים
בס"ק זה .הנאמן יגיש את המסמכים לצורך שעבוד הרכב/ים הנוספים
לרישום אצל רשם החברות  -לא יאוחר מ 21-ימים מהמועד בו תמסור לו
החברה את המסמכים הנדרשים לצורך רישום השעבוד כאמור חתומים
על ידי פתרונות תחבורה ולרשות הרישוי  -לא יאוחר מ 14-ימים מהמועד
האמור; או

)(ii

החברה תעביר סכומים במזומן בסך שוויו של הרכב האמור נכון למועד
הביטול ,לחשבון הנאמן )כהגדרתו לעיל( אשר ישמור על סכומים אלו
וישקיעם בהתאם להוראות החלות על הכספים בחשבון הנאמן וזאת עד
למועד ההתחשבנות הראשון בו יתברר כי שווי הביטחונות הכולל נכון
לאותו מועד התחשבנות )לרבות ,למען הסר ספק ,שווי רכבים נוספים
שישועבדו ,ככל שישועבדו ,באותו מועד התחשבנות או סמוך לו אך בניכוי
הסכומים שנוספו לחשבון הנאמן( מקיים את שיעור ה LTV-הנדרש נכון
לאותו מועד התחשבנות ,ובמקרה כאמור יועברו כל הכספים שהועברו
כאמור ,מחשבון הנאמן כאמור לעיל )בצירוף הפירות שנצברו עליהם( לידי
החברה ,לשם שימושה בכספים על פי צרכיה.
לעניין סעיף זה מובהר ,כי החברה לא תהיה חייבת להעביר את כל
הסכומים בסך שוויו של הרכב כאמור לחשבון הנאמן אלא רק את אותו
חלק מהסכומים כאמור אשר יביא ,בצירוף עם שווי הביטחונות הכולל,
לעמידה בשיעור ה LTV-הנדרש ,נכון למועד הביטול ,כהגדרתו לעיל,
והכל בהתאם לדוח הבטחונות העדכני אשר תמסור החברה לנאמן באותו
מועד.

 .5.2.12.3הסרת השעבוד הפורמאלית ברשם החברות ,בגין השעבוד שבוטל על הרכב,
כאמור בסעיף  5.2.12זה ,תהיה במועד המסירה לרשם החברות של המכתב
שיישלח לרשם החברות לפי סעיף 5.2.12.1לעיל.
 .5.2.13הוראות שונות
 .5.2.13.1יודגש כי הרכבים המשועבדים ישמשו ,בין היתר ,לצורך השכרתם והחכרתם
ללקוחות שונים במהלך עסקים הרגיל של פתרונות תחבורה ,ומימוש השעבוד על
הרכבים המשועבדים כאמור יהיה כפוף לזכויות השימוש והחכירה של החוכרים
)שירותי ליסינג תפעולי( על פי הסכמי החכירה שנחתמו עימם ,ו/או זכויות
השוכרים על פי הסכמי השכירות שנחתמו איתם ,ברכבים המשועבדים ,לרבות
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זכותם לעשות שימוש ברכבים המשועבדים עד תום תקופת ההסכם ולגבי
חוכרים ,לרבות הזכות לרכוש את הרכב בתום תקופת ההסכם .מובהר בזאת ,כי
במסגרת רוב ההתקשרויות של פתרונות תחבורה ,לא קיימת מגבלה על שעבוד
והמחאת זכויות פתרונות תחבורה על פי ההסכם כאמור ,לרבות הזכויות לקיום
ההסכם על ידי צד שלישי .יחד עם זאת יודגש ,כי פתרונות תחבורה מתקשרת
מעת לעת גם בהסכמים הכוללים מגבלות על המחאת זכויותיה ,לרבות הזכות
לקיום ההסכם כאמור לעיל )"המגבלות ההסכמיות"( החברה תציין ביחס לכל
רכב משועבד במסגרת דוח הבטחונות האם חלה לגביו מגבלה הסכמית כאמור
וביחס לאותו רכב ,תמציא לנאמן את אישור הצד השלישי לשעבוד כלי הרכב
והמחאת זכויות פתרונות תחבורה על פי ההסכם.
יובהר כי במסגרת הליכי מימוש הרכבים המשועבדים עשויות להיות מגבלות על
מכירת הרכבים ביחד עם הזכויות על פי חוזי החכירה בגינם מכוח המגבלות
המפורטות בס"ק ) (1רישא לעיל .מגבלות כאמור עלולות לעכב מכירה מיידית של
פעילות פתרונות תחבורה )חוזי החכירה יחד עם הרכבים המשועבדים( ולחייב
את הפעלת פתרונות תחבורה על ידי בעל תפקיד עד לגמר חוזי החכירה )(RUN OFF
 .5.2.13.2פתרונות תחבורה תהיה רשאית ,בכל עת ,להחליף רכב מסוים מבין הרכבים
המשועבדים )"הרכב המקורי"( ולשעבד רכב אחר ו/או מספר רכבים במקומו
)"הרכב האחר"( כפוף לכך שנכון למועד ההחלפה ,שווי הרכב של הרכב האחר
)כהגדרתו לעיל( הינו לפחות כשווי הרכב של הרכב המקורי .במקרה של החלפה
כאמור ישלחו הנאמן והחברה הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים
המשועבדים המעודכנת .כמו כן ,יעשו הצדדים שימוש במכתב השחרור האמור
לעיל ובהתאם להוראותיו ,לשם הסרת השעבוד על הרכב המקורי ברשות
הרישוי.
 .5.2.13.3במועד פירעון כל תשלומי הקרן והריבית שהחברה התחייבה לשלם למחזיקי
אגרות החוב ,לשביעות רצון הנאמן ,וכן הצגה לנאמן של אישור החברה כי
אגרות החוב נפרעו במלואן ,יפקעו השעבודים ,והנאמן מתחייב לחתום על כל
מסמך שיידרש לצורך מחיקתם ממרשמי רשם החברות ומשרד הרישוי.
 .5.2.13.4דירוג  -החברה מתחייבת לגרום לכך שאגרות החוב תמשכנה להיות מדורגות
על-ידי החברה המדרגת את אגרות החוב או על-ידי חברה מדרגת אחרת
)שאושרה בידי הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר או כל
גוף מפקח אחר שיבוא במקומו( עד לפדיונן המלא .לצורך כך ,תשלם החברה
לחברה המדרגת את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברה המדרגת,
ותמסור לחברה המדרגת את הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על ידה
במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת .למען הסר ספק יובהר ,כי אי
עמידת החברה בהתחייבויותיה המפורטות בס"ק זה לעיל ,תהווה עילה להעמדה
לפרעון מיידי בהתאם להוראות סעיף  7.1.18להלן.
במקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגת במועד בו הינה חברת הדירוג
היחידה המדרגת את אגרות החוב ,תפרסם החברה דיווח מיידי לא יאוחר מיום
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מסחר אחד ממועד ההחלפה ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי זהות החברה
המדרגת .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף
בכל עת חברה מדרגת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
יובהר ,כי גם במקרה של דירוג על ידי מספר חברות דירוג ככל שתופסק דירוגה
של חברה אחת ,יחול האמור בסעיף זה על החברה.
 .5.2.13.5החברה תמציא לנאמן מדי מועד התחשבנות ,תוך  3ימי עסקים ,את דוח
הביטחונות כשהוא חתום ע"י נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה.
וכן כל נתון סביר ו/או אישור סביר נוסף אשר יידרש לנאמן על מנת לוודא את
החישוב.
 .5.2.13.6בעקבות ההסדר ,פתרונות תחבורה תחוב מכוח אגרות החוב )סדרה ט'( של
פתרונות תחבורה כלפי החברה ,ואלו תהפוכנה לאגרת חוב בין חברתית בין
החברה לבין פתרונות תחבורה )"אגרת החוב הבין חברתית"(;
החברה מתחייבת כי עם מינוי של בעל תפקיד לחברה ו/או לפתרונות תחבורה
מטעם בית משפט תהפוכנה זכויותיה של החברה )או של בעל תפקיד ,אם וככל
שימונה לה( להחזר יתרת החוב המגיעה לה מכוח אגרת החוב הבין חברתית
למשועבדות להבטחת החוב בגין אגרות החוב )סדרה א'( ולא תמומשנה ו/או
תתבענה אלא לאחר שמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( נפרעו מלוא חובם ו/או
לאחר שזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בקשר עם הערבות מוצו במלואן.
בנוסף ,החברה מתחייבת כי האמור בפסקה זו לעיל ייכלל בתנאי אגרת החוב
הבין חברתית.
כמו כן ,מתחייבת החברה כי ככל שתוגש תביעה ו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות
פירעון בקשר עם אגרת החוב הבין חברתית ,יצוין בהן מפורשות ,כי זכויות
החברה על פיהן ישמשו להבטחת זכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(.
יובהר ,כי החברה לא תהא רשאית למחול לפתרונות תחבורה על החוב מכוח
איגרת החוב הבין חברתית באופן כלשהו .כמו כן ,במסגרת הגילוי הייעודי
למחזיקי אגרות החוב על פי תקנה )10ב() (13לתקנות ניירות ערך דוחות
תקופתיים ומיידיים ,תש"ל") 1970-תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"( ,תפרט
החברה את הפירעונות שבוצעו על ידי פתרונות תחבורה במהלך הרבעון מכוח
אגרת החוב הבין חברתית ויתרת החוב בגינה.
.5.3

למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,ולא יבחן את
הצורך בהעמדת ביטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .הנאמן לא
נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך ולא יערוך בדיקת נאותות ) (Due Diligenceכלכלית,
חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת
הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע
באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות ,ככל שהועמדו ו/או יועמדו )אם בכלל( על ידי החברה או
להבטחת התחייבויותיה של החברה על פי שטר זה .כמו כן אין הנאמן מחווה דעתו באשר
ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בו כדי לגרוע מחובתו של הנאמן
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)ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך
ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי איגרות החוב.
.5.4

בכפוף לאמור בסעיף  5לעיל ,תהא רשאית החברה למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר
בכל דרך אחרת את רכושה ,כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא צורך
בקבלת הסכמה כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי איגרות החוב או במתן הודעה למי מהם על
כך.

.5.5

בכפוף לאמור בסעיף  5לעיל ,תהא רשאית החברה לשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בכל
שעבוד ובכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא הגבלה כלשהי ,ובכל דרגה שהיא ,לרבות
להבטחת אגרות חוב כלשהן )או סדרות כלשהן של אגרות חוב( או התחייבויות אחרות וללא צורך
בקבלת הסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

.5.6

לא ייעשה כל שינוי בבטוחות כאמור או בתנאיהן ,אלא בהתאם להוראות סעיף  5זה לשטר זה או
בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף  26לשטר זה.

.5.7

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

.6

פדיון מוקדם
 .6.1פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששוויה של
הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בקשר עם מחיקה מהמסחר של אגרות חוב ,תבצע
החברה פדיון מוקדם ותפעל החברה כדלקמן:
.6.1.1

תוך  45יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור,
תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן .ההודעה
על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי במערכת המגנ"א.

.6.1.2

מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני שבעה עשר ) (17יום מתאריך
פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה ) (45יום מהתאריך האמור ,אך לא בתקופה
שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.
תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הריבית והפרשי
הצמדה שנצטברה עד ליום התשלום בפועל ,כקבוע בתנאי אגרות החוב )"הערך המתואם
של אגרות החוב"(.

.6.1.3

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל ,אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות
באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור
לעיל ,אך אגרות החוב יימחקו מהמסחר בבורסה.

.6.1.4

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו
כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.
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 .6.2פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכל עת ,החל מתום  60יום ממועד הרישום
למסחר ,לבצע פדיון מוקדם ,מלא או חלקי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב
בתוספת הפרשי הצמדה ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות
ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
.6.2.1

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון .נקבע פדיון מוקדם ברבעון
שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון
סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר – מרץ ,אפריל – יוני ,יולי –
ספטמבר ,אוקטובר – דצמבר.

.6.2.2

ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח .למרות האמור לעיל,
החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 1-מיליון ש"ח ובלבד שתדירות
הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה .לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות
החוב הרלוונטית 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.נ.
של אגרות החוב המוחזקות על ידם.

.6.2.3

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל ,ולא
פחות משבעה עשר ) (17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ) (45ימים לפני מועד ביצוע
הפדיון המוקדם ,תפרסם החברה דוח מיידי על מועד ביצוע פדיון מוקדם במגנ"א .מועד
הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב
לבין מועד תשלום הריבית בפועל אך יכול שיחול במועד תשלום הריבית בפועל עצמו.

.6.2.4

במקרה של פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב במועד
הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון המוקדם ולא
על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב .במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה,
החברה תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
) (2שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי על
החלק הנפדה; ) (4שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי
מסולקת; ) (5עדכון הפדיונות שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ) (6המועד הקובע
לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים-עשר ) (12ימים לפני
המועד שנקבע לפדיון המוקדם .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן
שייפרע בפדיון מוקדם בתוספת הפרשי הצמדה וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן
האמור בתוספת הפרשי הצמדה עד למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור להלן.

.6.2.5

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 הנעילה 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 ,דהיינו קרן בתוספת הפרשי הצמדה
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וריבית ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב
העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח
הממשלתי הצמוד )כהגדרתה להלן( בתוספת  1%בחישוב שנתי .היוון אגרות החוב
העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון
שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם מלא או חלקי; ככל שישולם התשלום
לפי סעיפים קטנים ) (1או ) (3לעיל ,אזי ,ההפרש בין הערך ההתחייבותי לבין הסכום
שישולם ,ייחשב כריבית.
לעניין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי הצמוד" משמעה ,ממוצע התשואה )ברוטו( לפדיון,
בתקופה של שבעה ימי עסקים ,המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדיון
המוקדם ,של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי צמודות למדד שמשך חייהן הממוצע הוא
הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי.
 .6.3פדיון מוקדם כפוי במקרה של אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית על ידי פתרונות
תחבורה
.6.3.1

"אירוע אי תשלום אגרת החוב הבין חברתית"  -משמעו ,מקרה בו אירעו אילו מהאירועים
שלהלן (1) :פתרונות תחבורה לא שילמה לחברה את מלוא הכספים המיועדים לתשלום
קרן ו/או ריבית הקרוב של אגרות החוב )סדרה א'( ,וזאת עד  2ימי עסקים לפני מועד אותו
תשלום; ) (2אירע איזה מהאירועים שבסעיפים  7.1.6 ,7.1.3 ,7.1.2ו 7.1.10 -להלן ,על
תנאיהם )כולל תקופות הריפוי שבהם( ביחס לפתרונות תחבורה )כאשר לאחר התגבשות
אירוע כאמור ,תימנה תקופת הריפוי הרלוונטית במניין  120הימים לביצוע פדיון כפוי(.

.6.3.2

במקרה של אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית ,תעמודנה יתרת אגרות החוב
)סדרה א'( שבמחזור לפדיון מוקדם מלא על ידי החברה בתוך  120ימים ממועד אירוע אי
תשלום דלעיל ,והחברה מתחייבת כי תפרע את אגרות החוב במלואן בתוך תקופת זמן זו,
בדרך של פדיון מוקדם מלא באופן האמור בסעיף  6.2לעיל )בשינויים המחוייבים( ,כאשר
הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( במקרה כאמור יהיה הערך ההתחייבותי
של אגרות החוב )סדרה א'( העומדות לפדיון מוקדם ,דהיינו קרן בתוספת הצמדה וריבית
)לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתהיה ,שנצברה עליה לפני מועד הפדיון וטרם שולמה( עד
למועד הפדיון המוקדם בפועל בתוספת ריבית בשיעור שנתי של  2%על היתרה הבלתי
מסולקת לתקופה שבין מועד קרות אירוע פדיון מוקדם כפוי ועד למועד הפדיון המוקדם
בפועל.

.6.3.3

יובהר ,כי במקרה שבו יחול האירוע המקים פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל,
תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף  6.2לעיל למעט הוראות סעיף  6.2.5לעיל לעניין
קביעת הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ,אשר יהא כמפורט בסעיף 6.3.1
לעיל.

.6.3.4

כן יובהר ,למען הסר ספק ,כי אירוע פדיון כפוי ,על סוגיו ונסיבותיו ,לא יהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ויחול האמור בסעיף  6.3להלן לעניין חובת ביצוע
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פדיון מוקדם כפוי וזאת עד לתום התקופה שבה התחייבה החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי
כאמור ,שאז ככל שהחברה לא פרעה את אגרות החוב בדרך של פדיון מוקדם מלא ,תקום
עילה להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כמפורט בסעיף  7.1.21להלן.
.6.3.5

בנוסף ,במקרה של פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל ,ישמשו הסכומים
המצויים אותה עת בחשבון הנאמנות ,ככל שמצויים ,לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי
והחברה מתחייבת כי תעביר או תגרום לכך כי פתרונות תחבורה תעביר את מלוא
הסכומים שיידרשו לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ישירות אל חשבון הנאמנות וזאת
לא יאוחר משני ימי עסקים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם בפועל.

.6.3.6

כמו כן יובהר ,כי הוראות סעיף  5.2.8לעיל תחולנה גם במקרה בו קמה חובה על החברה
לבצע פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל ,כך שהחברה תוכל לפעול למכירת
הרכבים המשועבדים כמפורט בסעיף  5.2.12לעיל ,ובהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים בו.

.7

זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות
 .7.1בכפוף לאמור בשטר הנאמנות ובסעיף זה להלן ,יהיו הנאמן וכן המחזיקים באגרות החוב ,רשאים
להעמיד לפרעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החוב ו/או לממש בטוחות שניתנו
להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב והנאמן יהיה חייב לעשות כן אם
יידרש לעשות כך על ידי החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 7.6
להלן ,והכל בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:
.7.1.1

אם אגרות החוב לא נפרעו במועדן והחברה לא תיקנה הפרה זו בתוך  7ימי עסקים
והסכום אשר לא נפרע במועד כאמור ,לא שולם גם על ידי פתרונות תחבורה בתוך התקופה
האמורה לעניין זה בכתב הערבות ,או אם לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה
לטובת המחזיקים ,או אם החברה לא פרעה תשלום אחר כלשהו מהתשלומים בהם היא
חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות בתוך  7ימי עסקים.

.7.1.2

אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת כאמור
בסעיף  7.1.17להלן( או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט,
או ימונה לה מפרק קבוע.

.7.1.3

אם ינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט ,או ימונה לחברה מפרק זמני ,או תתקבל
החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה ,וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך 30
ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה ,לפי הענין .על אף האמור ,לא תינתן לחברה
תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי החברה
או בהסכמתה.

.7.1.4

אם יוטל עיקול בסכום העולה על  1מיליון ש"ח ,על רוב או כל נכסי החברה או אם תבוצע
פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור ,והעיקול לא יוסר ,או הפעולה לא תבוטל ,לפי
הענין ,בתוך  45ימים ממועד הטלתם או ביצועם ,לפי הענין .על אף האמור ,לא תינתן
לחברה תקופת ריפוי כלשהי בחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי
החברה או בהסכמתה.
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.7.1.5

אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( על רוב או כל נכסי
החברה ו/או על החברה ,או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני ,אשר לא נדחו או בוטלו
בתוך  45ימים ממועד הגשתם או נתינתם ,לפי הענין; או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים
קבוע או זמני על נכסי החברה ,כולם או רובם .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.

.7.1.6

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה תגיש
בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות )למעט למטרות מיזוג עם
חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה,
ולמעט בנוסף הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה
ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב( ,או אם החברה
תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור ,על רקע העדר יכולתה של החברה
לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה לפי סעיף  350כנגד החברה )שלא
בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך  45ימים ממועד הגשתה.

.7.1.7

אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת,
או אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

.7.1.8

אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים ו/או אשראי בנקאי )לא כולל
אשראי ספקים ,אובליגו בגין ערבויות( הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה על שיעור של
 10%מתוך סך התחייבויותיה של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים
ולכל הפחות בסך העולה על  50מיליון ש"ח ו/או אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות
בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי .החברה תדווח לנאמן ולמחזיקים
בדיווח מיידי על אירוע כאמור.

.7.1.9

אם החברה תפר את התחייבותה לפי סעיף  2.2לשטר הנאמנות ותרחיב את סדרת אגרות
החוב בניגוד להוראותיו.

.7.1.10

אם החברה תחוסל או תימחק או תשנה את עיקר פעילותה .לעניין זה" ,פעילותה של
החברה" משמע פעילות בתחום הרכב.

.7.1.11

במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ,ושטר הנאמנות ,ובכלל זה אם יתברר כי
מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים,
והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור
תוך  14ימים ממתן ההודעה.

.7.1.12

במקרה והחברה לא תפרסם דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או בהתאם
להוראות שטר הנאמנות ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה חייבת
בפרסומו ,למעט אם קיבלה החברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות מוסמכת.

.7.1.13

אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת ,מכל סיבה שהיא ,והדבר
לא יתוקן בתוך  60ימים.
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.7.1.14

אם החברה תפר את התחייבותה על פי סעיף  19.2לשטר הנאמנות על פי שני דוחות
כספיים מאוחדים רצופים של פתרונות תחבורה או אם החברה הפרה את התחייבותה על
פי סעיף  19.3לשטר הנאמנות או אם החברה הפרה התחייבותה לעמידה בשיעור הLTV -
הנדרש ולא פעלה בהתאם להתחייביותיה על פי סעיף  5.2.11לשטר הנאמנות.

.7.1.15

במקרה של מכירה של רוב נכסי החברה או עיקר פעילותה שלא לחברות בנות בבעלות
מלאה של החברה ו/או לחברות בנות שאינן בבעלות מלאה של החברה )במקרה זה תיבדק
מכירה של רוב נכסי או פעילות החברה בהתאם לחלקה היחסי של החברה באותה חברת
הבת( או במקרה של מכירת רוב נכסי החברה או עיקר פעילותה לחברות בנות כמתואר
בסעיף זה לעיל ,ובלבד שיהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב
במועדן.

.7.1.16

במקרה של שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב,
בהחלטה רגילה .מובהר ,כי עילה זו להעמדה לפרעון מיידי לא תחול במקרה של דילול
החזקות בעל השליטה עקב הנפקת או מכירת מניות לציבור ,אלא אם כן ירד בעל השליטה
נכון למועד ההנפקה ,במישרין ובעקיפין ,מ 25% -מהון המניות המונפק של החברה ולא
יהא בעל מניות אחר לבד ו/או ביחד עם אחרים ,במישרין ובעקיפין ,אשר יחזיק בכמות
מניות רבה יותר מבעל השליטה נכון למועד ההנפקה .לעניין ס"ק זה" ,שינוי שליטה" -
עסקה שכתוצאה ממנה כל המפורטים להלן :דוד עיני ,דניאל עיני ,הילדה עיני ,משה
)מוריס( עיני ,איריס סנדרה לייביצקי-עיני ,אליהו עיני ,רוני פורטיס ,ליאור הנרי פורטיס,
קרן גבאי ויורם עיני ,יחדלו מלהיות ,במישרין או בעקיפין ,בעלי השליטה בחברה כהגדרת
המונח בחוק ניירות ערך.

.7.1.17

במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב שהתקבל ברוב
מיוחד ,אלא אם הצהירה החברה הקולטת ,כלפי מחזיקי אגרות החוב בהודעה חתומה
שתימסר לנאמן ,לפחות ) 10עשרה( ימי עסקים לפני מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר
שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי
מחזיקי אגרות החוב .לצורך סעיף זה ,כל הליך של מיזוג ו/או פיצול ו/או שינוי ארגוני או
מבני ככל שאלה יתקיימו בין החברה ובין יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ו/או חברה
בשליטה שלה לא ייחשב "מיזוג" ולא ידרוש את אישור החברה הקולטת כאמור לעיל,
ובלבד שלא יהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

.7.1.18

במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ) "-BBB" -ואם
אותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות על-ידי חברה מדרגת אחרת ממעלות  -הורדה
לדרגה מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל( ,והדבר לא יתוקן בתוך  21ימי עסקים .ככל
שאגרות החוב )סדרה א'( תדורגנה על ידי שתי חברות דירוג או יותר ,תבחן עמידת החברה
בהוראות ס"ק זה לעיל על פי הדירוג הנמוך.

.7.1.19

במידה והבורסה תשעה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעיה בעילה של היווצרות אי-
בהירות ,כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,ואם ההשעיה לא בוטלה תוך
) 45ארבעים וחמש( יום.
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.7.1.20

במקרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת בסעיף  5.2.6לשטר זה בדבר אי יצירת
שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים )ככל ויוטלו שעבודים נוספים על נכסים
משועבדים להבטחת אגרות החוב( והחברה או פתרונות תחבורה לא העמידו בטוחות
אחרות בהתאם להוראות שטר זה חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף כאמור.

.7.1.21

אם החברה לא ביצעה פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב בתוך  120ימים ממועד קרות
אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית כהגדרת המונח בסעיף  6.3.1לעיל,
כמפורט כמפורט בסעיף  6.3לעיל.

.7.1.22

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן או אם קיים חשש ממשי שהחברה לא
תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים; או אם נכללה הערת עסק חי
בדוחותיה הכספיים של החברה והיא לא הוסרה בתוך שני רבעונים.

.7.1.23

אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.

 .7.2בקרות איזה מהאירועים המנויים בסעיפים  7.1.1עד וכולל  7.1.23לעיל ,הנאמן יהיה חייב לזמן
אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף עשרים ואחד ) (21ימים ממועד זימונה
)או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף  4לתוספת השנייה( ואשר על סדר יומה תהיה החלטה
בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות.
 .7.3למען הסר ספק יובהר ,כי אין באמור בסעיף  7.2לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן להעמיד
לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו ו/או לגרוע או לפגוע מסעד או זכות העומדים
למחזיקי אגרות החוב על פי דין.
 .7.4החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו
בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,או באסיפת
מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב של
המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.
 .7.5במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1
לעיל ,והחלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות התקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב ברוב האמור בסעיף  7.4לעיל ,הנאמן יהיה חייב ,בהקדם האפשרי ,להעמיד לפירעון מיידי את
כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחות.
 .7.6הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות ,כאמור בסעיף  7זה
לעיל ,אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן; בהודעה האמורה תידרש החברה
לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש
בטוחות של אותו מקרה מהמקרים המנויים בסעיף  7.1לעיל אשר בגינו ניתנה ההודעה הנ"ל; ואולם
הנאמן או המחזיקים אינם 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 הנאמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה או פרסום זימון
האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.
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 .7.7הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות כאמור בסעיף  7זה
לעיל ,אלא לאחר שמסרו הודעה כאמור בסעיף  7.6לעיל והחברה לא מילאה אחר האמור בהודעה
עד תום  15ימים מיום קבלתה .ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה האמורה או לא למסור
הודעה כאמור אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
 .7.8נקבעה באיזה מסעיפי  7.1לעיל ,תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה
שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ,רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את
אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף  7זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא
נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי
לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
 .7.9הנאמן יהיה רשאי בטרם ישתמש בסמכותו להעמיד לפירעון מיידי או לממש בטוחות כאמור בשטר
הנאמנות ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות החוב ולקבל את הוראותיה ,וזאת בהתאם להוראות
התוספת השנייה לשטר הנאמנות.
 .7.10כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  7זה )ולאחר קבלת החלטה
מתאימה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב( תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה ומימוש ,וזאת בין אם
אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו לפירעון מיידי וזאת בכפוף
למתן הודעה לחברה ,למעט בנסיבות בהן ניתן שלא לתת לחברה הודעה כמפורט לעיל.
 .7.11הוראות שונות
.7.11.1

מובהר ,כי ככל וישועבדו רכבים על ידי חברה בת של פתרונות תחבורה ויחולו עילות
הפירעון המיידי המופיעות בסעיפים  7.1.7 ,7.1.6 ,7.1.5 ,7.1.3 ,7.1.2ו/או  7.1.10לעיל
ביחס לאותה חברת בת )"האירועים המטרידים"( ,מתחייבת החברה לפעול כדלקמן:
 .7.11.1.1להודיע לנאמן ,באופן מיידי ובכתב ,מייד עם היוודע הדבר לחברה על
האירועים המטרידים.
 .7.11.1.2על החברה או פתרונות תחבורה יהא לשעבד רכבים חלופיים במקום הרכבים
ששועבדו על ידי חברת הבת כאמור ,בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  5.2לעיל,
וזאת בתוך  30יום מהמועד בו נודע לה על האירועים המטרידים .היה ובתום
התקופה הנ"ל שועבדו רכבים חלופיים לטובת הנאמן כאמור לעיל ,לא יהיה
באיזה אירוע מהאירועים המטרידים ,כדי להוות עילה לפירעון מיידי.

.7.11.2

מובהר כי ,ככל שחברת בת תשעבד רכבים בהתאם לסעיף  5.2.5לעיל ,אין בחתימת מי
מהחברות הבנות על נספח  2לשטר זה ו/או על מסמכי השעבוד שייחתמו מכח שטר זה,
משום יצירת ערבות או התחייבות מצד מי מהחברות הבנות בקשר לחוב כלשהו מכוח
שטר זה ,ומובהר כי הסעדים הבלעדיים כלפי כל אחת מהחברות הבנות יהיו במימוש
הרכבים המשועבדים על ידן ופירעון החוב מתוכם בלבד.

.8

תביעות והליכים בידי הנאמן
 .8.1בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,יהיה הנאמן רשאי ,לפי שיקול דעתו,
ובהודעה בכתב לחברה של  7ימים מראש ככל שאין בהודעה כאמור לפגוע באופן מהותי בזכויות
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המחזיקים ,לנקוט כלפי החברה ,בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא לנכון
ובכפוף להוראות כל דין ,לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות
מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות.
 .8.2הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  8.1לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה כאמור בסעיף
 7.4לעיל שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין
הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד
הסביר הראשון .מובהר ,כי החלטה להורות לנאמן לפעול לפרק את החברה ,תתקבל באסיפת
מחזיקי אגרות החוב של החברה שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך
הנקוב של אגרות החוב ,או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )(20%
לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.
פרסום החלטת אסיפת המחזיקים לעניין זה יהווה מתן ההודעה הנדרשת בסעיף  8.1לעיל.
 .8.3הנאמן רשאי ,בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בה יוחלט
בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה )כאשר לעניין החלטה על
פירוק – לאחר קבלת החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  8.2לעיל( .כן יהיה
הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע
לניהול ההליכים כאמור .על אף האמור לעיל ,הנאמן יגיש הגשת בקשה לפירוק החברה רק לאחר
שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב.
 .8.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.
 .8.5הנאמן רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר הנאמנות,
לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי
אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול.
.9

סדר קדימויות בנשיה; חלוקת התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק ,כתוצאה
מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,כנגד החברה ,יוחזקו על-
ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
 .9.1תחילה  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן ,הוטלו
עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר
הנאמנות ,לרבות שכרו;
 .9.2שנית  -לתשלום כל סכום אחר על-פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה בסעיף  24לשטר(;
 .9.3שלישית  -לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  24לשטר.
היתרה תשמש ,למטרות לפי סדר העדיפות הבא) :א( ראשית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי
הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב שבאגרות החוב ובכפיפות לתנאי ההצמדה של אגרות החוב
פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי
איזה מהם; )ב( שנית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות
החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה
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לגבי איזה מהם; )ג( שלישית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי
אגרות החוב המוחזקות על-ידיהם ובכפיפות לתנאי ההצמדה של אגרות החוב פרי-פסו 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 ובכפיפות לתנאי ההצמדה של אגרות החוב פרי-פסו,
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; ו) -ה( חמישית  -את
העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה ,לפי העניין .תשלום הסכומים על-ידי הנאמן
למחזיקי אגרות החוב יהא כפוף ובהתאם להוראות הדין .מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס
במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.
מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין באסיפת
מחזיקים ,וזאת ביחס לחלופות )א()-ד( לעיל בלבד.
יובהר ,כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן ,יפעל הנאמן לקבלת הסכומים
כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות
המפורט בסעיף זה.
תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל ,מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו,
ייעשה בהתאם להוראות הדין.
.10

סמכות לעכב חלוקת הכספים
 .10.1למרות האמור בסעיף  9לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים
האמורים בסעיף  8לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב ,כאמור לעיל,
יהיה פחות מסך של  1מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע את
הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות על-פי סעיף  15לשטר.
 .10.2לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך
תשלומם למחזיקי אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את סכום הריבית
לתשלום הקרוב שנקבע על-פי תנאי אגרות החוב ,יהיה הנאמן חייב לחלק את הסכום האמור
למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן בתוספת הפרשי הצמדה או הריבית הקרוב ועל פי סדר
הקדימויות המפורט בסעיף  9לעיל .על-אף האמור בסעיף זה ,רשאים מחזיקי אגרות החוב ,לפי
החלטה רגילה שתתקבל על-ידם ,להורות לנאמן לשלם להם ,במועד תשלום הקרן בתוספת הפרשי
הצמדה או הריבית הקרוב לפי לוח הסילוקין של אגרות החוב ,את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן
והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף  9לעיל ,אף אם סכומם עומד על פחות מסכום הריבית לתשלום
הקרוב שנקבע על-פי תנאי אגרות החוב והכל בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסה.

.11

הודעה על חלוקה
 .11.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים
הנזכרים בסעיפים  9ו 10 -לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר ) (14יום שתימסר באופן
הקבוע בסעיף שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף  25להלן.
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 .11.2לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע
באגרות החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצא
להם לתשלום כאמור.
.12

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
 .12.1סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל ,במועד הקבוע לתשלומו ,מסיבה
שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה ויכולה לשלמו )"המניעה"( ,יחדל לשאת ריבית
והפרשי הצמדה מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי
להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הפרשי הצמדה ו/או הריבית )לפי
העניין(.
 .12.2החברה תפקיד בידי הנאמן את הסכום כאמור שלא שולם כתוצאה מהמניעה בהקדם האפשרי ולא
יאוחר מארבע עשר ) (14ימים מהמועד שנקבע לתשלומו אשר יפקיד בחשבונות בנק על שמו
ולפקודתו בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום
וכסילוק אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף לאמור בסעיף  12.3להלן .היה הסכום האמור התשלום
האחרון  -תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות ,בכפוף
לאמור בסעיף  12.3להלן .הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור המחזיקים
בהשקעות המותרות על-פי שטר הנאמנות .לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן
יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי כל
ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על-פי דין .התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן
הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
 .12.3בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב )בהנחה שלא שולמו קודם כאמור בסעיף 12.2
לעיל( ,יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( לחברה,
בניכוי הוצאותיו ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות
עבור המחזיק עד לתום שבע ) (7שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא תעשה בהם כל
שימוש במשך תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל ,יחול
עליה האמור לעיל בסעיף  12זה ,בשינויים המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה
הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.
 .12.4החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב כאמור ,ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין
העברת הכספים כאמור ,ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות.
כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע ) (7השנים ממועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים
הנותרים לכל מטרה שהיא.
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.13

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב
 .13.1קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין אגרת החוב
תשחרר את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.
 .13.2קבלה מאת הנאמן 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

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום )ריבית ו/או קרן( אותו על החברה לשלם
למחזיקים )להלן בסעיף זה" :התשלום הרלוונטי"( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר
הנאמן על פי שטר זה )להלן בסעיף זה" :סכום המימון"( ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או
הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון .החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר
ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי .החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה
כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים לעניין ביצוע התשלום אליהם במועדו אם תוכיח כי
העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.
עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני למועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון
תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון ,מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים שישולמו
למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.
סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה
קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין )לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם
נדרש סכום המימון( יוגבל לסך של ) ₪ 500,000בצירוף מע"מ(.
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת
בהם על פי שטר זה או על פי דין .כמו כן ,אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר
להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

.15

השקעת כספים
 .15.1כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות ,יושקעו על ידיו באחד מחמשת הבנקים
הגדולים בישראל שדירוגו לא יפחת מדירוג של  ,AA-בשמו או בפקודתו ,בפיקדונות בשקלים ,אג"ח
ממשלתיות או מק"מ וזאת כפי שימצא למתאים ,והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל
דין.
 .15.2עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול
חשבונות הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים
כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה.

.16

נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב
 .16.1מינוי; תקופת כהונה
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.16.1.1

הנאמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב  -יהיה חייב ,למנות ולכנס נציגות דחופה
מבין מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיפורט להלן )"הנציגות"(.

.16.1.2

הנאמן ימנה לנציגות את שלושת ) (3מחזיקי אגרות החוב ,אשר למיטב ידיעת הנאמן הינם
המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו בכתב
כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן )"חברי הנציגות"( .במקרה בו ,מי
מבין אלו ,לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור ,ימנה הנאמן ,במקומו ,את מחזיק אגרות
החוב ,המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים כל
התנאים המפורטים להלן .ואלו התנאים:
 .16.1.2.1מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל עניין
מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב.
למען הסר ספק מובהר ,כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה ייחשב כבעל ניגוד
עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;
 .16.1.2.2במהלך אותה שנה קלנדרית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות
של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים
המנוהל על ידו ,אשר נקבע כשיעור המקסימאלי המאפשר כהונה בנציגות
דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות
דחופה.

.16.1.3

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות ,חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות המנויות
בסעיפים 16.1.2.1ו 16.1.2.2 -לעיל ,תפקע כהונתו ,והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין
מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  16.1.2לעיל.

.16.1.4

בטרם מינוי חברי הנציגות ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות ,הצהרה
בכתב בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף  16.1.2.1לעיל
ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף  16.1.2.2לעיל .כמו כן ,הנאמן יהא רשאי
לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות .מחזיק שלא
ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח
הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל ,לפי העניין .ביחס להצהרה בדבר ניגוד
עניינים ,הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם יש
בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן
יסתמך על ההצהרות כאמור ולא יערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת .קביעתו של
הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

.16.1.5

תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות בקשר עם
מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות ,אך בכל מקרה לא תסתיים
כהונתה במועד מאוחר מ 3-חודשים ממועד מינויה של הנציגות הדחופה לראשונה.

 .16.2סמכות
.16.2.1

במקרה של סטייה מאמות מידה פיננסיות שנקבעו בתנאי אגרות החוב ,ככל שנקבעו ,תהא
הנציגות הדחופה מוסמכת לתת ארכה של עד  90ימים נוספים לעמידה באמות המידה
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כאמור או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים ,על פי המוקדם מביניהם .יובהר ,כי פרק
הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל והוא לא
יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל .עוד יובהר ,כי פעילות
הנציגות ושיתוף הפעולה בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור ,וכי לא
יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.
.16.2.2

מחזיק או מחזיקים ב 5% -לפחות מיתרת אגרות החוב יהיו זכאים לזמן אסיפה אשר על
סדר יומה תהיה הצעה לביטול החלטת הנציגות כאמור.

.16.2.3

הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף 21
ימים ממועד זימונה .הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים האמורים
לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה לפירעון עלולה
לפגוע באופן מהותי בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

 .16.3התחייבויות החברה בקשר לנציגות
.16.3.1

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות
המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור
בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

.16.3.2

בנוסף ,החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל הנדרש
לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות ,ולהעביר לנציגות את כל
הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות הדין .מבלי לגרוע
מכלליות האמור ,החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי לצורך גיבוש החלטתה,
אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

.16.3.3

החברה תישא כלפי הנאמן בעלויות סבירות של הנציגות ובכלל זה בעלויות העסקת
יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה ,בהתאם ובכפוף להוראות שטר זה.

 .16.4אחריות הנציגות
.16.4.1

הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה ,על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא
אחראית ,היא או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם ,עובדיהם או יועציהם ,והחברה
ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס לכל טענות ,דרישות ותביעות כנגדם בגין
כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על
פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט אם פעלו
כך בזדון או בחוסר תום לב.

.16.4.2

על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף
24לשטר זה ,כאילו היו הנאמן.

בסעיף זה "צד קשור" ,משמעו – )א( תאגיד בשליטת החברה; )ב( בעל השליטה בחברה ,בין משפחתו
או תאגיד בשליטת מי מהם )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך(.
.17

סודיות
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 .17.1בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על שטר זה ,כי ישמור
בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן
גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך ,לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו
של בית משפט .מובהר בזאת ,כי העברת המידע למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ,לרבות באמצעות
פרסום פומבי לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות או לצורך מתן דיווח על
מצב החברה ,אינה מהווה הפרה של ההתחייבות לסודיות כאמור ,ובלבד שהמידע יועבר בהיקף
המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה כאמור בסעיף זה לעיל.
 .17.2חובת הסודיות המפורטת בסעיף  17.1לעיל תחול גם על כל נציג ו/או שלוח של הנאמן ו/או יועץ
מטעמו ,אשר יתחייב בפניו על שמירת סודיות כאמור בקשר עם כל מידע שיגיע לידיעתו בפעולותיו
עבור הנאמן.
.18

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ,כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,כדלקמן:
 .18.1להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.
 .18.2לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים .לשמור את הפנקסים
והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות )לרבות שטרי משכון ,משכנתא ,חשבונות וקבלות( ,וכן
לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו ,לעיין בכל זמן סביר שיתואם מראש עם
החברה וזאת לא יאוחר מ 10 -ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,בכל פנקס ו/או מסמך ו/או
אישור כאמור.
 .18.3להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר וזאת לא יאוחר מ 3 -ימי עסקים לאחר שנודע לה ,על
כל מקרה בו הוטל עיקול על רוב או כל נכסי החברה ,וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה העיקריים כונס
נכסים ,מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים
לפי סעיף  350לחוק החברות כנגד החברה ,וכן למסור לנאמן על האמצעים שנקטה לשם הסרת
עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים.
 .18.4להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שנודע לה ,על קרות כל אירוע מהאירועים
המפורטים בסעיף  7לעיל וכן על חשש סביר של החברה לקרות אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף
 7לעיל )וזאת מבלי להביא בחשבון את תקופת הריפוי והמתנה המנויות בסעיף  7לעיל( ,או על קרות
הנסיבות האמורות בתקנה 35א לתקנות דוחות תקופתיים ומיידייםובכפוף לאמור בה.
 .18.5לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות )בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות כלליות
מיוחדות של בעלי המניות בחברה( מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו .פרסום הודעה
במגנ"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמנה לצורך סעיף זה.
 .18.6החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי אגרות
החוב לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן ,ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בשטר זה ובכל
מקרה לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן.
 .18.7לתת אישור לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה בכתב ,אישור בכתב חתום על ידי רו"ח כי כל
התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם ,ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור.
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 .18.8להודיע לנאמן בכתב על הפסקת דירוג אגרות החוב ,ככל שידורגו ,עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן
בשליטת החברה בלבד ,והיא מתחייבת לפעול לקבלת דירוג מחברה מדרגת אחת תוך  60יום ממועד
הפסקת הדירוג.
 .18.9למסור לנאמן לא יאוחר מתום  15ימים ממועד הנפקת אגרות החוב על פי ההודעה המשלימה ו/או
ממועד הרחבת סדרה העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב.
 .18.10למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על-ידי החברה או חברה בת .דיווחים של החברה
במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן.
 .18.11בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך ,ובכלל זה
בהתאם להוראות סעיף 35י)א( לחוק ניירות ערך ,למסור לנאמן )או לנציג מורשה שלו )ואשר הודעה
על מינויו תימסר על-ידי הנאמן לחברה עם מינויו(( ,על-פי דרישתו ,אישור החברה חתום כדין ו/או
חישובים ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,בנוגע לחברה ,עסקיה ו/או נכסיה )לרבות הנכסים
שישועבדו לטובת הנאמן אשר אינם בבעלות החברה( לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש
לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,וכן תורה לרו"ח שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן,
והכל כפי שידרשו באופן סביר על-ידי הנאמן ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להתחייבות
לסודיות כאמור בשטר זהובכל מקרה לא יאוחר מ 5-ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן.
 .18.12עד ליום  10באפריל של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף ,תמציא החברה לנאמן אישור חתום
כדין בחתימת מורשה החתימה מטעמה ,כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות החוב או
בתקופה שהחל מתאריך האישור הקודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה ,המאוחר מביניהם ,ועד
למועד מתן האישור ,לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות )לרבות ביחס להוראות
בסעיפים ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות החברה באישור זה( ,אלא אם
צוין הדבר באישור כאמור .בנוסף במועד האמור לעיל ,תמציא החברה לנאמן אישור ו/או חוות דעת
אשר ידרוש הנאמן בקשר עם הוראות סעיף 35ח)ב() (2לחוק.
 .18.13לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  30להלן.
 .18.14כי אגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה.
 .18.15להודיע בכתב לנאמן מיידית על שינוי מענה הרשום ו/או שמה.
 .18.16למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב ,ככל שתעביר.
 .18.17אחת לרבעון לאחר פרסום הדוחות הכספיים של פתרונות תחבורה ,למסור לנאמן הודעה בכתב
חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ,בדבר עמידה בכל התניות הפיננסיות כאמור
בסעיף  19.2להלן ,בצירוף חישובים מתאימים.
.19

התחייבויות נוספות
 .19.1לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי ,כמוגדר בסעיף 7לשטר ,תבצע החברה מזמן לזמן ובכל
עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל הסמכויות
הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:
 .19.1.1תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על-פי תנאיהן.
העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה ,יראו את החברה

35
כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום
הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית ,ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה
כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים.
 .19.1.2תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל
הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של
הנאמן או במועד מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר
הנאמנות או שנובע מכוחו.
 .19.1.3תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן לשם
יישום הוראות שטר זה ,בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן או במועד
מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או שנובע
מכוחו.
 .19.2התחייבות לשמירה על אמות מידה פיננסיות בפתרונות תחבורה
החברה מתחייבת ,כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן ,היחס שבין ההון העצמי של פתרונות
תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה ,לא יפחת מ .11%-כמו כן ,מתחייבת החברה כי כל עוד
אגרות החוב לא נפרעו במלואן ,ההון העצמי של פתרונות תחבורה לא יפחת מ 250 -מיליון ש"ח
)"התניית ההון העצמי"( .על אף האמור ,התניית ההון העצמי לא תחול במקרה שיחס ההון העצמי
של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה שווה לשיעור של  15% -או גבוה ממנו.
"הון עצמי" לעניין סעיף זה הינו  -הון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות
תחבורה בתוספת הלוואות נחותות שהעמידו לפתרונות תחבורה בעלי המניות של פתרונות תחבורה
ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי פתרונות תחבורה לבעלי מניות שלה.
"סך המאזן" לעניין סעיף זה הינו  -סך המאזן המאוחד של פתרונות תחבורה המוצג בדוחות
הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בניכוי יתרת המזומנים המוצגת בדוחות הנ"ל.
 .19.3החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות ,כי כל עוד אגרות החוב לא
נפרעו במלואן פתרונות תחבורה לא תבצע "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות לבעלי מניותיה מתוך
רווחיה כל עוד יחס ההון עצמי למאזן )כהגדרת מונחים אלה בסעיף  19.2לעיל( על פי דוחותיה
הכספיים האחרונים של פתרונות תחבורה נמוך מ .12.5% -עוד מתחייבות החברה ופתרונות
תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן לא תבוצע
חלוקה מתוך רווחיה של פתרונות תחבורה אשר מקורם בשערוך נכסי הנדל"ן של פתרונות תחבורה
כפי שיירשמו ככל ויירשמו החל ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב.
החברה תעביר לידי הנאמן בסמוך לאחר אישור החלוקה על ידי דירקטוריון פתרונות תחבורה וטרם
ביצוע החלוקה אישור נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים בדבר עמידת פתרונות תחבורה
במגבלת הדיבידנד כאמור בסעיף זה כולל פירוט החישוב הרלבנטי ,בדבר עמידתה בהתחייבויותיה
כלפי מחזיקי אגרות החוב
מעבר לאמור בסעיף זה לעיל ,לא תחולנה על החברה מגבלות כלשהן מכח שטר זה בקשר עם ביצוע
חלוקה על ידה וחלוקות שתיערכנה )ככל שתיערכנה( בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,
בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויות אחרות ככל שישנן או שתהיינה לחברה באותה העת.
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 .19.4בדיקת עמידת החברה בהתחייבויות המפורטות בס"ק  19.2ו 19.3 -לעיל תבוצע תוך  14ימי עסקים
מיום פרסום הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים ,לפי העניין ,של פתרונות תחבורה .בדיקת הנאמן
תתבצע בדרך של קבלת הצהרה ממנכ"ל החברה בצירוף תחשיב לשביעות רצון הנאמן ,ככל שיידרש,
בדבר עמידה בהתחייבויות החברה בדבר אמות המידה הפיננסיות שבסעיפים  19.2ו 19.3 -לעיל
אשר תימסר תוך  7ימי עסקים ממועד פרסום הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים של פתרונות
תחבורה כאמור בלבד ,ולא חלה חובה על הנאמן לבצע בדיקות נוספות כלשהן מטעמו .אולם ,בכל
מקרה בו מידע אודות אי עמידת החברה בהתחייבויותיה יגיע אל הנאמן בדרך אחרת ,יהא על
הנאמן לפעול באותו אופן בו עליו לפעול במקרה בו המידע מגיע אליו במהלך הבדיקות המבוצעות על
ידו.
 .19.5במידה וישועבדו רכבים על ידי חברות בנות של החברה ,החברה מתחייבת כי החברות הבנות
תקיימנה את הוראות שטר הנאמנות החלות עליהן וכן תחתומנה על התחייבות חברה בת משעבדת
שבנספח  2לשטר זה.
כל דוח אשר יפורסם על ידי החברה במגנ"א יחשב כדוח שנמסר לנאמן.
.20

באי-כח
 .20.1החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן של אגרות החוב בתור בא כוחה ,להוציא לפועל
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה לרבות
בקשר עם הבטחת אגרות החוב כאמור בסעיף  5לעיל ,ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות
שהחברה חייבת לעשותן על-פי סעיף  5לשטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות
הנתונות לה ,ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה וזאת,
בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן
סביר על-פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר.
 .20.2אין במינוי לפי סעיף  20.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את
הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא ,והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי
הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין זה ,על סמך
כל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל ,והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו
בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות.

.21

דיווח על-ידי הנאמן
החל מפרסום ההודעה המשלימה יערוך ויפרסם הנאמן ,עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית ,דוח שנתי
על ענייני הנאמנות )"הדוח השנתי"( ויגיש אותו לרשות ניירות ערך ולבורסה באמצעות החברה.
הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:
 .21.1פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.
 .21.2דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.
נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל הצעדים
שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי העניין.
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הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו לרבות ,לפי
דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים ) (10%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  ,בתוך זמן
סביר ממועד הדרישה ,והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י)ד( לחוק
וכאמור בשטר זה.
.22

סמכויות מיוחדות
 .22.1הנאמן ,יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או הקובעים את
זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום אחר שיבחר ,אצל כל בנקאי
ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.
 .22.2הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו
הכתובה של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם
למסקנותיה ,בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על-ידי החברה .הנאמן לא
יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך
חוות דעת ו/או עצה כאמור ,אלא אם כן נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי פעל הנאמן ברשלנות
ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון .החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים
שימונו כאמור ,ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות הענין ,הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על
כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור.
 .22.3כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על-ידי מכתב ,מברק ,פקסימיליה ו/או
כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.
 .22.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן ,אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפת מחזיקי אגרות החוב על
מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.
 .22.5בכפוף לכל דין ,הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן אחראי לכל נזק שנגרם עקב
טעות בשיקול הדעת כנ"ל ,אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.
 .22.6בכפוף לכל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב
באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,אלא על-פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן
בשטר זה .אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר
הנאמנות.

.23

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות לפי שטר זה ,למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין
עורך דין ובין אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים .ככל שאין בכך בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות
החוב ,הנאמן ייתן הודעה של לפחות שלושה ) (3ימים מראש לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור בצירוף הצעת
שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו
הסביר של כל שלוח כזה ,והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה הוצאות אלו ,החברה תהיה
רשאית להתנגדלמינוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה ובתנאי שהחברה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך
שלושה ) (3ימים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח .מובהר ,כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע
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מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו .יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה
על מינוי שלוחים כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה.
.24

שיפוי הנאמן
 .24.1החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות ,כל אחד
בגין התחייבותו כאמור בסעיף  24.5לשטר הנאמנות( ,מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי
משרה בו ,עובדיו ,שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה
ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה
)"הזכאים לשיפוי"( בגין חיוב כספי על-פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על-פי פשרה
שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו נובעת 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 וכן בגין שכר הזכאים
לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות ,או בקשר לפעולות
כאלה שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות
בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא
ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן
כלשהו ביחס לנדון.
והכל בתנאי כי:
][1

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי ,וזאת מבלי לפגוע בזכותם
לדרוש שיפוי בדיעבד ,אם וכלל שתקום לו זכות כאמור;

][2

הזכאים לשיפוי פעלו בתום לב ופעולה זו נעשתה במסגרת מילוי תפקידם ,בהתאם להוראות
הדין ו/או על-פי שטר נאמנות זה;

][3

הזכאים לשיפוי לא התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק כפי שיהיה מעת לעת;

][4

הזכאים לשיפוי לא פעלו בזדון.

התחייבויות השיפוי על-פי סעיף  24.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".
 .24.2מוסכם ,כי הזכאים לשיפוי יהיו זכאים לתשלום סכום "התחייבות השיפוי" בהתאם למפורט בסעיף
 24זה ואולם בכל מקרה בו ייקבע ,בהחלטה שיפוטית חלוטה ,כנגד הזכאים לשיפוי כי (1) :פעלו
שלא בתום לב ,שלא במסגרת מילוי תפקידם ,שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או
) (2התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק; ו/או ) (3פעלו בזדון –ישיבו הזכאים לשיפוי את
סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם.
 .24.3מבלי לפגוע בזכויות לשיפוי ו/או לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או
במחויבויות החברה על-פי שטר זה ,יהיו הנאמן ,בא כוחו ,מנהל ,סוכן או אדם אחר שמונה על-ידי
הנאמן בהתאם לשטר זה ,זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על-ידי הנאמן מההליכים
שנקט ו/או באופן אחר על פי שטר זה ,בנוגע לשכרם ו/או בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם,
בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה ,שלפי דעתם היו
דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר
לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין ודברים,
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הוצאות ,הליכי פירעון ,הליכי גביה ,הסדרי חוב ,הערכת מצב החוב ,הערכות שווי ,תביעות ודרישות
בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ,והנאמן יוכל לעכב את
הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור .כל
הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות ובכפוף להוראות כל דין
ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה .לעניין
סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב ,תיחשב כפעולה
שהיתה דרושה באופן סביר.
 .24.4מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  24.1לעיל ,כל אימת שיהיה על הנאמן לפי תנאי
שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי
אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לעשות פעולה
כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ,כאמור
בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו כתב
שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם ,ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה  -מן החברה ,בגין
כל אחריות לנזקים ו/או להוצאות שיכולות להיגרם לנאמן עקב עשיית הפעולה האמורה ו/או פיקדון
כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' )"כרית המימון"( בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה
לא תפקיד את כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי
אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7להלן( ,בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום
כרית המימון ,כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן( .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב
לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או
בהליכים הרלוונטיים .אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת
פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת
כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על-ידו.
 .24.5התחייבות השיפוי:
 .24.5.1תחול על החברה בכל מקרה של ) (1פעולות שבוצעו על פי שיקול דעת הנאמן ו/או על פי כל
דין ו/או פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות או לשם הגנה
על זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן ) (2פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת
החברה.
 .24.5.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות( בכל
מקרה של ) (1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט
פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(;
וכן ) (2אי תשלום על-ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-פי סעיף
 24.5.1לשטר הנאמנות.
 .24.6בכל 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
 24.5.2לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף 24.4
לשטר הנאמנות ,יגבו הכספים באופן הבא:
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]א[

ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן בתוספת הפרשי הצמדה שעל החברה
לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת ,ויחולו הוראות סעיף  12לשטר
הנאמנות;

]ב[

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את
התחייבות השיפוי ,יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7לשטר
הנאמנות( כל אחד בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה( בידי הנאמן הסכום החסר.
הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות
החוב )כאמור בתוספת הראשונה( וישולם בקדימות כאמור בסעיף  24.8לשטר הנאמנות.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע
הרלוונטי כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד.
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב
של אגרות החוב שבידי המחזיק.

 .24.7המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו
כדלקמן:
]א[

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה
דחופה הדרושות לשם מניעת 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 נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר ,יום
המסחר הקודם לו.

]ב[

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

 .24.8ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על-ידי החברה ,לא יהיה בקבלת
התשלומים מהמחזיקים כדי לפטור את החברה מהתשלומים כאמור ו/או כדי למנוע מהנאמן לפעול
להשגת הסכומים מן החברה ,כמפורט בסעיף  24זה.
 .24.9לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן
ראה סעיף  9לשטר הנאמנות.
.25

הודעות
 .25.1כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דיווח במערכת המגנ"א.
הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן
כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה .במקרים המחייבים זאת על-פי דין תינתן
ההודעה בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור
בישראל בשפה העברית .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק
אגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת המגנ"א או בעיתונות ,לפי העניין(.
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 .25.2העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על-ידיה גם לנאמן .יובהר כי הודעות כאמור
אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ"א .העתקים מההודעות שייתן
הנאמן למחזיקים ישלחו על-ידיו גם לחברה .פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ"א יפטור את
הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.
 .25.3ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה ,כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם
החברה לנאמן תוכל להינתן על-ידי מכתב רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר
הנאמנות ,או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן או הנאמן לחברה )לפי העניין( בכתב ,או
באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה .כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום
תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( כעבור חמישה ימי עסקים מיום
מסירתה למשלוח בדואר .כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-
ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה .כל הודעה או
דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה( תחשב כאילו נתקבלה
על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( כעבור שלושה ימי עסקים אחד מיום שיגורה .כל הודעה
שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין(
כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה.
.26

ויתור ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
 .26.1בכפוף להוראות כל דין ,החברה והנאמן יהיו רשאים ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד
לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב ,אם נתקיים אחד מאלה:
 .26.1.1הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים ,ולמעט שינוי של זהות הנאמן או
שכרו ,או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו ,שינוי במועדי התשלומים
על פי אגרת החוב ,שינוי בשיעור הריבית ,שינוי בהגבלות כאמור בסעיף  2.2לשטר
הנאמנות ,עמידת החברה ביחס ה LTV-בפועל והתאמות בעקבות סטייה משיעור הLTV-
הנדרש ,שינוי בעילות להעמדה לפירעון מיידי ,שינוי בסעיפים  19.2או  19.3לשטר
הנאמנות ,שינוי בסעיף  30לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או למחזיקים או
שינוי סעיף  5לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג.
 .26.1.2המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה של אסיפה כללית של
המחזיקים בה נכחו מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב ,ברוב של לפחות שני שלישים ) (2/3מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה כללית נדחית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו
בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור ,והכל כפוף להוראות חוק
החברות ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות.
 .26.2החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד על
כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיף  24לשטר ביחס לאותה סדרה ,טרם ביצועו.
 .26.3בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף זה לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים
למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם רישום הערה בדבר כל ויתור ,פשרה ,שינוי או
תיקון כאמור ,ולפי דרישת הנאמן ,תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה.
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 .26.4בנוסף לאמור בסעיף  26זה לעיל ,וכפוף להוראות כל דין:
 .26.4.1למעט לגבי מועדי התשלומים על-פי אגרות החוב ,שיעור הריבית ,הגבלות כאמור בסעיף
 2.2לשטר הנאמנות ,עמידת פתרונות תחבורה ביחס ה LTV-בפועל והתאמות בעקבות
סטייה משיעור ה LTV-הנדרש ,עילות להעמדה לפירעון מיידי או שינוי בסעיפים  19.2או
 19.3לשטר הנאמנות ,סעיף  30לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או
למחזיקים או סעיף  5לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית כתוצאה משינוי
דירוג ,וכן ככל שאין המדובר בהסדר חוב כהגדרתו בסעיף 350יז לחוק החברות ,הנאמן
יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות המחזיקים,
לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל מתנאי התחייבות של החברה כלפי הנאמן על פי
שטר הנאמנות.
 .26.4.2בכפוף להוראות חוק החברות ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות ,יהיה הנאמן רשאי ,בין
לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפרעון ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או
תביעה של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכות
מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב או תביעה של הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
כלפי החברה ו/או בעלי השליטה בה ו/או נושאי המשרה בה ו/או צדדים שלישיים וזאת
בכפוף לאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה
המחזיקים בעצמם ,או על ידי באי כוחם ,חמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך
הנקוב של קרן אגרות החוב ,או באסיפה נדחית ,שנכחו בה המחזיקים בעצמם או על ידי
באי כוחם ,לפחות עשרים אחוזים ) (20%מן היתרה האמורה ,ושנתקבלה ברוב של
המחזיקים המשתתפים באסיפה בשני שלישים ) (2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של
תעודות ההתחייבות.
 .26.4.3התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב
כאמור לעיל ,יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה על ידי האסיפה,
ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון ביישום החלטת
האסיפה.
.27

מרשם מחזיקי אגרות החוב
 .27.1החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב )מרשם נפרד ביחס לכל סדרת אגרות חוב
שהנפיקה( ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
 .27.2מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו.
 .27.3החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות 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 נרשמו
אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו 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 תספקנה להוכיח את זכותם להירשם
כמחזיקים שלהם.
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.28

שחרור
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב נפרעו ,נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי
הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלוא התחייבויות החברה מכוח אגרות החוב ושטר הנאמנות ,וכן
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על-ידי הנאמן בקשר
לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן ,אזי יהיה הנאמן חייב ,לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול
בכספים שהופקדו אצלו בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

.29

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב
אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

.30

דיווח של החברה לנאמן
החברה תמסור לנאמן ,כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב:
 .30.1עם השלמת הליך הרישום ברשם החברות של כל השעבודים שרישומם נדרש במסגרת הנפקת אגרות
החוב לראשונה ,על פי ההודעה המשלימה ,החברה תפרסם בדוח מיידי בו היא תציין את יחס ה-
 LTVבפועל יחד עם היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ושווי הבטחונות הכולל.
 .30.2החברה תפרסם במסגרת דוחותיה הכספיים הרבעוניים את יחס ה LTV-בפועל למועד הדוח הכספי.
מובהר בזאת ,כי במידה והחברה תשנה את מתכונת הגילוי הנהוגה על ידה בדוחותיה הכספיים
באופן שתחדל לפרסם את יחס ה LTV-בפועל ,מידע כאמור יימסר למחזיקי אגרות החוב במסגרת
דיווח מיידי שיפורסם על ידי החברה אחת לרבעון במערכת המגנ"א.
 .30.3החברה תתייחס במסגרת דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים לעמידתה בתניות הקבועות
בסעיף  19.2לשטר הנאמנות )היינו ,עמידה בתניית ההון העצמי על פי דוחותיה הכספיים של
פתרונות תחבורה(.
 .30.4לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31
בדצמבר של השנה שחלפה ודוחות תקופתיים ,מיד לאחר פרסומם.
 .30.5לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,כל דוח כספי ביניים וכל דוח רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה ,מיד לאחר פרסומו,
בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.
 .30.6כל דוח מיידי מיד עם התפרסמו.
 .30.7אישור בכתב של החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי אגרות החוב
ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור ,וכי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ,אלא
אם צוין הדבר באישור כאמור ,וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה וכל זאת בתוך 7
ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.
 .30.8כל אישור אשר החברה התחייבה לתת בהתאם להוראות שטר זה ,לרבות אישורים ומסמכים בקשר
עם בטוחות ,ככל שתהיינה.
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 .30.9אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,תמסור החברה לנאמן
דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון הכולל הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות.
 .30.10מובהר כי כל דיווח מיידי של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב כאילו נמסר
לנאמן.
האישורים שיינתנו על-ידי החברה לנאמן ,כאמור בסעיף 30זה לעיל ,ייחתמו באמצעות מורשי חתימה של
החברה ,שהינם נושאי משרה בה.
.31

שכר הנאמן
הנאמן יהיה זכאי לתשלומים של שכר טרחה והוצאות בקשר למילוי תפקידו ,בהתאם לקבוע בנספח 31
המצורף לשטר נאמנות זה.

.32

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן ,לפי שטר
הנאמנות ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה
עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמן על פי
שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן לרבות לענין קיומם של ניגודי ענינים בין תפקידו כנאמן לבין ההסכמים
האחרים כאמור.

.33

אחריות הנאמן
 .33.1על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב
ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין ,לא יהא אחראי
כלפי מחזיק לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף
35ח)ד (1או 35ט 1לחוק ,אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר כי ככל
שתעורר סתירה בין הוראת סעיף  33.1זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר הוראת סעיף 33.1
זה ,למעט ככל שנקבעה הוראה מחמירה יותר בשטר.
 .33.2פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח)ד (2או 35ח)ד (3לחוק ,לא יהיה
אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

.34

כללי
מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,הרי כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה,
הימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות
כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי ,אלא
כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת
החוב ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין
בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב ,לא תיחשב כהסכמה
כלשהי .זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת
ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב(.

.35

דין חל וסמכות שיפוט

45
הדין החל על שטר נאמנות זה ,על נספחיו ,הינו הדין הישראלי בלבד .לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא
סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה .בכל מקרה של סתירה בין ההוראות
המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.
.36

תחולת חוק ניירות ערך
בכל ענין שלא נזכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על-פיו
שאינן ניתנות להתנאה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בקשר אליו בהתאם להוראות החוק והתקנות
האמורים.

.37

מענים
כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב
לצד שכנגד.

.38

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

ולראיה באו הצדדים על החתום:

______________________________

________________________

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

אני הח"מ ,יואב חובב ,עו"ד ,מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה דוד עיני ובנימין גבאי ,וכי חתימתם
המשותפת מחייבת את יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה.
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התוספת הראשונה לשטר הנאמנות
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אגרת חוב )סדרה א'(

אגרת חוב )סדרה א'( רשומה על שם
מספר.______ :
ערך נקוב של תעודה זו ________ :ש"ח.

.1

אגרת חוב זו מעידה כי יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( תשלם במועד הפרעון כהגדרתו בתנאים
הרשומים מעבר לדף ,לחברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ )"הניצעת"( או למי שיהיה
המחזיק באגרת החוב במועד הקובע ,תשלומי קרן וריבית ,והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף
ולשטר הנאמנות.

.2

אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו )"סדרת אגרות החוב"(,
המונפקת בהתאם לשטר נאמנות )"שטר הנאמנות"( מיום  29במאי  ,2017אשר נחתם בין החברה מצד
אחד ובין רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ )"הנאמן"( .מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי
נפרד מהוראות אגרת חוב זו ,ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.
אגרות החוב מובטחות בבטוחונות .כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן )פרי-
פסו( ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

.3

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות ,המהווים חלק בלתי נפרד
מאגרת החוב.

.4

התנאים המפורטים באגרת חוב זו ישתנו ללא צורך בהנפקת אגרת חוב חדשה בכל עת בה שטר הנאמנות
ו/או מי מנסחיו ישונו כדין.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום __ ב_________

____________________________
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

כללי
 .1.1באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שבסעיף  1.4לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או מהקשרם.
 .1.2אגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב )סדרה א'( רשומות על שם .אגרות החוב מסדרה זו
תעמודנה בדרגת בטחון שווה פרי פסו ,בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי אגרות
החוב וללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים.
 .1.3תנאי אגרות החוב )התנאים הרשומים מעבר לדף( הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות
ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו .בכל מקרה של
סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.2

קרן אגרות החוב )סדרה א'(
 .2.1אגרת חוב זו עומדת לפירעון ב 25 -תשלומים רבעוניים ,והיא נושאת ריבית בשיעור שנתי הכל
כמפורט בסעיף  3להלן.
 .2.2הקרן והריבית יהיו צמודות לעלייה במדד היסודי כך שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון
קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי ,כי אז תשלם החברה
אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת
המדד היסודי .אם יתברר כי מדד התשלום ירד לעומת המדד היסודי יהא מדד התשלום המדד
היסודי.
על-פי הנחיות הבורסה ,שיטת ההצמדה כמפורט לעיל של הקרן והריבית ,לא תשונה במהלך תקופת
אגרות החוב.

.3

הריבית של אגרות החוב )סדרה א'(
הקרן של אגרות החוב תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע של .2.65%

.4

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
 .4.1קרן אגרות החוב תפרע ב 25 -תשלומים רבעוניים שווים )בשיעור של  4%כל אחד( ,אשר ישולמו
ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים אוגוסט ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר,
מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל אחת מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי
ואוגוסט ) 2023כולל( .תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  10באוגוסט  2017ותשלום הקרן האחרון
ישולם ביום  10באוגוסט .2023
 .4.2הריבית תשולם ב 25 -תשלומים רבעוניים ,אשר ישולמו ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים
אוגוסט ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל אחת
מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ואוגוסט ) 2023כולל( ,בעד התקופה
שתחילתה במועד תשלום הריבית האחרון וסיומה ביום הקודם למועד התשלום )"תקופת הריבית"(.
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תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב ישולם ביום  10באוגוסט  ,2017בגין תקופת הריבית
הראשונה של אגרות החוב כמפורט בסעיף  4.4להלן ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 10
באוגוסט  ;2023הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור של  ,0.6625%למעט תשלום
הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה.
 .4.3שיעור הריבית הנו שיעור שנתי .תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית ,יחושב על-פי
שיעור הריבית השנתית כשהיא מחולקת ל) 4 -היינו ,שיעור של  0.6625%לכל תשלום(.
 .4.4תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תתחיל יום מסחר אחד לאחר מועד ההחלפה אשר יפורט
בהודעה המשלימה ותסתיים ביום הקודם למועד התשלום הראשון של הריבית .הריבית עבור
תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשנה.
 .4.5התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו
רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום  4בפברואר 4 ,במאי 4 ,באוגוסט או  4בנובמבר של כל
אחת מהשנים שממועד הנפקת איגרות החוב ועד למועד פירעונן ,לפי העניין )"היום הקובע"( ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום
התשלום ושיעשה כנגד 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 לפני מועד התשלום האחרון.
 .4.6מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע ,לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית
שהתחילה לפני אותו מועד.
 .4.7בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה
מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,ריבית או הצמדה ,והיום
הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
 .4.8החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית העולה על  7ימים,
בשיעור שנתי של  3%מעל הריבית שתיקבע במכרז .לפחות  2ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל
כאמור תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על הריבית המדוייקת שתשולם הכוללת את הריבית
השנתית או הרבעונית בתוספת ריבית הפיגורים ומועד תשלומה של הריבית.
 .4.9התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד ,בהתאם
לאמור בסעיף  4.11להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה
תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  12לשטר הנאמנות.
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 .4.10מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי
אגרות החוב כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה
בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה ,אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק
בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר ) (15ימי עסקים לפני
המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב .במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה
באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום
הסמוך ליום קבלת ההודעה.
 .4.11לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק
שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן בתוספת הפרשי הצמדה והריבית בשיק שיישלח בדואר
רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר
ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.
 .4.12מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.
.5

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג
) (1ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי _____ או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה )״חברת
הדירוג״( )במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג
של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה( יעודכן במהלך תקופת
ריבית כלשהי ,כך שהדירוג המעודכן שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר
)״הדירוג המופחת״( מדירוג ) ilAאו דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת
דירוג אחרת ,ככל שתבוא במקום מעלות( )״דירוג הבסיס״( ,יעלה שיעור הריבית השנתית
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשיעור של  0.5%לשנה ,מעל שיעור
הריבית שנקבע במכרז ,כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה )"ריבית
הבסיס"( ,וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת הדירוג ועד
לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב או עד למועד בו תעדכן חברת
הדירוג את דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה כהגדרתו בס"ק  5להלן ,לפי המוקדם .כל הורדת
דירוג נוספת ,תעלה את שיעור הריבית השנתית שתישא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב
בשיעור של  0.25%לשנה ,מעל שיעור הריבית כפי שהיה באותה עת ,וזאת בגין התקופה שתתחיל
ממועד פרסום הדירוג החדש על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי
מסולקת או עד למועד בו תעדכן חברת דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה כהגדרתו בס"ק  5להלן,
לפי המוקדם .יובהר ,כי שיעור הריבית הנוסף על פי סעיף זה לעיל לא יעלה בכל מקרה על 1%
לשנה ,במצטבר .ככל שאגרות החוב )סדרה א'( תדורגנה על ידי שתי חברות דירוג או יותר ,תבחן
עמידת החברה בהוראות ס"ק זה לעיל על פי הדירוג הנמוך
) (2לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב
לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק ) (1לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה) :א( את
דבר הורדת הדירוג ,את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת
)״מועד הורדת הדירוג״(; )ב( את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב
לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב
לפי  365ימים בשנה( )״ריבית המקור״(; )ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב
החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור
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בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה(; )ד( את שיעור
הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב,
הנובעת מן האמור בס"ק )ב( ו) -ג( לעיל; )ה( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור
הריבית המשוקללת; )ו( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופה ,ככל שתנאי
אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן תשולם ביותר ממועד אחד בשנה )הריבית לתקופה תחושב
כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה( לתקופות הבאות.
) (3היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך ארבעה ימים לפני המועד
הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומן במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל
)״תקופת הדחייה״( ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את
ריבית המקור )כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים( בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע
מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה ,ישולם
במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום
במועד תשלום הריבית הבא.
) (4יובהר ,כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור ריבית הבסיס ,תעדכן חברת
הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה ,לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס )״הדירוג
הגבוה״( ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד
התשלום הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה בלבד,
כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור הריבית
שנקבע במכרז או שיעור הריבית שייקבע בהתאם לס"ק  1לעיל ,כפי שהחברה תפרסם בדוח
מיידי בדבר תוצאות ההנפקה ,ללא כל תוספת ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה
אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע במכרז .במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק
 2עד  3לעיל ,בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.
) (5ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה )כך לדוגמה ,אך לא רק,
בשל אי קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג ,לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או
דיווחים להם התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת( לתקופה העולה על  21ימים ,לפני פירעונן
הסופי ,ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית כאמור בס״ק  1לעיל ,תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת
דירוג של אגרות החוב כאמור בס״ק  1לעיל ,והוראות ס"ק  2עד  4יחולו בהתאם .למען הסר ספק
יובהר ,כי היה ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות ,לפני פירעונן הסופי ,מסיבה שאינה תלויה
בחברה ,הדבר לא ישפיע על שיעור הריבית כאמור בס"ק  1לעיל והוראות סעיף  5זה לא יחולו.
) (6במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג,
תפרסם החברה דוח מיידי במועד שתידרש לכך על פי חוק ניירות ערך ,ובו תודיע החברה על
נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג ,בהתאמה.
.6

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף  12לשטר הנאמנות.
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.7

תעודות אגרות החוב ופיצולן
 .7.1כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב ,אשר סך כל סכומי הקרן
הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא
תוצאנה אלא בכמות סבירה.
 .7.2פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות החוב
שבתעודה או נציגיו החוקיים ,אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום ,בצרוף תעודת אגרות החוב
שפיצולה מבוקש.
 .7.3ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ) (7ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של
החברה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים
חדשים שלמים כל אחת.
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

.8

העברת אגרת החוב
 .8.1אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל
העברה של איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה ,תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח
המקובל להעברת מניות ,חתום כיאות על ידי המחזיק או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה
או נציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על
פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
 .8.2בכפוף לאמור לעיל ,תקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול ,בשינויים המתחייבים לפי
העניין ,ביחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן.
 .8.3אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב ,יימסרו לחברה הוכחות סבירות על
תשלומם על ידי מבקש ההעברה ,שתהיינה להנחת דעתה של החברה.
 .8.4במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה
עפ"י הוראות סעיף  7לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך כל
סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.
 .8.5לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים
בשטר הנאמנות ובאגרת החוב.
 .8.6כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

.9

שינויים בתנאי אגרת החוב
לא יהיה כל תוקף לשינוי ,ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה ,אלא
אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף  26לשטר הנאמנות.

.10

החלפת תעודת אגרת החוב
במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה
חדשה של איגרות החוב ,וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה ,לשיפוי ולכיסוי ההוצאות
שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,בתנאי
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שבמקרה של בלאי ,תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה .היטלים וכן
הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש התעודה האמורה.
.11

הדין החל וסמכות השיפוט
הדין החל על שטר הנאמנות ועל נספחיו ,הינו הדין הישראלי בלבד .לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא
סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרת החוב .בכל מקרה של סתירה בין
ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.12

הודעות
הודעות תינתנה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות.

-----------------------
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התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב )סדרה א'(

.1

הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות
החוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום ,היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים
שיובאו לדיון בה ,והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות
הצבעה.

.2

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

.3

הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה ,למועד שיקבע בהזמנה,
ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 21 -ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן
רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם
הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  11להלן; עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל ,עם מסירת דרישה לכינוס אסיפה
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

.4

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

.5

לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף  3לעיל ,רשאי המחזיק
לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,
והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

.6

כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל )או במקום אחר
בישראל עליו תורה החברה( או במען אחר עליו יודיעו החברה או הנאמן .החברה תישא בעלויות ניהול
וכינוס האסיפה.
הודעה על כינוס אסיפה

.7

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

.8

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

.9

הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב.
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.10

מחזיק באגרות חוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא
מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.
המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה

.11

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת
המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.

.12

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

.13

בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

.14

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה
עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב ,או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב.
האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית ,לפי העניין( נשלחה במערכת
המגנ"א.

.15

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם לסעיף  25לשטר הנאמנות.

.16

אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון ,כדלקמן:
 .16.1כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ,וכפוף להוראות חוק ניירות
ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה ,יהוו מנין חוקי באסיפה כללית לפחות שני )(2
מחזיקי אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25%
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה
נדחית  -אם נכחו בה שני ) (2מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.
 .16.2באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה לפחות שני ) (2מחזיקי
אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 50%
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת ,ובאסיפה נדחית -
אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  20%מהערך הנקוב מן היתרה האמורה.
 .16.3על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף  7לשטר
הנאמנות.

.17

אגרות חוב המוחזקות בידי אדם קשור )כהגדרת מונח זה שטר הנאמנות( ,לא יובאו בחשבון לצורך קביעת
המניין החוקי באסיפת מחזיקים ,וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

.18

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב
כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף  16לעיל.

.19

לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,מניין חוקי ,תידחה
האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית
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או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה,
ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.
.20

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  19לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד
שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ,אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות
ערך.

.21

על אף האמור בסעיף  20לעיל ,כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז
) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור )כאמור בסעיף  2לעיל( ,תתקיים אסיפת
המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס
אסיפה כאמור )קרי :בחמישה אחוז ) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור(.

.22

לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

.23

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי ,ידחה המשכה של
האסיפה )"האסיפה המקורית"( מפעם לפעם ,הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום ,למועד
אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו )"אסיפה נמשכת"( .באסיפה נמשכת ניתן
יהיה לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

.24

הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון .קביעת
הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

.25

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה ,יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת,
מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 12 -שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים
 8ו 9 -לעיל.

.26

אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן ,מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי
החברה ,יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה .במקרה שבו על-
פי שיקול דעתו של הנאמן ,יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה ,אזי לא ישתתפו באותו
חלק של הדיון החברה או מי מטעמה .על אף האמור בסעיף  26זה ,החברה תוכל בכל מקרה להשתתף
בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא
מסוים )לפי העניין(.
החלטות

.27

כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

.28

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 הנאמן ,כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת
המגנ"א ,ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא
וחתום כדין .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של
עניין מנוגד שיש לו ,בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן .מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או
אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת השנייה ,ייחשב כמי שלא
מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה.
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.29

כונסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב) ,בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן( ,יבחן הנאמן קיומו של
ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם,
כפי שיקבע הנאמן )"עניין מנוגד"( .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו ,לפני
ההצבעה ,על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.
מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
 .29.1מחזיק אשר הנו אדם קשור )כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות(;
 .29.2מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה;
 .29.3כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או
הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי
כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב .מחזיק אשר
לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין
אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור
בסעיף  29זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של
אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה
המובאת לאישור באסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה( ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן .כמו כן,
להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע
מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך ,לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי
עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד הבחינה.

.30

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין ,ויחולו עליה
הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

.31

יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך בנפרד ביחס לכל
החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כעל
בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי ,כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק
בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

.32

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של
מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  29לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד
עניינים כאמור באותו סעיף .על אף האמור ,פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים בעלי
עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים ) (5%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,יביא הנאמן בחשבון
בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

.33

בהצבעה יהיה לכל מחזיק ,הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו ,קול אחד בגין כל  1ש"ח ערך נקוב מהקרן
הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.
במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.
בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה ,בגין חלק אחר נגד ובגין חלק
אחר להימנע ,והכל כפי ראות עיניו.
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.34

הרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון
את קולות הנמנעים .הרוב הדרוש להחלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של המחזיקים בשני שלישים
לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
לעניין קולות הנמנעים לא תתקיים אבחנה בין מי שהינם בעלי 'עניין מנוגד' )כהגדרתו בסעיף  29לעיל( לבין
מי שאינם.

.35

כל נושא שלא נקבע לגביו לפי סעיף  34לעיל כי יתקבל ברוב שאינו רגיל או במניין חוקי מיוחד יתקבל
כהחלטה רגילה.

.36

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן
בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד ,בצירוף חתימת
מורשי החתימה של התאגיד ,והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.
 .36.1כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.
 .36.2שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.
 .36.3כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי
כוח כזה ,יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה ,אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את
האסיפה.

.37

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

.38

הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב ,שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר
במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים 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 שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.

.39

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

.40

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

.41

מחזיק אגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב,
באמצעות הנאמן ,רשאי לפנות בכתב ליתר מחזיקי אגרות החוב כדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא
מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה )"הודעת עמדה"(.

.42

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו ,יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת אותו
נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך  24שעות ממועד אותו מושב.
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.43

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

.44

הנאמן והחברה יהיו רשאים ,כל אחד בנפרד ,לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה
בהתאם לסעיפים  41עד  43לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב.

.45

באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.
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נספח 1

הסכם שעבוד ואגרת חוב
שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______
בין :יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"החברה"(

מצד אחד;

לבין :יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
מס' ח.פ 52-003924-9
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"פתרונות תחבורה"(
מצד שני;
לבין :רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
ח.פ51-519222-7 .
מרחוב יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
)"הנאמן"(
מצד שלישי;

הואיל

וביום  29במאי  2017נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב
)סדרה א'( על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי ") 2017שטר הנאמנות"" ,התשקיף" ,בהתאמה(;

והואיל

ועל פי התשקיף החליט דירקטוריון החברה להציע לציבור אגרות חוב )סדרה א'( וזאת על פי הודעה
משלימה שפורסמה על פיו ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז-
 2007מיום _____ )"ההודעה המשלימה"( .שטר הנאמנות מצ"ב כנספח א' להסכם שעבוד ואגרת
חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל

ופתרונות תחבורה הנה חברה בת בבעלות מלאה של החברה.

והואיל

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות מבקשות החברה ופתרונות תחבורה לשעבד לטובת הנאמן,
להבטחת כלל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( על פי התשקיף וההודעה
המשלימה ,ועל פי שטר הנאמנות את הנכסים והזכויות המפורטים להלן בהסכם זה;
לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

.1

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית ,המובטחים באגרות החוב ושטר הנאמנות
)"הסכומים המובטחים"( ,משעבדת בזאת החברה לטובת הנאמן ,כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה

60
א'( ,בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל זכויותיה בנכסים המופקדים ו/או
אשר יופקדו מעת לעת בחשבון מס' _______המתנהל ע"ש הנאמן בבנק ______ סניף _____ )___(
)חשבון הנאמן כהגדרתו בשטר הנאמנות(.
.2

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים המובטחים משעבדות בזאת החברה ופתרונות
תחבורה ,לטובת הנאמן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ,את כל הנכסים והזכויות המפורטים
להלן:
 .2.1שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים"
שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן ,בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם
השעבוד"( עליו תחתום פתרונות תחבורה ,בקשר עם השעבוד כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת,
כאמור בסעיף זה להלן; וכן
 .2.2שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של כל
זכויות פתרונות תחבורה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי
החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל
שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים הנובעים מהרכבים
המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו
לפתרונות תחבורה בגין הרכבים המשועבדים ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים
המשועבדים ו/או לרבות תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים ולרבות הזכות לקבלת
תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור קיימת.
מובהר ,כי ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים
המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן
 .2.3שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של
זכויות פתרונות תחבורה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס
רכוש וקרן פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק מס רכוש"(; וכן
 .2.4שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמן
וכן שעבוד שוטף ,ראשון בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס
אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.
)להלן יחדיו" :השעבוד" או "הנכסים המשועבדים"(
 .2.5כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה
בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם וו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים
או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי חכירה
ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את
כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו לחברה כל עוד לא מומשו
השעבודים מכוח שטר הנאמנות.

.3

מהות המשכון
 .3.1השעבודים על פי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם יחולו
שינויים בשטר הנאמנות.
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 .3.2ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.
 .3.3יובהר ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של החברה ו/או פתרונות תחבורה ,לפי העניין,
לשחרר כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות בשטר
הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה.
.4

הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
 .4.1לשלם את הסכומים המובטחים לנאמן לא יאוחר מהמועד בו קמה לה חובה עלפי תנאי אגרת החוב
לשלמם וזאת ממקורותיה או מכספים שיתקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים.
 .4.2לכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,וכי תפעל לכך שלנאמן
יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי וכן תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד מהרכבים
המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות החוכרים של כל רכב
המשמש להחכרה .אחת לשנה ,בתום כל שנה קלנדארית ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של
הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר(.
 .4.3כי הנכסים המשועבדים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ו/או פתרונות תחבורה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי
הרכב המשועבדים.
 .4.4כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים ,ממושכנים ,מומחים בדרך כלשהי או מעוקלים לזכות
אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג' )למעט זכויותיהם של החוכרים או השוכרים על פי
הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך תקופת
החכירה/השכירות שלהם ,כנגד ביצוע תשלומים לחברה או לפתרונות תחבורה ,לפי העניין וכן ,לגבי
חוכרים בלבד ,הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח
הרלוונטי( )"זכויות הלקוחות"(;
 .4.5כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד הנכסים
המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן כאמור
בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו ,בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא תפגענה.
 .4.6לא למכור ,ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים המשועבדים,
בזכויות שוות ,נחותות או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה ולא להעביר ,לא
להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם )למעט במהלך עסקיהן הרגיל
כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה( ,ולא להרשות לאחר לעשות פעולה
מהפעולות הנ"ל.
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 .4.7כי לא ינקטו בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות ,ובכלל זה ביכולתם לממש
את הבטוחות.
 .4.8כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או פתרונות תחבורה ליצירת
השעבודים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ,כך שיהיו תקפים ברי מימוש.
 .4.9כפוף להוראות כל דין ,אין כל מגבלה או מניעה על החברה ופתרונות תחבורה לחתום על הסכם
שעבוד זה ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו.
 .4.10סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה ו/או פתרונות תחבורה ,להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת
עיקול ,נקיטת פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או
על חלקם .כמו כן ,לאחר שנודע על כך לחברה ו/או לפתרונות תחבורה ,להודיע מיד על דבר קיומו של
שעבוד לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או
שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק מאלה ,וכן
לנקוט מיד על חשבונה של החברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול,
פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים ,לפי המקרה.
 .4.11לעשות ולהורות ,כל שיהיה דרוש ,וסביר בנסיבות העניין ,על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על
הנכסים המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים ,לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים -
של החברה או פתרונות תחבורה ,לפי העניין ,ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים,
ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד
האמור )ולשם מניעת ספק מובהר בזה ,כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב
של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן כדי
לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה ,והנאמן ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם
השיהוי שעלול להיגרם עקב כך( יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת
הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.
.5

מימוש הבטוחות
 .5.1הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים
בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות
ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .5.2הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון .למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה
אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו.
 .5.3הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים ,כולם או חלקם ,באמצעות בית המשפט ו/או
באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים ,או כונס נכסים ומנהל.
 .5.4מובהר כי הרכבים המשועבדים ,כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או יושכרו
בעתיד ללקוחות החברה ו/או פתרונות תחבורה וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יהיה
כפוף לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם ,לרבות זכויות
השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.
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 .5.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תמציא לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה העתק של כל מסמך
רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של הנאמן או כונס הנכסים
ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי סבירים על ידי החברה ואין
בה כדי להוות סוד מסחרי .יובהר כי העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים.
.6

הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים
השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

.7

שונות
 .7.1שטר הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל הוראותיו
ככלולות בהסכם שעבוד זה.
 .7.2בכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם שעבוד זה והוראות שטר הנאמנות
יגברו הוראות שטר הנאמנות .את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו כמשלימים האחד
את השני )במקשה אחת(.
 .7.3על הסכם שעבוד זה יחול הדין הישראלי .הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב יפו למקום
השיפוט הבלעדי ,לכל צרכי הסכם שעבוד זה.
 .7.4בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,כל ההוצאות ,הכרוכות בהוצאה לפועל של השעבוד ,יחולו על
החברה ובכלל זה ,שכר טרחה לעורכי-דין ,כפי שיקבע על-ידי המשרד להוצאה לפועל או על-ידי בית-
המשפט.
 .7.5כל ויתור ,שינוי ,ארכה והימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום התחייבות של
מי מהצדדים ,לא יחשב כויתור של אותו צד על זכות כלשהי ,אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.
 .7.6כל שינוי בהסכם שעבוד זה ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.

ולראיה באנו על החתום:

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ _____  ,מאשר בזאת כי ה"ה __ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם זה בשם
_______בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה ואת פתרונות תחבורה .עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות
הנדרשות לשם יצירת ורישום השעבוד נשוא ההסכם דלעיל ,התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של
החברה.
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תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד
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נספח 1א

הסכם שעבוד ואגרת חוב
שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______
בין _______ :בע"מ
ח.פ______ .
מרחוב _____
)"הממשכנת"(

מצד אחד;

לבין :רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מבנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(
ח.פ51-519222-7 .
מרחוב יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס") 03-6389222 :הנאמן"(
מצד שני;

הואיל

וביום  29במאי  2017נחתם בין יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החייבת"( לבין הנאמן שטר
נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי ") 2017שטר
הנאמנות" ו" -התשקיף" ,בהתאמה(;

והואיל

ועל פי התשקיף החליט דירקטוריון החייבת להציע לציבור אגרות חוב )סדרה א'( וזאת על פי הודעה
משלימה שפורסמה על פי התשקיף ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,
תשס"ז") 2007-ההודעה המשלימה"( .שטר הנאמנות מצ"ב כנספח א' להסכם שעבוד ואגרת חוב זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות מבקשת הממשכנת לשעבד לטובת הנאמן ,להבטחת כלל
התחייבויות החייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( על פי התשקיף וההודעה המשלימה ועל
פי שטר הנאמנות את הנכסים והזכויות המפורטים להלן בהסכם זה;
לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

 .1להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החייבת על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית ,המובטחים באגרות החוב ושטר הנאמנות
)"הסכומים המובטחים"( ,משעבדת בזאת הממשכנת לטובת הנאמן ,כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב
)סדרה א'( ,בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל הנכסים והזכויות המפורטים
להלן:
1.1

שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים"
שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן ,בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם
השעבוד"( עליו תחתום החברה ,בקשר עם השעבוד כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת ,כאמור בסעיף
זה להלן; וכן

66
1.2

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של כל
זכויות החברה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי החכירה ו/או
השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל שקיימים
הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים הנובעים מהרכבים
המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו
לחברה בגין הרכבים המשועבדים ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים
ו/או לרבות תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים .ולרבות הזכות לקבלת תשלום בגין
מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור קיימת .מובהר ,כי
ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים
המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן

1.3

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של
זכויות החברה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק מס רכוש"(;

)להלן יחדיו" :השעבוד" או "הנכסים המשועבדים"(
1.4

כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה
בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים
או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי חכירה
ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את
כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו לחברה כל עוד לא מומשו
השעבודים מכוח שטר הנאמנות.

2

בוטל

3

מהות המשכון
3.1

השעבודים על פי הסכם שעבוד זה יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם יחולו שינויים בשטר
הנאמנות.

3.2

ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.

3.3

היה ויתפשר הנאמן או ייתן ארכה או הקלה לחייבת ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החייבת
בקשר לסכומים המובטחים ,היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו לטובת המחזיקים
– לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי הסכם שעבוד זה וכל הבטוחות
וההתחייבויות של הממשכנת שהסכם שעבוד זה חל עליהן תשארנה בתוקף מלא.

3.4

יובהר ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של החייבת ו/או הממשכנת ,לפי העניין ,לשחרר
כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות בשטר הנאמנות
ובהסכם שעבוד זה.
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4

הצהרות והתחייבויות הממשכנת
הממשכנת מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
4.1

לכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,ותפעל לכך שלנאמן
יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי וכן תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד מהרכבים
המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות החוכרים של כל רכב
המשמש להחכרה .אחת לשנה ,בתום כל שנה קלנדארית ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של
הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר(.

4.2

כי הנכסים המשועבדים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים.

4.3

כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים ,ממושכנים ,מומחים בדרך כלשהי או מעוקלים לזכות
אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג') ,למעט זכויותיהם של החוכרים או השוכרים על פי
הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך תקופת
החכירה/השכירות שלהם ,כנגד ביצוע תשלומים לחברה ,לפי העניין וכן ,לגבי חוכרים בלבד ,הזכות
לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח הרלוונטי( )"זכויות
הלקוחות"(.

4.4

כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד הנכסים
המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן כאמור
בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו ,בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא תפגענה.

4.5

לא למכור ,ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים המשועבדים,
בזכויות שוות ,נחותות או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה ולא להעביר ,לא
להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם )למעט במהלך עסקיהן הרגיל
כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה( ,ולא להרשות לאחר לעשות פעולה
מהפעולות הנ"ל.

4.6

כי לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות ,ובכלל זה ביכולתם לממש
את הבטוחות.

4.7

הממשכנת מתחייבות בזה ,כל אחת לחוד ,לעמוד בכל הוראות שטר הנאמנות המתייחסת אליהן
ולקיימן במלואם ובמדויק.

4.8

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם שעבוד זה ובשטר הנאמנות ,הממשכנת מסכימה כי שעבוד הנכסים
המשועבדים על ידה לפי הוראות הסכם שעבוד זה מבטיח את הסכומים המובטחים ,ובכלל זה את
כל התחייבויותיה של החייבת בשטר הנאמנות ,ללא הגבלה בסכום ועד לשווי הנכסים המשועבדים
הרשומים ע"ש הממשכנת .מובהר כי למרות האמור לעיל הממשכנת לא תהיה מחויבת כלפי מחזיקי
אגרות החוב אלא עד כדי התחייבויותיה על פי הסכם שעבוד זה ו/או שטר הנאמנות.

4.9

כל עוד לא נפרעו הסכומים המובטחים במלואם ,יישארו כל התחייבויות הממשכנת בתוקפן המלא,
וזאת גם במקרה של הסדר חובות ,פשיטת רגל או פירוק של החייבת ,לרבות פשרה או הסדר על ידי
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בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החייבת ,וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם
אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איזו מזכויותיהם כלפי החייבת .הממשכנת מוותרת בזאת מראש
על כל זכויות או טענות שחוק הערבות ,תשכ"ז) 1967-או כל הוראת חוק שתבוא במקומו( )להלן
בסעיף זה" :חוק הערבות"( מעניקים לה ,ובכלל זה על זכויות ,פטורים והפטרים מכוח סעיפים ,6 ,5
)7ב( 11 ,8 ,ו)15-א( לחוק הערבות.
4.10

סמוך לאחר שייוודע על כך לממשכנת ,להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול ,נקיטת פעולות
הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או על חלקם .כמו כן,
לאחר שנודע על כך לממשכנת ,להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן )עבור מחזיקי
אגרות החוב( לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים
כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק מאלה ,וכן לנקוט מיד על חשבונה של
הממשכנת לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול ,פעולת ההוצאה לפועל או
מינוי כונס הנכסים ,לפי המקרה.

4.11

הממשכנת מסכימה כי זכויות חזרה לחייבת שיהיו לה לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר לחוב,
תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ,בנוסף ,הממשכנת מוותרת על כל זכות לקבל בהעברה או
להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החייבת לנאמן והיא לא תבצע כל פעולה שתכליתה
להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות ,אך לא רק ,תביעה והוכחת חוב בפשיטת רגל ,פירוק או
הסדר תשלום אחר ,בקשר לחייבת ,וזאת על אף כל תשלום שיבוצע על ידה בקשר לסכומים
המובטחים.

4.12

לעשות ולהורות ,בין היתר ,לחברות בנות ,קשורות וכלולות ,על חשבונה של הממשכנת ,ככל שיהיה
דרוש ,וסביר בנסיבות העניין ,על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על הנכסים המשועבדים יהיה
תקף כלפי צדדים שלישיים ,לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים  -של הממשכנת ויגבר על
זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים ,ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגרום
לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד האמור )ולשם מניעת ספק מובהר בזה ,כי שום תיקון
כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות
לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה ,והנאמן
ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך( יירשם בכל מרשם
נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.

4.13

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של הממשכנת ליצירת השעבודים לטובת
הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ,כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

4.14

5

כפוף להוראות כל דין ,אין כל מגבלה או מניעה על הממשכנת לחתום על הסכם שעבוד זה ולביצוע
כל התחייבויותיה על פיו.

מימוש הבטוחות
5.1

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים
בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות
ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
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5.2

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון .למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה
אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו.

5.3

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים ,כולם או חלקם ,באמצעות בית המשפט ו/או
באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים ,או כונס נכסים ומנהל.

5.4

מובהר כי הרכבים המשועבדים ,כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או יושכרו
בעתיד ללקוחות החייבת ו/או הממשכנת וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יהיה כפוף
לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם ,לרבות זכויות
השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.

5.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החייבת ו/או הממשכנת ימציאו לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה
העתק של כל מסמך רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של
הנאמן או כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי
סבירים על ידי החייבת ו/או הממשכנת ואין בה כדי להוות סוד מסחרי .יובהר כי העתקים של
הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים.

6

הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים
השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

7

מהות הבטוחות
7.1

השעבוד הניתן לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( על פי הסכם שעבוד זה הינו בעל אופי
מתמיד ויישאר בתוקף עד לסילוק מלוא הסכומים המובטחים והכל בהתאם להוראות שטר
הנאמנות.

7.2

ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.

7.3

8

היה ויתפשר הנאמן או ייתן ארכה או הקלה לחייבת ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החייבת
בקשר לסכומים המובטחים ,היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו לטובת המחזיקים
– לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי אגרת חוב זו וכל הבטוחות וההתחייבויות
של המשעבדת שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא.

שונות
8.1

שטר הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל הוראותיו
ככלולות בהסכם שעבוד זה.

8.2

בכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם שעבוד זה והוראות שטר הנאמנות
יגברו הוראות שטר הנאמנות .את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו כמשלימים האחד
את השני )במקשה אחת(.
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8.3

הכתובת של הממשכנת הינה כמפורט במבוא להסכם שעבוד זה או כל כתובת אחרת בישראל,
שעליה תודיע לנאמן במכתב בדואר רשום ,אשר את קבלתו יאשר הנאמן בכתב .על משלוח הודעות
על הסכם שעבוד זה יחולו הוראות סעיף  25לשטר הנאמנות.

8.4

על הסכם שעבוד זה יחול הדין הישראלי .הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב יפו למקום
השיפוט הבלעדי ,לכל צרכי הסכם שעבוד זה.

8.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,כל ההוצאות ,הכרוכות בהוצאה לפועל של השעבוד ,יחולו על
החייבת ובכלל זה ,שכר טרחה לעורכי-דין ,כפי שיקבע על-ידי המשרד להוצאה לפועל או על-ידי
בית-המשפט.

8.6

כל ויתור ,שינוי ,ארכה והימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום התחייבות של
מי מהצדדים ,לא יחשב כויתור של אותו צד על זכות כלשהי ,אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

8.7

בהסכם שעבוד זה ,ייחשב המונח "ממשכנת" ,ככולל את נעבריה .המונח "הנאמן" ,ייחשב ככולל את
הבאים מכוח הנאמן.

8.8

כל שינוי בהסכם שעבוד זה ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.

ולראיה באנו על החתום:

______ בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ _____  ,מאשר בזאת כי ה"ה __ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם זה בשם
_______בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה הנ"ל .עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם יצירת
ורישום השעבוד נשוא ההסכם דלעיל ,התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה.
תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד

אישור יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
הח"מ ,יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ,מתחייבת לפעול בהתאם להתחייבויותיי המפורטות בהסכם שעבוד זה.
__________________________
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ_____  ,מאשר בזאת כי ה"ה ___ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם שעבוד
זה בשם יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ וכי חתימתם מחייבת את יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ עוד הריני
לאשר כי נתקבלו כדין כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לצורך ביצוע ההחלטה הנ"ל.
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תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד
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נספח  – 2התחייבות חברת בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות
לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

אנו הח"מ__________ ,בע"מ ,ח.פ ,______ .מסכימות ומתחייבות ,בין היתר בהתאם להחלטות
הדירקטוריון שהתקבלו ביום _______ ,כי נקיים את הוראות שטר הנאמנות מיום  29במאי 2017
)"שטר הנאמנות"( בכל הקשור אלינו .אנו מסכימות ומתחייבות בהתחייבות בלתי חוזרת לשעבד לטובת
הנאמן בעבור מחזיקי אגרות החוב את הנכסים המשועבדים כהגדרתם בשטר הנאמנות( להבטחת
התחייבויות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה
החברה )"אגרות החוב"( ובכללן להבטחת הפירעון המלא והמדויק של אגרות החוב .ידוע לנו כי
התחייבותנו זו הינה בלתי חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים .מובהר כי התחייבותנו
זו מוגבלת לנכסים המשועבדים בלבד והתמורה שתתקבל בגינם ,וכי בשום מקרה לא יהיו מחזיקי אגרות
החוב רשאים לתבוע מאיתנו כל סכום אחר ו/או נוסף אותו תהיה חייבת החברה למחזיקי אגרות החוב
ואשר יהיה מעבר לאותם נכסים משועבדים .עוד מובהר כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות על
ידינו לשעבד את זכויותינו בנכסים אחרים לרבות במקרה בו החברה תידרש או תבקש להעמיד בטוחות
נוספות ו/או חלופיות על פי שטר הנאמנות .מובהר כי האמור לעיל עומד בבסיס התחייבותנו זו .כמו כן
הרינו לאשר כי דירקטוריון ________ בע"מ ,ח.פ ____ .מצא כי העמדת הנכסים המשועבדים להבטחת
התחייבויות החברה הינה לטובתנו וניתנה בתמורה .כמו כן כל עוד לא נפרעו הסכומים המובטחים
במלואם וכן כל עוד לא נפרעו אגרות החוב במלואן ,יישארו כל התחייבויותינו בתוקפן המלא ,וזאת גם
במקרה של הסדר חובות ,פשיטת רגל או פירוק של החברה ,לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או
פשרה או הסדר אחר של החברה וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות
החוב יוותרו על איזו מזכויותיהם כלפי החברה.
אנו מוותרות בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות ,תשכ"ז) 1967-או כל הוראת חוק
שתבוא במקומו( )להלן בנספח זה" :חוק הערבות"( מעניקים ,ובכלל זה על זכויות ,פטורים והפטרים
מכוח סעיפים )7 ,6 ,5ב( 11 ,8 ,ו)15-א( לחוק הערבות.
אנו מסכימות כי זכויות חזרה לחברה שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר לחוב וכן כל זכות
לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידינו ו/או על ידי החברה לטובת הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב ,תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
בנוסף ,אנו מוותרות על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החברה
לנאמן ולא נבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות ,אך לא רק ,תביעה
והוכחת חוב בפשיטת רגל ,פירוק או הסדר תשלום אחר ,בקשר לחברה ,וזאת על אף כל תשלום שיבוצע
על ידן בקשר לסכומים המובטחים .על אף האמור לעיל ,נהיה זכאיות להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב
בהליכי חדלות פרעיון )לרבות הסדר( בקשר עם כל תשלום שיבוצע על ידינו בקשר עם אגרות החוב ,ככל
ויבוצע ,ובלבד שיצויין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
התחייבות זו אינה עומדת בסתירה להחלטות הח"מ ו/או להסכמים עליהם היא חתומה.
לכל המונחים בהתחייבותנו זו אשר לא הוגדרו במפורש תהא המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.
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_________________________

__________ בע"מ ,ח.פ____ .

אני הח"מ _______ ,עו"ד ,מאשר כי התחייבות זו נחתם על ידי מורשי החתימה של ________ בע"מ,
ח.פ ,("_____") _____ .באמצעות ה"ה ___________ וחתימתם בצירוף חותמת או על גבי שמה
המודפס מחייבת את __________ בקשר עם שטר נאמנות זה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה .כן
הריני לאשר כי התקבלו במוסדות ____ בע"מ כל ההחלטות הנדרשות על פי הדין ומסמכי ההתאגדות
שלה.
______________ ,עו"ד
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נספח 3
]נוסח תיקון להסכם שעבוד[

תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת/גריעת כלי רכב לשעבוד
שנערך ונחתם ביום __ בחודש __ שנת ____
בין :יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ1
מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"החברה"(
לבין :יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
מס' ח.פ __________
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"פתרונות תחבורה"(
לבין :רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
ח.פ51-519222-7 .
מרחוב יד חרוצים  ,14תל אביב
)"הנאמן"(

הואיל

והנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה על פי שטר נאמנות מיום
 29במאי ") 2017שטר הנאמנות"(;

והואיל

ביום ______ חתמו החברה ופתרונות תחבורה על הסכם שעבוד עם הנאמן ולפיו נרשם שעבוד
לטובת הנאמן אצל רשם החברות כשעבוד מס' __ על רכבים ,אשר פרטיהם צוינו ברשימת הרכבים
המשועבדים שצורפה כנספח א' להסכם השעבוד )"הסכם השעבוד"(;

והואיל

והצדדים מעוניינים לתקן את הסכם השעבוד בדרך של עדכון רשימת הרכבים המשועבדים שצורפה
כנספח א' להסכם השעבוד )"הרשימה"( כמפורט להלן ורישום תיקון משפטי לשעבודים;
לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן:

 .1בנוסף לרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' להסכם השעבוד ,פתרונות תחבורה משעבדת לטובת
הנאמן בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום וכן בהמחאה ראשונה ויחידה ללא הגבלה
בסכום ,על דרך השעבוד את כל הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים המשועבדים המצורפת כנספח א'1
לתיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו את הרכבים אשר בטור הבעלות מצוין כי הן בבעלותה ,לרבות
כל הזכויות הנלוות אליהן ו/או הקשורות בהן כמפורט בסעיף  2להסכם השעבוד .לאור האמור ,מתוקן

1

במקרה של שעבודים על ידי חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות  -יותאמו פרטי החברה הבת במקום פרטיה
של פתרונות תחבורה בע"מ ותתווסף חתימתה של קרדן רכב בשולי התיקון בדומה להסכם השעבוד המקורי )נספח 1א לשטר
הנאמנות(.
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בזה הסכם השעבוד באופן שהרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' 1יתווספו לרשימה ,באופן
שהשעבוד וכל יתר תנאי הסכם השעבוד לרבות הוראות שטר הנאמנות יחולו לכל דבר ועניין גם ביחס
לרכבים המפורטים בנספח א' 1והזכויות לקבלת התשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בגין
הרכבים הנ"ל והכל כמפורט בהסכם השעבוד.
 .2בנוסף ולאחר רישום השעבוד על הרכבים המפורטים בנספח א' 1מוסכם להסיר את השעבוד מכל
הרכבים המפורטים בנספח א' 2המצ"ב לכתב תיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .3החברה ופתרונות תחבורה מצהירות ומתחייבות כי הצהרותיהן והתחייבויותיהן בסעיף  4להסכם
השעבוד ,תקפות לתאריך חתימת כתב תיקון זה .ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל שינוי.
כתב תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמי השעבוד.

ולראיה באנו על החתום:

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
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נספח 4

]נוסח מכתב שחרור  -יודפס על נייר המכתבים של הנאמן[

לכבוד
משרד הרישוי

ג.א.נ,.
הנדון :בקשה לביטול רישום שעבוד על רכב מספר רישוי ___
הרשום ע"ש יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ

הרינו לאשר בזאת כי אין לנו התנגדות לביטול רישום השעבוד על הרכב בנדון.
אנו מתחייבים בזאת להודיע על ביטול הרישום כחוק אצל רשם החברות.

בכבוד רב,
________________________
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
על-ידי ___________________
תפקיד ___________________

*

במקרה של רכב הרשום על שם חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות  -יש להשלים
את שם החברה הבת במקום פרטיה של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ.
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נספח 5

כתב ערבות
תאריך_______ :

לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ )"הנאמן"(
כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות

בקשר עם הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"אגרות החוב" ו" -החברה",
בהתאמה( שתונפקנה )ככל שתונפקנה( על בסיס הודעה משלימה מכוח תשקיף להשלמה שפורסם ביום
__________ על ידי החברה ושטר הנאמנות מיום ________  ,2017בין החברה לביניכם )"שטר הנאמנות"( אנו
ערבים כלפיכם וכלפי מחזיקי אגרות החוב ,באופן בלתי חוזר ,בערבות אוטונומית בלתי מסויגת וללא כל תנאי
)למעט אלה המנויים בכתב ערבות זה( ,המוגבלת בסכום ההתחייבותי של אגרות החוב ,אשר אינה ניתנת לשינוי
אלא באותם התנאים שבהם ניתן לשנות את שטר הנאמנות ,לקיום כל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות
החוב במועדן ,לרבות לביצוע המלא והמדויק של כל תשלום בו חייבת החברה לכם ו/או למחזיקי אגרות החוב
)סדרה א'( ,הנוכחיים והעתידיים ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות על נספחיו לרבות תשלום מלוא החוב בגין
אגרות החוב בגין קרן ,ריבית )לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול( והפרשי הצמדה ולרבות התחייבות החברה
לתשלום סכומים נוספים למחזיקי אגרות החוב במסגרת פדיון מוקדם )מלא או חלקי( ,ככל שיבוצע וכן הוצאות
ושכר טרחת הנאמן יועציו ובאי כוחו כמפורט בשטר הנאמנות ,לרבות שיפוי הנאמן על ידי החברה )"ההתחייבויות
המגובות"(.
על כתב ערבות זה יחולו התנאים הבאים:
.1

הגדרות
מושגים ומונחים בכתב ערבות זה יפורשו בהתאם למשמעות המיוחסת להם בגוף כתב ערבות זה.

.2

תוקף הערבות
.2.1

כתב ערבות זה יהיה בתוקף החל ממועד הנפקת אגרות החוב למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה
)"מועד התחילה"( ועד לתום  21ימי עסקים ממועד הפירעון הסופי של ההתחייבויות המגובות .ככל
שלא תונפקנה אגרות החוב מכל סיבה שהיא ,יהא כתב ערבות זה בטל מעיקרו.

.2.2

לא יהא בשום שינוי במבנה ,בהון או בבעלות על החברה ו/או שינוי שם ו/או שינוי מעמד משפטי של
החברה כדי לפגוע בכתב ערבות זה ו/או כדי לגרוע מאחריותנו על-פי כתב ערבות זה ,תהא סיבת השינוי
אשר תהא.

.2.3

ערבותנו זו וכן כל זכויותיכם על פיה הינן נוספת ובלתי תלויות בבטוחות נוספות שיינתנו )אם וככל
שיינתנו( למחזיקי אגרות החוב ו/או לכם ,מכח שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקונים לו )ככל שיהיו(,
ולא תגרע בכל אופן מכל בטוחה אחרת שניתנה למחזיקי אגרות החוב ו/או לכם.

 .2.4ערבות זו הינה מתמדת על פי אופיה ומהותה ,והיא תחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו ו/או במקומנו
)לרבות נאמנים ,מפרקים וכונסי נכסים( עד שהנאמן יאשר לנו בכתב כי כתב ערבות זה בוטל או עד
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שתבוטל ערבותנו בהתאם לאמור בכתב ערבות זה.

.3

חילוט הערבות
.3.1

ערבות זו תהיה ניתנת לחילוט במקרים הבאים) :א( במקרה שבו החברה לא עמדה בביצוע תשלום
כלשהו מתוך ההתחייבויות המגובות עד למועד התשלום הקבוע לגבי אותו תשלום וכן לא ביצעה את
אותו תשלום תוך  14ימים מהמועד הקבוע לגבי אותו תשלום )"תשלום שלא בוצע" ו" -מועד התשלום
הקבוע" ,בהתאמה( תהא הערבות ניתנת לחילוט אך ורק ביחס לתשלום שלא בוצע )"חילוט ערבות
חלקי"( ויתרת התשלומים הנכללים בהתחייבויות המגובות יעמדו לפירעון במועד המקורי הקבוע
לתשלומם על פי שטר הנאמנות .ביצוע תשלום על ידינו בגין חילוט ערבות חלקי ייחשב כקיום התשלום
שלא בוצע מבלי שהדבר יהווה הפרה של שטר הנאמנות וכן לא יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של
אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות; או )ב( במקרה שאגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי על פי תנאי
שטר הנאמנות ומלוא יתרת ההתחייבויות המגובות לא שולמה על ידי החברה תוך  7ימי עסקים
מהמועד שבו הנאמן הודיע לחברה על ההחלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי )אלא אם
הגישה החברה בקשה לבית משפט בישראל ,שעניינה ביטול או שינוי או עיכוב ביצוע ההחלטה בדבר
העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ,שאז ימנו שבעת ימי העסקים כאמור בסעיף זה לעיל ,רק לאחר
המועד בו החלטת בית המשפט המוסמך בבקשה האמורה תהפוך לחלוטה וההחלטה להעמיד את
אגרות החוב לפירעון מיידי ,תיוותר על כנה( ,תהא הערבות ניתנת לחילוט ביחס למלוא יתרת
ההתחייבויות המגובות )"חילוט ערבות מלא"(.

 .3.2בקרות אירוע כאמור בסעיף )3.1א( לעיל ,ימסור הנאמן הודעה בכתב ליו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ ,הערבה הח"מ )"פתרונות תחבורה"( על דבר תשלום שלא בוצע ובדבר חילוט הערבות
בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ערבות זה )"הודעת אי תשלום"(.
 .3.3בקרות אירוע כאמור בסעיף )3.1ב( לעיל ובחלוף  7ימי העסקים המנויים בסעיף )3.1ב( לעיל ,ימסור
הנאמן הודעה בכתב לפתרונות תחבורה ,בדבר העמדת יתרת ההתחייבויות המגובות לפירעון מיידי
ובדבר חילוט הערבות בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ערבות זה )"הודעת חילוט מלא"(.
 .3.4ככל שתתקבל הודעת אי תשלום או הודעת חילוט מלא )"הודעת החילוט"( מהנאמן אנו נשלם לנאמן
לטובת מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיורה לנו הנאמן ,בתוך  10ימי עסקים ממועד מסירת הודעת
החילוט )"מועד התשלום הנדחה"( ,את הסכום שחולט מכוח ערבות זו בהתאם לתנאיה וכפי שיפורט
בהודעת החילוט וזאת מבלי שתידרשו לבסס את דרישתכם או להוכיחה ומבלי שיהיה עליכם לנקוט
תחילה נגד החברה בצעדים כלשהם לגביית החוב לרבות הליכים למימוש בטוחות שיינתנו לכם על ידי
החברה ,ככל שיינתנו .אפילו נקטתם בצעדים כלשהם נגד החברה והליכים אלה טרם הסתיימו ,יהא
עלינו לשלם לכם את החוב כאמור על פי הוראות כתב ערבות זה ולא נהיה רשאים לדחות את התשלום
עד לסיום הצעדים שננקטו .למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזה במפורש ,כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד
בתוקפה ותחול גם על חובותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו
נשלחה לנו הודעת חילוט .בסעיף זה יראו כוויתור הערב על דרישה מן החייב בהתאם להוראות סעיף 8
לחוק הערבות ,התשכ"ז") 1967-חוק הערבות"(; בהקשר זה מובהר ,כי העברת התשלומים לידי הנאמן
מאת פתרונות תחבורה על-פי ערבות זו ,תיחשב כביצוע התשלום בפועל למחזיקי אגרות החוב )ובכלל
זה לעניין חישוב ריבית וריבית פיגורים ,ככל שיהיו כאלו(.
 .3.5מובהר ,כי עם מסירת הודעת אי תשלום בכתב מהנאמן כאמור בסעיף  3.2לעיל ,יידחה התשלום בפועל
לגבי סכום הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב שביחס אליו ניתנה הודעת אי התשלום על-ידי הנאמן,
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כפי שנקבע בשטר הנאמנות ,למועד התשלום הנדחה ,ודחייה כאמור לא תחשב הפרה של שטר
הנאמנות ולא תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .החל ממועד אי ביצוע התשלום שלא
בוצע על-ידי החברה ,סכום התשלום שלא שולם )בגין קרן ו/או ריבית של אגרות החוב( יישא ריבית
)לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול( בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .3.6ערבות זו הינה להבטחת ההתחייבויות המגובות .לפיכך ,מובהר כי התחייבותנו מכוח הערבות תפחת
בגובה סכום התשלומים שישולמו על ידינו ,בגין תשלום על חשבון איזה מההתחייבויות המגובות .כמו
כן ,אם ערבות זו חולטה חילוט ערבות חלקי ,תופחת התחייבותנו מכוח ערבות זו בהתאם בסך הסכום
שחולט ושולם על ידינו על חשבון ההתחייבויות המגובות ,וההתחייבויות המגובות תפחתנה בהתאמה.
מאידך ,היה והחברה תבחר להרחיב את סדרת אגרות החוב ,בין אם בוצעו תשלומים על חשבון קרן
אגרות החוב לפני כן ובין אם לאו ,אזי תוגדל התחייבותנו מכוח ערבות זו בהתאמה מבלי שתידרש לכך
הסכמתנו.
הצהרות והתחייבויות נוספות של הערבה
 .3.7אנו מאשרים כי ספרי הנאמן וחשבונותיו מקובלים עלינו ,וישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הנוגע לחובות החברה למחזיקי אגרות החוב ו/או להתחייבויות
המגובות ,ולכל עניין אחר הקשור לערבות זו.
 .3.8התחייבותנו כאמור במסמך זה מהווה גם התחייבות לטובת הנאמן ,כמוטב )כמובנו בפרק ד' לחוק
החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג ,(1973-ומקנה לנאמן את הזכות לדרוש מאתנו את מימוש הערבות
כמפורט במסמך זה לעיל וכמפורט בשטר הנאמנות.
.3.9

אנו מוותרים בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות או כל הוראת חוק שתבוא במקומו
ו/או כל דין מעניקים ובכלל זה על זכויות פטורים והפטרים מכח סעיפים )5ב()5 ,ג()7 ,6 ,ב( 11 ,8 ,ו-
)15א( לחוק הערבות .מובהר ,למען הסר ספק ,כי כל ההתחייבויות המגובות תיחשבנה לצורך ערבותנו
זו ,ככשרות ,בעלות תוקף ובלתי ניתנות לערעור.

 .3.10ערבות זו תמשיך לעמוד בתוקפה ולא תיפגע עקב כל הסדר חובות ,פשיטת רגל ,פירוק או כינוס נכסים
של החברה ,לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברה ולרבות
מינוי נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או בעל תפקיד אחר לחברה ,למעט פשרה או הסדר של
החברה עם מחזיקי אגרות החוב ,אשר במסגרתו יוסכם בין היתר על גובה הסכום המובטח שאז
תותאם ערבות זו בדרך של שינויה כאמור בסעיף  1לכתב ערבות זה לעיל ו/או על ביטול הערבות.
 .3.11אנו מוותרים על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החברה לנאמן.
כמו כן אנו מסכימים כי זכויות חזרה לחברה שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר עם
תשלומנו על פי ערבות זו וכן כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות נוספות כלשהן שיועמדו על
ידי החברה ככל שיועמדו ,לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ,תהיינה נחותות ונדחות לזכויות
מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות ועד שלא תיפרענה מלוא ההתחייבויות המגובות אנו לא
נהיה רשאים לדרוש מהחברה )גם לא בתביעה שכנגד או על דרך של קיזוז( ,או לנקוט בצעדים אחרים
כלשהם כנגד החברה ,או להגיש הוכחת חוב למפרקים או לנאמנים או בעלי תפקיד דומה בחברה או
לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות בבטוחות כאמור בקשר עם כל סכום אשר שילמנו או נדרשנו
לשלם לכם מכח ערבות זו ,וזאת על אף האמור בסעיף  9לחוק הערבות אלא רק לאחר שהחברה פרעה
את חובה באופן מוחלט וסופי למחזיקי אגרות החוב .על אף האמור לעיל ,אנו נהיה זכאים להגיש
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תביעה ו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות פירעון )לרבות הסדר( בקשר עם כל תשלום שבוצע על ידינו
בקשר עם ההתחייבויות המגובות ,ככל שיבוצע ,ובלבד שיצוין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן
תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב .התחייבויותינו ואחריותנו לפי כתב
ערבות זה תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע בכל צורה ואופן שהם ,למרות ארכה ,דחייה ,שינוי או
הקלה אחרת שתינתן לחברה ,אם תמצאו לנכון ,בביצוע התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות ,כל עוד
לא נפרעו אגרות החוב של החברה במלואן או כל עוד לא הופטרה החברה מהחוב בהסכמתם של
מחזיקי איגרות החוב או כל עוד החברה לא תמלא את כל התחייבויותיה על פי תנאי אגרות החוב
ושטר הנאמנות ,למעט אם הוסכם אחרת על ידכם במסגרת מתן הארכה ,הדחייה ,השינוי או ההקלה
האחרת שניתנה כאמור לחברה וערבות זו תותאם בדרך של שינויה כאמור בסעיף  1לכתב ערבות זה
לעיל או תבוטל.
 .3.12ערבותנו לא תפגע מחמת כל פגם ,פסול או טענה אחרת הנוגעת לסכום המובטח או לכל מסמך או
הסכם הקשור אליו או אם נמצא פסול ו/או פגם ו/או ליקוי בחובות החברה ו/או בכל מסמך שנחתם
ו/או שיחתם על ידי החברה )בקשר עם אגרות החוב(.
 .3.13למען הסר ספק מובהר ,כי אין בכתב ערבות זה כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויותיה וחובותיה של
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או כדי לפגוע בכל דרך מזכותכם ו/או מזכות מחזיקי אגרות החוב
לגבות כל סכום שיגיע להם מאת החברה.
 .3.14מובהר ומוצהר בזה במפורש ,כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה כלפי הנאמן ותחול גם על כל
חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו נשלחה לנו הודעת חילוט ,וכן
תחול גם על כל חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר פירעון התשלומים או חלקם,
כל זאת עד שהנאמן יאשר כי הערבות הסתיימה.

.4

אישורים והיתרים
.4.1

אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,אינם עומדים
בסתירה או בניגוד לפסק דין ,צו ,הנחיות או הוראות של בית משפט ,גוף מעין שיפוטי או רשות
מוסמכת כלשהי ,וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם ,התחייבות או הבטחה כלשהם שאנו צד להם.

.4.2

אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,נעשו בהתאם
למסמכי ההתאגדות שלנו ,כי נתקבלו במוסדותינו המוסמכים כל ההחלטות התקפות הנדרשות לצורך
ההתקשרות בהתחייבות זו ,וכי אנו רשאים על פי כל דין ו/או הסכם ליתן את ההתחייבויות נשוא כתב
ערבות זה ועל פי תנאיו וכי החותמים בשמנו על כתב ערבות זה מוסמכים לעשות כן וחתימתם ,בצירוף
החותמת של חברתנו או שמה המודפס מחייבים אותנו לכל דבר ועניין.

.5

זכויות הנאמן
 .5.1אתם תהיו רשאים בכל עת ומבלי שיהיה עליכם להודיע לנו על כך:
א .להקטין את חובות החברה ו/או להגדילם ו/או לחדשם ו/או להעמידם לפרעון מיידי ו/או לערוך
בהם ו/או בתנאיהם כל שינוי אחר ,בכפוף להוראות שטר הנאמנות על נספחיו ותיקוניו )כפי שיהיו
מעת לעת אם וככל שיהיו( ובכפוף לאמור בכל דין  -בין על פי פשרה ו/או ויתור ו/או מחילה ו/או
מתן ארכה או הנחה ו/או הסכם ו/או הסדר ביניכם לבין החברה ובין בכל דרך אחרת ומכל סיבה
שהיא;
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ב .להחליף ,לחדש ,לשנות ,לתקן ,לשחרר ,לממש או להימנע מלממש בטוחות ו/או ערבויות ו/או
זכויות כלשהן שניתנו ו/או שיינתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת הסכום המובטח ,כולו או
חלקו;
ג .לגרום לשינוי ו/או לאי מילוי של כל חיוב המוטל על החברה בקשר לחובות החברה ו/או לסכום
המובטח.
בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל ,ואפילו נגרם על ידי כך נזק ,תישאר ערבותנו זו בתוקפה ,לא תיפגע
ולא תשונה ,ואחריותנו והתחייבויותינו על פיה לא תיגרענה ולא תיפגענה בכל צורה ואופן שהם ,ובלבד
שלא תחול עלינו מתוקף ערבותנו זו חבות העולה על חבות החברה כלפיכם.
 .5.2לא תחול עליכם כל חובה להודיע לנו על כל שינוי ו/או פגם בחובות החברה ו/או בבטוחה כלשהי ו/או
להודיע לנו על כל הפרה ו/או התיישנות ו/או ויתור ו/או פשרה עם החברה.

.6

הודעות
.6.1

כל הודעת חילוט על פי כתב התחייבות וערבות זה תישלח בכתב לכתובת הרשומה שלנו ,אשר למועד
זה הנה .__________________ :אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי בכתובתנו האמורה.

 .6.2הודעת חילוט כאמור שתשלח בדואר רשום תיחשב שהגיעה למענה  72שעות מעת משלוחה.
 .6.3כל הודעה מטעמנו לנאמן תימסר באותו אופן שעל החברה למסור הודעות לנאמן כמפורט בסעיף 25
לשטר הנאמנות.

.7

שונות
 .7.1הדין החל על כתב ערבות זה ונספחיו הינו הדין הישראלי בכל עניין שלא נזכר בכתב ערבות זה וכן בכל
מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין כתב ערבות זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין
הישראלי.
 .7.2מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בכתב ערבות זה הוא בבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-
אביב בלבד.
 .7.3כותרות הסעיפים בכתב ערבות זה נועדו לנוחות בלבד ,ואין להן ולא ינתן להן משקל כלשהו לצורכי
פרשנות כתב ערבות זה או כל הוראה מהוראותיו.
 .7.4בכתב ערבות זה לשון רבים  -גם יחיד במשמע ,וכן להיפך; וכל האמור במין זכר  -אף מין נקבה במשמע
וכן להיפך.
 .7.5כל ויתור ,שתיקה ,הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי על ידכם או על ידי מחזיקי
אגרות החוב ,במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות זה לא ייחשבו
כויתור על זכות כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב הקיימת בהתאם לתנאי אגרות החוב
ו/או שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקוניו )כפי שיהיו מעת לעת אם וככל שיהיו(.
 .7.6ערבותנו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא ,למעט המחאה של הנאמן את זכויותיו על-פי
כתב ערבות זה לכל צד שלישי אשר יחליפו בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.

82

בכבוד רב,

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה
בע"מ

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,המשמש כיועץ המשפטי של יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
)"פתרונות תחבורה"( ,מאשר כי התקשרותה של פתרונות תחבורה בכתב הערבות דלעיל אושרה כנדרש בכל
מוסדותיה המוסמכים וכי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של פתרונות תחבורה והחלטות שהתקבלו באורגנים
של פתרונות תחבורה ,ה"ה _____ ו_______ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פתרונות תחבורה ,וחתימתם על
כתב ערבות זה מחייבת את פתרונות תחבורה כמפורט במסמך זה לעיל.

_______________________
גיא כשר ,עו"ד

הח"מ ,פתרונות תחבורה מסכימה לאמור בכתב הערבות ומאשרת את האמור בו ככל שהדבר נוגע אליה;
________________________________
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,המשמש כיועץ המשפטי של יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות
תחבורה"( ,מאשר כי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של החברה והחלטות שהתקבלו באורגנים של פתרונות
תחבורה ,ה"ה ____________ו__________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פתרונות תחבורה ,וחתימתם על
כתב ערבות זה מחייבת את פתרונות תחבורה כמפורט במסמך זה לעיל.
______________

_______ ,עו"ד
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נספח א' לכתב ערבות
לכבוד
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
___________,
___________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות להבטחת מלוא התחייבויות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות
החוב )סדרה א'( של החברה  -הודעת אי תשלום

ניתנת לכם בזאת הודעה בדבר אי ביצוע תשלום של החברה על פי הוראות סעיף  3.2לכתב ערבות שניתן על ידיכם
למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( שהונפקו על ידי החברה מכוח שטר נאמנות שנחתם בינינו לבין החברה מיום ]---
[ ב]") [----שטר הנאמנות"(.

נא להעביר סך של _________________ ש"ח לזכות חשבון מס' ________________ בבנק
______________ סניף ___ )__________________ (IBNעל שם הנאמן וזאת לא יאוחר מיום _______.

בכבוד רב,
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
העתק :יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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נספח ב' לכתב ערבות
לכבוד
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
___________,
___________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות להבטחת מלוא התחייבויות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות
החוב )סדרה א'( של החברה  -הודעת חילוט מלא

ניתנת לכם בזאת הודעה על פי הוראות סעיף  3.3לכתב הערבות שניתן על ידיכם למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(
של החברה ,כי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה שהונפקו מכוח שטר נאמנות בינינו לבין החברה מיום ] [---ב]--
 [-הועמדו לפירעון מיידי והחברה לא פרעה את מלוא החוב בגין אגרות החוב )סדרה א'( כאמור )"שטרהנאמנות"(.
נא להעביר סך של _________________ ש"ח ,לזכות חשבון מס' ________________ בבנק
______________ סניף ___ )__________________ (IBNעל שם הנאמן וזאת לא יאוחר מיום _______.

בכבוד רב,
] [----בע"מ

העתק:
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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נספח  -31שכ"ט נאמן

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר נאמנות זה ,כמפורט להלן:
 .1בגין כל שנת נאמנות בה יהיו אגרות חוב במחזור ,ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של  25,000ש"ח .כל
אימת שתבוצע ,לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה ,הנפקה של אגרות חוב נוספות מאותה הסדרה ,או
שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת ,יגדל שכר הטרחה השנתי של הנאמן בסכום המשקף את מלוא שיעור
הגידול בנפח הסדרה וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות.
הסכומים על פי סעיף  1זה לעיל יקראו להלן" :השכר השנתי".
 .2בנוסף על האמור בסעיף  1לעיל ,אם תבקש החברה לבצע פעולות על פי שטר הנאמנות של שחרור ו/או החלפת
כלי רכב משועבדים – ) (1עד  500רכבים לרבעון )ללא תלות במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות
שתבוצענה( ,תשלם החברה לנאמן שכר טרחה נוסף וקבוע בגובה של  1,500ש"ח; ) (2מעל  500רכבים לרבעון
)ללא תלות במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות שתבוצענה( ,תשלם החברה לנאמן תוספת של 2.5
ש"ח לכל כלי רכב משוחרר/מוחלף; החישוב יבוצע אחת לרבעון – בתום  10ימי עסקים מתום הרבעון.
 .3במידה ופקעה כהונת הנאמן ,כאמור בשטר הנאמנות ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום
מינויו של הנאמן החלופי .במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין
החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לאגרות החוב .האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שנת הנאמנות
הראשונה ביחס אליה ישמש הנאמן נאמן.
 .4בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.
"הוצאות סבירות" – סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו
על פי שטר זה ובכלל זה :הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין
שליחויות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה ,שתוזמן על
פי שטר הנאמנות ,ייתן הנאמן ,ככל שיתאפשר בהתאם לנסיבות ,הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת
מומחה כאמור.
 .5בגין השתתפות באסיפת בעלי מניות של החברה )גם במקרה שלא היה קוורום ,וכן בגין השתתפות בכל
אסיפה נדחית( ,ישולם לנאמן שכר של  600ש"ח בתוספת החזר הוצאות.
 .6מבלי לפגוע בכלליות האמור בנספח זה לעיל ,יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של  600ש"ח ,בעבור
כל שעת עבודה שתידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן )הכל בכפוף להוראות
שטר הנאמנות( ,ולרבות:
 9.1פעולות הנובעות מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה;
 9.2פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי
אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;
 9.3פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע ,לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר הנאמנות בקשר עם
זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן ,לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי
שטר הנאמנות ,לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר הנאמנות ולרבות בשל
השתתפות באספות מחזיקי אגרות חוב;
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 9.4עבודות מיוחדות )לרבות ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת
החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,בשל שינוי בחוקים ו/או
תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר הנאמנות;
 9.5פעולות בקשר לבדיקה ,פיקוח בקרה ,אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות )כגון :הגבלות על חופש הפעולה
של החברה ,שעבוד נכסים וכד'( ,שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה,
בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון :ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות
החוב( כלפי מחזיקי אגרות החוב.
 .7שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים לחברה )או
כונס נכסים ומנהל( ,או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.
 .8לכל הסכומים האמורים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.
 .9כל הסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הנפקת אגרות החוב ,אך בכל
מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכומים הנקובים בשטר זה.
 .10כל הסכומים האמורים בהצעה זו ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.
 .11השכר השנתי המפורט בסעיף  1לעיל וכן שכר הנאמן בגין פעולות מיוחדות והחזר ההוצאות הסבירות ,ישולם
לח"מ בתוך  30ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם.
 .12אם יחולו שינויים בדין ו/או בהוראות החוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על פעולתו
כנאמן )לרבות שינויים לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דו"חות נוספים(
מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שיגרמו לנאמן בשל כך ,לרבות שכ"ט סביר בגין פעולות
אלו.
 .13במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן 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 המוענקות לו על פי שטר הנאמנות כאמור בנספח זה ,אם וככל שאלו יהיו ,והחברה לא עשתה כן,
הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור בסעיף 9
לשטר הנאמנות ,ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב לפחות שלושה ) (3ימים מראש.
 .14מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב)א (1או 35יד)ד( לחוק ניירות ערך ,יישאו
המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו
מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.
נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה
תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות
לנאמן.
 .15ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של
הנאמן ,תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

נספח ב'
שטר נאמנות למחזיקי איגרות החוב )סדרה ב'( של החברה

שטר נאמנות
שנערך ונחתם ביום  29במאי 2017

בין
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד )"החברה"(
מצד אחד;
לבין
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
ח.פ51-519222-7 .
מרחוב יד חרוצים  ,14תל אביב
)"הנאמן"(
מצד שני;

הואיל:

וביום  29במאי  2017פרסמה החברה תשקיף להשלמה הנפקה ראשונה לציבור )"התשקיף"( ,על-פיו
עשויה החברה להנפיק לציבור מחזיקי איגרות החוב של חברת הבת של החברה  -יו.טי.אס -
יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות תחבורה"( ,במסגרת הסדר בין החברה ופתרונות
תחבורה לבין מחזיקי איגרות החוב של פתרונות תחבורה ,לפי סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט-
") 1999ההסדר" ו" -חוק החברות" ,בהתאמה( ,אגרות חוב כדלקמן:
אגרות חוב )סדרה א'( של החברה אשר תונפקנה ,בדרך של הצעת רכש חליפין ,למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ט'( של פתרונות תחבורה חלף אגרות חוב )סדרות ט'( של פתרונות תחבורה המוחזקות על
ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב )סדרה א'( כאמור ותימחקנה מהמסחר
בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( וממסלקת הבורסה; וכן
אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה אשר תונפקנה ,בדרך של הצעת רכש חליפין ,למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ח'( של פתרונות תחבורה חלף אגרות חוב )סדרות ח'( של פתרונות תחבורה המוחזקות על
ידיהם אשר תועברנה לחברה כנגד הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( כאמור ותימחקנה מהמסחר
בבורסה וממסלקת הבורסה;

והואיל

ואגרות החוב החדשות סדרות א' ו -ב'( של החברה אשר תונפקנה ותחלפנה את אגרות החוב )סדרות
ח' ו -ט'( של פתרונות תחבורה כאמור ,תובטחנה בערבות שתועמד על ידי פתרונות תחבורה לטובת
מחזיקי אגרות החוב החדשות של החברה כאמור ,ובבטוחות כפי שיפורט בשטר זה להלן.

והואיל:

והחברה והנאמן ,שהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברותאשר מטרתה
העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות ,נתן את הסכמתו להתקשר בשטר נאמנות זה בקשר עם אגרות
החוב )סדרה ב'(;
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והואיל

ונכון למועד פרסום התשקיף ,איגרות החוב המוצעות בו אינן מדורגות והחברה פועלת מול החברות
המדרגות לקבלת דירוג ,שיפורסם במסגרת תיקון תשקיף עד למועד ההנפקה;

והואיל:

וביום  28במאי  2017החליט דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוני הנפקה לציבור )בדרך של רכש
חליפין כאמור לעיל( ,של אגרות חוב )סדרה ב'( של החברה אשר תירשמנה למסחר בבורסה;

והואיל:

ושטר נאמנות זה קובע באופן בלעדי וממצה את תנאי אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שהם באים לידי
ביטוי בשטר זה להלן וכפי שיובאו לידי ביטוי בתשקיף ובהודעה המשלימה שתפורסם על פיו,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז;2007-

והואיל:

והנאמן הצהיר כי אין כל מניעה על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-או כל דין אחר ,להתקשרותו
עם החברה על-פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות
ערך ,התשכ"ח ,1968-לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב נשוא שטר זה ועומד בהן;

והואיל:

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,והנאמן הסכים לחתום על
שטר הנאמנות ולפעול כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,הכל בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה
להלן;

והואיל:

והחברה והנאמן בדקו כל אחד בנפרד את שאלת קיומו של ניגוד עניינים בין כהונתו של הנאמן
כנאמן למחזיקי אגרות החוב מסדרה ב' לבין כהונתו כנאמן לסדרה א' של החברה והגיעו לכלל דעה,
כל אחד בנפרד ,כי לא קיים ניגוד עניינים למינויו של הנאמן לתפקידו כנאמן בעבור מחזיקי אגרות
החוב מסדרה ב';

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין לה כל עניין אישי בנאמן וכן כי אין כל מניעה על-פי כל דין להתקשר עם
הנאמן על-פי שטר נאמנות זה;

והואיל:

וברצון הצדדים להעלות על הכתב במסגרת שטר נאמנות זה את ההוראות והתנאים הייחודיים
לאגרות החוב )סדרה ב'( )בלבד( אשר בכוונת החברה להציע כאמור לעיל ולהלן.

לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
.1

פרשנות והגדרות
 .1.1המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 .1.2חלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום
בלבד ,ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.
 .1.3כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה
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 אינו מחייב אחרת.
 .1.4בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם משתמעת
כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם ,או אם צוין מפורשות אחרת להלן
"אגרות החוב" או "אגרות החוב )סדרה ב'(" -

אגרות חוב )סדרה ב'( בנות  1ש"ח ע.נ .כ"א,
רשומות על שם ,שתוצענה על פי התשקיף ו/או
במסגרת הנפקה פרטית ו/או בכל דרך אחרת בה
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יהיה ניתן להציע ניירות ערך;
"ההודעה המשלימה" -

ההודעה המשלימה שתפורסם על פי התשקיף
שעל-פיה תוצענה לראשונה אגרות החוב,
בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה
וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז;2007-

"החברה לרישומים" -

החברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל
בע"מ או חברה לרישומים שתבוא בנעליה על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שכל
ניירות הערך של החברה אשר יהיו רשומים
למסחר בבורסה ,יהיו רשומים על שם אותה
חברה לרישומים;

"החלטה מיוחדת" -

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב ,בה נכחו ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם,
מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים )(50%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור
במועד הקובע לאסיפה ,ברוב של המחזיקים
בשלושה רבעים לפחות מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור
באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה ,בעצמם או
על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים באגרות חוב שלהם
לפחות עשרים אחוזים ) (20%מהיתרה כאמור;

"החוק" או "חוק ניירות ערך" -

חוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-והתקנות לפיו,
כפי שיהיו מעת לעת;

"הנאמן" -

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ ו/או כל מי
שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות
החוב לפי שטר זה;

"יום מסחר" -

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה,
כהגדרתה להלן;

"יום עסקים" או "יום עסקים בנקאי" -

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

"מגנ"א" -

מערכת גילוי נאות אלקטרונית של רשות ניירות
ערך;

"מחזיק באגרות החוב" ו/או "המחזיקים" -

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך;

"מרשם" -

מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף
27לשטר זה;

"קרן" -

סך הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב;
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"רשות ניירות ערך" -

רשות ניירות ערך לישראל;

"שטר זה" או "שטר הנאמנות" -

שטר נאמנות זה לרבות הנספחים והתוספות
המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

"תעודת אגרת החוב" -

תעודת אגרת חוב אשר נוסחה מצורף כתוספת
הראשונה לשטר זה;

 .1.1לשטר זה מצורפים התוספות והנספחים הבאים:
התוספת הראשונה  -תעודת אגרות החוב )סדרה ב'( והתנאים הרשומים מעבר לדף;
התוספת השנייה  -אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב;
נספח  - 1נוסח הסכם שעבוד;
נספח 1א  -נוסח הסכם שעבוד ואגרת חוב בגין כלי רכב בבעלות חברה בת משעבדת;
נספח  - 2התחייבות חברה בת משעבדת;
נספח  - 3נוסח תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת /גריעת כלי רכב לשעבוד;
נספח  - 4נוסח מכתב שחרור רכב משעבוד;
נספח  - 5נוסח כתב ערבות;
נספח  - 31שכר הנאמן.
 .1.2בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות שטר הנאמנות .בכל
מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף ו/או בהודעה המשלימה בקשר לשטר זה ו/או
אגרות החוב ,לבין שטר זה ,יגברו הוראות שטר זה .למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד חתימת שטר
זה ,אין כל סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב.
 .1.3בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך( ,הכוונה היא בכפוף לכל דין
שאינו ניתן להתניה.
.2

הנפקת אגרות החוב ותחולת שטר הנאמנות; הרחבת סדרה וניירות ערך נוספים
 .2.1החברה עשויה להנפיק על פי שיקול דעתה הבלעדי ,בכפוף לפרסום ההודעה המשלימה ,אגרות חוב
)סדרה ב'( ,רשומות על שם ,ועומדות לפרעון )קרן( כאמור בתוספת הראשונה לשטר זה.
 .2.2החברה תהא רשאית ,מפעם לפעם ועל פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן
לאגרות החוב שבמחזור אותה עת ו/או ממחזיקי אגרות החוב כאמור ,להרחיב את סדרה ב' שבמחזור
ולהנפיק אגרות חוב נוספות מסדרה ב' )בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ,בין על-פי דוח הצעת
מדף ובין בכל דרך אחרת ולרבות לחברה בת של החברה( ,שתנאיהן יהיו זהים לתנאי אגרות החוב
שהונפקו מסדרה ב' ,בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה ,ובכלל זה בשיעור ניכיון או בפרמיה )לרבות
העדר ניכיון או העדר פרמיה( שונים מאלה שהיו )אם בכלל( בהנפקות אחרות מאותה סדרה ,ובלבד
שהחברה )א( תמסור על כך הודעה לנאמן; )ב( תעמוד בשיעור ה LTV-הנדרש בעקבות הנפקת אגרות
החוב הנוספות )והחברה תהיה רשאית להוסיף לצורך כך בטחונות(; )ג( תעמוד בהתחייבויותיה כלפי
מחזיקי אגרות החוב הקבועות בסעיף  19.2להלן )הון עצמי של פתרונות תחבורה לסך המאזן
המאוחד של פתרונות תחבורה(; )ד( בעקבות הנפקת אגרות החוב ,דירוג אגרות החוב )סדרה ב'( לא
יפחת מדירוג אגרות החוב )סדרה ב'( כפי שהיה ערב הרחבת אגרות החוב )סדרה ב'(.
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אין בזכות זו של החברה ,כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור ,וזאת ככל שחובה כזו
מוטלת על הנאמן על פי כל דין ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי אגרות
החוב לפי שטר זה בהתאם להוראות כל דין.
הרחבת סדרת אגרות החוב כאמור ,תתאפשר בכפוף לכך ששלושה ימי עסקים ממועד הרחבת סדרת
אגרות החוב ,תציג החברה לנאמן אישור מנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו) :א(
היא עומדת בתנאים הקבועים בסעיפים )2.2ב( עד )ד( לעיל; )ב( כי לא מתקיימות איזה מעילות
הפרעון המיידי הקבועות בסעיף  7לשטר זה וכי אין חשש לכך; )ג( אין בהרחבת הסדרה האמורה
כדי לפגוע בכושר פרעון החברה את אגרות החוב )סדרה ב'(.
 .2.3אגרות חוב נוספות מסדרה ב' )ככל שיונפקו כאמור( ,יהוו ,החל ממועד הנפקתן ,סדרה אחת לכל דבר
ועניין עם אגרות החוב מסדרה ב' שתהיינה במחזור באותה עת ותנאי שטר הנאמנות יחולו על אגרות
החוב הנוספות שיונפקו כאמור .הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב שיונפקו כאמור על-
פי שטר זה ואשר יוחזקו מעת לעת ,על ידי כל רוכש אגרות חוב ,לרבות על-ידי הציבור ,אלא אם כן
נאמר אחרת.
יובהר עם זאת ,כי אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב מסדרה ב' ,תורחב אותה
סדרת אגרות החוב על-ידי החברה ,מחזיקי אגרות החוב ,אשר תונפקנה במסגרת הרחבת אותה
סדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות ,שהמועד
הקובע לתשלומן יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.
 .2.4מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה
פרטית ובין בהצעה לציבור ובין בכל אופן אחר( על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסכמת
מחזיקי אגרות החוב ו/או הנאמן ,אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של אגרות חוב ו/או
ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ,בתנאי ריבית ,הצמדה ,בטוחות ,לוח סילוקין ,ותנאים
אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב ,שווים להם או
נחותים מהם .יובהר ,כי ככל שיונפקו אגרות חוב שאינן מגובות בבטחונות ,הרי שזכותן בפירוק לא
תעלה על זו של אגרות החוב )סדרה ב'( .החברה תמסור לנאמן אישור בכתב בחתימת נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים בחברה לא יאוחר מ 7-ימים קודם לביצוע ההנפקה הנוספת כי ההנפקה
הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב )סדרה ב'( בפירוק.
 .2.5אגרות החוב תעמודנה בדרגת בטחון שווה ,פרי פסו ,בינן לבין עצמן ,בקשר עם התחייבויות החברה
על-פי תנאי אגרות החוב ,בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.
 .2.6שטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-ידי החברה לראשונה ,על פי ההודעה
המשלימה.
.3

מינוי הנאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן
 .3.1החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן ראשון עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף
35ב לחוק ניירות ערך.
 .3.2היה ונאמן הראשון ו/או הנאמן ,לפי העניין ,הוחלף בנאמן אחר ,יהיה הנאמן האחר נאמן עבור
מחזיקי אגרות החוב מכח הוראות סעיף 35ב לחוק ניירות ערך.
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 .3.3הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם במועד
הקצאת אגרות החוב על ידי החברה.
 .3.4תקופת מינויו של הנאמן הראשון תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות
סעיף 35ב)א (1לחוק ניירות ערך.
 .3.5על מינוי הנאמן ,החלפתו ,כהונתו ,פקיעה ,התפטרות ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך.
 .3.6החלטה בדבר העברת הנאמן מכהונתו ,תתקבל באסיפת מחזיקים בה נכחו מחזיקים ,בעצמם או
האמצעות בא כוחם ,המחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב ,ולעניין אסיפת מחזיקים נדחית  -שנכחו בה מחזיקים בעשרה אחוזים ) (10%לפחות מהיתרה
כאמור ,וכן ברוב של שבעים וחמישה אחוזים ) (75%מהקולות המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים.
 .3.7אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או
כדאיות ההשקעה בהם.
 .3.8הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה.
 .3.9בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה,
כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי אגרות החוב ,יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.
 .3.10הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב הוראות ,הודעה ,בקשה,
הסכמה או אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו ,אשר הנאמן מאמין
בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.
 .3.11ככל שהנפקת אגרות החוב על-פי תשקיף המדף תיצור ניגוד עניינים עבור הנאמן ,תפעל החברה
בעניין זה בהתאם לדין החל באותו מועד.
.4

רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור
 .4.1בכפוף לכל דין ,החברה שומרת לעצמה ,את הזכות לרכוש בכל עת ,בכל מחיר ובתנאים שיראו לה,
בין בבורסה ובין מחוצה לה ,אגרות חוב שיהיו במחזור מעת לעת .החברה תודיע בדוח מיידי על כל
מקרה של רכישה כאמור על ידי החברה .אגרות חוב שנרכשו על-ידי החברה תפקענה באופן
אוטומטי ,תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש;
והחברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות אגרות החוב שנרכשו כאמור .אין באמור
לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב.
 .4.2בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו ו/או תאגיד בשליטת מי מהם או מי מטעמם אך למעט החברה
עצמה )"אדם קשור"( יהיו רשאים לרכוש ו/או למכור ,בכל עת ומעת לעת ,בבורסה או מחוצה לה,
לרבות במסגרת של הנפקה על ידי החברה ,את אגרות החוב .אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על
ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס של האדם הקשור ,הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה וכן הן תהיינה
ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב .כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות אדם קשור ,הן לא יקנו לו
זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב של החברה של אותו אדם קשור והן לא
תימננה לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלה וכן כל הגבלה החלה עליו מכוח הדין.
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אך ורק במקרה שהחברה תפר התחייבויותיה הקבועות בסעיף  19.2לשטר הנאמנות וכל עוד ההפרה
לא תוקנה ,תפעל החברה לכך שחברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה
כלולה של החברה ,לא תרכושנה אגרות חוב )סדרה ב'(.
 .4.3אין באמור בסעיפים  4.1עד  4.2לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה ,אדם קשור ו/או את מחזיקי
אגרות החוב לקנות אגרות חוב או למכור אגרות החוב שבידיהם.
.5

התחייבויות החברה והבטחת אגרות החוב
 .5.1אגרות החוב )סדרה ב'( תהיינה מובטחות בערבות ובבטוחות ,כמפורט בסעיף זה להלן.
 .5.2לביטויים הבאים תהיה המשמעות שלצידם:
"מועד ההתחשבנות" -

יום העסקים הראשון שלאחר יום העסקים בו בוצע הפירעון
הרבעוני של קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב ,וכן המועד בו
ביקשה החברה מהנאמן לשחרר לה את אגרות החוב
המוחלפות או כספים כמפורט בסעיף  5.2.10להלן.

"בקשת שחרור כספים" -

בקשה אותה תגיש החברה לשחרור כספים כאמור בסעיף
 5.2.10להלן.

"מועד בקשת שחרור כספים" -

מועד בו תבקש החברה לבצע שחרור אגרות החוב המוחלפות
או לשחרור כספים ,לפי העניין ,כאמור בסעיף  5.2.10להלן.

"שווי רכב" -

שווי רכב לפי מחירון לוי יצחק )ללא הפחתות( ,בניכוי מע"מ,
כפי שיהיה ידוע במועד החישוב הרלוונטי ,בהתחשב במועד
העלייה לכביש של הרכב ועל פי קוד הדגם כפי שמופיעים
בהעתק רישיון הרכב של אותו הרכב אשר יומצא לנאמן על
ידי החברה .במקרה שלפי דיווח החברה הרכב הנבדק הוא
בעל גיר אוטומטי ,אזי אם קיימת במחירון לוי יצחק תוספת
מחיר בגין פרמטר זה ,תובא תוספת זו בחשבון בקביעת שווי
הרכב המשועבד .היה ויקבע במחירון לוי יצחק שווי שונה
לרכב חדש משנה מסוימת ולרכב משומש ,החלטה לגבי
הגדרת הרכב המשועבד כחדש או משומש וכן לקביעת שוויו
יעשו בהתאם לקריטריונים שיקבעו במחירון לוי יצחק ,אך
ללא התחשבות במספר הק"מ שנסע הרכב .למען הסר ספק
יובהר ,כי בקביעת שווי הרכב המשועבד לא יבוצעו הפחתות
מחיר א( בגין העובדה שהרכב נמצא בבעלות ובשימוש של
חברה ליסינג והשכרה; ב( מספר הקילומטרים שהרכב נסע; ג(
תאונות שהרכב עבר; ד( כל פרמטר אחר המופיע במחירון לוי
יצחק ושאינו מצוין באופן מפורש בהגדרה זו לעיל כפרמטר
אשר בגינו תבוצע הפחתה.
בדיקת מחירון לוי יצחק תעשה על פי המחיר הקבוע
במהדורה הרשמית והעדכנית ביותר של מחירון לוי יצחק.
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במקרה שיופסק פרסומו של מחירון לוי יצחק או במקרה
שהוא לא יפורסם בחודש מסוים ,יפעל הנאמן על פי מחירון
הרכב בו ישתמשו באותה העת שני הבנקים או שני המבטחים
הגדולים ביותר בישראל.
יובהר בהקשר זה ,כי קיים פער בין שווים של כלי הרכב
המשועבדים בהתאם למחירון לוי יצחק )ללא הפחתות כאמור
לעיל( אשר משמש לצורך חישוב דוח הביטחונות )כהגדרתו
בסעיף  5.2.10.1להלן( לבין העלות המופחתת של כלי הרכב
הנ"ל בספרי פתרונות תחבורה )וזאת בהתאם למדיניות הפחת
שאומצה על ידי החברה( .כמו כן ,קיים פער בין עלותם
המופחתת של כלי הרכב המשועבדים בדוחותיה הכספיים של
פתרונות תחבורה כאמור ,לבין שווי כלי הרכב המשועבדים על
פי מחירון לוי יצחק ,אשר נוהג להפחית באופן כללי על פי רוב
שיעור של בין  22% - 11%משוויים של כלי רכב המשמשים
כרכבי ליסינג או השכרה וללא בחינת מצבו הטכני הפרטני של
כל אחד מכלי הרכב האמורים .יתר על כן ,הסכומים שיתקבלו
אצל פתרונות תחבורה בעת מכירת כלי הרכב המשועבדים
בתום תקופת השימוש בהם ,או שיתקבלו אצל הנאמן בעת
מימוש השעבוד על פי שטר הנאמנות ,עלולים להיות שונים
מאומדן שווי כלשהו ,והם תלויים במספר רב של גורמים
ותנאי שוק באותו מועד ,דבר שעלול לגרום לכך שהשווי
הכלכלי של השעבוד שיינתן להבטחת התחייבויות החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב ,יהיה נמוך מהיתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב באותו מועד ו/או מאומדן שווי
הביטחונות כהגדרתו להלן ואשר משמש לצורך חישוב דוח
הביטחונות כמפורט להלן.
"שווי הביטחונות" -

שווי רכב של כלל כלי הרכב המשועבדים על פי שטר נאמנות
זה ,נכון למועד החישוב הרלוונטי ,במצטבר.

"שווי הבטחונות הכולל" -

שווי הבטחונות נכון למועד החישוב הרלוונטי.

"היתרה הבלתי מסולקת" -

יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב שבמחזור
בתוספת ריבית שהצטברה וטרם שולמה בניכוי מזומנים או
פקדונות המצויים בחשבון הנאמן ,נכון למועד החישוב
הרלוונטי.

"ערבות פתרונות תחבורה" -

הערבות שתעמיד פתרונות תחבורה כלפי הנאמן ,כמפורט
בסעיף  5.2.8להלן.

"חשבון הנאמן" -

חשבון נפרד בגין סדרת אגרות חוב ,אשר יתנהל ע"ש הנאמן
בנאמנות לטובת החברה ומחזיקי אגרות החוב בו תופקד
תמורת ההנפקה עד לשחרורה לידי החברה בהתאם להוראות
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סעיף  5.2.10להלן .זכויות החתימה בחשבון הנאמן יהיו של
הנאמן בלבד.
"שיעור ה LTV-הנדרש" -

השיעור המקסימאלי עליו תידרש החברה לשמור ,בין היתרה
הבלתי מסולקת לבין שווי הביטחונות הכולל ,אשר יעמוד על
שיעור של .98%

"יחס ה LTV-בפועל " -

השיעור אשר יתקבל בפועל מחלוקת היתרה הבלתי מסולקת
בשווי הביטחונות הכולל.

.5.2.1

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב ושטר
הנאמנות ,ובכלל כך להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית,
תשעבד החברה וכן תגרום לכך כי פתרונות תחבורה תשעבד לטובת הנאמן )כנאמן
למחזיקי אגרות החוב( ,את הנכסים והזכויות המפורטים להלן:
 .5.2.1.1שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו
ב"רשימת הרכבים" שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן,
בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם השעבוד"( ,הנכללים בצי הרכב
של פתרונות תחבורה ,שעליו תחתום פתרונות תחבורה ,בקשר עם השעבוד
כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת ,כאמור בסעיף זה להלן; וכן
 .5.2.1.2שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא
הגבלה בסכום ,של כל זכויות פתרונות תחבורה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים
המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו
בין פתרונות תחבורה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל
שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים
הנובעים מהרכבים המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים
ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו לפתרונות תחבורה בגין הרכבים המשועבדים
ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ו/או לרבות
תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים ולרבות הזכות לקבלת תשלום
בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות
כאמור קיימת .מובהר ,כי ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם
לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה
רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן
 .5.2.1.3שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא
הגבלה בסכום ,של זכויות פתרונות תחבורה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין
הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק
מס רכוש"(; וכן
 .5.2.1.4שעבוד קבוע ויחיד והמחאה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה
בסכום ,של מלוא זכויות החברה מכוח אגרת החוב הבין חברתית )כמשמעה
בסעיף  5.2.13.6להלן( .אגרת החוב הבין חברתית תיפרע מעת לעת על פי תנאיה,
והשעבוד האמור יהיה על יתרת אגרת החוב הבין חברתית כפי שתהיה מעת לעת

10
מבלי שיהיה צורך לתקן את השעבוד על אגרת החוב הבין חברתית המשועבדת;
וכן
 .5.2.1.5שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של
החברה בחשבון הנאמן ועל כל המופקד בו וכן שעבוד שוטף ,ראשון בדרגה יחיד
וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס אחר אשר יופקדו
בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.
)להלן יחדיו" :השעבודים" וכן "הנכסים המשועבדים"(.
נוסח הסכם השעבוד מצורף כנספח  1לשטר נאמנות זה.
למען הסר ספק מובהר בזאת ,כי כל עוד לא מומשו השעבודים ,פתרונות תחבורה תהא
רשאית לעשות ברכבים המשועבדים ובזכויות המשועבדות כל שימוש ,הנדרש במהלך
עסקיה הרגיל ,לרבות להשכיר ו/או להחכיר את הרכבים המשועבדים ללקוחותיה ,להעמיד
את הרכבים המשועבדים לשימוש הלקוחות בדרך של "רכב גישור" או "רכב חלופי" או
בכל דרך אחרת ,למסור את הרכבים המשועבדים )כולם או חלקם( לידי נותני שירותים,
כגון מוסכים וגוררים ,וכן להעניק ביחס לרכבים המשועבדים זכויות לצדדים שלישיים
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הרכבים
המשועבדים .כמו כן מובהר ,כי כל עוד לא מומשו השעבודים ,לא תחול על החברה ו/או
פתרונות תחבורה כל מגבלה בקשר עם הזכויות המשועבדות והחברה ופתרונות תחבורה
תהיינה רשאיות לעשות כל פעולה ביחס אליהן או להימנע מעריכת כל פעולה ביחס אליהן,
לרבות ביטולן ,צמצומן ,שינוין בכל אופן שהוא ,הענקת כל ויתור ו/או ארכה לגביהן ,הגעה
לכל פשרה ביחס אליהן ,נטילת כל הכספים בקשר אליהן ועריכת כל שימוש בכספים אלה,
נתינת כל סייג ו/או זכות בהן )אולם למעט שעבודן ו/או המחאתן לצד שלישי כלשהו(
ובלבד שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב מכוח השעבודים על הזכויות
המשועבדות .מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יודגש כי כל התקבולים הנובעים
מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה בגין הרכבים
המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים או
פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי
חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש
הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו
לפתרונות תחבורה כל עוד לא מומשו השעבודים מכוח שטר הנאמנות ,ופתרונות תחבורה
תהיה חופשית לשנות ,לעדכן ו/או לסיים התקשרויות עם לקוחותיה בקשר לרכבים
המשועבדים על פי שיקול דעתה הבלעדי וללא צורך בקבלת הסכמת הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב.
.5.2.2

החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות לכלול את פרטי
הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,וככל שלנאמן לא יהיה חיבור
למסוף משרד הרישוי ,פתרונות תחבורה תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד
מהרכבים המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות
החוכרים של כל רכב המשמש להחכרה .אחת לחצי שנה ,בתום הרבעון השני ובתום
הרבעון הרביעי של כל שנה ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של הרכבים
המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
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)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר( .למען הסר ספק ,החברה ופתרונות תחבורה,
בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות כי הן תעשינה את כל הדרוש מצדן על מנת
שלנאמן יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי לצורך קיום הוראות שטר נאמנות זה.
.5.2.3

נמחק.

.5.2.4

החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות בזה ,כי כל הרכבים
המשועבדים ,כפי שיהיו מעת לעת ברשימת הרכבים המשועבדים יהיו רכבים הרשומים
על-שמה של פתרונות תחבורה וכי פתרונות תחבורה הינה או תהיה בעלת זכויות הבעלות
המלאות והבלעדיות באותם רכבים; וכי לא יהיו קיימים כל עיקול ,שעבוד ,משכון ,זכות
עיכבון או זכות צד שלישי כלשהו על הרכבים ,למעט זכויותיהם של החוכרים ו/או
השוכרים של אותם רכבים ,בהתאם להסכמים עימם.

.5.2.5

פתרונות תחבורה תחתום על התחייבות מתאימה בנוסח המצורף לשטר זה כנספח  ,2וכן
על הסכם שעבוד ואגרת חוב בגין הרכבים המשועבדים כאמור בנוסח המצורף לשטר זה
כנספח 1א )"הסכם שעבוד החברות הבנות"( .כמו כן ,ככל שהרכבים המשועבדים יכללו
גם רכבים שבבעלות חברות בנות ,בבעלות מלאה או לא מלאה ,לרבות בעקיפין ,של
פתרונות תחבורה )"החברות הבנות"( ,אזי החברות הבנות תחתומנה אף הן על הסכם
שעבוד החברות הבנות.
על מימוש הרכבים המשועבדים על-פי הסכם שעבוד החברות הבנות ,ועל שחרור או פקיעת
השעבוד ,לפי העניין ,יחולו הוראות שטר הנאמנות בשינויים המחויבים.

.5.2.6

החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה וכן במסגרת הסכם שעבוד
החברות הבנות ,מתחייבות שלא למכור ,לשעבד ו/או למשכן בכל צורה שהיא )בין בזכות
בכורה ,שווה או נחותה לשעבוד על-פי שטר הנאמנות( ולכל מטרה שהיא את הרכבים
המשועבדים ו/או שישועבדו ,כולם או חלקם ,ו/או את הזכויות לקבלת התשלומים על פי
הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שתהיינה ,לרבות הזכות
לקבלת תשלום בגין מימוש זכות החוכרים לרכישת הרכבים המשועבדים בתום תקופת
החכירה ככל שזכות כאמור קיימת ו/או את זכויות הביטוח ,ככל שתהיינה ,בגין גניבת רכב
הנמנה על הרכבים המשועבדים או בגין אובדן גמור או אובדן להלכה של רכב הנמנה על
הרכבים המשועבדים לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא הסכמת הנאמן בכתב ומראש ולמעט
אם הותר מפורשות אחרת בהוראות שטר הנאמנות או תיקון לשטר הנאמנות .ככל
שתהיינה לפתרונות תחבורה זכויות ביטוח כאמור בקשר עם איזה מהרכבים המשועבדים
החברה מתחייבת להודיע לנאמן מיידית על קיומן וכן מתחייבת כי פתרונות תחבורה
תשעבדן לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב .נכון למועד שטר זה ,פתרונות תחבורה
אינה נוהגת לבטח את רכביה בביטוח מקיף.

.5.2.7

הנאמן יגיש את הסכם השעבוד בקשר עם כל אחד מהשעבודים )וכן כל תוספת שתיערך לו,
ככל שתיערך( ,לרישום אצל רשם החברות בהקדם האפשרי ולא יאוחר מחלוף  21ימים
ממועד שנמסרו לו כל המסמכים הנדרשים לצורך רישום כאמור חתומים על ידי פתרונות
תחבורה .כמו כן ,הנאמן ירשום ,הערה בדבר השעבוד על הרכבים המשועבדים שבבעלות
פתרונות תחבורה ששועבדו להבטחת חובות החברה ,כאמור לעיל ,ברשות הרישוי .רישום
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זה יתבצע בהקדם האפשרי ולא יאוחר מתום  21ימים מחתימת הסכם השעבוד )או ממועד
צירוף רכב כרכב משועבד ,לפי סעיף זה(.
.5.2.8

מכירת רכבים משועבדים
החברה ו/או פתרונות תחבורה רשאיות למכור לצדדים שלישיים את הרכבים המשועבדים
)כפי שיהיו מעת לעת( ,כולם או מקצתם ,ללא צורך בקבלת אישור החברה ו/או הנאמן ו/או
אסיפת מחזיקי אגרות החוב לכך ,ולעניין יחולו הוראות סעיף  5.2.12להלן )בקשה
לשחרור רכב משעבוד(.

.5.2.9

בנוסף לשעבודים כמפורט לעיל ,פתרונות תחבורה ,שלמועד שטר זה הנה חברה בת
המוחזקת בשיעור של  100%על ידי החברה ,תהא ערבה ,עם הנפקתן של אגרות החוב על פי
ההודעה המשלימה ,בערבות אוטונומית ובלתי מסויגת ,למלוא התחייבויות החברה כלפי
מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה ,המוגבלת בסכום הערך ההתחייבותי של
אגרות החוב )סדרה ב'( ,אשר תהיה בתוקף עד לפירעון המלא של אגרות החוב )סדרה ב'(,
זאת על פי נוסח כתב הערבות המצורף כנספח  5לשטר זה )"כתב הערבות"(.

 .5.2.10שחרור אגרות החוב המוחלפות או כספים לחברה
 .5.2.10.1עד לחלוף שלושה ימי עסקים ממועד הגשת בקשת החברה לנאמן לשחרור
כספים או אגרות החוב המוחלפות ,לפי העניין ,בצרוף מסמכים כמפורט בס"ק
 5.2.10.2להלן ,הנאמן יחתום על כל המסמכים הנדרשים לצורך העברת כספים,
בהתאם לאמור בסעיף  5.2.10זה ,מחשבון הנאמן לטובת החברה )בצירוף
הפירות שנצברו עליהם(.
 .5.2.10.2החברה תמסור לנאמן בקשה לשחרור בצירוף המסמכים הבאים) :א( דוח הכולל
פרטים אודות הרכבים המשועבדים ושווי רכב ביחס לכל אחד מהרכבים
האמורים; )ב( עותקים מרישיונות הרכב בגין כל כלי הרכב המשועבדים ,אולם
כל עוד לנאמן יש חיבור למסוף משרד הרישוי ,לא תמציא החברה לנאמן את
המסמכים האמורים בסעיף  5.2.10.2זה; )ג( דוח הבטחונות )כהגדרתו בסעיף
 5.2.11.1להלן(.

מובהר בזאת כי ,הנאמן לא ישחרר כספים או את אגרות החוב המוחלפות ,לפי
העניין ,כאמור בסעיף  5.2.10.1לעיל טרם קבלת טפסי רישום פרטי משכנתאות
ושעבודים חתומים על ידי החברה בגין השעבודים )כולל הצרופות להם ולרבות
הסכם השעבוד ,שטר הנאמנות( ,כשהם חתומים בחותמת "נתקבל" ממשרדי
רשם וכן תעודות רישום השעבודים ופלט עדכני מרשם החברות המעיד על רישום
השעבודים.
בנוסף לאמור לעיל ,היה ולנאמן לא יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי ,תמסור
החברה לנאמן את המסמכים הבאים) :א( תצהיר חתום במקור של נושא משרה
בכירה בתחום הכספים של החברה כי השעבודים אינם סותרים או עומדים
בניגוד להתחייבויות החברה ופתרונות תחבורה כלפי צדדים שלישיים ,בנוסח
שיוסכם בין הנאמן לחברה; )ב( חוות דעת עורך דין החברה ,בדבר הבעלות

13
בנכסים המשועבדים ,תוקף השעבודים ,דרגת הנשייה והיותם ברי אכיפה כנגד
הגורם המשעבד כנגד הגורם המשעבד על פי דיני מדינת ישראל;
מובהר כי הנאמן יסתמך על המסמכים והאישורים המפורטים בסעיף  5.2.10זה
בלבד ,וכי אין באפשרות הנאמן לדעת באם נותר שיעבוד רשום ברשם החברות
לטובת צד שלישי על רכב המשועבד למחזיקי אגרות החוב ואשר שועבד בעבר
לטובת צד שלישי אשר אמור היה להסיר את השעבוד אשר היה רשום לטובתו
על הרכב ברשם החברות .פתרונות תחבורה תדאג להסיר כל שעבוד הרשום
לטובת צד שלישי על רכבים שהיא עתידה לשעבד לטובת מחזיקי אגרות החוב,
כך שלא ייותר שעבוד זה בעת רישום השעבוד לטובת מחזיקי אגרות החוב.
 .5.2.10.3מובהר ,כי אגרות החוב המוחלפות שיועברו לחברה יהיו בשווי שוק )מחושב
בהתאם לשער הנעילה שלהן בבורסה ביום המסחר האחרון בהן עובר למועד
ההחלפה( בסך השווה למכפלה של שיעור ה LTV-הנדרש בשווי הביטחונות
הכולל במועד הבקשה לשחרור ואשר בגינם נמסרו המסמכים כמפורט
בסעיף 5.2.10.2לעיל ,ובמקרה של שחרור כספים  -הכספים שיועברו לחברה יהיו
בסך השווה למכפלה של שיעור ה LTV-הנדרש בשווי הביטחונות הכולל במועד
הבקשה לשחרור ואשר בגינם נמסרו המסמכים כמפורט בסעיף  5.2.10.2לעיל.

 .5.2.10.4זכויות החתימה בחשבון הנאמן ניתנות לנאמן בלבד .היה ויוחזקו כספים
בחשבון הנאמן ,הכספים בחשבון הנאמן יושקעו בהתאם לקבוע בסעיף  15להלן.
 .5.2.10.5עוד מובהר ,כי החברה לא תבוא בטענה ו/או דרישה כלפי הנאמן בגין כל עיכוב
ו/או דחייה בקשר עם רישום השעבודים ו/או החלפתם ו/או הסרתם כאמור
בשטר זה ,ובלבד שהנאמן איפשר לחברה לבצע את הפעולות הנ"ל במקומו ככל
שהחברה ביקשה לעשות זאת בעצמה.
 .5.2.11ההתחשבנות הרבעונית
 .5.2.11.1בתוך  5ימי עסקים ובכל מקרה לא יאוחר מחלוף  14ימים ,ממועד ההתחשבנות,
תמסור החברה לנאמן דוח המפרט את כל הנתונים הבאים נכון למועד
ההתחשבנות) :א( פירוט הרכבים המשועבדים; )ב( שווי רכב של כל רכב
משועבד; )ג( שווי הביטחונות הכולל; ו) -ד( היתרה הבלתי מסולקת של אגרות
החוב ו) -ה( יחס ה LTV-בפועל )"דוח הבטחונות"(.
היה ובהתאם לדוח הביטחונות יתברר כי יחס ה LTV-בפועל גבוה משיעור ה-
 LTVהנדרש ,תשעבד פתרונות תחבורה רכבים נוספים אשר שווי הרכב המצטבר
שלהם יביא את יחס ה LTV-בפועל לעמוד בשיעור ה LTV-הנדרש ,כאמור לעיל.
החברה תמסור לנאמן רשימה של רכבים נוספים אותם מבקשת פתרונות
תחבורה לשעבד בצירוף כל הפרטים והמסמכים הנדרשים לצורך יצירת ורישום
השעבוד על רכבים אלו ביחד עם דוח הבטחונות .היה ובהתאם לדוח הביטחונות
יתברר כי שווי הביטחונות הכולל הינו גבוה באופן שיחס ה LTV-בפועל נמוך
משיעור ה LTV-הנדרש ,אזי על פי בקשת החברה ,ישוחררו רכבים מן השעבוד,
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כך שלאחר השחרור יחס ה LTV -בפועל לא יעלה על שיעור ה LTV-הנדרש.
החברה תמסור לנאמן רשימה של הרכבים אותם היא מבקשת לשחרר מהשעבוד
בהתאם לאמור יחד עם דוח הבטחונות.
מובהר ,כי בחירת הרכבים שישועבדו ,כאמור לעיל ,או בחירת הרכבים
המשועבדים שישוחררו מהשעבוד ,כאמור לעיל ,לפי העניין ,תהיה לפי שיקול
דעתן הבלעדי של החברה ופתרונות תחבורה.
 .5.2.11.2בהתאם לנתוני דו"ח הביטחונות ,לאחר מועד ההתחשבנות יחולו ההוראות
הבאות:


הנאמן ישלח הודעות לרשות הרישוי על רכבים נוספים המשועבדים לו,
כאמור לעיל ,או על רכבים שיש להסיר מהם את השעבוד ,לפי העניין,
בהתאם להוראות החברה; לצורך הודעה על הסרת שעבוד יעשה הנאמן
שימוש במכתב השחרור האמור בסעיף 5.2.12.1להלן; הודעה לרשות
הרישוי על רכבים נוספים המשועבדים לנאמן תימסר לא יאוחר מתום 14
ימים מהיום בו נמסרו לנאמן דוח הבטחונות והוראות החברה בדבר
הרכבים הנוספים אותם יש לשעבד כאמור .הנאמן יפעל ישירות לצורך
רישום הערה בדבר שעבוד הרכבים הנוספים או בדבר הסרת ההערה
מרכבים המשועבדים לנאמן ,לפי העניין ,והחברה תמציא לו לצורך זה את
רישיונות הרכב של הרכבים הנוספים וכן כל מסמך אחר אשר יידרש לנאמן
לצורך רישום ההערה בדבר השעבוד ,או הסרתה ,לפי העניין ,במשרד
הרישוי .אולם כל עוד לנאמן חיבור למסוף משרד הרישוי ,לא ידרש הנאמן
למשלוח ההודעות האמורות בס"ק זה ולא תידרש החברה להמציא לנאמן
את המסמכים האמורים בס"ק זה.



הנאמן ישלח הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים המשועבדים
המעודכנת )הן ביחס לשעבוד על-פי הסכם השעבוד והן ביחס לשעבוד על-פי
הסכם שעבוד החברות הבנות ,לפי העניין( .ההודעה האמורה תיחתם
במשותף הן על-ידי הנאמן והן על-ידי פתרונות תחבורה )או מי מהחברות
הבנות ,לפי העניין( והיא תימסר לרשם החברות לרישום בצירוף תיקון
להסכם השעבוד )ו/או הסכם שעבוד החברות הבנות ,לפי העניין( בנוסח
המצ"ב כנספח  3שיהיה בהתאם לא יאוחר מתום  21ימים מהיום בו
נחתמו.

 .5.2.12בקשה לשחרור רכב משעבוד
במקרה בו תבקש החברה או פתרונות תחבורה לשחרר רכב מסוים הנמנה על הרכבים
המשועבדים משעבוד ,יבוטל השעבוד המוטל על אותו רכב ויחולו ההוראות הבאות:
 .5.2.12.1הסרת השעבוד מהרכב המשועבד  -לצורך הסרת רישום השעבוד ברשם
החברות וברשות הרישוי על-מנת לאפשר את מכירת הרכב האמור ,יחתום
הנאמן לפתרונות תחבורה ,במעמד חתימת הסכם השעבוד ,על מכתבי שחרור
בנוסח המצורף כנספח  4לשטר הנאמנות וזאת ביחס לכל רכב משועבד .בכל עת
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בו ישועבד רכב נוסף לטובת הנאמן ,יחתום הנאמן במקביל ליצירת השעבוד על
אותו רכב גם על מכתב שחרור כאמור ביחס לאותו רכב משועבד; מכתבי
השחרור יהיו מופקדים בידי הנאמן והם יועברו לחברה ,לגבי הרכבים אשר
שחרורם יתבקש על ידי החברה או פתרונות תחבורה ,בתוך יום ממועד הגשה
לנאמן של דוח בטחונות ביחד עם הצהרת החברה שתיחתם על ידי נושא המשרה
הבכיר בתחום הכספים של החברה ,כי שווי הביטחונות הכולל והיתרה הבלתי
מסולקת של אגרות החוב מקיימים את שיעור ה LTV-הנדרש )"מועד
הביטול"(; תאריך מכתב השחרור ימולא על-ידי החברה במועד בו פתרונות
תחבורה תבקש לעשות שימוש במכתב השחרור ,והכל בתיאום כאמור עם הנאמן
ו/או מי מטעמו .על אף האמור ,כל עוד לנאמן חיבור ישיר למסוף משרד הרישוי,
הנאמן יבצע ישירות מול משרד הרישוי את הסרת ההערות בדבר השעבוד
הרשום לטובתו בגין כל רכב שישוחרר כאמור ולא יעשה שימוש בנספח  4הנ"ל.
 .5.2.12.2החלפת הרכב המשועבד בבטוחה חלופית – במידה ובמועד הביטול יחס ה-
 LTVבפועל יעלה על שיעור ה LTV-הנדרש ,וזאת כתוצאה מגריעתו של הרכב
כאמור ממצבת הרכבים המשועבדים ,תחולנה אחת משתי האפשרויות הבאות,
בהתאם להחלטת החברה או פתרונות תחבורה ,לפי שיקול דעתן הבלעדי:
)(i

פתרונות תחבורה תשעבד לטובת הנאמן ,על דרך של חתימה על תיקון
להסכם השעבוד ,רכב/ים נוספים בבעלותה אשר יביאו ,נכון למועד
הביטול ,את יחס ה LTV-בפועל המחושב על פי שווי הבטחונות הכולל
)בצירוף הרכב/ים הנוספים( לעמוד בדרישת שיעור ה LTV-הנדרש.
במסגרת זו תצרף פתרונות תחבורה העתקים של רשיונות רכב של
הרכב/ים הנוספים לתיקון הסכם השעבוד ,אולם כל עוד לנאמן חיבור
למסוף משרד הרישוי ,לא תמציא החברה לנאמן את המסמכים האמורים
בס"ק זה .הנאמן יגיש את המסמכים לצורך שעבוד הרכב/ים הנוספים
לרישום אצל רשם החברות  -לא יאוחר מ 21-ימים מהמועד בו תמסור לו
החברה את המסמכים הנדרשים לצורך רישום השעבוד כאמור חתומים
על ידי פתרונות תחבורה ולרשות הרישוי  -לא יאוחר מ 14-ימים מהמועד
האמור; או -

)(ii

החברה תעביר סכומים במזומן בסך שוויו של הרכב האמור נכון למועד
הביטול ,לחשבון הנאמן )כהגדרתו לעיל( אשר ישמור על סכומים אלו
וישקיעם בהתאם להוראות החלות על הכספים בחשבון הנאמן וזאת עד
למועד ההתחשבנות הראשון בו יתברר כי שווי הביטחונות הכולל נכון
לאותו מועד התחשבנות )לרבות ,למען הסר ספק ,שווי רכבים נוספים
שישועבדו ,ככל שישועבדו ,באותו מועד התחשבנות או סמוך לו אך בניכוי
הסכומים שנוספו לחשבון הנאמן( מקיים את שיעור ה LTV-הנדרש נכון
לאותו מועד התחשבנות ,ובמקרה כאמור יועברו כל הכספים שהועברו
כאמור ,מחשבון הנאמן כאמור לעיל )בצירוף הפירות שנצברו עליהם( לידי
החברה ,לשם שימושה בכספים על פי צרכיה.
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לעניין סעיף זה מובהר ,כי החברה לא תהיה חייבת להעביר את כל
הסכומים בסך שוויו של הרכב כאמור לחשבון הנאמן אלא רק את אותו
חלק מהסכומים כאמור אשר יביא ,בצירוף עם שווי הביטחונות הכולל,
לעמידה בשיעור ה LTV-הנדרש ,נכון למועד הביטול ,כהגדרתו לעיל,
והכל בהתאם לדוח הבטחונות העדכני אשר תמסור החברה לנאמן באותו
מועד.
 .5.2.12.3הסרת השעבוד הפורמאלית ברשם החברות ,בגין השעבוד שבוטל על הרכב,
כאמור בסעיף  5.2.12זה ,תהיה במועד המסירה לרשם החברות של המכתב
שיישלח לרשם החברות לפי סעיף  5.2.12.1לעיל.
 .5.2.13הוראות שונות
 .5.2.13.1יודגש כי הרכבים המשועבדים ישמשו ,בין היתר ,לצורך השכרתם והחכרתם
ללקוחות שונים במהלך עסקים הרגיל של פתרונות תחבורה ,ומימוש השעבוד על
הרכבים המשועבדים כאמור יהיה כפוף לזכויות השימוש והחכירה של החוכרים
)שירותי ליסינג תפעולי( על פי הסכמי החכירה שנחתמו עימם ,ו/או זכויות
השוכרים על פי הסכמי השכירות שנחתמו איתם ,ברכבים המשועבדים ,לרבות
זכותם לעשות שימוש ברכבים המשועבדים עד תום תקופת ההסכם ולגבי
חוכרים ,לרבות הזכות לרכוש את הרכב בתום תקופת ההסכם .מובהר בזאת ,כי
במסגרת רוב ההתקשרויות של פתרונות תחבורה ,לא קיימת מגבלה על שעבוד
והמחאת זכויות פתרונות תחבורה על פי ההסכם כאמור ,לרבות הזכויות לקיום
ההסכם על ידי צד שלישי .יחד עם זאת יודגש ,כי פתרונות תחבורה מתקשרת
מעת לעת גם בהסכמים הכוללים מגבלות על המחאת זכויותיה ,לרבות הזכות
לקיום ההסכם כאמור לעיל )"המגבלות ההסכמיות"( החברה תציין ביחס לכל
רכב משועבד במסגרת דוח הבטחונות האם חלה לגביו מגבלה הסכמית כאמור
וביחס לאותו רכב ,תמציא לנאמן את אישור הצד השלישי לשעבוד כלי הרכב
והמחאת זכויות פתרונות תחבורה על פי ההסכם.
יובהר כי במסגרת הליכי מימוש הרכבים המשועבדים עשויות להיות מגבלות על
מכירת הרכבים ביחד עם הזכויות על פי חוזי החכירה בגינם מכוח המגבלות
המפורטות בס"ק ) (1רישא לעיל .מגבלות כאמור עלולות לעכב מכירה מיידית של
פעילות פתרונות תחבורה )חוזי החכירה יחד עם הרכבים המשועבדים( ולחייב
את הפעלת פתרונות תחבורה על ידי בעל תפקיד עד לגמר חוזי החכירה ) RUN
.(OFF
 .5.2.13.2פתרונות תחבורה תהיה רשאית ,בכל עת ,להחליף רכב מסוים מבין הרכבים
המשועבדים )"הרכב המקורי"( ולשעבד רכב אחר ו/או מספר רכבים במקומו
)"הרכב האחר"( כפוף לכך שנכון למועד ההחלפה ,שווי הרכב של הרכב האחר
)כהגדרתו לעיל( הינו לפחות כשווי הרכב של הרכב המקורי .במקרה של החלפה
כאמור ישלחו הנאמן והחברה הודעה לרשם החברות על רשימת הרכבים
המשועבדים המעודכנת .כמו כן ,יעשו הצדדים שימוש במכתב השחרור האמור
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לעיל ובהתאם להוראותיו ,לשם הסרת השעבוד על הרכב המקורי ברשות
הרישוי.
 .5.2.13.3במועד פירעון כל תשלומי הקרן והריבית שהחברה התחייבה לשלם למחזיקי
אגרות החוב ,לשביעות רצון הנאמן ,וכן הצגה לנאמן של אישור החברה כי
אגרות החוב נפרעו במלואן ,יפקעו השעבודים ,והנאמן מתחייב לחתום על כל
מסמך שיידרש לצורך מחיקתם ממרשמי רשם החברות ומשרד הרישוי.
 .5.2.13.4דירוג  -החברה מתחייבת לגרום לכך שאגרות החוב תמשכנה להיות מדורגות
על-ידי החברה המדרגת את אגרות החוב או על-ידי חברה מדרגת אחרת
)שאושרה בידי הממונה על שוק ההון ,הביטוח והחיסכון במשרד האוצר או כל
גוף מפקח אחר שיבוא במקומו( עד לפדיונן המלא .לצורך כך ,תשלם החברה
לחברה המדרגת את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברה המדרגת,
ותמסור לחברה המדרגת את הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על ידה
במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת .למען הסר ספק יובהר ,כי אי
עמידת החברה בהתחייבויותיה המפורטות בס"ק זה לעיל ,תהווה עילה להעמדה
לפרעון מיידי בהתאם להוראות סעיף  7.1.18להלן.
במקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגת במועד בו הינה חברת הדירוג
היחידה המדרגת את אגרות החוב ,תפרסם החברה דיווח מיידי לא יאוחר מיום
מסחר אחד ממועד ההחלפה ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי זהות החברה
המדרגת .מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף
בכל עת חברה מדרגת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
יובהר ,כי גם במקרה של דירוג על ידי מספר חברות דירוג ככל שתופסק דירוגה
של חברה אחת ,יחול האמור בסעיף זה על החברה.
 .5.2.13.5החברה תמציא לנאמן מדי מועד התחשבנות ,תוך  3ימי עסקים ,את דוח
הביטחונות כשהוא חתום ע"י נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה.
וכן כל נתון סביר ו/או אישור סביר נוסף אשר יידרש לנאמן על מנת לוודא את
החישוב.
 .5.2.13.6בעקבות ההסדר ,פתרונות תחבורה תחוב מכוח אגרות החוב )סדרה ח'( של
פתרונות תחבורה כלפי החברה ,ואלו תהפוכנה לאגרת חוב בין חברתית בין
החברה לבין פתרונות תחבורה )"אגרת החוב הבין חברתית"(;
החברה מתחייבת כי עם מינוי של בעל תפקיד לחברה ו/או לפתרונות תחבורה
מטעם בית משפט תהפוכנה זכויותיה של החברה )או של בעל תפקיד ,אם וככל
שימונה לה( להחזר יתרת החוב המגיעה לה מכוח אגרת החוב הבין חברתית
למשועבדות להבטחת החוב בגין אגרות החוב )סדרה ב'( ולא תמומשנה ו/או
תתבענה אלא לאחר שמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( נפרעו מלוא חובם ו/או
לאחר שזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( בקשר עם הערבות מוצו במלואן.
בנוסף ,החברה מתחייבת כי האמור בפסקה זו לעיל ייכלל בתנאי אגרת החוב
הבין חברתית.
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כמו כן ,מתחייבת החברה כי ככל שתוגש תביעה ו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות
פירעון בקשר עם אגרת החוב הבין חברתית ,יצוין בהן מפורשות ,כי זכויות
החברה על פיהן ישמשו להבטחת זכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(.
יובהר ,כי החברה לא תהא רשאית למחול לפתרונות תחבורה על החוב מכוח
איגרת החוב הבין חברתית באופן כלשהו .כמו כן ,במסגרת הגילוי הייעודי
למחזיקי אגרות החוב על פי תקנה )10ב() (13לתקנות ניירות ערך דוחות
תקופתיים ומיידיים ,תש"ל") 1970-תקנות דוחות תקופתיים ומיידיים"( ,תפרט
החברה את הפירעונות שבוצעו על ידי פתרונות תחבורה במהלך הרבעון מכוח
אגרת החוב הבין חברתית ויתרת החוב בגינה.
.5.3

למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,ולא יבחן את
הצורך בהעמדת ביטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .הנאמן לא
נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך ולא יערוך בדיקת נאותות ) (Due Diligenceכלכלית,
חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת
הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע
באשר לערכן הכלכלי של הבטוחות ,ככל שהועמדו ו/או יועמדו )אם בכלל( על ידי החברה או
להבטחת התחייבויותיה של החברה על פי שטר זה .כמו כן אין הנאמן מחווה דעתו באשר
ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בו כדי לגרוע מחובתו של הנאמן
)ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך
ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה
למחזיקי איגרות החוב.

.5.4

בכפוף לאמור בסעיף  5לעיל ,תהא רשאית החברה למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר
בכל דרך אחרת את רכושה ,כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא צורך
בקבלת הסכמה כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי איגרות החוב או במתן הודעה למי מהם על
כך.

.5.5

בכפוף לאמור בסעיף  5לעיל ,תהא רשאית החברה לשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בכל
שעבוד ובכל דרך שהיא ,לטובת צד שלישי כלשהו ,ללא הגבלה כלשהי ,ובכל דרגה שהיא ,לרבות
להבטחת אגרות חוב כלשהן )או סדרות כלשהן של אגרות חוב( או התחייבויות אחרות וללא צורך
בקבלת הסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב.

.5.6

לא ייעשה כל שינוי בבטוחות כאמור או בתנאיהן ,אלא בהתאם להוראות סעיף  5זה לשטר זה או
בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף  26לשטר זה.

.5.7

כל הבטוחות שניתנו להבטחת אגרות החוב ,אם ניתנו ,יהיו ניתנות לאכיפה ולמימוש אך ורק עם
התקיימותה של עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי או למימוש בטוחות כמפורט בסעיף 7
להלן.
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.6

פדיון מוקדם
 .6.1פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
במקרה בו יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב מפני ששוויה של
הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בקשר עם מחיקה מהמסחר של אגרות חוב ,תבצע
החברה פדיון מוקדם ותפעל החברה כדלקמן:
.6.1.1

תוך  45יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור,
תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן .ההודעה
על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי במערכת המגנ"א.

.6.1.2

מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפני שבעה עשר ) (17יום מתאריך
פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה ) (45יום מהתאריך האמור ,אך לא בתקופה
שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל.
תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות החוב בתוספת הריבית שנצטברה
עד ליום התשלום בפועל ,כקבוע בתנאי אגרות החוב )"הערך המתואם של אגרות החוב"(.

.6.1.3

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות
באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור
לעיל ,אך אגרות החוב יימחקו מהמסחר בבורסה.

.6.1.4

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

 .6.2פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,ובכל עת ,החל מתום  60יום ממועד הרישום
למסחר ,לבצע פדיון מוקדם ,מלא או חלקי של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב
ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון
הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
.6.2.1

תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון .נקבע פדיון מוקדם ברבעון
שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון
סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר – מרץ ,אפריל – יוני ,יולי –
ספטמבר ,אוקטובר – דצמבר.

.6.2.2

ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח .למרות האמור לעיל,
החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 1-מיליון ש"ח ובלבד שתדירות
הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה .לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות
החוב הרלוונטית 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.נ.
של אגרות החוב המוחזקות על ידם.
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.6.2.3

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל ,ולא
פחות משבעה עשר ) (17ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ) (45ימים לפני מועד ביצוע
הפדיון המוקדם ,תפרסם החברה דוח מיידי על מועד ביצוע פדיון מוקדם במגנ"א .מועד
הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב
לבין מועד תשלום הריבית בפועל אך יכול שיחול במועד תשלום הריבית בפועל עצמו.

.6.2.4

במקרה של פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב במועד
הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון המוקדם ולא
על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב .במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה,
החברה תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת;
) (2שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי על
החלק הנפדה; ) (4שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי
מסולקת; ) (5עדכון הפדיונות שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ) (6המועד הקובע
לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה שנים-עשר ) (12ימים לפני
המועד שנקבע לפדיון המוקדם .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן
שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון
המוקדם ,בהתאם לאמור להלן.

.6.2.5

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 הנעילה הממוצע של אגרות החוב בשישים ) (60ימי המסחר שקדמו למועד
קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ) (2הערך ההתחייבותי של
אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו קרן בתוספת ריבית ,עד למועד
הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב העומדות לפדיון
מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי )כהגדרתה
להלן( בתוספת  1%בחישוב שנתי .היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל
ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב העומדות
לפדיון מוקדם מלא או חלקי; ככל שישולם התשלום לפי סעיפים קטנים ) (1או ) (3לעיל,
אזי ,ההפרש בין הערך ההתחייבותי לבין הסכום שישולם ,ייחשב כריבית.
לעניין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה )ברוטו( לפדיון,
בתקופה של חמשת ימי עסקים ,המסתיימת במועד ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש
סדרות אגרות חוב ממשלתי צמודות למדד שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך
החיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלוונטי.

 .6.3פדיון מוקדם כפוי במקרה של אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית על ידי פתרונות
תחבורה
.6.3.1

"אירוע אי תשלום אגרת החוב הבין חברתית"  -משמעו ,מקרה בו אירעו אילו מהאירועים
שלהלן (1) :פתרונות תחבורה לא שילמה לחברה את מלוא הכספים המיועדים לתשלום
קרן ו/או ריבית הקרוב של אגרות החוב )סדרה ב'( ,וזאת עד  2ימי עסקים לפני מועד אותו
תשלום; ) (2אירע איזה מהאירועים שבסעיפים  7.1.6 ,7.1.3 ,7.1.2ו 7.1.10 -להלן ,על
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תנאיהם )כולל תקופות הריפוי שבהם( ביחס לפתרונות תחבורה )כאשר לאחר התגבשות
אירוע כאמור ,תימנה תקופת הריפוי הרלוונטית במניין  120הימים לביצוע פדיון כפוי(.
.6.3.2

במקרה של אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית ,תעמודנה יתרת אגרות החוב
)סדרה ב'( שבמחזור לפדיון מוקדם מלא על ידי החברה בתוך  120ימים ממועד אירוע אי
תשלום דלעיל ,והחברה מתחייבת כי תפרע את אגרות החוב במלואן בתוך תקופת זמן זו,
בדרך של פדיון מוקדם מלא באופן האמור בסעיף  6.2לעיל )בשינויים המחוייבים( ,כאשר
הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( במקרה כאמור יהיה הערך ההתחייבותי
של אגרות החוב )סדרה ב'( העומדות לפדיון מוקדם ,דהיינו קרן בתוספת ריבית )לרבות
ריבית פיגורים ,ככל שתהיה ,שנצברה עליה לפני מועד הפדיון וטרם שולמה( עד למועד
הפדיון המוקדם בפועל בתוספת ריבית בשיעור שנתי של  2%על היתרה הבלתי מסולקת
לתקופה שבין מועד קרות אירוע פדיון מוקדם כפוי ועד למועד הפדיון המוקדם בפועל.

.6.3.3

יובהר ,כי במקרה שבו יחול האירוע המקים פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל,
תחולנה ההוראות המפורטות בסעיף  6.2לעיל למעט הוראות סעיף  6.2.5לעיל לעניין
קביעת הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ,אשר יהא כמפורט בסעיף 6.3.1
לעיל.

.6.3.4

כן יובהר ,למען הסר ספק ,כי אירוע פדיון כפוי ,על סוגיו ונסיבותיו ,לא יהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ויחול האמור בסעיף  6.3להלן לעניין חובת ביצוע
פדיון מוקדם כפוי וזאת עד לתום התקופה שבה התחייבה החברה לבצע פדיון מוקדם כפוי
כאמור ,שאז ככל שהחברה לא פרעה את אגרות החוב בדרך של פדיון מוקדם מלא ,תקום
עילה להעמדה לפירעון מיידי ו/או למימוש בטוחות כמפורט בסעיף  7.1.21להלן.

.6.3.5

בנוסף ,במקרה של פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל ,ישמשו הסכומים
המצויים אותה עת בחשבון הנאמנות ,ככל שמצויים ,לצורך ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי
והחברה מתחייבת כי תעביר או תגרום לכך כי פתרונות תחבורה תעביר את מלוא
הסכומים שיידרשו לשם ביצוע הפדיון המוקדם הכפוי ישירות אל חשבון הנאמנות וזאת
לא יאוחר משני ימי עסקים לפני מועד ביצוע הפדיון המוקדם בפועל.

.6.3.6

כמו כן יובהר כי הוראות סעיף  5.2.8לעיל תחולנה גם במקרה בו קמה חובה על החברה
לבצע פדיון מוקדם כפוי כאמור בסעיף  6.3זה לעיל ,כך שהחברה תוכל לפעול למכירת
הרכבים המשועבדים כמפורט בסעיף  5.2.12לעיל ,ובהתאם ובכפוף לתנאים המפורטים
בו.
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.7

זכות להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות
 .7.1בכפוף לאמור בשטר הנאמנות ובסעיף זה להלן ,יהיו הנאמן וכן המחזיקים באגרות החוב ,רשאים
להעמיד לפרעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החוב ו/או לממש בטוחות שניתנו
להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב והנאמן יהיה חייב לעשות כן אם
יידרש לעשות כך על ידי החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 7.6
להלן ,והכל בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים להלן:
.7.1.1

אם אגרות החוב לא נפרעו במועדן והחברה לא תיקנה הפרה זו בתוך  7ימי עסקים והסכום
אשר לא נפרע במועד כאמור ,לא שולם גם על ידי פתרונות תחבורה בתוך התקופה
האמורה לעניין זה בכתב הערבות ,או אם לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה
לטובת המחזיקים ,או אם החברה לא פרעה תשלום אחר כלשהו מהתשלומים בהם היא
חייבת לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות בתוך  7ימי עסקים.

.7.1.2

אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת כאמור
בסעיף  7.1.17להלן( או אם ינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט,
או ימונה לה מפרק קבוע.

.7.1.3

אם ינתן צו פירוק זמני על ידי בית המשפט ,או ימונה לחברה מפרק זמני ,או תתקבל
החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה ,וצו או החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך  30ימים
ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה ,לפי הענין .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.

.7.1.4

אם יוטל עיקול בסכום העולה על  1מיליון ש"ח ,על רוב או כל נכסי החברה או אם תבוצע
פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים כאמור ,והעיקול לא יוסר ,או הפעולה לא תבוטל ,לפי
הענין ,בתוך  45ימים ממועד הטלתם או ביצועם ,לפי הענין .על אף האמור ,לא תינתן
לחברה תקופת ריפוי כלשהי בחס לבקשות או לצווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי
החברה או בהסכמתה.

.7.1.5

אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( על רוב או כל נכסי
החברה ו/או על החברה ,או אם ינתן צו למינוי כונס נכסים זמני ,אשר לא נדחו או בוטלו
בתוך  45ימים ממועד הגשתם או נתינתם ,לפי הענין; או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים
קבוע או זמני על נכסי החברה ,כולם או רובם .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי הענין ,על ידי החברה או
בהסכמתה.

.7.1.6

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם ינתן צו כאמור או אם החברה תגיש
בקשה לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף  350לחוק החברות )למעט למטרות מיזוג עם
חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ,ולמעט
בנוסף הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין
בהם כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב( ,או אם החברה תציע
לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור ,על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד
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בהתחייבויותיה במועדן; או אם תוגש בקשה לפי סעיף  350כנגד החברה )שלא בהסכמתה(
אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך  45ימים ממועד הגשתה.
.7.1.7

אם החברה חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת,
או אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה.

.7.1.8

אם אשראים מחברות ביטוח או גופים מוסדיים אחרים ו/או אשראי בנקאי )לא כולל
אשראי ספקים ,אובליגו בגין ערבויות( הועמדו לפירעון מיידי בסך העולה על שיעור של
 10%מתוך סך התחייבויותיה של החברה על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים
ולכל הפחות בסך העולה על  50מיליון ש"ח ו/או אם סדרה אחרת של אגרות חוב נסחרות
בבורסה שהנפיקה החברה הועמדה לפירעון מיידי .החברה תדווח לנאמן ולמחזיקים
בדיווח מיידי על אירוע כאמור.

.7.1.9

אם החברה תפר את התחייבותה לפי סעיף  2.2לשטר הנאמנות ותרחיב את סדרת אגרות
החוב בניגוד להוראותיו.

 .7.1.10אם החברה תחוסל או תימחק או תשנה את עיקר פעילותה .לעניין זה" ,פעילותה של
החברה" משמע פעילות בתחום הרכב.
 .7.1.11במקרה של הפרה יסודית של תנאי אגרות החוב ,ושטר הנאמנות ,ובכלל זה אם יתברר כי
מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים,
והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה הפרה כאמור
תוך  14ימים ממתן ההודעה.
 .7.1.12במקרה והחברה לא תפרסם דו"ח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או בהתאם
להוראות שטר הנאמנות ,בתוך  30ימים מהמועד האחרון שבו היא הייתה חייבת בפרסומו,
למעט אם קיבלה החברה ארכה לפרסום הדוחות כאמור מרשות מוסמכת.
 .7.1.13אם אגרות החוב תחדלנה מלהיות מדורגות על-ידי חברה מדרגת ,מכל סיבה שהיא ,והדבר
לא יתוקן בתוך  60ימים.
 .7.1.14אם החברה תפר את התחייבותה על פי סעיף  18.2לשטר הנאמנות על פי שני דוחות
כספיים מאוחדים רצופים של פתרונות תחבורה או אם החברה הפרה את התחייבותה על
פי סעיף  18.3לשטר הנאמנות או אם החברה הפרה התחייבותה לעמידה בשיעור הLTV -
הנדרש ולא פעלה בהתאם להתחייביותיה על פי סעיף  5.2.11לשטר הנאמנות.
 .7.1.15במקרה של מכירה של רוב נכסי החברה או עיקר פעילותה שלא לחברות בנות בבעלות
מלאה של החברה ו/או לחברות בנות שאינן בבעלות מלאה של החברה )במקרה זה תיבדק
מכירה של רוב נכסי או פעילות החברה בהתאם לחלקה היחסי של החברה באותה חברת
הבת( או במקרה של מכירת רוב נכסי החברה או עיקר פעילותה לחברות בנות כמתואר
בסעיף זה לעיל ,ובלבד שיהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב
במועדן.
 .7.1.16במקרה של שינוי שליטה בחברה ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב,
בהחלטה רגילה .מובהר ,כי עילה זו להעמדה לפרעון מיידי לא תחול במקרה של דילול
החזקות בעל השליטה עקב הנפקת או מכירת מניות לציבור ,אלא אם כן ירד בעל השליטה
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נכון למועד ההנפקה ,במישרין ובעקיפין ,מ 25% -מהון המניות המונפק של החברה ולא
יהא בעל מניות אחר לבד ו/או ביחד עם אחרים ,במישרין ובעקיפין ,אשר יחזיק בכמות
מניות רבה יותר מבעל השליטה נכון למועד ההנפקה .לעניין ס"ק זה" ,שינוי שליטה" -
עסקה שכתוצאה ממנה כל המפורטים להלן ,דוד עיני ,דניאל עיני ,הילדה עיני ,משה
)מוריס( עיני ,איריס סנדרה לייביצקי-עיני ,אליהו עיני ,רוני פורטיס ,ליאור הנרי פורטיס,
קרן גבאי ויורם עיני ,יחדלו מלהיות ,במישרין או בעקיפין ,בעלי השליטה בחברה כהגדרת
המונח בחוק ניירות ערך.
 .7.1.17במקרה של מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב שהתקבל ברוב
מיוחד ,אלא אם הצהירה החברה הקולטת ,כלפי מחזיקי אגרות החוב בהודעה חתומה
שתימסר לנאמן ,לפחות ) 10עשרה( ימי עסקים לפני מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר
שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי
מחזיקי אגרות החוב .לצורך סעיף זה ,כל הליך של מיזוג ו/או פיצול ו/או שינוי ארגוני או
מבני ככל שאלה יתקיימו בין החברה ובין יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ו/או חברה
בשליטה שלה לא ייחשב "מיזוג" ולא ידרוש את אישור החברה הקולטת כאמור לעיל,
ובלבד שלא יהיה בכך חשש שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
 .7.1.18במקרה בו החברה המדרגת תוריד את דירוג אגרות החוב לדירוג הנמוך מ) "-BBB" -ואם
אותה עת תהיינה אגרות החוב מדורגות על-ידי חברה מדרגת אחרת ממעלות  -הורדה
לדרגה מקבילה בשיעוריה לדרגה הנ"ל( ,והדבר לא יתוקן בתוך  21ימי עסקים.
 .7.1.19במידה והבורסה תשעה את המסחר באגרות החוב ,למעט השעיה בעילה של היווצרות אי-
בהירות ,כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקנון הבורסה ,ואם ההשעיה לא בוטלה תוך
) 45ארבעים וחמש( יום.
 .7.1.20במקרה של הפרת התחייבות החברה המפורטת בסעיף  5.2.6לשטר זה בדבר אי יצירת
שעבודים נוספים על הרכבים המשועבדים )ככל ויוטלו שעבודים נוספים על נכסים
משועבדים להבטחת אגרות החוב( והחברה או פתרונות תחבורה לא העמידו בטוחות
אחרות בהתאם להוראות שטר זה חלף הבטוחות ששועבדו בשעבוד נוסף כאמור.
 .7.1.21אם החברה לא ביצעה פדיון מוקדם כפוי של אגרות החוב בתוך  120ימים ממועד קרות
אירוע אי תשלום של אגרת החוב הבין חברתית כהגדרת המונח בסעיף  6.3.1לעיל,
כמפורט בסעיף  6.3לעיל.
 .7.1.22אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה וקיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן או אם קיים חשש ממשי שהחברה לא
תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים; או אם נכללה הערת עסק חי
בדוחותיה הכספיים של החברה והיא לא הוסרה בתוך שני רבעונים.
 .7.1.23אם אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.
 .7.2בקרות איזה מהאירועים המנויים בסעיפים  7.1.1עד וכולל  7.1.23לעיל ,הנאמן יהיה חייב לזמן
אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף עשרים ואחד ) (21ימים ממועד זימונה
)או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף  4לתוספת השנייה( ואשר על סדר יומה תהיה החלטה
בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות.
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 .7.3למען הסר ספק יובהר ,כי אין באמור בסעיף  7.2לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן להעמיד
לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו ו/או לגרוע או לפגוע מסעד או זכות העומדים
למחזיקי אגרות החוב על פי דין.
 .7.4החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו
בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,או באסיפת
מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב של
המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.
 .7.5במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 7.1
לעיל ,והחלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות התקבלה באסיפת מחזיקי אגרות
החוב ברוב האמור בסעיף  7.4לעיל ,הנאמן יהיה חייב ,בהקדם האפשרי ,להעמיד לפירעון מיידי את
כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש בטוחות.
 .7.6הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות ,כאמור בסעיף  7זה
לעיל ,אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן; בהודעה האמורה תידרש החברה
לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש
בטוחות של אותו מקרה מהמקרים המנויים בסעיף  7.1לעיל אשר בגינו ניתנה ההודעה הנ"ל; ואולם
הנאמן או המחזיקים אינם 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 הנאמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה או פרסום זימון
האסיפה במערכת המגנ"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו של הנאמן לפעול כאמור.
 .7.7הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות כאמור בסעיף  7זה
לעיל ,אלא לאחר שמסרו הודעה כאמור בסעיף  7.6לעיל והחברה לא מילאה אחר האמור בהודעה
עד תום  15ימים מיום קבלתה .ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה האמורה או לא למסור
הודעה כאמור אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
 .7.8נקבעה באיזה מסעיפי  7.1לעיל ,תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה
שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי ,רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את
אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף  7זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא
נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש בה כדי
לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
 .7.9הנאמן יהיה רשאי בטרם ישתמש בסמכותו להעמיד לפירעון מיידי או לממש בטוחות כאמור בשטר
הנאמנות ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות החוב ולקבל את הוראותיה ,וזאת בהתאם להוראות
התוספת השנייה לשטר הנאמנות.
 .7.10כל עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  7זה )ולאחר קבלת החלטה
מתאימה על ידי אסיפת מחזיקי אגרות החוב( תהיה כל בטוחה ניתנת לאכיפה ומימוש ,וזאת בין אם
אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי ובין אם אגרות החוב טרם הועמדו לפירעון מיידי וזאת בכפוף
למתן הודעה לחברה ,למעט בנסיבות בהן ניתן שלא לתת לחברה הודעה כמפורט לעיל.
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 .7.11הוראות שונות
 .7.11.1מובהר ,כי ככל וישועבדו רכבים על ידי חברה בת של פתרונות תחבורה ויחולו עילות
הפירעון המיידי המופיעות בסעיפים  7.1.7 ,7.1.6 ,7.1.5 ,7.1.3 ,7.1.2ו/או  7.1.10לעיל
ביחס לאותה חברת בת )"האירועים המטרידים"( ,מתחייבת החברה לפעול כדלקמן:
 .7.11.1.1להודיע לנאמן ,באופן מיידי ובכתב ,מייד עם היוודע הדבר לחברה על
האירועים המטרידים.
.7.11.1.2

על החברה או פתרונות תחבורה יהא לשעבד רכבים חלופיים במקום הרכבים
ששועבדו על ידי חברת הבת כאמור ,בהתאם למנגנון המפורט בסעיף  5.2לעיל,
וזאת בתוך  30יום מהמועד בו נודע לה על האירועים המטרידים .היה ובתום
התקופה הנ"ל שועבדו רכבים חלופיים לטובת הנאמן כאמור לעיל ,לא יהיה
באיזה אירוע מהאירועים המטרידים ,כדי להוות עילה לפירעון מיידי.

 .7.11.2מובהר כי ,ככל שחברת בת תשעבד רכבים בהתאם לסעיף  5.2.5לעיל ,אין בחתימת מי
מהחברות הבנות על נספח  2לשטר זה ו/או על מסמכי השעבוד שייחתמו מכח שטר זה,
משום יצירת ערבות או התחייבות מצד מי מהחברות הבנות בקשר לחוב כלשהו מכוח שטר
זה ,ומובהר כי הסעדים הבלעדיים כלפי כל אחת מהחברות הבנות יהיו במימוש הרכבים
המשועבדים על ידן ופירעון החוב מתוכם בלבד.
.8

תביעות והליכים בידי הנאמן
 .8.1בנוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,יהיה הנאמן רשאי ,לפי שיקול דעתו,
ובהודעה בכתב לחברה של  7ימים מראש ככל שאין בהודעה כאמור לפגוע באופן מהותי בזכויות
המחזיקים ,לנקוט כלפי החברה ,בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא לנכון
ובכפוף להוראות כל דין ,לשם אכיפת התחייבויות החברה על-פי שטר הנאמנות ולשם מימוש זכויות
מחזיקי אגרות החוב על-פי שטר הנאמנות.
 .8.2הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  8.1לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה כאמור בסעיף
 7.4לעיל שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין
הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד
הסביר הראשון .מובהר ,כי החלטה להורות לנאמן לפעול לפרק את החברה ,תתקבל באסיפת
מחזיקי אגרות החוב של החברה שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך
הנקוב של אגרות החוב ,או באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )(20%
לפחות מהיתרה כאמור ,ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה.
פרסום החלטת אסיפת המחזיקים לעניין זה יהווה מתן ההודעה הנדרשת בסעיף  8.1לעיל.
 .8.3הנאמן רשאי ,בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב בה יוחלט
בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה )כאשר לעניין החלטה על
פירוק – לאחר קבלת החלטה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  8.2לעיל( .כן יהיה
הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע
לניהול ההליכים כאמור .על אף האמור לעיל ,הנאמן יגיש הגשת בקשה לפירוק החברה רק לאחר
שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החוב.
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 .8.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.
 .8.5הנאמן רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על-ידו על-פי שטר הנאמנות,
לצורך פניה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת מחזיקי
אגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול.
.9

סדר קדימויות בנשיה; חלוקת התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן ,למעט שכר טרחתו ,בכל דרך שהיא ,לרבות אך לא רק ,כתוצאה
מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,כנגד החברה ,יוחזקו על-
ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
 .9.1תחילה  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן ,הוטלו
עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר
הנאמנות ,לרבות שכרו;
 .9.2שנית  -לתשלום כל סכום אחר על-פי ההתחייבות לשיפוי )כהגדרת מונח זה בסעיף  24לשטר(;
 .9.3שלישית  -לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  24לשטר.
היתרה תשמש ,למטרות לפי סדר העדיפות הבא) :א( ראשית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי
הריבית המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב שבאגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור
המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ב( שנית – כדי לשלם למחזיקי אגרות
החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי 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
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 ,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; ו) -ה( חמישית  -את העודף ,במידה שיהיה כזה,
ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה ,לפי העניין .תשלום הסכומים על-ידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב יהא
כפוף ובהתאם להוראות הדין .מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו
על פי כל דין.
מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשנות את סדר העדיפויות שלעיל בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין באסיפת
מחזיקים ,וזאת ביחס לחלופות )א()-ד( לעיל בלבד.
יובהר ,כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן ,יפעל הנאמן לקבלת הסכומים
כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות
המפורט בסעיף זה.
תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל ,מתוך התקבולים שהתקבלו בידיו,
ייעשה בהתאם להוראות הדין.
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.10

סמכות לעכב חלוקת הכספים
 .10.1למרות האמור בסעיף  9לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים
האמורים בסעיף  8לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה למחזיקי אגרות החוב ,כאמור לעיל,
יהיה פחות מסך של  1מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע את
הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות על-פי סעיף  15לשטר.
 .10.2לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך
תשלומם למחזיקי אגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות את סכום הריבית
לתשלום הקרוב שנקבע על-פי תנאי אגרות החוב ,יהיה הנאמן חייב לחלק את הסכום האמור
למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב ועל פי סדר הקדימויות המפורט
בסעיף  9לעיל .על-אף האמור בסעיף זה ,רשאים מחזיקי אגרות החוב ,לפי החלטה רגילה שתתקבל
על-ידם ,להורות לנאמן לשלם להם ,במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב לפי לוח הסילוקין של
אגרות החוב ,את הכספים שנתקבלו על-ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף  9לעיל ,אף אם
סכומם עומד על פחות מסכום הריבית לתשלום הקרוב שנקבע על-פי תנאי אגרות החוב והכל
בהתאם ובכפוף להנחיות הבורסה.

.11

הודעה על חלוקה
 .11.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים
הנזכרים בסעיפים  9ו 10 -לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של ארבעה-עשר ) (14יום שתימסר באופן
הקבוע בסעיף שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף  25להלן.
 .11.2לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע
באגרות החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצא
להם לתשלום כאמור.

.12

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
 .12.1סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב ואשר לא שולם בפועל ,במועד הקבוע לתשלומו ,מסיבה
שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה ויכולה לשלמו )"המניעה"( ,יחדל לשאת ריבית
מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד
שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית )לפי העניין(.
 .12.2החברה תפקיד בידי הנאמן את הסכום כאמור שלא שולם כתוצאה מהמניעה בהקדם האפשרי ולא
יאוחר מארבע עשר ) (14ימים מהמועד שנקבע לתשלומו אשר יפקיד בחשבונות בנק על שמו
ולפקודתו בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב ,והעברת הסכום לנאמן כאמור תיחשב כתשלום
וכסילוק אותו סכום למחזיק זה ,בכפוף לאמור בסעיף  12.3להלן .היה הסכום האמור התשלום
האחרון  -תראה הפקדת אותו סכום בידי הנאמן בנאמנות כפדיון אגרות החוב האמורות ,בכפוף
לאמור בסעיף  12.3להלן .הנאמן יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על-ידו בנאמנות עבור המחזיקים
בהשקעות המותרות על-פי שטר הנאמנות .לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן
יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי כל
ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על-פי דין .התשלום ייעשה כנגד הצגת אותן
הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
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 .12.3בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב )בהנחה שלא שולמו קודם כאמור בסעיף 12.2
לעיל( ,יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו )כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( לחברה,
בניכוי הוצאותיו ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם בהשקעות המותרות על פי שטר הנאמנות
עבור המחזיק עד לתום שבע ) (7שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ,ולא תעשה בהם כל
שימוש במשך תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל ,יחול
עליה האמור לעיל בסעיף  12זה ,בשינויים המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה
הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על-ידו כאמור.
 .12.4החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב כאמור ,ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין
העברת הכספים כאמור ,ובלבד שפעל בסבירות ושלא בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות.
כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע ) (7השנים ממועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב ,יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש בכספים
הנותרים לכל מטרה שהיא.
.13

קבלה מאת מחזיק אגרת החוב
 .13.1קבלה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין אגרת החוב
תשחרר את הנאמן והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים בקבלה.
 .13.2קבלה מאת הנאמן 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

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום )ריבית ו/או קרן( אותו על החברה לשלם
למחזיקים )להלן בסעיף זה" :התשלום הרלוונטי"( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר
הנאמן על פי שטר זה )להלן בסעיף זה" :סכום המימון"( ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או
הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון .החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר
ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי .החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה
כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים לעניין ביצוע התשלום אליהם במועדו אם תוכיח כי
העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.
עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני למועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון
תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון ,מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים שישולמו
למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.
סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה
קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין )לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם
נדרש סכום המימון( יוגבל לסך של ) ₪ 500,000בצירוף מע"מ(.
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת
בהם על פי שטר זה או על פי דין .כמו כן ,אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר
להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.
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.15

השקעת כספים
 .15.1כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות ,יושקעו על ידיו באחד מחמשת הבנקים
הגדולים בישראל שדירוגו לא יפחת מדירוג של  ,AA-בשמו או בפקודתו ,בפיקדונות בשקלים ,אג"ח
ממשלתיות או מק"מ וזאת כפי שימצא למתאים ,והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל
דין.
 .15.2עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש
ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול
חשבונות הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות ,וביתרת הכספים
כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה.

.16

נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב
 .16.1מינוי; תקופת כהונה
.16.1.1

הנאמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב  -יהיה חייב ,למנות ולכנס נציגות
דחופה מבין מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיפורט להלן )"הנציגות"(.

.16.1.2

הנאמן ימנה לנציגות את שלושת ) (3מחזיקי אגרות החוב ,אשר למיטב ידיעת
הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי אגרות החוב
ואשר יצהירו בכתב כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן )"חברי
הנציגות"( .במקרה בו ,מי מבין אלו ,לא יוכל לכהן כחבר בנציגות כאמור ,ימנה
הנאמן ,במקומו ,את מחזיק אגרות החוב ,המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה
ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן .ואלו
התנאים:
 .16.1.2.1מחזיק אגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים מהותי בשל קיומו של כל
עניין מהותי נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו
באגרות החוב .למען הסר ספק מובהר ,כי מחזיק שהינו צד קשור לחברה
ייחשב כבעל ניגוד עניינים מהותי כאמור ולא יכהן בנציגות;
 .16.1.2.2במהלך אותה שנה קלנדרית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות
דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך
תיק הנכסים המנוהל על ידו ,אשר נקבע כשיעור המקסימאלי המאפשר
כהונה בנציגות דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם
כינון נציגות דחופה.

.16.1.3

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות ,חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת הנסיבות
המנויות בסעיפים  16.1.2.2 – 16.1.2.1לעיל ,תפקע כהונתו ,והנאמן ימנה חבר
אחד במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  16.1.2לעיל.

.16.1.4

בטרם מינוי חברי הנציגות ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות,
הצהרה בכתב בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים מהותיים כאמור בסעיף
 16.1.2.1לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף  16.1.2.2לעיל .כמו
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כן ,הנאמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך
כהונתה של הנציגות .מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד
עניינים מהותי או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור
לעיל ,לפי העניין .ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים ,הנאמן יבחן את קיומם של
העניינים המנוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול
את אותו המחזיק מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור
ולא יערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת .קביעתו של הנאמן בעניינים אלו
תהיה סופית.
.16.1.5

תקופת כהונת הנציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות
בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות ,אך בכל מקרה
לא תסתיים כהונתה במועד מאוחר מ 3-חודשים ממועד מינויה של הנציגות
הדחופה לראשונה.

 .16.2סמכות
.16.2.1

במקרה של סטייה מאמות מידה פיננסיות שנקבעו בתנאי אגרות החוב ,ככל
שנקבעו ,תהא הנציגות הדחופה מוסמכת לתת ארכה של עד  90ימים נוספים
לעמידה באמות המידה כאמור או עד למועד פרסום הדוחות הכספיים ,על פי
המוקדם מביניהם .יובהר ,כי פרק הזמן שעד למינויה של הנציגות יובא בחשבון
במסגרת הארכה האמורה לעיל והוא לא יהווה עילה למתן ארכה נוספת כלשהי
לחברה מעבר לאמור לעיל .עוד יובהר ,כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה בין
חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור ,וכי לא יועבר בין חברי הנציגות
כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

.16.2.2

מחזיק או מחזיקים ב 5% -לפחות מיתרת אגרות החוב יהיו זכאים לזמן אסיפה
אשר על סדר יומה תהיה הצעה לביטול החלטת הנציגות כאמור.

.16.2.3

הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף
 21ימים ממועד זימונה .הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מניין הימים
האמורים לעיל במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בהעמדת חוב החברה
לפירעון עלולה לפגוע באופן מהותי בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

 .16.3התחייבויות החברה בקשר לנציגות
.16.3.1

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות
המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל לקבלת המידע
האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

.16.3.2

בנוסף ,החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות והנאמן ככל
הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות ,ולהעביר
לנציגות את כל הנתונים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות
הדין .מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תמסור לנציגות את המידע הרלוונטי
לצורך גיבוש החלטתה ,אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.
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.16.3.3

החברה תישא כלפי הנאמן בעלויות סבירות של הנציגות ובכלל זה בעלויות העסקת
יועצים ומומחים על ידי הנציגות או מטעמה ,בהתאם ובכפוף להוראות שטר זה.

 .16.4אחריות הנציגות
.16.4.1

הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה ,על פי שיקול דעתה המוחלט ולא
תהא אחראית ,היא או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם ,עובדיהם או יועציהם,
והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס לכל טענות ,דרישות
ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או
בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר נאמנות זה ובקשר אליו או מכל פעולה
אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט אם פעלו כך בזדון או בחוסר תום לב.

.16.4.2

על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף
 24לשטר זה ,כאילו היו הנאמן.

בסעיף זה "צד קשור" ,משמעו – )א( תאגיד בשליטת החברה; )ב( בעל השליטה בחברה ,בין
משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך(.
.17

סודיות
 .17.1בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על שטר זה ,כי ישמור
בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה ,לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן
גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך ,לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו
של בית משפט .מובהר בזאת ,כי העברת המידע למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ,לרבות באמצעות
פרסום פומבי לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי שטר הנאמנות או לצורך מתן דיווח על
מצב החברה ,אינה מהווה הפרה של ההתחייבות לסודיות כאמור ,ובלבד שהמידע יועבר בהיקף
המינימלי הנדרש לשם קבלת ההחלטה כאמור בסעיף זה לעיל.
 .17.2חובת הסודיות המפורטת בסעיף  17.1לעיל תחול גם על כל נציג ו/או שלוח של הנאמן ו/או יועץ
מטעמו ,אשר יתחייב בפניו על שמירת סודיות כאמור בקשר עם כל מידע שיגיע לידיעתו בפעולותיו
עבור הנאמן.

.18

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ,כל זמן שאגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,כדלקמן:
 .18.1להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.
 .18.2לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים .לשמור את הפנקסים
והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות )לרבות שטרי משכון ,משכנתא ,חשבונות וקבלות( ,וכן
לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו ,לעיין בכל זמן סביר שיתואם מראש עם
החברה וזאת לא יאוחר מ 10 -ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,בכל פנקס ו/או מסמך ו/או
אישור כאמור.
 .18.3להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר וזאת לא יאוחר מ 3 -ימי עסקים לאחר שנודע לה ,על
כל מקרה בו הוטל עיקול על רוב או כל נכסי החברה ,וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה העיקריים כונס
נכסים ,מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים
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לפי סעיף  350לחוק החברות כנגד החברה ,וכן למסור לנאמן על האמצעים שנקטה לשם הסרת
עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים.
 .18.4להודיע לנאמן בכתב לא יאוחר משני ימי עסקים לאחר שנודע לה ,על קרות כל אירוע מהאירועים
המפורטים בסעיף  7לעיל וכן על חשש סביר של החברה לקרות אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף
 7לעיל )וזאת מבלי להביא בחשבון את תקופת הריפוי והמתנה המנויות בסעיף  7לעיל( ,או על קרות
הנסיבות האמורות בתקנה 35א לתקנות דוחות תקופתיים ומיידייםובכפוף לאמור בה.
 .18.5לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות )בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות כלליות
מיוחדות של בעלי המניות בחברה( מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו .פרסום הודעה
במגנ"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמנה לצורך סעיף זה.
 .18.6החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם של מחזיקי אגרות
החוב לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן ,ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בשטר זה ובכל
מקרה לא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן.
 .18.7לתת אישור לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה בכתב ,אישור בכתב חתום על ידי רו"ח כי כל
התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם ,ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
שבמחזור.
 .18.8להודיע לנאמן בכתב על הפסקת דירוג אגרות החוב ,ככל שידורגו ,עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן
בשליטת החברה בלבד ,והיא מתחייבת לפעול לקבלת דירוג מחברה מדרגת אחת תוך  60יום ממועד
הפסקת הדירוג.
 .18.9למסור לנאמן לא יאוחר מתום  15ימים ממועד הנפקת אגרות החוב על פי ההודעה המשלימה ו/או
ממועד הרחבת סדרה העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב.
 .18.10למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על-ידי החברה או חברה בת .דיווחים של החברה
במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן.
 .18.11בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך ,ובכלל זה
בהתאם להוראות סעיף 35י)א( לחוק ניירות ערך ,למסור לנאמן )או לנציג מורשה שלו )ואשר הודעה
על מינויו תימסר על-ידי הנאמן לחברה עם מינויו(( ,על-פי דרישתו ,אישור החברה חתום כדין ו/או
חישובים ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,בנוגע לחברה ,עסקיה ו/או נכסיה )לרבות הנכסים
שישועבדו לטובת הנאמן אשר אינם בבעלות החברה( לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש
לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,וכן תורה לרו"ח שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן,
והכל כפי שידרשו באופן סביר על-ידי הנאמן ,בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובכפוף להתחייבות
לסודיות כאמור בשטר זהובכל מקרה לא יאוחר מ 5-ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן.
 .18.12עד  10באפריל של כל שנה וכל עוד שטר זה הנו בתוקף ,תמציא החברה לנאמן אישור חתום כדין
בחתימת מורשה החתימה מטעמה ,כי בתקופה שמתאריך ההנפקה של אגרות החוב או בתקופה
שהחל מתאריך האישור הקודם שניתן לנאמן על פי סעיף קטן זה ,המאוחר מביניהם ,ועד למועד
מתן האישור ,לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר הנאמנות )לרבות ביחס להוראות בסעיפים
ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות החברה באישור זה( ,אלא אם צוין הדבר
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באישור כאמור .בנוסף במועד האמור לעיל ,תמציא החברה לנאמן אישור ו/או חוות דעת אשר
ידרוש הנאמן בקשר עם הוראות סעיף 35ח)ב() (2לחוק.
 .18.13לתת לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  30להלן.
 .18.14כי אגרות החוב תירשמנה למסחר בבורסה.
 .18.15להודיע בכתב לנאמן מיידית על שינוי מענה הרשום ו/או שמה.
 .18.16למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב ,ככל שתעביר.
 .18.17אחת לרבעון לאחר פרסום הדוחות הכספיים של פתרונות תחבורה ,למסור לנאמן הודעה בכתב
חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ,בדבר עמידה בכל התניות הפיננסיות כאמור
בסעיף  19.2להלן ,בצירוף חישובים מתאימים.
.19

התחייבויות נוספות
 .19.1לאחר שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי ,כמוגדר בסעיף  7לשטר ,תבצע החברה מזמן לזמן
ובכל עת שתידרש לכך על-ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל
הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:
 .19.1.1תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על-פי תנאיהן.
העבירה החברה את מלוא סכום הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה ,יראו את החברה
כמי שמילאה אחר מלוא התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום
הרלוונטי של הקרן ו/או הריבית ,ולמחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן לא תהיה כל תביעה
כנגד החברה בקשר לתשלומים האמורים.
 .19.1.2תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל
הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של
הנאמן או במועד מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר
הנאמנות או שנובע מכוחו.
 .19.1.3תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן לשם
יישום הוראות שטר זה ,בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת בקשתו של הנאמן או במועד
מאוחר יותר ככל שנקבע כך בפנית הנאמן או ככל שקבוע כך בשטר הנאמנות או שנובע
מכוחו.
 .19.2התחייבות לשמירה על אמות מידה פיננסיות בפתרונות תחבורה
החברה מתחייבת ,כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן ,היחס שבין ההון העצמי של פתרונות
תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה ,לא יפחת מ .11%-כמו כן ,מתחייבת החברה כי כל עוד
אגרות החוב לא נפרעו במלואן ,ההון העצמי של פתרונות תחבורה לא יפחת מ 250 -מיליון ש"ח
)"התניית ההון העצמי"( .על אף האמור ,התניית ההון העצמי לא תחול במקרה שיחס ההון העצמי
של פתרונות תחבורה לסך המאזן של פתרונות תחבורה שווה לשיעור של  15% -או גבוה ממנו.
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"הון עצמי" לעניין סעיף זה הינו  -הון עצמי כנקוב בדוחות הכספיים המאוחדים של פתרונות
תחבורה בתוספת הלוואות נחותות שהעמידו לפתרונות תחבורה בעלי המניות של פתרונות תחבורה
ובניכוי הלוואות שניתנו על ידי פתרונות תחבורה לבעלי מניות שלה.
"סך המאזן" לעניין סעיף זה הינו  -סך המאזן המאוחד של פתרונות תחבורה המוצג בדוחות
הכספיים המאוחדים של פתרונות תחבורה בניכוי יתרת המזומנים המוצגת בדוחות הנ"ל.
 .19.3החברה ופתרונות תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,מתחייבות ,כי כל עוד אגרות החוב לא
נפרעו במלואן פתרונות תחבורה לא תבצע "חלוקה" כהגדרתה בחוק החברות לבעלי מניותיה מתוך
רווחיה כל עוד יחס ההון עצמי למאזן )כהגדרת מונחים אלה בסעיף  19.2לעיל( על פי דוחותיה
הכספיים האחרונים של פתרונות תחבורה נמוך מ .12.5% -עוד מתחייבות החברה ופתרונות
תחבורה ,בחתימתה על נספח  2לשטר זה ,כי כל עוד אגרות החוב לא נפרעו במלואן לא תבוצע
חלוקה מתוך רווחיה של פתרונות תחבורה אשר מקורם בשערוך נכסי הנדל"ן של פתרונות תחבורה
כפי שיירשמו ככל ויירשמו החל ממועד רישומן למסחר של אגרות החוב.
החברה תעביר לידי הנאמן בסמוך לאחר אישור החלוקה על ידי דירקטוריון פתרונות תחבורה וטרם
ביצוע החלוקה אישור נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים בדבר עמידת פתרונות תחבורה
במגבלת הדיבידנד כאמור בסעיף זה כולל פירוט החישוב הרלבנטי ,בדבר עמידתה בהתחייבויותיה
כלפי מחזיקי אגרות החוב.
מעבר לאמור בסעיף זה לעיל ,לא תחולנה על החברה מגבלות כלשהן מכח שטר זה בקשר עם ביצוע
חלוקה על ידה וחלוקות שתיערכנה )ככל שתיערכנה( בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה,
בכפוף להוראות הדין ולהתחייבויות אחרות ככל שישנן או שתהיינה לחברה באותה העת.
 .19.4הנאמן יבדוק את עמידת החברה בהתחייבויות המפורטות בס"ק  19.2ו 19.3 -לעיל תוך  14ימי
עסקים מיום שיקבל את הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים ,לפי העניין ,של פתרונות תחבורה.
בדיקת הנאמן תתבצע בדרך של קבלת הצהרה ממנכ"ל החברה בדבר עמידה בהתחייבויות החברה
בדבר אמות המידה הפיננסיות שבסעיפים  19.2ו 19.3 -לעיל אשר תימסר תוך  7ימי עסקים ממועד
פרסום הדוחות הרבעוניים ו/או השנתיים של פתרונות תחבורה כאמור ולא חלה חובה על הנאמן
לבצע בדיקות נוספות .אולם ,בכל מקרה בו מידע אודות אי עמידת החברה בהתחייבויותיה יגיע אל
הנאמן בדרך אחרת ,יהא על הנאמן לפעול באותו אופן בו עליו לפעול במקרה בו המידע מגיע אליו
במהלך הבדיקות המבוצעות על ידו.
 .19.5במידה וישועבדו רכבים על ידי חברות בנות של החברה ,החברה מתחייבת כי החברות הבנות
תקיימנה את הוראות שטר הנאמנות החלות עליהן וכן תחתומנה על התחייבות חברה בת משעבדת
שבנספח  2לשטר זה.
כל דוח אשר יפורסם על ידי החברה במגנ"א יחשב כדוח שנמסר לנאמן.
.20

באי-כח
 .20.1החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן של אגרות החוב בתור בא כוחה ,להוציא לפועל
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה לרבות
בקשר עם הבטחת אגרות החוב כאמור בסעיף  5לעיל ,ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות
שהחברה חייבת לעשותן על-פי סעיף  5לשטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות
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הנתונות לה ,ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה וזאת,
בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן
סביר על-פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר.
 .20.2אין במינוי לפי סעיף  20.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את
הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא ,והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי
הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין זה ,על סמך
כל פעולה שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל ,והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו
בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלנות.
.21

דיווח על-ידי הנאמן
החל מפרסום ההודעה המשלימה יערוך ויפרסם הנאמן ,עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית ,דוח שנתי
על ענייני הנאמנות )"הדוח השנתי"( ויגיש אותו לרשות ניירות ערך ולבורסה באמצעות החברה.
הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:
 .21.1פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.
 .21.2דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה.

הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א.
נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל הצעדים
שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי העניין.
הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו לרבות ,לפי
דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים ) (10%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  ,בתוך זמן
סביר ממועד הדרישה ,והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י)ד( לחוק
וכאמור בשטר זה.
.22

סמכויות מיוחדות
 .22.1הנאמן ,יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או הקובעים את
זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום אחר שיבחר ,אצל כל בנקאי
ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.
 .22.2הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ענייני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו
הכתובה של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם
למסקנותיה ,בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על-ידי החברה .הנאמן לא
יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שייגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על-ידו על סמך
חוות דעת ו/או עצה כאמור ,אלא אם כן נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי פעל הנאמן ברשלנות
ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון .החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים
שימונו כאמור ,ובלבד שככל שהדבר אפשרי בנסיבות הענין ,הנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על
כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה כאמור.
 .22.3כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על-ידי מכתב ,מברק ,פקסימיליה ו/או
כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידע.
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 .22.4כפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן ,אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפת מחזיקי אגרות החוב על
מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.
 .22.5בכפוף לכל דין ,הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה ,לפי
שיקול דעתו המוחלט ,וכפוף ליתר הוראות שטר זה לא יהיה הנאמן אחראי לכל נזק שנגרם עקב
טעות בשיקול הדעת כנ"ל ,אלא אם כן הנאמן פעל ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון.
 .22.6בכפוף לכל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב
באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה ,אלא על-פי הסמכויות אשר הוענקו לנאמן
בשטר זה .אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר
הנאמנות.
.23

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות לפי שטר זה ,למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין
עורך דין ובין אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי
לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים .ככל שאין בכך בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות
החוב ,הנאמן ייתן הודעה של לפחות שלושה ) (3ימים מראש לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור בצירוף הצעת
שכר טרחתו של השלוח ומטרת מינויו .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו
הסביר של כל שלוח כזה ,והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה הוצאות אלו ,החברה תהיה
רשאית להתנגדלמינוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח הינו מתחרה או מצוי בניגוד עניינים ,בין
במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה ובתנאי שהחברה תעביר לנאמן את נימוקיה הסבירים לכך תוך
שלושה ) (3ימים ממועד קבלת ההודעה על מינוי השלוח .מובהר ,כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע
מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו .יובהר כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים אודות החלטה
על מינוי שלוחים כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעניין זה.

.24

שיפוי הנאמן
 .24.1החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות ,כל אחד
בגין התחייבותו כאמור בסעיף  24.5לשטר הנאמנות( ,מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושאי
משרה בו ,עובדיו ,שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה
ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר נאמנות זה
)"הזכאים לשיפוי"( בגין חיוב כספי על-פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על-פי פשרה
שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו נובעת 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 וכן בגין שכר הזכאים
לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע הנאמנות ,או בקשר לפעולות
כאלה שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות
בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא
ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן
כלשהו ביחס לנדון.
והכל בתנאי כי:
][1

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי ,וזאת מבלי לפגוע בזכותם
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לדרוש שיפוי בדיעבד ,אם וכלל שתקום לו זכות כאמור;
][2

הזכאים לשיפוי פעלו בתום לב ופעולה זו נעשתה במסגרת מילוי תפקידם ,בהתאם להוראות
הדין ו/או על-פי שטר נאמנות זה;

][3

הזכאים לשיפוי לא התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק כפי שיהיה מעת לעת;

][4

הזכאים לשיפוי לא פעלו בזדון.

התחייבויות השיפוי על-פי סעיף  24.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".
 .24.2מוסכם כי בכל מקרה בו ייקבע ,בהחלטה שיפוטית חלוטה ,כנגד הזכאים לשיפוי כי (1) :פעלו שלא
בתום לב ,שלא במסגרת מילוי תפקידם ,שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או )(2
התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על-פי חוק; ו/או ) (3פעלו בזדון – ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי
'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם.
 .24.3מבלי לפגוע בזכויות לשיפוי ו/או לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או
במחויבויות החברה על-פי שטר זה ,יהיו הנאמן ,בא כוחו ,מנהל ,סוכן או אדם אחר שמונה על-ידי
הנאמן בהתאם לשטר זה ,זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על-ידי הנאמן מההליכים
שנקט ו/או באופן אחר על פי שטר זה ,בנוגע לשכרם ו/או בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם,
בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה ,שלפי דעתם היו
דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר
לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין ודברים,
הוצאות ,הליכי פירעון ,הליכי גביה ,הסדרי חוב ,הערכת מצב החוב ,הערכות שווי ,תביעות ודרישות
בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ,והנאמן יוכל לעכב את
הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור .כל
הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי תעודות ההתחייבות ובכפוף להוראות כל דין
ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה .לעניין
סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב ,תיחשב כפעולה
שהיתה דרושה באופן סביר.
 .24.4מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  24.1לעיל ,כל אימת שיהיה על הנאמן לפי תנאי
שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי
אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ,לעשות פעולה
כלשהי ,לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ,כאמור
בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו כתב
שיפוי מבעלי אגרות החוב או ממי מהם ,ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה  -מן החברה ,בגין
כל אחריות לנזקים ו/או להוצאות שיכולות להיגרם לנאמן עקב עשיית הפעולה האמורה ו/או פיקדון
כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' )"כרית המימון"( בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה
לא תפקיד את כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי
אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7להלן( ,בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום
כרית המימון ,כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן( .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב
לא יפקידו בפועל את מלוא סכום כרית המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או
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בהליכים הרלוונטיים .אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת
פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת
כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על-ידו.
 .24.5התחייבות השיפוי:
 .24.5.1תחול על החברה בכל מקרה של ) (1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר
הנאמנות או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב; וכן ) (2פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע לפי דרישת החברה.
 .24.5.2תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות( בכל
מקרה של ) (1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט
פעולות שכאמור שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(;
וכן ) (2אי תשלום על-ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-פי סעיף
 24.5.1לשטר הנאמנות.
 .24.6בכל 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
 24.5.2לשטר הנאמנות ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף 23.4
לשטר הנאמנות ,יגבו הכספים באופן הבא:
]א[

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

]ב[

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את
התחייבות השיפוי ,יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  24.7לשטר
הנאמנות( כל אחד בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה( בידי הנאמן הסכום החסר.
הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות
החוב )כאמור בתוספת הראשונה( וישולם בקדימות כאמור בסעיף  24.8לשטר הנאמנות.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע
הרלוונטי כאמור בסעיף  24.7לשטר הנאמנות מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד.
מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב
של אגרות החוב שבידי המחזיק.

 .24.7המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון הינו
כדלקמן:
]א[

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה
דחופה הדרושות לשם מניעת 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 נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר ,יום
המסחר הקודם לו.
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]ב[

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

 .24.8ככל שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על-ידי החברה ,לא יהיה בקבלת
התשלומים מהמחזיקים כדי לפטור את החברה מהתשלומים כאמור ו/או כדי למנוע מהנאמן לפעול
להשגת הסכומים מן החברה ,כמפורט בסעיף  24זה.
 .24.9לעניין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן
ראה סעיף  9לשטר הנאמנות.
.25

הודעות
 .25.1כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על-ידי דיווח במערכת המגנ"א.
הנאמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן
כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על-ידי הנאמן לחברה .במקרים המחייבים זאת על-פי דין תינתן
ההודעה בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור
בישראל בשפה העברית .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק
אגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת המגנ"א או בעיתונות ,לפי העניין(.
 .25.2העתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקים יישלחו על-ידיה גם לנאמן .יובהר כי הודעות כאמור
אינן כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המגנ"א .העתקים מההודעות שייתן
הנאמן למחזיקים ישלחו על-ידיו גם לחברה .פרסום הודעות כאמור במערכת המגנ"א יפטור את
הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.
 .25.3ככל שלא נקבע מפורשות אחרת בשטר זה ,כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם
החברה לנאמן תוכל להינתן על-ידי מכתב רשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר
הנאמנות ,או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן או הנאמן לחברה )לפי העניין( בכתב ,או
באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או בפקסימיליה .כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום
תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( כעבור חמישה ימי עסקים מיום
מסירתה למשלוח בדואר .כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו נתקבלה על-
ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( ביום העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה .כל הודעה או
דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה( תחשב כאילו נתקבלה
על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין( כעבור שלושה ימי עסקים אחד מיום שיגורה .כל הודעה
שנשלחה באמצעות דואר אלקטרוני תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה או הנאמן )לפי העניין(
כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה.

.26

ויתור ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
 .26.1בכפוף להוראות כל דין ,החברה והנאמן יהיו רשאים ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד
לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב ,אם נתקיים אחד מאלה:
 .26.1.1הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים ,ולמעט שינוי של זהות הנאמן או
שכרו ,או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו ,שינוי במועדי התשלומים
על פי אגרת החוב ,שינוי בשיעור הריבית ,שינוי בהגבלות כאמור בסעיף  2.2לשטר
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הנאמנות ,עמידת החברה ביחס ה LTV-בפועל והתאמות בעקבות סטייה משיעור הLTV-
הנדרש ,שינוי בעילות להעמדה לפירעון מיידי ,שינוי בסעיפים  19.2או  19.3לשטר
הנאמנות ,שינוי בסעיף  30לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או למחזיקים או
שינוי סעיף  5לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג.
 .26.1.2המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה של אסיפה כללית של
המחזיקים בה נכחו מחזיקים בחמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב ,ברוב של לפחות שני שלישים ) (2/3מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב
המיוצג בהצבעה ,או ברוב כאמור באסיפה כללית נדחית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו
בה מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור ,והכל כפוף להוראות חוק
החברות ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות.
 .26.2החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באמצעות מערכת המגנ"א בלבד על
כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיף  26לשטר ביחס לאותה סדרה ,טרם ביצועו.
 .26.3בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על-פי סעיף זה לעיל ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים
למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם רישום הערה בדבר כל ויתור ,פשרה ,שינוי או
תיקון כאמור ,ולפי דרישת הנאמן ,תרשום החברה הערה כאמור בתעודות שימסרו לה.
 .26.4בנוסף לאמור בסעיף  26זה לעיל ,וכפוף להוראות כל דין:
 .26.4.1למעט לגבי מועדי התשלומים על-פי אגרות החוב ,שיעור הריבית ,הגבלות כאמור בסעיף
 2.2לשטר הנאמנות ,עמידת החברה ביחס ה LTV-בפועל והתאמות בעקבות סטייה
משיעור ה LTV-הנדרש ,עילות להעמדה לפירעון מיידי או שינוי בסעיפים  19.2או 19.3
לשטר הנאמנות ,סעיף 30לשטר הנאמנות שעניינו דיווחי החברה לנאמן או למחזיקים או
סעיף  5לתנאים שמעבר לדף שעניינו שינוי בשיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג ,וכן ככל
שאין המדובר בהסדר חוב כהגדרתו בסעיף 350יז לחוק החברות ,הנאמן יהיה רשאי מזמן
לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות המחזיקים ,לוותר על כל
הפרה או אי-מילוי של כל מתנאי התחייבות של החברה כלפי הנאמן על פי שטר הנאמנות.
 .26.4.2בכפוף להוראות חוק החברות ובכלל זה סעיף  350לחוק החברות ,יהיה הנאמן רשאי ,בין
לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפרעון ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או
תביעה של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכות
מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב או תביעה של הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
כלפי החברה ו/או בעלי השליטה בה ו/או נושאי המשרה בה ו/או צדדים שלישיים וזאת
בכפוף לאישור מוקדם בהחלטה מיוחדת באסיפה של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה
המחזיקים בעצמם ,או על ידי באי כוחם ,חמישים אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך
הנקוב של קרן אגרות החוב ,או באסיפה נדחית ,שנכחו בה המחזיקים בעצמם או על ידי
באי כוחם ,לפחות עשרים אחוזים ) (20%מן היתרה האמורה ,ושנתקבלה ברוב של
המחזיקים המשתתפים באסיפה בשני שלישים ) (2/3לפחות מיתרת הערך הנקוב של
תעודות ההתחייבות.
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 .26.4.3התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפת מחזיקי אגרות החוב
כאמור לעיל ,יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה על ידי האסיפה,
ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון ביישום החלטת
האסיפה.
.27

מרשם מחזיקי אגרות החוב
 .27.1החברה תנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי אגרות חוב )מרשם נפרד ביחס לכל סדרת אגרות חוב
שהנפיקה( ,בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ,אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
 .27.2מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו.
 .27.3החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר נאמנות 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 נרשמו
אגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו 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 תספקנה להוכיח את זכותם להירשם
כמחזיקים שלהם.

.28

שחרור
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב נפרעו ,נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות בידי
הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלוא התחייבויות החברה מכוח אגרות החוב ושטר הנאמנות ,וכן
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל ההתחייבויות וההוצאות שנעשו או נגרמו על-ידי הנאמן בקשר
לשטר זה ועל-פי הוראותיו שולמו במלואן ,אזי יהיה הנאמן חייב ,לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול
בכספים שהופקדו אצלו בגין אגרות החוב שלא נדרש פדיונן על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

.29

אסיפות של מחזיקי אגרות החוב
אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

.30

דיווח של החברה לנאמן
החברה תמסור לנאמן ,כל עוד לא נפרעו כל אגרות החוב:
 .30.1עם השלמת הליך הרישום ברשם החברות של כל השעבודים שרישומם נדרש במסגרת הנפקת אגרות
החוב לראשונה ,על פי ההודעה המשלימה ,החברה תפרסם בדוח מיידי בו היא תציין את יחס ה-
 LTVבפועל יחד עם היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ושווי הבטחונות הכולל.
 .30.2החברה תפרסם במסגרת דוחותיה הכספיים הרבעוניים את יחס ה LTV-בפועל למועד הדוח הכספי.
מובהר בזאת ,כי במידה והחברה תשנה את מתכונת הגילוי הנהוגה על ידה בדוחותיה הכספיים
באופן שתחדל לפרסם את יחס ה LTV-בפועל ,מידע כאמור יימסר למחזיקי אגרות החוב במסגרת
דיווח מיידי שיפורסם על ידי החברה אחת לרבעון במערכת המגנ"א.
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 .30.3החברה תתייחס במסגרת דוחותיה הכספיים המאוחדים השנתיים לעמידתה בתניות הקבועות
בסעיף  19.2לשטר הנאמנות )היינו ,עמידה בתניית ההון העצמי על פי דוחותיה הכספיים של
פתרונות תחבורה(.
 .30.4לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,דוחות כספיים שנתיים מבוקרים ומאוחדים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ביום 31
בדצמבר של השנה שחלפה ודוחות תקופתיים ,מיד לאחר פרסומם.
 .30.5לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם )ללא קשר לסטאטוס המשפטי של
החברה( ,כל דוח כספי ביניים וכל דוח רבעוני המסוקר והמאוחד של החברה ,מיד לאחר פרסומו,
בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.
 .30.6כל דוח מיידי מיד עם התפרסמו.
 .30.7אישור בכתב של החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי אגרות החוב
ויתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור ,וכי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ,אלא
אם צוין הדבר באישור כאמור ,וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה נטלה על עצמה וכל זאת בתוך 7
ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.
 .30.8כל אישור אשר החברה התחייבה לתת בהתאם להוראות שטר זה ,לרבות אישורים ומסמכים בקשר
עם בטוחות ,ככל שתהיינה.
 .30.9אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח ,כמשמעותו בחוק ניירות ערך ,תמסור החברה לנאמן
דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון ,ביטוח
וחיסכון הכולל הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות.
 .30.10מובהר כי כל דיווח מיידי של החברה במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ייחשב כאילו נמסר
לנאמן.
האישורים שיינתנו על-ידי החברה לנאמן ,כאמור בסעיף  30זה לעיל ,ייחתמו באמצעות מורשי חתימה של
החברה ,שהינם נושאי משרה בה.
.31

שכר הנאמן
הנאמן יהיה זכאי לתשלומים של שכר טרחה והוצאות בקשר למילוי תפקידו ,בהתאם לקבוע בנספח
31המצורף לשטר נאמנות זה.

.32

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן ,לפי שטר
הנאמנות ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה
עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמן על פי
שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן לרבות לענין קיומם של ניגודי ענינים בין תפקידו כנאמן לבין ההסכמים
האחרים כאמור.
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.33

אחריות הנאמן
 .33.1על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב
ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין ,לא יהא אחראי
לנזק שנגרם אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר כי ככל שתעורר
סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר הוראת סעיף זה,
 .33.2פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח)ד (2או 35ח)ד (3לחוק ,לא יהיה
אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

.34

כללי
מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב ,הרי כל ויתור ,ארכה ,הנחה ,שתיקה,
הימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות
כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי ,אלא
כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת
החוב ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין
בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב ,לא תיחשב כהסכמה
כלשהי .זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת
ו/או שתהיה לנאמן על-פי דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב(.

.35

דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על שטר נאמנות זה ,על נספחיו ,הינו הדין הישראלי בלבד .לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא
סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה .בכל מקרה של סתירה בין ההוראות
המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.

.36

תחולת חוק ניירות ערך
בכל ענין שלא נזכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על-פיו
שאינן ניתנות להתנאה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בקשר אליו בהתאם להוראות החוק והתקנות
האמורים.

.37

מענים
כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב
לצד שכנגד.

.38

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

______________________________

________________________

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

אני הח"מ יואב חובב ,עו"ד ,מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה דוד עיני ובנימין גבאי ,וכי
חתימתם המשותפת מחייבת את יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה.
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התוספת הראשונה לשטר הנאמנות
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אגרת חוב )סדרה ב'(

אגרת חוב )סדרה ב'( רשומה על שם
מספר.______ :
ערך נקוב של תעודה זו ________ :ש"ח.

.1

אגרת חוב זו מעידה כי יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( תשלם במועד הפרעון כהגדרתו בתנאים
הרשומים מעבר לדף ,לחברה לרישומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ )"הניצעת"( או למי שיהיה
המחזיק באגרת החוב במועד הקובע ,תשלומי קרן וריבית ,והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף
ולשטר הנאמנות.

.2

אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו )"סדרת אגרות החוב"(,
המונפקת בהתאם לשטר נאמנות )"שטר הנאמנות"( מיום  29במאי  ,2017אשר נחתם בין החברה מצד
אחד ובין רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ )"הנאמן"( .מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי
נפרד מהוראות אגרת חוב זו ,ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.
אגרות החוב מובטחות בבטוחונות .כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לבין עצמן )פרי-
פסו( ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

.3

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות ,המהווים חלק בלתי נפרד
מאגרת החוב.

.4

התנאים המפורטים באגרת חוב זו ישתנו ללא צורך בהנפקת אגרת חוב חדשה בכל עת בה שטר הנאמנות
ו/או מי מנסחיו ישונו כדין.

נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום __ ב_________

_____________________________
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

כללי
 .1.1באגרת חוב זו תהיינה לביטויים שהסעיף  1.4לשטר הנאמנות המשמעות שלצידם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או מהקשרם.
 .1.2אגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב )סדרה ב'( רשומות על שם .אגרות החוב מסדרה זו
תעמודנה בדרגת בטחון שווה פרי פסו ,בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי אגרות
החוב וללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים המגיעים.
 .1.3תנאי אגרות החוב )התנאים הרשומים מעבר לדף( הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר הנאמנות
ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו .בכל מקרה של
סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות ,יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.2

קרן אגרות החוב )סדרה ב'(
 .2.1אגרת חוב זו עומדת לפירעון ב 25 -תשלומים רבעוניים ,והיא נושאת ריבית בשיעור שנתי הכל
כמפורט בסעיף  3להלן.
 .2.2הקרן והריבית לא תהיינה צמודות לבסיס כלשהו או למטבע כלשהו.

.3

הריבית של אגרות החוב )סדרה ב'(
הקרן של אגרות החוב תישא ריבית שנתית בשיעור קבוע של .3.4%

.4

תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
 .4.1קרן אגרות החוב תפרע ב 25 -תשלומים רבעוניים שווים )בשיעור של  4%כל אחד( ,אשר ישולמו
ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים אוגוסט ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר,
מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל אחת מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי
ואוגוסט ) 2023כולל( .תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  10באוגוסט  2017ותשלום הקרן האחרון
ישולם ביום  10באוגוסט .2023
 .4.2הריבית תשולם ב 25 -תשלומים רבעוניים ,אשר ישולמו ביום  10בחודש בכל אחד מהחודשים
אוגוסט ונובמבר של שנת  ,2017בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ,אוגוסט ונובמבר של כל אחת
מהשנים  2018עד  2022וכן בכל אחד מהחודשים פברואר ,מאי ואוגוסט ) 2023כולל( ,בעד התקופה
שתחילתה במועד תשלום הריבית האחרון וסיומה ביום הקודם למועד התשלום )"תקופת הריבית"(.
תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב ישולם ביום  10באוגוסט  ,2017בגין תקופת הריבית
הראשונה של אגרות החוב כמפורט בסעיף  4.4להלן ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום 10
באוגוסט  ;2023הריבית בגין כל תשלום רבעוני כאמור תהא בשיעור של  ,0.85%למעט תשלום
הריבית הראשון ששיעורו יצוין בהודעה המשלימה.
 .4.3שיעור הריבית הנו שיעור שנתי .תשלום הריבית שישולם בכל מועד תשלום ריבית ,יחושב על-פי
שיעור הריבית השנתית כשהיא מחולקת ל) 4 -היינו ,שיעור של  0.85%לכל תשלום(.
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 .4.4תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב תתחיל יום מסחר אחד לאחר מועד ההחלפה אשר יפורט
בהודעה המשלימה ותסתיים במועד התשלום הראשון של הריבית .הריבית עבור תקופת הריבית
הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשנה.
 .4.5התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו
רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום  4בפברואר 4 ,במאי 4 ,באוגוסט או  4בנובמבר של כל
אחת מהשנים שממועד הנפקת איגרות החוב ועד למועד פירעונן ,לפי העניין )"היום הקובע"( ,פרט
לתשלום האחרון של הקרן והריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום
התשלום ושיעשה כנגד 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 לפני מועד התשלום האחרון.
 .4.6מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע ,לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית
שהתחילה לפני אותו מועד.
 .4.7בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים ,יידחה
מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת
הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
 .4.8החברה תשלם ריבית פיגורים בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית העולה על  7ימים,
בשיעור שנתי של  3%מעל הריבית שתיקבע במכרז .לפחות  2ימי מסחר לפני תשלום כאמור תפרסם
החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה של הריבית הכוללת לאותה תקופה לרבות
ריבית פיגורים כאמור.
 .4.9התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר
שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד ,בהתאם
לאמור בסעיף  4.11להלן .אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה
תלויה בה ,יחולו הוראות סעיף  12לשטר הנאמנות.
 .4.10מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי
אגרות החוב כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה
בכתב שתישלח בדואר רשום לחברה ,אולם החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק
בדבר שינוי כאמור אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות חמישה-עשר ) (15ימי עסקים לפני
המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב .במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה
באיחור ,תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד התשלום
הסמוך ליום קבלת ההודעה.
 .4.11לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק
שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה
הרשומה במרשם .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום
הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.
 .4.12מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על-פי דין.
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.5

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג
 .5.1ככל שדירוג אגרות החוב על-ידי _____ או כל חברת דירוג אחרת שתבוא במקומה )״חברת
הדירוג״( )במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של
חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה( יעודכן במהלך תקופת ריבית
כלשהי ,כך שהדירוג המעודכן שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי דרגות או יותר )״הדירוג
המופחת״( מדירוג ) ilAאו דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת,
ככל שתבוא במקום מעלות( )״דירוג הבסיס״( ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,בשיעור של  0.5%לשנה ,מעל שיעור הריבית שנקבע במכרז ,כפי
שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה )"ריבית הבסיס"( ,וזאת בגין התקופה
שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על-ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של אגרות החוב או עד למועד בו תעדכן חברת הדירוג את דירוג אגרות החוב לדירוג הגבוה
כהגדרתו בס"ק  5להלן ,לפי המוקדם .כל הורדת דירוג נוספת ,תעלה את שיעור הריבית השנתית
שתישא הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של  0.25%לשנה ,מעל שיעור הריבית כפי
שהיה באותה עת ,וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג החדש על ידי חברת הדירוג
ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת או עד למועד בו תעדכן חברת דירוג אגרות החוב
לדירוג הגבוה כהגדרתו בס"ק  5להלן ,לפי המוקדם .יובהר ,כי שיעור הריבית הנוסף על פי סעיף זה
לעיל לא יעלה בכל מקרה על  1%לשנה ,במצטבר.
 .5.2לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב
לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק ) (1לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה) :א( את דבר
הורדת הדירוג ,את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת )״מועד
הורדת הדירוג״(; )ב( את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה
שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים
בשנה( )״ריבית המקור״(; )ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת
הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית
הנוסף לשנה )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה(; )ד( את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם
החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב ,הנובעת מן האמור בס"ק )ב( ו) -ג(
לעיל; )ה( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; )ו( את שיעור
הריבית השנתית ואת שיעור הריבית לתקופה ,ככל שתנאי אגרות החוב יקבעו שהריבית בגינן
תשולם ביותר ממועד אחד בשנה )הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי
הריבית לשנה( לתקופות הבאות.
 .5.3היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת יחול במהלך ארבעה ימי מסחר לפני המועד
הקובע לתשלום ריבית כלשהו במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל )״תקופת
הדחייה״( ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור
)כפי שמופיעה בתנאי הנייר המקוריים( בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור
השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא.
החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.
 .5.4יובהר ,כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור ריבית הבסיס ,תעדכן חברת
הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה ,לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס )״הדירוג
הגבוה״( ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב ,במועד התשלום
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הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו בדירוג הגבוה בלבד ,כך ששיעור
הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור הריבית שנקבע במכרז,
כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה ,ללא כל תוספת ובכל מקרה ,לא יפחת
שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע במכרז .במקרה כאמור תפעל החברה
בהתאם לאמור בס״ק  2עד  3לעיל ,בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג
המופחת.
 .5.5ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה )כך לדוגמה ,אך לא רק ,בשל אי
קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג ,לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או דיווחים להם
התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת( לתקופה העולה על  21ימים ,לפני פירעונן הסופי ,ובלבד
שלא הועלה שיעור הריבית כאמור בס״ק  1לעיל ,תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות
החוב כאמור בס״ק  1לעיל ,והוראות ס"ק  2עד  4יחולו בהתאם .למען הסר ספק יובהר ,כי היה
ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות ,לפני פירעונן הסופי ,מסיבה שאינה תלויה בחברה ,הדבר לא
ישפיע על שיעור הריבית כאמור בס"ק  1לעיל והוראות סעיף  5זה לא יחולו.
 .5.6במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג,
תפרסם החברה דוח מיידי במועד שתידרש לכך על פי חוק ניירות ערך ,ובו תודיע החברה על נסיבות
החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג ,בהתאמה.
.6

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף  12לשטר הנאמנות.

.7

תעודות אגרות החוב ופיצולן
 .7.1כל תעודת אגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב ,אשר סך כל סכומי הקרן
הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא
תוצאנה אלא בכמות סבירה.
 .7.2פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות החוב
שבתעודה או נציגיו החוקיים ,אשר תימסר לחברה במשרדה הרשום ,בצרוף תעודת אגרות החוב
שפיצולה מבוקש.
 .7.3ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ) (7ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של
החברה .תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים
חדשים שלמים כל אחת.
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

.8

העברת אגרת החוב
 .8.1אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים .כל
העברה של איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה ,תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח
המקובל להעברת מניות ,חתום כיאות על ידי המחזיק או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה
או נציגיו החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות החוב המועברות על
פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
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 .8.2בכפוף לאמור לעיל ,תקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות יחול ,בשינויים המתחייבים לפי
העניין ,ביחס לאופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן.
 .8.3אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של איגרות החוב ,יימסרו לחברה הוכחות סבירות על
תשלומם על ידי מבקש ההעברה ,שתהיינה להנחת דעתה של החברה.
 .8.4במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה זו ,תפוצל תחילה
עפ"י הוראות סעיף  7לעיל התעודה למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך כל
סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.
 .8.5לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים
בשטר הנאמנות ובאגרת החוב.
 .8.6כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.
.9

שינויים בתנאי אגרת החוב
לא יהיה כל תוקף לשינוי ,ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה ,אלא
אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף  26לשטר הנאמנות.

.10

החלפת תעודת אגרת החוב
במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה
חדשה של איגרות החוב ,וזאת בהתאם לתנאים שתבקש החברה ביחס להוכחה ,לשיפוי ולכיסוי ההוצאות
שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות החוב ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,בתנאי
שבמקרה של בלאי ,תעודת איגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה .היטלים וכן
הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,יחולו על מבקש התעודה האמורה.

.11

הדין החל וסמכות השיפוט
הדין החל על שטר הנאמנות ועל נספחיו ,הינו הדין הישראלי בלבד .לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא
סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר הנאמנות ואגרת החוב .בכל מקרה של סתירה בין
ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר הנאמנות.

.12

הודעות
הודעות תינתנה בהתאם לאמור בשטר הנאמנות.

-----------------------
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התוספת השנייה לשטר הנאמנות – הוראות בדבר אסיפות מחזיקי אגרות חוב
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב )סדרה ב'(

.1

הנאמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות
החוב ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום ,היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן על העניינים
שיובאו לדיון בה ,והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות
הצבעה.

.2

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

.3

הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה ,למועד שיקבע בהזמנה,
ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 21 -ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן
רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם
הגנה על זכויות המחזיקים ובכפוף להוראות סעיף  11להלן; עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון
האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל ,עם מסירת דרישה לכינוס אסיפה
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

.4

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

.5

לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק ,בתוך המועד כאמור בסעיף  3לעיל ,רשאי המחזיק
לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  14ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן,
והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

.6

כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה בישראל )או במקום אחר
בישראל עליו תורה החברה( או במען אחר עליו יודיעו החברה או הנאמן .החברה תישא בעלויות ניהול
וכינוס האסיפה.
הודעה על כינוס אסיפה

.7

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

.8

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

.9

הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב.
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.10

מחזיק באגרות חוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות
החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא
מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.
המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה

.11

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת
המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.

.12

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

.13

בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.

.14

לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה
עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב ,או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל מחזיקי אגרות החוב.
האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית ,לפי העניין( נשלחה במערכת
המגנ"א.

.15

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם לסעיף  25לשטר הנאמנות.

.16

אסיפת בעלי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון ,כדלקמן:
 .16.1כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ,וכפוף להוראות חוק ניירות
ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה ,יהוו מנין חוקי באסיפה כללית לפחות שני )(2
מחזיקי אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 25%
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה
נדחית  -אם נכחו בה שני ) (2מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הנקוב המוחזק על-ידיהם.
 .16.2באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה לפחות שני ) (2מחזיקי
אגרות חוב ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא-כוח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 50%
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת ,ובאסיפה נדחית -
אם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  20%מהערך הנקוב מן היתרה האמורה.
 .16.3על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות יחולו הוראות סעיף  7לשטר
הנאמנות.

.17

אגרות חוב המוחזקות בידי אדם קשור )כהגדרת מונח זה שטר הנאמנות( ,לא יובאו בחשבון לצורך קביעת
המניין החוקי באסיפת מחזיקים ,וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

.18

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב
כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף  16לעיל.

.19

לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה ,מניין חוקי ,תידחה
האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית
או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; נדחתה האסיפה,
ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.
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.20

לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  19לעיל מניין חוקי כעבור מחצית השעה לאחר המועד
שנקבע לה ,תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא ,אלא אם כן נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות
ערך.

.21

על אף האמור בסעיף  20לעיל ,כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז
) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור )כאמור בסעיף  2לעיל( ,תתקיים אסיפת
המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר הדרוש לצורך כינוס
אסיפה כאמור )קרי :בחמישה אחוז ) (5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור(.

.22

לא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.

.23

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי ,ידחה המשכה של
האסיפה )"האסיפה המקורית"( מפעם לפעם ,הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום ,למועד
אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו )"אסיפה נמשכת"( .באסיפה נמשכת ניתן
יהיה לדון בנושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו החלטה בלבד.

.24

הנאמן רשאי להכריז כי האסיפה המקורית ו/או האסיפה נמשכת תפוצל לאסיפות סוג לשם דיון .קביעת
הסוגים תהיה נתונה לשיקול דעתו הבלעדי של הנאמן.

.25

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה ,יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת,
מוקדם ככל האפשר ,ולא יאוחר מ 12 -שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים
 8ו 9 -לעיל.

.26

אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן ,מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך על-ידי
החברה ,יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה .במקרה שבו על-
פי שיקול דעתו של הנאמן ,יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה ,אזי לא ישתתפו באותו
חלק של הדיון החברה או מי מטעמה .על אף האמור בסעיף  26זה ,החברה תוכל בכל מקרה להשתתף
בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא
מסוים )לפי העניין(.
החלטות

.27

כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.

.28

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 הנאמן ,כי נוסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת
המגנ"א ,ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא
וחתום כדין .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של
עניין מנוגד שיש לו ,בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן .מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או
אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת השנייה ,ייחשב כמי שלא
מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה.

.29

כונסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב) ,בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן( ,יבחן הנאמן קיומו של
ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם,
כפי שיקבע הנאמן )"עניין מנוגד"( .הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו ,לפני
ההצבעה ,על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.
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מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
 .29.1מחזיק אשר הנו אדם קשור )כהגדרת מונח זה בשטר הנאמנות(;
 .29.2מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה;
 .29.3כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או
הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי
כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב .מחזיק אשר
לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין
אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור
בסעיף  29זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של
אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה
המובאת לאישור באסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה( ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן .כמו כן,
להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע
מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך ,לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי
עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד הבחינה.
.30

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין ,ויחולו עליה
הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

.31

יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך בנפרד ביחס לכל
החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כעל
בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי ,כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק
בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

.32

בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון את קולותיהם של
מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  29לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד
עניינים כאמור באותו סעיף .על אף האמור ,פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים בעלי
עניין מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים ) (5%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב ,יביא הנאמן בחשבון
בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

.33

בהצבעה יהיה לכל מחזיק ,הנוכח בעצמו או על-ידי בא-כוחו ,קול אחד בגין כל  1ש"ח ערך נקוב מהקרן
הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.
במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.
בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה ,בגין חלק אחר נגד ובגין חלק
אחר להימנע ,והכל כפי ראות עיניו.

.34

הרוב הדרוש להחלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון
את קולות הנמנעים .הרוב הדרוש להחלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של המחזיקים בשני שלישים
לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים.
לעניין קולות הנמנעים לא תתקיים אבחנה בין מי שהינם בעלי 'עניין מנוגד' )כהגדרתו בסעיף  29לעיל( לבין
מי שאינם.
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.35

כל נושא שלא נקבע לגביו לפי סעיף  34לעיל כי יתקבל ברוב שאינו רגיל או במניין חוקי מיוחד יתקבל
כהחלטה רגילה.

.36

כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על-ידי הממנה או על-ידי בא-כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן
בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד ,בצירוף חתימת
מורשי החתימה של התאגיד ,והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.
 .36.1כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.
 .36.2שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב.
 .36.3כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל-פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי
כוח כזה ,יימסר לנאמן עד למועד פתיחת האסיפה ,אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את
האסיפה.

.37

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

.38

הנאמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב ,שיירשם במרשם הפרוטוקולים ושיישמר
במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים 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 שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.

.39

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

.40

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

.41

מחזיק אגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב,
באמצעות הנאמן ,רשאי לפנות בכתב ליתר מחזיקי אגרות החוב כדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא
מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה )"הודעת עמדה"(.

.42

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו ,יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת אותו
נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך  24שעות ממועד אותו מושב.

.43

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

.44

הנאמן והחברה יהיו רשאים ,כל אחד בנפרד ,לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה
בהתאם לסעיפים  41עד  43לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב.

.45

באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.
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נספח 1

הסכם שעבוד ואגרת חוב
שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______

בין :יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"החברה"(

מצד אחד;

לבין :יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
מס' ח.פ 52-003924-9
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"פתרונות תחבורה"(
מצד שני;
לבין :רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
ח.פ____________ .
מרח' יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
)"הנאמן"(

מצד שלישי;

הואיל

וביום  29במאי  2017נחתם בין החברה לבין הנאמן שטר נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב
)סדרה ב'( על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי ") 2017שטר הנאמנות" ו" -התשקיף" בהתאמה(;

והואיל

ועל פי התשקיף החליט דירקטוריון החברה להציע לציבור אגרות חוב )סדרה ב'( וזאת על פי הודעה
משלימה שפורסמה על פיו ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,תשס"ז-
 2007מיום _____ )"ההודעה המשלימה"( .שטר הנאמנות מצ"ב כנספח א' להסכם שעבוד ואגרת
חוב זו ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל

ופתרונות תחבורה הנה חברה בת בבעלות מלאה של החברה.

והואיל

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות מבקשות החברה ופתרונות תחבורה לשעבד לטובת הנאמן,
להבטחת כלל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( על פי התשקיף וההודעה
המשלימה ,ועל פי שטר הנאמנות את הנכסים והזכויות המפורטים להלן בהסכם זה;
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לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:
.1

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויותיה על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית ,המובטחים באגרות החוב ושטר הנאמנות
)"הסכומים המובטחים"( ,משעבדת בזאת החברה לטובת הנאמן ,כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה
ב'( ,בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל זכויותיה בנכסים המופקדים ו/או
אשר יופקדו מעת לעת בחשבון מס' _______ המתנהל ע"ש הנאמן בבנק ______ סניף _____ )___(
)חשבון הנאמן כהגדרתו בשטר הנאמנות(.

.2

להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל הסכומים המובטחים משעבדות בזאת החברה ופתרונות
תחבורה ,לטובת הנאמן ,כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ,את כל הנכסים והזכויות המפורטים
להלן:
 .2.1שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים"
שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן ,בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם
השעבוד"( עליו תחתום פתרונות תחבורה ,בקשר עם השעבוד כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת,
כאמור בסעיף זה להלן; וכן
 .2.2שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של כל
זכויות פתרונות תחבורה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי
החכירה ו/או השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל
שקיימים הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים הנובעים מהרכבים
המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו
לפתרונות תחבורה בגין הרכבים המשועבדים ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים
המשועבדים ו/או לרבות תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים ולרבות הזכות לקבלת
תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור קיימת.
מובהר ,כי ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים
המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן
 .2.3שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של
זכויות פתרונות תחבורה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס
רכוש וקרן פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק מס רכוש"(; וכן
.2.4

שעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום על כל זכויותיה של החברה בחשבון הנאמן
וכן שעבוד שוטף ,ראשון בדרגה יחיד וללא הגבלה בסכום על הכספים ו/או הפקדונות ו/או כל נכס
אחר אשר יופקדו בחשבון הנאמן מעת לעת ועל פירותיהם.
)להלן יחדיו" :השעבוד" או "הנכסים המשועבדים"(

 .2.5כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה
בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם וו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים
או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי חכירה
ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את
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כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו לחברה כל עוד לא מומשו
השעבודים מכוח שטר הנאמנות.
.3

מהות המשכון
 .3.1השעבודים על פי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם יחולו
שינויים בשטר הנאמנות.
 .3.2ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.
 .3.3יובהר ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של פתרונות תחבורה ו/או הממשכנות ,לפי
העניין ,לשחרר כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות
בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה.

.4

הצהרות והתחייבויות החברה
החברה מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
 .4.1לשלם את הסכומים המובטחים לנאמן לא יאוחר מהמועד בו קמה לה חובה עלפי תנאי אגרת החוב
לשלמם וזאת ממקורותיה או מכספים שיתקבלו ממימוש הנכסים המשועבדים.
 .4.2לכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,וכי תפעל לכך שלנאמן
יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי וכן תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד מהרכבים
המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות החוכרים של כל רכב
המשמש להחכרה .אחת לשנה ,בתום כל שנה קלנדארית ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של
הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר(.
 .4.3כי הנכסים המשועבדים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית של החברה ו/או פתרונות תחבורה.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי
הרכב המשועבדים.
 .4.4כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים ,ממושכנים ,מומחים בדרך כלשהי או מעוקלים לזכות
אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג' )למעט זכויותיהם של החוכרים או השוכרים על פי
הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך תקופת
החכירה/השכירות שלהם ,כנגד ביצוע תשלומים לחברה או לפתרונות תחבורה ,לפי העניין וכן ,לגבי
חוכרים בלבד ,הזכות לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח
הרלוונטי( )"זכויות הלקוחות"(;
 .4.5כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד הנכסים
המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן כאמור
בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו ,בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא תפגענה.
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 .4.6לא למכור ,ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים המשועבדים,
בזכויות שוות ,נחותות או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה ולא להעביר ,לא
להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם )למעט במהלך עסקיהן הרגיל
כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה( ,ולא להרשות לאחר לעשות פעולה
מהפעולות הנ"ל.
 .4.7כי לא ינקטו בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות ,ובכלל זה ביכולתם לממש
את הבטוחות.
 .4.8כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של החברה ו/או פתרונות תחבורה ליצירת
השעבודים לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ,כך שיהיו תקפים ברי מימוש.
 .4.9כפוף להוראות כל דין ,אין כל מגבלה או מניעה על החברה ופתרונות תחבורה לחתום על הסכם
שעבוד זה ולביצוע כל התחייבויותיה על פיו.
 .4.10סמוך לאחר שייוודע על כך לחברה ו/או פתרונות תחבורה ,להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת
עיקול ,נקיטת פעולות הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או
על חלקם .כמו כן ,לאחר שנודע על כך לחברה ו/או לפתרונות תחבורה ,להודיע מיד על דבר קיומו של
שעבוד לטובת הנאמן )עבור מחזיקי אגרות החוב( לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או
שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק מאלה ,וכן
לנקוט מיד על חשבונה של החברה לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול,
פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים ,לפי המקרה.
 .4.11לעשות ולהורות ,כל שיהיה דרוש ,וסביר בנסיבות העניין ,על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על
הנכסים המשועבדים יהיה תקף כלפי צדדים שלישיים ,לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים -
של החברה או פתרונות תחבורה ,לפי העניין ,ויגבר על זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים,
ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגרום לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד
האמור )ולשם מניעת ספק מובהר בזה ,כי שום תיקון כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב
של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן כדי
לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה ,והנאמן ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם
השיהוי שעלול להיגרם עקב כך( יירשם בכל מרשם נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת
הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.
.5

מימוש הבטוחות
 .5.1הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים
בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות
ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .5.2הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון .למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה
אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו.
 .5.3הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים ,כולם או חלקם ,באמצעות בית המשפט ו/או
באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים ,או כונס נכסים ומנהל.
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 .5.4מובהר כי הרכבים המשועבדים ,כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או יושכרו
בעתיד ללקוחות החברה ו/או פתרונות תחבורה וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יהיה
כפוף לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם ,לרבות זכויות
השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.
 .5.5מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החברה תמציא לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה העתק של כל מסמך
רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של הנאמן או כונס הנכסים
ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי סבירים על ידי החברה ואין
בה כדי להוות סוד מסחרי .יובהר כי העתקים של הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים.
.6

הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים
השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

.7

שונות
 .7.1שטר הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל הוראותיו
ככלולות בהסכם שעבוד זה.
 .7.2בכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם שעבוד זה והוראות שטר הנאמנות
יגברו הוראות שטר הנאמנות .את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו כמשלימים האחד
את השני )במקשה אחת(.
 .7.3על הסכם שעבוד זה יחול הדין הישראלי .הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב יפו למקום
השיפוט הבלעדי ,לכל צרכי הסכם שעבוד זה.
 .7.4בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,כל ההוצאות ,הכרוכות בהוצאה לפועל של השעבוד ,יחולו על
החברה ובכלל זה ,שכר טרחה לעורכי-דין ,כפי שיקבע על-ידי המשרד להוצאה לפועל או על-ידי בית-
המשפט.
 .7.5כל ויתור ,שינוי ,ארכה והימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום התחייבות של
מי מהצדדים ,לא יחשב כויתור של אותו צד על זכות כלשהי ,אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.
 .7.6כל שינוי בהסכם שעבוד זה ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.

ולראיה באנו על החתום:

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
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אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ _____  ,מאשר בזאת כי ה"ה __ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם זה בשם
_______בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה ואת פתרונות תחבורה .עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות
הנדרשות לשם יצירת ורישום השעבוד נשוא ההסכם דלעיל ,התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של
החברה.

תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד
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נספח 1א

הסכם שעבוד ואגרת חוב
שנערך ונחתם ביום __ בחודש _____ שנת ______

_______ בע"מ

בין:

ח.פ______ .
מרחוב _____
מצד אחד;

)"הממשכנת"(
לבין:
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
ח.פ____________ .
מרח' יד חרוצים  ,14תל אביב
טלפון03-6389200 :
פקס03-6389222 :
)"הנאמן"(

מצד שני;

הואיל

וביום  29במאי  2017נחתם בין יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החייבת"( לבין הנאמן שטר
נאמנות בקשר עם הנפקת אגרות חוב )סדרה ב'( על פי תשקיף להשלמה מחודש מאי ") 2017שטר
הנאמנות" ו" -התשקיף" בהתאמה(;

והואיל

ועל פי התשקיף החליט דירקטוריון החייבת להציע לציבור אגרות חוב )סדרה ב'( וזאת על פי הודעה
משלימה שפורסמה על פי התשקיף ,בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,
תשס"ז") 2007-ההודעה המשלימה"( .שטר הנאמנות מצ"ב כנספח א' להסכם שעבוד ואגרת חוב זו
ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו.

והואיל

ובהתאם להוראות שטר הנאמנות מבקשת הממשכנת לשעבד לטובת הנאמן ,להבטחת כלל
התחייבויות החייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( על פי התשקיף וההודעה המשלימה ועל פי
שטר הנאמנות את הנכסים והזכויות המפורטים להלן בהסכם זה;
לפיכך מותנה מוסכם ומוצהר כדלהלן:

 .1להבטחת הקיום המלא והמדויק של כל התחייבויות החייבת על-פי אגרות החוב ושטר הנאמנות ובכלל כך
להבטחת התשלום המלא והמדויק של כל סכומי הקרן והריבית ,המובטחים באגרות החוב ושטר הנאמנות
)"הסכומים המובטחים"( ,משעבדת בזאת הממשכנת לטובת הנאמן ,כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב
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)סדרה ב'( ,בשעבוד יחיד וקבוע מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכום את כל הנכסים והזכויות המפורטים
להלן:
1.1

שעבוד קבוע ויחיד מדרגה ראשונה ,ללא הגבלה בסכום ,על כל הרכבים שיפורטו ב"רשימת הרכבים"
שתצורף כנספח להסכם השעבוד ואגרת החוב )להלן ,בהתאמה" :הרכבים המשועבדים" ו" -הסכם
השעבוד"( עליו תחתום החברה ,בקשר עם השעבוד כאמור ,כפי שתעודכן מעת לעת ,כאמור בסעיף
זה להלן; וכן

1.2

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של כל
זכויות החברה ,קיימות ועתידיות ,בגין הרכבים המשועבדים ,בין היתר ,על פי הסכמי החכירה ו/או
השכירות שנחתמו ושיחתמו בינה לבין לקוחותיה בקשר עם הרכבים המשועבדים ,ככל שקיימים
הסכמים כאמור וככל שניתן לשעבדם כאמור ,לרבות כל התקבולים הנובעים מהרכבים
המשועבדים ,ככל שיגיעו ,ובכלל זה זכויותיה לכל תשלומים ו/או הכנסה המגיעים ו/או שיגיעו
לחברה בגין הרכבים המשועבדים ו/או על פי הסכמי חכירה ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים
ו/או לרבות תמורה שתתקבל ממכירת הרכבים המשועבדים .ולרבות הזכות לקבלת תשלום בגין
מימוש הזכות לרכוש את כלי הרכב בתום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור קיימת .מובהר ,כי
ככל שהסכמי החכירה האמורים מתייחסים גם לרכבים שאינם כלולים ברשימת הרכבים
המשועבדים ,ייחשב כהסכם החכירה רק אותו חלק מההסכם המתייחס לרכבים המשועבדים; וכן

1.3

שעבוד קבוע ויחיד והמחאה יחידה על דרך השעבוד ,ראשונים בדרגה וללא הגבלה בסכום ,של
זכויות החברה ,לקבלת תגמולים או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש וקרן
פיצויים ,תשכ"א") 1961-חוק מס רכוש"(;

)להלן יחדיו" :השעבוד" או "הנכסים המשועבדים"(
1.4

כל התקבולים הנובעים מהרכבים המשועבדים ובכלל זה כל התשלומים ו/או הכנסה ו/או ההכנסה
בגין הרכבים המשועבדים ו/או התמורה ממכירתם ו/או תגמולי ביטוח בקשר עימם ו/או תגמולים
או פיצויים בגין הרכבים המשועבדים מכוח חוק מס רכוש ו/או התשלומים על פי הסכמי חכירה
ו/או שכירות בגין הרכבים המשועבדים ,ככל שישולמו ,לרבות תשלום בגין מימוש הזכות לרכוש את
כלי הרכב בתום תקופת החכירה ככל שישנה ,ככל שיתקבל ,ישולמו לחברה כל עוד לא מומשו
השעבודים מכוח שטר הנאמנות.

2

בוטל

3

מהות המשכון
3.1

השעבודים על פי הסכם שעבוד זה יהיו בעלי אופי מתמיד ויהיו תקפים אף אם יחולו שינויים בשטר
הנאמנות.

3.2

ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.
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3.3

היה ויתפשר הנאמן או ייתן ארכה או הקלה לחייבת ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החייבת
בקשר לסכומים המובטחים ,היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו לטובת המחזיקים
– לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי הסכם שעבוד זה וכל הבטוחות
וההתחייבויות של הממשכנת שהסכם שעבוד זה חל עליהן תשארנה בתוקף מלא.

3.4

יובהר ,כי אין בהוראות סעיף זה כדי לגרוע מיכולתן של החייבת ו/או הממשכנת ,לפי העניין ,לשחרר
כלי רכב משועבדים מהשעבוד המוטל עליהן בהתאם ובכפוף להוראות הקבועות בשטר הנאמנות
ובהסכם שעבוד זה.

4

הצהרות והתחייבויות הממשכנת
הממשכנת מצהירה ומתחייבת כדלקמן:
4.1

לכלול את פרטי הרכבים המלאים והנכונים ברשימת הרכבים המשועבדים ,ותפעל לכך שלנאמן
יהיה חיבור למסוף משרד הרישוי וכן תמציא לו עותקים מרישיון הרכב של כל אחד מהרכבים
המשועבדים על פי דרישה של הנאמן .במסגרת פרטי כל רכב ייכללו שמות החוכרים של כל רכב
המשמש להחכרה .אחת לשנה ,בתום כל שנה קלנדארית ,תמסור החברה לנאמן רשימה עדכנית של
הרכבים המשועבדים אשר תכלול את פרטי החוכרים של הרכבים המשועבדים המשמשים להחכרה
)שם ,מס' ח.פ .ומען למשלוח דברי דואר(.

4.2

כי הנכסים המשועבדים נמצאים בבעלותה המלאה והבלעדית .מבלי לגרוע מכלליות האמור,
ליבואנים מהם נרכשו כלי הרכב המשועבדים אין כל זכויות בכלי הרכב המשועבדים.

4.3

כי הנכסים המשועבדים אינם משועבדים ,ממושכנים ,מומחים בדרך כלשהי או מעוקלים לזכות
אחרים ונקיים מכל זכות אחרת לטובת צד ג') ,למעט זכויותיהם של החוכרים או השוכרים על פי
הסכמי החכירה ו/או השכירות בקשר לשימוש ברכבים המשועבדים במהלך תקופת
החכירה/השכירות שלהם ,כנגד ביצוע תשלומים לחברה ,לפי העניין וכן  ,לגבי חוכרים בלבד ,הזכות
לרכוש את כלי הרכב בסיום תקופת החכירה ,ככל שזכות כאמור ניתנה ללקוח הרלוונטי( )"זכויות
הלקוחות"(.

4.4

כי לא רשום שעבוד צף על כלל נכסיה מכוחו עליה לקבל הסכמת הנושה לרישום שעבוד הנכסים
המשועבדים לטובת הנאמן וכי היא רשאית לשעבד את הנכסים המשועבדים לטובת הנאמן כאמור
בהסכם שעבוד ואגרת חוב זו ,בכפוף לכך שזכויות הלקוחות תישמרנה ולא תפגענה.

4.5

לא למכור ,ולא לשעבד ולא למשכן בכל אופן ודרך ולכל מטרה שהיא את הנכסים המשועבדים,
בזכויות שוות ,נחותות או עדיפות לשעבוד עלפי הסכם שעבוד ואגרת חוב זה ולא להעביר ,לא
להמחות ולא למסור את הנכסים המשועבדים או כל חלק מהם )למעט במהלך עסקיהן הרגיל
כמפורט במפורש בשטר הנאמנות ובהסכם שעבוד ואגרת חוב זה( ,ולא להרשות לאחר לעשות פעולה
מהפעולות הנ"ל.

4.6

כי לא תנקוט בהליכים כלשהם בקשר עם הנכסים המשועבדים שיש בהם לפגוע בזכויות מחזיקי
אגרות החוב ו/או הנאמן לפי הסכם שעבוד אגרת חוב זו ושטר הנאמנות ,ובכלל זה ביכולתם לממש
את הבטוחות.

4.7

הממשכנת מתחייבות בזה ,כל אחת לחוד ,לעמוד בכל הוראות שטר הנאמנות המתייחסת אליהן
ולקיימן במלואם ובמדויק.
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4.8

מבלי לגרוע מכל האמור בהסכם שעבוד זה ובשטר הנאמנות ,הממשכנת מסכימה כי שעבוד הנכסים
המשועבדים על ידה לפי הוראות הסכם שעבוד זה מבטיח את הסכומים המובטחים ,ובכלל זה את
כל התחייבויותיה של החייבת בשטר הנאמנות ,ללא הגבלה בסכום ועד לשווי הנכסים המשועבדים
הרשומים ע"ש הממשכנת .מובהר כי למרות האמור לעיל הממשכנת לא תהיה מחויבת כלפי מחזיקי
אגרות החוב אלא עד כדי התחייבויותיה על פי הסכם שעבוד זה ו/או שטר הנאמנות.

4.9

כל עוד לא נפרעו הסכומים המובטחים במלואם ,יישארו כל התחייבויות הממשכנת בתוקפן המלא,
וזאת גם במקרה של הסדר חובות ,פשיטת רגל או פירוק של החייבת ,לרבות פשרה או הסדר על ידי
בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החייבת ,וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם
אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איזו מזכויותיהם כלפי החייבת .הממשכנת מוותרת בזאת מראש
על כל זכויות או טענות שחוק הערבות ,תשכ"ז) 1967-או כל הוראת חוק שתבוא במקומו( )להלן
בסעיף זה" :חוק הערבות"( מעניקים לה ,ובכלל זה על זכויות ,פטורים והפטרים מכוח סעיפים ,6 ,5
)7ב( 11 ,8 ,ו)15-א( לחוק הערבות.

4.10

סמוך לאחר שייוודע על כך לממשכנת ,להודיע לנאמן על כל מקרה של הטלת עיקול ,נקיטת פעולות
הוצאה לפועל או הגשת בקשה למינוי כונס נכסים על הנכסים המשעובדים או על חלקם .כמו כן,
לאחר שנודע על כך לממשכנת ,להודיע מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן )עבור מחזיקי
אגרות החוב( לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים
כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה או חלק מאלה ,וכן לנקוט מיד על חשבונה של
הממשכנת לנקוט בכל האמצעים הסבירים הדרושים לשם ביטול העיקול ,פעולת ההוצאה לפועל או
מינוי כונס הנכסים ,לפי המקרה.

4.11

הממשכנת מסכימה כי זכויות חזרה לחייבת שיהיו לה לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר לחוב,
תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ,בנוסף ,הממשכנת מוותרת על כל זכות לקבל בהעברה או
להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החייבת לנאמן והיא לא תבצע כל פעולה שתכליתה
להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות ,אך לא רק ,תביעה והוכחת חוב בפשיטת רגל ,פירוק או
הסדר תשלום אחר ,בקשר לחייבת ,וזאת על אף כל תשלום שיבוצע על ידה בקשר לסכומים
המובטחים.

4.12

לעשות ולהורות ,בין היתר ,לחברות בנות ,קשורות וכלולות ,על חשבונה של הממשכנת ,ככל שיהיה
דרוש ,וסביר בנסיבות העניין ,על מנת שכוחו של השעבוד שנוצר בזה על הנכסים המשועבדים יהיה
תקף כלפי צדדים שלישיים ,לרבות נושים אחרים – קיימים או עתידיים  -של הממשכנת ויגבר על
זכויותיהם בכל הנוגע לנכסים המשועבדים ,ובמיוחד ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,לגרום
לכך שהשעבוד הנוצר בזה וכל תיקון לשעבוד האמור )ולשם מניעת ספק מובהר בזה ,כי שום תיקון
כאמור לא יעשה אלא בהסכמתו מראש ובכתב של הנאמן בהתאם להוראות שטר הנאמנות לרבות
לפי החלטת אסיפת מחזיקים שייכנס הנאמן כדי לקבל את הוראותיה כיצד לפעול בעניין זה ,והנאמן
ו/או המחזיקים לא ישאו באחריות כלשהי עם השיהוי שעלול להיגרם עקב כך( יירשם בכל מרשם
נדרש שהוא וכן לחתום על כל מסמך שלדעת הנאמן יהיה דרוש לצורך ביצוע של כל רישום כאמור.

4.13

כי אין כל מגבלה או מניעה על פי מסמכי ההתאגדות של הממשכנת ליצירת השעבודים לטובת
הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ,כך שיהיו תקפים ברי מימוש.

4.14

כפוף להוראות כל דין ,אין כל מגבלה או מניעה על הממשכנת לחתום על הסכם שעבוד זה ולביצוע
כל התחייבויותיה על פיו.
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5

מימוש הבטוחות
5.1

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים אם וככל שיחול אירוע מהאירועים הקבועים
בעניין זה בשטר הנאמנות אשר בעקבותיו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או מומשו בטוחות
ולעשות שימוש בכספים הנובעים ממימוש הנכסים המשועבדים בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

5.2

הנאמן רשאי לממש את הנכסים המשועבדים בכל סדר שימצא לנכון .למען הסר ספק מובהר בזאת,
כי אין במימוש של בטוחה כלשהי כדי לפגוע או לגרוע מזכויותיו של הנאמן בקשר עם כל בטוחה
אחרת הקיימת ושתהיה קיימת לטובתו.

5.3

הנאמן יהיה רשאי לממש את הנכסים המשועבדים ,כולם או חלקם ,באמצעות בית המשפט ו/או
באמצעות לשכת ההוצאה לפועל בין היתר באמצעות מינוי כונס נכסים ,או כונס נכסים ומנהל.

5.4

מובהר כי הרכבים המשועבדים ,כולם או חלקם מוחכרים או מושכרים ו/או יוחכרו או יושכרו
בעתיד ללקוחות החייבת ו/או הממשכנת וכי מימוש השעבוד על הרכבים המשועבדים יהיה כפוף
לזכויות החוכרים ו/או השוכרים על פי הסכמי החכירה/שכירות שנחתמו עימם ,לרבות זכויות
השימוש ואופציית הרכישה ככל שניתנה כזו.

5.5

מבלי לגרוע מכלליות האמור ,החייבת ו/או הממשכנת ימציאו לנאמן ,על פי דרישתו הראשונה
העתק של כל מסמך רלוונטי בקשר עם הנכסים המשועבדים הדרוש לצורך ביצוע תפקידיו של
הנאמן או כונס הנכסים ובלבד שמדובר במסמך שהשגתו אינה כרוכה בהשקעת משאבים בלתי
סבירים על ידי החייבת ו/או הממשכנת ואין בה כדי להוות סוד מסחרי .יובהר כי העתקים של
הסכמי חכירה ייחשבו כמסמכים רלבנטיים.

6

הסרת השעבודים מעל הנכסים המשועבדים
השעבודים יוסרו מעל הנכסים המשועבדים כולם או חלקם ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות.

7

מהות הבטוחות
7.1

השעבוד הניתן לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( על פי הסכם שעבוד זה הינו בעל אופי
מתמיד ויישאר בתוקף עד לסילוק מלוא הסכומים המובטחים והכל בהתאם להוראות שטר
הנאמנות.

7.2

ניתנו ו/או תינתנה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( בטוחות נוספות או אחרות לפירעון
הסכומים המובטחים ,תהיינה כל הבטוחות מצטברות ובלתי תלויות זו בזו והן לא תשפענה על
בטוחות אחרות קיימות ו/או שתהיינה קיימות בידי הנאמן או מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( ולא
תושפענה מהן ,וכן לא יהיה בקיומן של בטוחות נוספות כדי למנוע או לעכב את מימוש הנכסים
המשועבדים על פי הסכם שעבוד זה.

7.3

היה ויתפשר הנאמן או ייתן ארכה או הקלה לחייבת ,ישנה הנאמן התחייבות מהתחייבויות החייבת
בקשר לסכומים המובטחים ,היה וישחרר או יוותר על בטוחות אחרות שניתנו לו לטובת המחזיקים
– לא ישנו דברים אלה את מהות השעבודים שנוצרו על פי אגרת חוב זו וכל הבטוחות וההתחייבויות
של המשעבדת שאגרת חוב זו חלה עליהן תשארנה בתוקף מלא.
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8

שונות
8.1

שטר הנאמנות נחשב ככלול בהסכם שעבוד זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו ויראו את כל הוראותיו
ככלולות בהסכם שעבוד זה.

8.2

בכל מקרה שתתגלה סתירה או אי התאמה בין הוראות הסכם שעבוד זה והוראות שטר הנאמנות
יגברו הוראות שטר הנאמנות .את שטר הנאמנות ואת הסכם שעבוד זה ייקראו כמשלימים האחד
את השני )במקשה אחת(.

8.3

הכתובת של הממשכנת הינה כמפורט במבוא להסכם שעבוד זה או כל כתובת אחרת בישראל,
שעליה תודיע לנאמן במכתב בדואר רשום ,אשר את קבלתו יאשר הנאמן בכתב .על משלוח הודעות
על הסכם שעבוד זה יחולו הוראות סעיף 25לשטר הנאמנות.

8.4

על הסכם שעבוד זה יחול הדין הישראלי .הצדדים קובעים בזה את העיר תל אביב יפו למקום
השיפוט הבלעדי ,לכל צרכי הסכם שעבוד זה.

8.5

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,כל ההוצאות ,הכרוכות בהוצאה לפועל של השעבוד ,יחולו על
החייבת ובכלל זה ,שכר טרחה לעורכי-דין ,כפי שיקבע על-ידי המשרד להוצאה לפועל או על-ידי
בית-המשפט.

8.6

כל ויתור ,שינוי ,ארכה והימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד מי מהצדדים לגבי אי קיום התחייבות של
מי מהצדדים ,לא יחשב כויתור של אותו צד על זכות כלשהי ,אלא אם כן נעשו במפורש ובכתב.

8.7

בהסכם שעבוד זה ,ייחשב המונח "ממשכנת" ,ככולל את נעבריה .המונח "הנאמן" ,ייחשב ככולל את
הבאים מכוח הנאמן.

8.8

כל שינוי בהסכם שעבוד זה ייעשה במסמך בכתב חתום על ידי הצדדים.

ולראיה באנו על החתום:

______ בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

אישור
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ _____  ,מאשר בזאת כי ה"ה __ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם זה בשם
_______בע"מ וכי חתימתם מחייבת את החברה הנ"ל .עוד הריני לאשר כי כל ההחלטות הנדרשות לשם יצירת
ורישום השעבוד נשוא ההסכם דלעיל ,התקבלו כדין בהתאם למסמכי ההתאגדות של החברה.

תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד

אישור יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
הח"מ ,יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ ,מתחייבת לפעול בהתאם להתחייבויותיי המפורטות בהסכם שעבוד זה.
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____________________
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,מ_____  ,מאשר בזאת כי ה"ה ___ ______ו ,______ -חתמו בפני על הסכם שעבוד
זה בשם יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ וכי חתימתם מחייבת את יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ עוד הריני
לאשר כי נתקבלו כדין כל ההחלטות והאישורים הדרושים על פי כל דין לצורך ביצוע ההחלטה הנ"ל.

תאריך___________ :

_______________
_____ ,עו״ד
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נספח  – 2התחייבות חברת בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות
לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ

אנו הח"מ __________ ,בע"מ ,ח.פ ,______ .מסכימות ומתחייבות ,בין היתר בהתאם להחלטות
הדירקטוריון שהתקבלו ביום _______ ,כי נקיים את הוראות שטר הנאמנות מיום  29במאי ")2017שטר
הנאמנות"( בכל הקשור אלינו .אנו מסכימות ומתחייבות בהתחייבות בלתי חוזרת לשעבד לטובת הנאמן
בעבור מחזיקי אגרות החוב את הנכסים המשועבדים כהגדרתם בשטר הנאמנות( להבטחת התחייבויות
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה )"אגרות
החוב"( ובכללן להבטחת הפירעון המלא והמדויק של אגרות החוב .ידוע לנו כי התחייבותנו זו הינה בלתי
חוזרת הואיל וניתנה להבטחת זכויות צדדים שלישיים .מובהר כי התחייבותנו זו מוגבלת לנכסים
המשועבדים בלבד והתמורה שתתקבל בגינם ,וכי בשום מקרה לא יהיו מחזיקי אגרות החוב רשאים
לתבוע מאיתנו כל סכום אחר ו/או נוסף אותו תהיה חייבת החברה למחזיקי אגרות החוב ואשר יהיה
מעבר לאותם נכסים משועבדים .עוד מובהר כי אין באמור לעיל משום מתן התחייבות על ידינו לשעבד
את זכויותינו בנכסים אחרים לרבות במקרה בו החברה תידרש או תבקש להעמיד בטוחות נוספות ו/או
חלופיות על פי שטר הנאמנות .מובהר כי האמור לעיל עומד בבסיס התחייבותנו זו .כמו כן הרינו לאשר כי
דירקטוריון ________ בע"מ ,ח.פ ____ .מצא כי העמדת הנכסים המשועבדים להבטחת התחייבויות
החברה הינה לטובתנו .כמו כן כל עוד לא נפרעו הסכומים המובטחים במלואם וכן כל עוד לא נפרעו
אגרות החוב במלואן ,יישארו כל התחייבויותינו בתוקפן המלא ,וזאת גם במקרה של הסדר חובות,
פשיטת רגל או פירוק של החברה ,לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של
החברה וגם אם ישונו או יתוקנו תנאי שטר הנאמנות וגם אם מחזיקי אגרות החוב יוותרו על איזו
מזכויותיהם כלפי החברה.
אנו מוותרות בזאת מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות ,תשכ"ז) 1967-או כל הוראת חוק
שתבוא במקומו( )להלן בנספח זה" :חוק הערבות"( מעניקים ,ובכלל זה על זכויות ,פטורים והפטרים
מכוח סעיפים )7 ,6 ,5ב( 11 ,8 ,ו)15-א( לחוק הערבות.
אנו מסכימות כי זכויות חזרה לחברה שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר לחוב וכן כל זכות
לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידינו ו/או על ידי החברה לטובת הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב ,תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
בנוסף ,אנו מוותרות על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החברה
לנאמן ולא נבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות כלשהן בבטוחות הללו לרבות ,אך לא רק ,תביעה
והוכחת חוב בפשיטת רגל ,פירוק או הסדר תשלום אחר ,בקשר לחברה ,וזאת על אף כל תשלום שיבוצע
על ידן בקשר לסכומים המובטחים .על אף האמור לעיל ,נהיה זכאיות להגיש תביעה ו/או הוכחת חוב
בהליכי חדלות פרעיון )לרבות הסדר( בקשר עם כל תשלום שיבוצע על ידינו בקשר עם אגרות החוב ,ככל
ויבוצע ,ובלבד שיצויין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן.
התחייבות זו אינה עומדת בסתירה להחלטות הח"מ ו/או להסכמים עליהם היא חתומה.
לכל המונחים בהתחייבותנו זו אשר לא הוגדרו במפורש תהא המשמעות שניתנה להם בשטר הנאמנות.
_________________________

__________ בע"מ ,ח.פ____ .
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אני הח"מ _______ ,עו"ד ,מאשר כי התחייבות זו נחתם על ידי מורשי החתימה של ________ בע"מ,
ח.פ ,("_____") _____ .באמצעות ה"ה ___________ וחתימתם בצירוף חותמת או על גבי שמה
המודפס מחייבת את __________ בקשר עם שטר נאמנות זה בהתאם למסמכי ההתאגדות שלה.כן
הריני לאשר כי התקבלו במוסדות ____ בע"מ כל ההחלטות הנדרשות על פי הדין ומסמכי ההתאגדות
שלה.
______________ ,עו"ד
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נספח 3
]נוסח תיקון להסכם שעבוד[
תיקון להסכם שעבוד ואגרת חוב בדבר הוספת/גריעת כלי רכב לשעבוד
שנערך ונחתם ביום __ בחודש __ שנת ____

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ1

בין:

מס' ח.פ 51-180907-1
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"החברה"(;

לבין :יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
מס' ח.פ __________
מרחוב המסגר  ,10אזור תעשייה צפוני ,לוד
)"פתרונות תחבורה"(

לבין :רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
ח.פ51-519222-7 .
מרח' יד חרוצים  ,14תל אביב
)"הנאמן"(

הואיל

והנאמן משמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( שהנפיקה החברה על פי שטר נאמנות מיום
 29במאי ") 2017שטר הנאמנות"(;

והואיל

ביום ______ חתמו החברה ופתרונות תחבורה על הסכם שעבוד עם הנאמן ולפיו נרשם שעבוד
לטובת הנאמן אצל רשם החברות כשעבוד מס' __ על רכבים ,אשר פרטיהם צוינו ברשימת הרכבים
המשועבדים שצורפה כנספח א' להסכם השעבוד )"הסכם השעבוד"(;

והואיל

והצדדים מעוניינים לתקן את הסכם השעבוד בדרך של עדכון רשימת הרכבים המשועבדים שצורפה
כנספח א' להסכם השעבוד )"הרשימה"( כמפורט להלן ורישום תיקון משפטי לשעבודים;
לפיכך מותנה ומוסכם כדלהלן:

1

במקרה של שעבודים על ידי חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות  -יותאמו פרטי החברה הבת
במקום פרטיה של פתרונות תחבורה בע"מ ותתווסף חתימתה של קרדן רכב בשולי התיקון בדומה להסכם השעבוד
המקורי )נספח 1א לשטר הנאמנות(.
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 .1בנוסף לרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' להסכם השעבוד ,פתרונות תחבורה משעבדת לטובת
הנאמן בשעבוד קבוע ראשון בדרגה ויחיד ללא הגבלה בסכום וכן בהמחאה ראשונה ויחידה ללא הגבלה
בסכום ,על דרך השעבוד את כל הרכבים המפורטים ברשימת הרכבים המשועבדים המצורפת כנספח א'1
לתיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו את הרכבים אשר בטור הבעלות מצוין כי הן בבעלותה ,לרבות
כל הזכויות הנלוות אליהן ו/או הקשורות בהן כמפורט בסעיף  2להסכם השעבוד .לאור האמור ,מתוקן
בזה הסכם השעבוד באופן שהרכבים המשועבדים המפורטים בנספח א' 1יתווספו לרשימה ,באופן
שהשעבוד וכל יתר תנאי הסכם השעבוד לרבות הוראות שטר הנאמנות יחולו לכל דבר ועניין גם ביחס
לרכבים המפורטים בנספח א' 1והזכויות לקבלת התשלומים על פי הסכמי החכירה ו/או השכירות בגין
הרכבים הנ"ל והכל כמפורט בהסכם השעבוד.
 .2בנוסף ולאחר רישום השעבוד על הרכבים המפורטים בנספח א' 1מוסכם להסיר את השעבוד מכל
הרכבים המפורטים בנספח א' 2המצ"ב לכתב תיקון זה ומהווה חלק בלתי נפרד הימנו.
 .3החברה ופתרונות תחבורה מצהירות ומתחייבות כי הצהרותיהן והתחייבויותיהן בסעיף  4להסכם
השעבוד ,תקפות לתאריך חתימת כתב תיקון זה .ביתר תנאי השעבוד והסכם השעבוד לא יחול כל שינוי.
כתב תיקון זה מהווה חלק בלתי נפרד מהסכמי השעבוד.

ולראיה באנו על החתום:

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
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נספח 4
]נוסח מכתב שחרור  -יודפס על נייר המכתבים של הנאמן[

לכבוד
משרד הרישוי

ג.א.נ,.
הנדון :בקשה לביטול רישום שעבוד על רכב מספר רישוי ___
הרשום ע"ש יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ

הרינו לאשר בזאת כי אין לנו התנגדות לביטול רישום השעבוד על הרכב בנדון.
אנו מתחייבים בזאת להודיע על ביטול הרישום כחוק אצל רשם החברות.

בכבוד רב,
________________________
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
על-ידי ___________________
תפקיד ___________________

*

במקרה של רכב הרשום על שם חברה בת משעבדת בהתאם לסעיף  5.2.5לשטר הנאמנות  -יש להשלים
את שם החברה הבת במקום פרטיה של יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ.
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נספח 5

כתב ערבות
תאריך_______ :

לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ )"הנאמן"(
כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :כתב ערבות

בקשר עם הנפקת אגרות החוב )סדרה ב'( של יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"אגרות החוב" ו" -החברה",
בהתאמה( שתונפקנה )ככל שתונפקנה( על בסיס הודעה משלימה מכוח תשקיף להשלמה שפורסם ביום
__________ על ידי החברה ושטר הנאמנות מיום ________  ,2017בין החברה לביניכם )"שטר הנאמנות"( אנו
ערבים כלפיכם וכלפי מחזיקי אגרות החוב ,באופן בלתי חוזר ,בערבות אוטונומית בלתי מסויגת וללא כל תנאי
)למעט אלה המנויים בכתב ערבות זה( ,המוגבלת בסכום ההתחייבותי של אגרות החוב ,אשר אינה ניתנת לשינוי
אלא באותם התנאים שבהם ניתן לשנות את שטר הנאמנות ,לקיום כל התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות
החוב במועדן ,לרבות לביצוע המלא והמדויק של כל תשלום בו חייבת החברה לכם ו/או למחזיקי אגרות החוב
)סדרה ב'( ,הנוכחיים והעתידיים ,בהתאם להוראות שטר הנאמנות על נספחיו לרבות תשלום מלוא החוב בגין
אגרות החוב בגין קרן ,ריבית )לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול( והפרשי הצמדה ולרבות התחייבות החברה
לתשלום סכומים נוספים למחזיקי אגרות החוב במסגרת פדיון מוקדם )מלא או חלקי( ,ככל שיבוצע וכן הוצאות
ושכר טרחת הנאמן יועציו ובאי כוחו כמפורט בשטר הנאמנות ,לרבות שיפוי הנאמן על ידי החברה )"ההתחייבויות
המגובות"(.
על כתב ערבות זה יחולו התנאים הבאים:
.1

הגדרות
מושגים ומונחים בכתב ערבות זה יפורשו בהתאם למשמעות המיוחסת להם בגוף כתב ערבות זה.

.2

תוקף הערבות
.2.1

כתב ערבות זה יהיה בתוקף החל ממועד הנפקת אגרות החוב למחזיקי אגרות החוב על ידי החברה
)"מועד התחילה"( ועד לתום  21ימי עסקים ממועד הפירעון הסופי של ההתחייבויות המגובות .ככל
שלא תונפקנה אגרות החוב מכל סיבה שהיא ,יהא כתב ערבות זה בטל מעיקרו.

.2.2

לא יהא בשום שינוי במבנה ,בהון או בבעלות על החברה ו/או שינוי שם ו/או שינוי מעמד משפטי של
החברה כדי לפגוע בכתב ערבות זה ו/או כדי לגרוע מאחריותנו על-פי כתב ערבות זה ,תהא סיבת השינוי
אשר תהא.

.2.3

ערבותנו זו וכן כל זכויותיכם על פיה הינן נוספת ובלתי תלויות בבטוחות נוספות שיינתנו )אם וככל
שיינתנו( למחזיקי אגרות החוב ו/או לכם ,מכח שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקונים לו )ככל שיהיו(,
ולא תגרע בכל אופן מכל בטוחה אחרת שניתנה למחזיקי אגרות החוב ו/או לכם.

 .2.4ערבות זו הינה מתמדת על פי אופיה ומהותה ,והיא תחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו ו/או במקומנו
)לרבות נאמנים ,מפרקים וכונסי נכסים( עד שהנאמן יאשר לנו בכתב כי כתב ערבות זה בוטל או עד
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שתבוטל ערבותנו בהתאם לאמור בכתב ערבות זה.

.3

חילוט הערבות
.3.1

ערבות זו תהיה ניתנת לחילוט במקרים הבאים) :א( במקרה שבו החברה לא עמדה בביצוע תשלום
כלשהו מתוך ההתחייבויות המגובות עד למועד התשלום הקבוע לגבי אותו תשלום וכן לא ביצעה את
אותו תשלום תוך  14ימים מהמועד הקבוע לגבי אותו תשלום )"תשלום שלא בוצע" ו" -מועד התשלום
הקבוע" ,בהתאמה( תהא הערבות ניתנת לחילוט אך ורק ביחס לתשלום שלא בוצע )"חילוט ערבות
חלקי"( ויתרת התשלומים הנכללים בהתחייבויות המגובות יעמדו לפירעון במועד המקורי הקבוע
לתשלומם על פי שטר הנאמנות .ביצוע תשלום על ידינו בגין חילוט ערבות חלקי ייחשב כקיום התשלום
שלא בוצע מבלי שהדבר יהווה הפרה של שטר הנאמנות וכן לא יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של
אגרות החוב ו/או מימוש בטוחות; או )ב( במקרה שאגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי על פי תנאי
שטר הנאמנות ומלוא יתרת ההתחייבויות המגובות לא שולמה על ידי החברה תוך  7ימי עסקים
מהמועד שבו הנאמן הודיע לחברה על ההחלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי )אלא אם
הגישה החברה בקשה לבית משפט בישראל ,שעניינה ביטול או שינוי או עיכוב ביצוע ההחלטה בדבר
העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב ,שאז ימנו שבעת ימי העסקים כאמור בסעיף זה לעיל ,רק לאחר
המועד בו החלטת בית המשפט המוסמך בבקשה האמורה תהפוך לחלוטה וההחלטה להעמיד את
אגרות החוב לפירעון מיידי ,תיוותר על כנה( ,תהא הערבות ניתנת לחילוט ביחס למלוא יתרת
ההתחייבויות המגובות )"חילוט ערבות מלא"(.

 .3.2בקרות אירוע כאמור בסעיף )3.1א( לעיל ,ימסור הנאמן הודעה בכתב ליו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות
תחבורה בע"מ ,הערבה הח"מ )"פתרונות תחבורה"( על דבר תשלום שלא בוצע ובדבר חילוט הערבות
בנוסח המצורף כנספח א' לכתב ערבות זה )"הודעת אי תשלום"(.
 .3.3בקרות אירוע כאמור בסעיף )3.1ב( לעיל ובחלוף  7ימי העסקים המנויים בסעיף )3.1ב( לעיל ,ימסור
הנאמן הודעה בכתב לפתרונות תחבורה ,בדבר העמדת יתרת ההתחייבויות המגובות לפירעון מיידי
ובדבר חילוט הערבות בנוסח המצורף כנספח ב' לכתב ערבות זה )"הודעת חילוט מלא"(.
 .3.4ככל שתתקבל הודעת אי תשלום או הודעת חילוט מלא )"הודעת החילוט"( מהנאמן אנו נשלם לנאמן
לטובת מחזיקי אגרות החוב ,כפי שיורה לנו הנאמן ,בתוך  10ימי עסקים ממועד מסירת הודעת
החילוט )"מועד התשלום הנדחה"( ,את הסכום שחולט מכוח ערבות זו בהתאם לתנאיה וכפי שיפורט
בהודעת החילוט וזאת מבלי שתידרשו לבסס את דרישתכם או להוכיחה ומבלי שיהיה עליכם לנקוט
תחילה נגד החברה בצעדים כלשהם לגביית החוב לרבות הליכים למימוש בטוחות שיינתנו לכם על ידי
החברה ,ככל שיינתנו .אפילו נקטתם בצעדים כלשהם נגד החברה והליכים אלה טרם הסתיימו ,יהא
עלינו לשלם לכם את החוב כאמור על פי הוראות כתב ערבות זה ולא נהיה רשאים לדחות את התשלום
עד לסיום הצעדים שננקטו .למען הסר ספק מובהר ומוצהר בזה במפורש ,כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד
בתוקפה ותחול גם על חובותיה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו
נשלחה לנו הודעת חילוט .בסעיף זה יראו כוויתור הערב על דרישה מן החייב בהתאם להוראות סעיף 8
לחוק הערבות ,התשכ"ז") 1967-חוק הערבות"(; בהקשר זה מובהר ,כי העברת התשלומים לידי הנאמן
מאת פתרונות תחבורה על-פי ערבות זו ,תיחשב כביצוע התשלום בפועל למחזיקי אגרות החוב )ובכלל
זה לעניין חישוב ריבית וריבית פיגורים ,ככל שיהיו כאלו(.
 .3.5מובהר ,כי עם מסירת הודעת אי תשלום בכתב מהנאמן כאמור בסעיף  3.2לעיל ,יידחה התשלום בפועל
לגבי סכום הקרן ו/או הריבית של אגרות החוב שביחס אליו ניתנה הודעת אי התשלום על-ידי הנאמן,
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כפי שנקבע בשטר הנאמנות ,למועד התשלום הנדחה ,ודחייה כאמור לא תחשב הפרה של שטר
הנאמנות ולא תהווה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי .החל ממועד אי ביצוע התשלום שלא
בוצע על-ידי החברה ,סכום התשלום שלא שולם )בגין קרן ו/או ריבית של אגרות החוב( יישא ריבית
)לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתחול( בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .3.6ערבות זו הינה להבטחת ההתחייבויות המגובות .לפיכך ,מובהר כי התחייבותנו מכוח הערבות תפחת
בגובה סכום התשלומים שישולמו על ידינו ,בגין תשלום על חשבון איזה מההתחייבויות המגובות .כמו
כן ,אם ערבות זו חולטה חילוט ערבות חלקי ,תופחת התחייבותנו מכוח ערבות זו בהתאם בסך הסכום
שחולט ושולם על ידינו על חשבון ההתחייבויות המגובות ,וההתחייבויות המגובות תפחתנה בהתאמה.
מאידך ,היה והחברה תבחר להרחיב את סדרת אגרות החוב ,בין אם בוצעו תשלומים על חשבון קרן
אגרות החוב לפני כן ובין אם לאו ,אזי תוגדל התחייבותנו מכוח ערבות זו בהתאמה מבלי שתידרש לכך
הסכמתנו.
הצהרות והתחייבויות נוספות של הערבה
 .3.7אנו מאשרים כי ספרי הנאמן וחשבונותיו מקובלים עלינו ,וישמשו ראיה לכאורה לכל פרטיהם ,לרבות
ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הנוגע לחובות החברה למחזיקי אגרות החוב ו/או להתחייבויות
המגובות ,ולכל עניין אחר הקשור לערבות זו.
 .3.8התחייבותנו כאמור במסמך זה מהווה גם התחייבות לטובת הנאמן ,כמוטב )כמובנו בפרק ד' לחוק
החוזים )חלק כללי( ,התשל"ג ,(1973-ומקנה לנאמן את הזכות לדרוש מאתנו את מימוש הערבות
כמפורט במסמך זה לעיל וכמפורט בשטר הנאמנות.
.3.9

אנו מוותרים בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות או כל הוראת חוק שתבוא במקומו
ו/או כל דין מעניקים ובכלל זה על זכויות פטורים והפטרים מכח סעיפים )5ב()5 ,ג()7 ,6 ,ב( 11 ,8 ,ו-
)15א( לחוק הערבות .מובהר ,למען הסר ספק ,כי כל ההתחייבויות המגובות תיחשבנה לצורך ערבותנו
זו ,ככשרות ,בעלות תוקף ובלתי ניתנות לערעור.

 .3.10ערבות זו תמשיך לעמוד בתוקפה ולא תיפגע עקב כל הסדר חובות ,פשיטת רגל ,פירוק או כינוס נכסים
של החברה ,לרבות פשרה או הסדר על ידי בית משפט או פשרה או הסדר אחר של החברה ולרבות
מינוי נאמן ו/או כונס נכסים ו/או מפרק ו/או בעל תפקיד אחר לחברה ,למעט פשרה או הסדר של
החברה עם מחזיקי אגרות החוב ,אשר במסגרתו יוסכם בין היתר על גובה הסכום המובטח שאז
תותאם ערבות זו בדרך של שינויה כאמור בסעיף  1לכתב ערבות זה לעיל ו/או על ביטול הערבות.
 .3.11אנו מוותרים על כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות כלשהן שהועמדו על ידי החברה לנאמן.
כמו כן אנו מסכימים כי זכויות חזרה לחברה שיהיו לנו לפי חוק הערבות או לפי כל דין בקשר עם
תשלומנו על פי ערבות זו וכן כל זכות לקבל בהעברה או להשתתף בבטוחות נוספות כלשהן שיועמדו על
ידי החברה ככל שיועמדו ,לטובת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב ,תהיינה נחותות ונדחות לזכויות
מחזיקי אגרות החוב על פי שטר הנאמנות ועד שלא תיפרענה מלוא ההתחייבויות המגובות אנו לא
נהיה רשאים לדרוש מהחברה )גם לא בתביעה שכנגד או על דרך של קיזוז( ,או לנקוט בצעדים אחרים
כלשהם כנגד החברה ,או להגיש הוכחת חוב למפרקים או לנאמנים או בעלי תפקיד דומה בחברה או
לבצע כל פעולה שתכליתה להשיג זכויות בבטוחות כאמור בקשר עם כל סכום אשר שילמנו או נדרשנו
לשלם לכם מכח ערבות זו ,וזאת על אף האמור בסעיף  9לחוק הערבות אלא רק לאחר שהחברה פרעה
את חובה באופן מוחלט וסופי למחזיקי אגרות החוב .על אף האמור לעיל ,אנו נהיה זכאים להגיש
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תביעה ו/או הוכחת חוב בהליכי חדלות פירעון )לרבות הסדר( בקשר עם כל תשלום שבוצע על ידינו
בקשר עם ההתחייבויות המגובות ,ככל שיבוצע ,ובלבד שיצוין בהן מפורשות כי זכויותינו על פיהן
תהיינה נחותות ונדחות לזכויות הנאמן ומחזיקי אגרות החוב .התחייבויותינו ואחריותנו לפי כתב
ערבות זה תישאר במלוא תוקפה ולא תיפגע בכל צורה ואופן שהם ,למרות ארכה ,דחייה ,שינוי או
הקלה אחרת שתינתן לחברה ,אם תמצאו לנכון ,בביצוע התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות ,כל עוד
לא נפרעו אגרות החוב של החברה במלואן או כל עוד לא הופטרה החברה מהחוב בהסכמתם של
מחזיקי איגרות החוב או כל עוד החברה לא תמלא את כל התחייבויותיה על פי תנאי אגרות החוב
ושטר הנאמנות ,למעט אם הוסכם אחרת על ידכם במסגרת מתן הארכה ,הדחייה ,השינוי או ההקלה
האחרת שניתנה כאמור לחברה וערבות זו תותאם בדרך של שינויה כאמור בסעיף  1לכתב ערבות זה
לעיל או תבוטל.
 .3.12ערבותנו לא תפגע מחמת כל פגם ,פסול או טענה אחרת הנוגעת לסכום המובטח או לכל מסמך או
הסכם הקשור אליו או אם נמצא פסול ו/או פגם ו/או ליקוי בחובות החברה ו/או בכל מסמך שנחתם
ו/או שיחתם על ידי החברה )בקשר עם אגרות החוב(.
 .3.13למען הסר ספק מובהר ,כי אין בכתב ערבות זה כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויותיה וחובותיה של
החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או כדי לפגוע בכל דרך מזכותכם ו/או מזכות מחזיקי אגרות החוב
לגבות כל סכום שיגיע להם מאת החברה.
 .3.14מובהר ומוצהר בזה במפורש ,כי ערבותנו זו תמשיך לעמוד בתוקפה כלפי הנאמן ותחול גם על כל
חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר המועד שבו נשלחה לנו הודעת חילוט ,וכן
תחול גם על כל חובות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב שייווצרו לאחר פירעון התשלומים או חלקם,
כל זאת עד שהנאמן יאשר כי הערבות הסתיימה.

.4

אישורים והיתרים
.4.1

אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,אינם עומדים
בסתירה או בניגוד לפסק דין ,צו ,הנחיות או הוראות של בית משפט ,גוף מעין שיפוטי או רשות
מוסמכת כלשהי ,וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם ,התחייבות או הבטחה כלשהם שאנו צד להם.

.4.2

אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,נעשו בהתאם
למסמכי ההתאגדות שלנו ,כי נתקבלו במוסדותינו המוסמכים כל ההחלטות התקפות הנדרשות לצורך
ההתקשרות בהתחייבות זו ,וכי אנו רשאים על פי כל דין ו/או הסכם ליתן את ההתחייבויות נשוא כתב
ערבות זה ועל פי תנאיו וכי החותמים בשמנו על כתב ערבות זה מוסמכים לעשות כן וחתימתם ,בצירוף
החותמת של חברתנו או שמה המודפס מחייבים אותנו לכל דבר ועניין.

.5

זכויות הנאמן
 .5.1אתם תהיו רשאים בכל עת ומבלי שיהיה עליכם להודיע לנו על כך:
א .להקטין את חובות החברה ו/או להגדילם ו/או לחדשם ו/או להעמידם לפרעון מיידי ו/או לערוך
בהם ו/או בתנאיהם כל שינוי אחר ,בכפוף להוראות שטר הנאמנות על נספחיו ותיקוניו )כפי שיהיו
מעת לעת אם וככל שיהיו( ובכפוף לאמור בכל דין  -בין על פי פשרה ו/או ויתור ו/או מחילה ו/או
מתן ארכה או הנחה ו/או הסכם ו/או הסדר ביניכם לבין החברה ובין בכל דרך אחרת ומכל סיבה
שהיא;
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ב .להחליף ,לחדש ,לשנות ,לתקן ,לשחרר ,לממש או להימנע מלממש בטוחות ו/או ערבויות ו/או
זכויות כלשהן שניתנו ו/או שיינתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב להבטחת הסכום המובטח ,כולו או
חלקו;
ג .לגרום לשינוי ו/או לאי מילוי של כל חיוב המוטל על החברה בקשר לחובות החברה ו/או לסכום
המובטח.
בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל ,ואפילו נגרם על ידי כך נזק ,תישאר ערבותנו זו בתוקפה ,לא תיפגע
ולא תשונה ,ואחריותנו והתחייבויותינו על פיה לא תיגרענה ולא תיפגענה בכל צורה ואופן שהם ,ובלבד
שלא תחול עלינו מתוקף ערבותנו זו חבות העולה על חבות החברה כלפיכם.
 .5.2לא תחול עליכם כל חובה להודיע לנו על כל שינוי ו/או פגם בחובות החברה ו/או בבטוחה כלשהי ו/או
להודיע לנו על כל הפרה ו/או התיישנות ו/או ויתור ו/או פשרה עם החברה.

.6

הודעות
.6.1

כל הודעת חילוט על פי כתב התחייבות וערבות זה תישלח בכתב לכתובת הרשומה שלנו ,אשר למועד
זה הנה .__________________ :אנו מתחייבים להודיע לכם על כל שינוי בכתובתנו האמורה.

 .6.2הודעת חילוט כאמור שתשלח בדואר רשום תיחשב שהגיעה למענה  72שעות מעת משלוחה.
 .6.3כל הודעה מטעמנו לנאמן תימסר באותו אופן שעל החברה למסור הודעות לנאמן כמפורט בסעיף 25
לשטר הנאמנות.

.7

שונות
 .7.1הדין החל על כתב ערבות זה ונספחיו הינו הדין הישראלי בכל עניין שלא נזכר בכתב ערבות זה וכן בכל
מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין כתב ערבות זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין
הישראלי.
 .7.2מקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בכתב ערבות זה הוא בבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-
אביב בלבד.
 .7.3כותרות הסעיפים בכתב ערבות זה נועדו לנוחות בלבד ,ואין להן ולא ינתן להן משקל כלשהו לצורכי
פרשנות כתב ערבות זה או כל הוראה מהוראותיו.
 .7.4בכתב ערבות זה לשון רבים  -גם יחיד במשמע ,וכן להיפך; וכל האמור במין זכר  -אף מין נקבה במשמע
וכן להיפך.
 .7.5כל ויתור ,שתיקה ,הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי על ידכם או על ידי מחזיקי
אגרות החוב ,במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותינו על פי כתב ערבות זה לא ייחשבו
כויתור על זכות כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב הקיימת בהתאם לתנאי אגרות החוב
ו/או שטר הנאמנות על תוספותיו ותיקוניו )כפי שיהיו מעת לעת אם וככל שיהיו(.
 .7.6ערבותנו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא ,למעט המחאה של הנאמן את זכויותיו על-פי
כתב ערבות זה לכל צד שלישי אשר יחליפו בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב.
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בכבוד רב,

יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה
בע"מ

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____________ ,המשמש כיועץ המשפטי של יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
)"פתרונות תחבורה"( ,מאשר כי התקשרותה של פתרונות תחבורה בכתב הערבות דלעיל אושרה כנדרש בכל
מוסדותיה המוסמכים וכי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של פתרונות תחבורה והחלטות שהתקבלו באורגנים
של פתרונות תחבורה ,ה"ה _____ ו_______ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פתרונות תחבורה ,וחתימתם על
כתב ערבות זה מחייבת את פתרונות תחבורה כמפורט במסמך זה לעיל.

_______________________
גיא כשר ,עו"ד

הח"מ ,פתרונות תחבורה מסכימה לאמור בכתב הערבות ומאשרת את האמור בו ככל שהדבר נוגע אליה;
________________________________
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד _____ ,המשמש כיועץ המשפטי של יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ )"פתרונות
תחבורה"( ,מאשר כי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של החברה והחלטות שהתקבלו באורגנים של פתרונות
תחבורה ,ה"ה ____________ו__________ מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פתרונות תחבורה ,וחתימתם על
כתב ערבות זה מחייבת את פתרונות תחבורה כמפורט במסמך זה לעיל.
______________

_______ ,עו"ד
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נספח א' לכתב ערבות
לכבוד
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
___________,
___________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות להבטחת מלוא התחייבויות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות
החוב )סדרה ב'( של החברה  -הודעת אי תשלום

ניתנת לכם בזאת הודעה בדבר אי ביצוע תשלום של החברה על פי הוראות סעיף  3.2לכתב ערבות שניתן על ידיכם
למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'( שהונפקו על ידי החברה מכוח שטר נאמנות שנחתם בינינו לבין החברה מיום ]---
[ ב]") [----שטר הנאמנות"(.

נא להעביר סך של _________________ ש"ח לזכות חשבון מס' ________________ בבנק
______________ סניף ___ )__________________ (IBNעל שם הנאמן וזאת לא יאוחר מיום _______.

בכבוד רב,
רזניק פז נבו נאמנויות רכב בע"מ
העתק :יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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נספח ב' לכתב ערבות
לכבוד
יו.טי.אס  -יוניברסל פתרונות תחבורה בע"מ
___________,
___________
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות להבטחת מלוא התחייבויות יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ )"החברה"( למחזיקי אגרות
החוב )סדרה ב'( של החברה  -הודעת חילוט מלא

ניתנת לכם בזאת הודעה על פי הוראות סעיף  3.3לכתב הערבות שניתן על ידיכם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(
של החברה ,כי אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה שהונפקו מכוח שטר נאמנות בינינו לבין החברה מיום ] [---ב]--
 [-הועמדו לפירעון מיידי והחברה לא פרעה את מלוא החוב בגין אגרות החוב )סדרה ב'( כאמור )"שטרהנאמנות"(.
נא להעביר סך של _________________ ש"ח ,לזכות חשבון מס' ________________ בבנק
______________ סניף ___ )__________________ (IBNעל שם הנאמן וזאת לא יאוחר מיום _______.

בכבוד רב,
] [----בע"מ

העתק:
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ
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נספח  - 31שכ"ט נאמן

החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר נאמנות זה ,כמפורט להלן:
 .1בגין כל שנת נאמנות בה יהיו אגרות חוב במחזור ,ישולם לנאמן שכר טרחה שנתי בסך של  25,000ש"ח .כל
אימת שתבוצע ,לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה ,הנפקה של אגרות חוב נוספות מאותה הסדרה ,או
שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת ,יגדל שכר הטרחה השנתי של הנאמן בסכום המשקף את מלוא שיעור
הגידול בנפח הסדרה וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות.
הסכומים על פי סעיף  1זה לעיל יקראו להלן" :השכר השנתי".
 .2בנוסף על האמור בסעיף  1לעיל ,אם תבקש החברה לבצע פעולות על פי שטר הנאמנות של שחרור ו/או החלפת
כלי רכב משועבדים– ) (1עד  500רכבים לרבעון )ללא תלות במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות
שתבוצענה( ,תשלם החברה לנאמן שכר טרחה נוסף וקבוע בגובה של  1,500ש"ח; ) (2מעל  500רכבים לרבעון
)ללא תלות במספר בקשות השחרור שתוגשנה או הפעולות שתבוצענה( ,תשלם החברה לנאמן תוספת של 2.5
ש"ח לכל כלי רכב משוחרר/מוחלף; החישוב יבוצע אחת לרבעון – בתום  10ימי עסקים מתום הרבעון.
 .3במידה ופקעה כהונת הנאמן ,כאמור בשטר הנאמנות ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום
מינויו של הנאמן החלופי .במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין
החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לאגרות החוב .האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שנת הנאמנות
הראשונה ביחס אליה ישמש הנאמן נאמן.
 .4בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.
"הוצאות סבירות" – סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו
על פי שטר זה ובכלל זה :הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין
שליחויות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת מומחה ,שתוזמן על
פי שטר הנאמנות ,ייתן הנאמן ,ככל שיתאפשר בהתאם לנסיבות ,הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת
מומחה כאמור.
 .5בגין השתתפות באסיפת בעלי מניות של החברה )גם במקרה שלא היה קוורום ,וכן בגין השתתפות בכל
אסיפה נדחית( ,ישולם לנאמן שכר של  600ש"ח בתוספת החזר הוצאות.
 .6מבלי לפגוע בכלליות האמור בנספח זה לעיל ,יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של  600ש"ח ,בעבור
כל שעת עבודה שתידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן )הכל בכפוף להוראות
שטר הנאמנות( ,ולרבות:
 9.1פעולות הנובעות מהפרה של שטר הנאמנות על ידי החברה;
 9.2פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי
אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;
 9.3פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע ,לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר הנאמנות בקשר עם
זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן ,לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי
שטר הנאמנות ,לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר הנאמנות ולרבות בשל
השתתפות באספות מחזיקי אגרות חוב;
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 9.4עבודות מיוחדות )לרבות ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת
החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,בשל שינוי בחוקים ו/או
תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר הנאמנות;
 9.5פעולות בקשר לבדיקה ,פיקוח בקרה ,אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות )כגון :הגבלות על חופש הפעולה
של החברה ,שעבוד נכסים וכד'( ,שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה,
בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון :ביצוע תשלומים לפי תנאי אגרות
החוב( כלפי מחזיקי אגרות החוב.
 .7שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים לחברה )או
כונס נכסים ומנהל( ,או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.
 .8לכל הסכומים האמורים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.
 .9כל הסכומים האמורים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הנפקת אגרות החוב ,אך בכל
מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכומים הנקובים בשטר זה.
 .10כל הסכומים האמורים בהצעה זו ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות החוב.
 .11השכר השנתי המפורט בסעיף  1לעיל וכן שכר הנאמן בגין פעולות מיוחדות והחזר ההוצאות הסבירות ,ישולם
לח"מ בתוך  30ימי עסקים מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם.
 .12אם יחולו שינויים בדין ו/או בהוראות החוק ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על פעולתו
כנאמן )לרבות שינויים לפיהם יידרש הנאמן לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דו"חות נוספים(
מתחייבת החברה לשאת בכל ההוצאות הסבירות שיגרמו לנאמן בשל כך ,לרבות שכ"ט סביר בגין פעולות
אלו.
 .13במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן 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 המוענקות לו על פי שטר הנאמנות כאמור בנספח זה ,אם וככל שאלו יהיו ,והחברה לא עשתה כן,
הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור בסעיף 9
לשטר הנאמנות ,ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב לפחות שלושה ) (3ימים מראש.
 .14מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב)א (1או 35יד)ד( לחוק ניירות ערך ,יישאו
המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו
מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.
נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה
תבצע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות
לנאמן.
 .15ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של
הנאמן ,תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.
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.1

הגדרות
למונחים המצוינים במדיניות התגמול תובא הפרשנות הקבועה להם בחוק החברות ,התשנ"ט-
) 1999כפי שיעודכן מעת לעת( ,אלא אם נאמר במפורש אחרת.
מבלי לגרוע מכלליות האמור ,במדיניות תגמול זו תהא למונחים הבאים המשמעות שלצדם
והכל בהתאם להקשר הדברים ולפי העניין:
"החברה"

יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ.

"ועדת
התגמול"

כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

"חוק
החברות"

חוק החברות ,התשנ"ט ,1999-כפי שיעודכן מעת לעת.

"מדיניות
התגמול"

מדיניות התגמול של החברה כמפורט במסמך זה ,כפי שתעודכן מעת לעת,
באישור האורגנים המוסמכים של החברה.

"מענק
פרישה"

מענק ,תשלום ,גמול ,פיצוי או כל הטבה אחרת הניתנים לנושא משרה בזיקה
לסיום תפקידו בחברה.

"משכורת
חודשית"

עלות שכר חודשית למעביד ,בתוספת התנאים הסוציאליים וההטבות הנלוות
ו/או סך דמי ניהול המשולמים במסגרת התקשרות החברה בהסכמי ניהול עם
נושא המשרה ,לפי המקרה.

"נושא
משרה"

כהגדרת מונח זה בחוק החברות.

"תנאי כהונה תנאי כהונה והעסקה של נושא משרה ,לרבות מתן פטור ,ביטוח ,התחייבות
לשיפוי או שיפוי לפי היתר שיפוי ,מענק פרישה ,וכל הטבה ,תשלום אחר או
והעסקה"
התחייבות לתשלום כאמור ,הניתנים בשל כהונה או העסקה של נושא המשרה
בחברה.
"תקנות
הגמול"

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,תש"ס.2000 -
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 .2כללי
מטרת מסמך זה הינה לקבוע את מדיניות התגמול לנושאי המשרה בחברה ,בהתאם להוראות
חוק החברות ,הוראות הדין הרלוונטיות ,האסטרטגיה של החברה ומטרותיה.
יובהר ,כי אין במסמך זה כדי להקים כל זכות לנושאי משרה ו/או לעובדי החברה ו/או לכל צד
שלישי אחר אשר מדיניות התגמול חלה לגביהם .ההוראות הקבועות ו/או אשר תקבענה
בהסכמי העסקה אישיים שאושרו כדין גוברות על הוראות מדיניות תגמול.
מדיניות התגמול קובעת תקרות למרכיבי התגמול השונים ולפיכך במקרה שנושא משרה יקבל
תגמול נמוך מהתגמול על-פי מדיניות זו ,לא ייחשב הדבר כסטייה או כחריגה ממדיניות
התגמול של החברה.
אין במדיניות התגמול כדי לגרוע מהוראותיהם של תנאי כהונה והעסקה אשר אושרו טרם
אישורה של מדיניות התגמול.
נושאי המשרה יהיו רשאים ,לפי שיקול דעתם ,לוותר על רכיב תגמול כלשהו ,באופן חד פעמי
או לתקופה מסוימת ,וזאת מבלי לגרוע מזכאותם ליתר תנאי הכהונה וההעסקה ומבלי לגרוע
מזכאות נושא המשרה לקבלת רכיב התגמול עליו הוא ויתר עם תום תקופת הוויתור.
החברה רשאית לשנות את מדיניות התגמול בכל עת ,בכפוף להוראות הדין.
המדיניות מנוסחת בלשון זכר מטעמי נוחות בלבד והיא מיועדת לחול על נשים וגברים כאחד,
ללא הבדל וללא אפליה.

 .3מטרות מדיניות תגמול
מדיניות התגמול נועדה לשרת מספר מטרות עיקריות:
.3.1

תמיכה בקידום מטרות החברה ,חוסנה ,יציבותה ,תוכניות העבודה שלה ומדיניותה
בראיה ארוכת טווח.

.3.2

שימור נושאי משרה איכותיים בחברה לטווח ארוך ויצירת תמריצים לשיפור
ביצועיהם.

.3.3

הגברת תחושת ההזדהות של נושאי המשרה עם החברה ופעילותה.

.3.4

יצירת זהות אינטרסים בין נושאי המשרה של החברה לבעלי המניות בחברה ,בכפוף
לטובת החברה.

.3.5

העלאת שביעות הרצון והמוטיבציה של נושאי המשרה לקידום עסקיה של החברה
לטווח ארוך תוך ניהול סיכונים מושכל ומבוקר.

.3.6

יצירת מסגרת כללית אחידה וברורה שתאפשר לחברה את היכולת לקבוע תכנית
תגמול אישית לכל אחד מנושאי המשרה ,על בסיס עקרונות המשותפים לכולם ותוך
התאמה לניסיונו ,מאפייני התפקיד של נושא המשרה וביצוע התפקיד על ידו.
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 .4השיקולים המנחים בקביעת מדיניות התגמול
השיקולים העיקריים אשר הנחו את החברה בקביעת מדיניות התגמול ,הינם ,בין היתר:
.4.1

קידום מטרות החברה ,תכנית העבודה שלה ומדיניותה בראייה ארוכת טווח.

.4.2

יצירת תמריצים ראויים לנושאי המשרה בחברה ,בהתחשב ,בין השאר ,במדיניות ניהול
הסיכונים של החברה.

.4.3

גודל החברה ,רווחיותה ואופי פעילותה.

.4.4

לעניין תנאי כהונה והעסקה הכוללים רכיבים משתנים – תרומתו של נושא המשרה
להשגת יעדי החברה ולהשאת רווחיה ,בראייה ארוכת טווח ובהתאם לתפקידו של
נושא המשרה.

 .5רכיבי התגמול הכולל
התגמול הכולל של כל נושא משרה ,יכול שיהיה בנוי ממספר מרכיבים כך שכל מרכיב מתגמל
אותו עבור מרכיב שונה של תרומתו לחברה.
תנאי הכהונה והעסקה לנושא משרה חדש ייקבעו ,בהתאם למדיניות התגמול ,במהלך המשא
ומתן לקליטתו לתפקיד בחברה.
הממונה על נושא המשרה המיועד יוכל לקבוע את תנאי הכהונה והעסקה על פי מדיניות
התגמול .למען הסר ספק ,תנאי העסקה והכהונה של נושא המשרה יאושרו בהתאם להוראות
הדין.
הסכמי ההעסקה לא יהיו מוגבלים בתקופה קצובה ,למעט הסכמי ההעסקה המוגבלים על פי
דין .עם זאת החברה תהיה רשאית להביא לסיומם ,מכל סיבה שהיא ,תוך מתן הודעה מראש
אשר תוגדר בהסכם ההעסקה ובהתאם למדיניות התגמול.
רמת השכר שתקבע ,תביא לידי ביטוי את כישוריו של נושא המשרה המיועד )כגון :ניסיון ,ידע,
מומחיות ,השכלה ,כישורים יוצאי דופן וכיו"ב( ,מידת התאמתו לדרישות התפקיד אותו מיועד
למלא ,תחומי האחריות והסמכות שהוא נושא ,הסכמי תגמול קודמים של נושא המשרה,
הסכמי תגמול אחרים הקיימים או שהיו קיימים בחברה ,על פי קבוצת השוואה באותו מועד
ודיני העבודה להם כפופה החברה.
לנושאי משרה המספקים לחברה שירותים במסגרת הסכם שירותים עם חברה בשליטתם,
התשלום יבוצע בחשבונית ויגלם בתוכו את השכר החודשי ואת התנאים הנלווים וההטבות
)למעט החזר הוצאות והטבות כלל חברתיות( ,כך שלא יחול שינוי בעלות הכוללת לחברה.1

 1יובהר כי גם נושאי משרה המועסקים במתכונת של הסכם ניהול יהיו זכאים לימי חופשה בהם אי התייצבותם לעבודה לא
תהווה הפרה של הסכם הניהול.
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.5.1

הרכיב הקבוע
החברה תשלם שכר ראוי והוגן לנושאי המשרה ,אשר יאפשר שמירה על תחרותיות
בגיוס ושימור כוח אדם איכותי לתפקידי הניהול הבכירים.
החברה רשאית לקבוע את היקף ההעסקה של כל נושא משרה בהתאם לצרכיה.
בשל היות נושא המשרה בעל תפקיד ניהולי בכיר ,כמשמעותו בחוק שעות עבודה
ומנוחה ,לא יחול חוק שעות עבודה ומנוחה על נושאי המשרה ולפיכך לא יהיה זכאי
לתגמול עבור עבודה בשעות נוספות או בזמן המנוחה השבועית.
החברה רשאית ,בהתאם לשיקול דעתה ,לאשר הצמדה של רכיב התגמול הקבוע,
לעלייה במדד המחירים לצרכן.
מנכ"ל

2

המשכורת החודשית של המנכ"ל לא תעלה על  200אלפי ש"ח ברוטו לחודש עבור 100%
משרה.
סמנכ"לים
המשכורת החודשית של הסמנכ"לים לא תעלה על  100אלפי ש"ח ברוטו לחודש עבור
 100%משרה.
כללי
במקרה בו נושא משרה יועסק בחברה שלא במסגרת משרה מלאה ,המשכורת כאמור
לא תעלה על חלקה היחסי של מסגרת המשרה מהתקרה כאמור.
התקרות לעיל תהיינה צמודות לעליית מדד המחירים לצרכן.3
חריגה של עד  5%מעל לתקרה המצוינת בטבלה לא תחשב לחריגה או לסטייה
מהוראות מדיניות התגמול ,כפוף לכל דין.
תשלום שנתי נוסף
החברה תהא רשאית לקבוע כי נושא משרה יהיה זכאי לתשלום שנתי נוסף בגובה
משכורת חודשית נוספת ,אשר תשולם בסוף כל שנה קלנדרית.

.5.2

תנאים נלווים והטבות נוספות לנושאי משרה למעט דירקטורים שאינם מועסקים על
ידי החברה
במסגרת תנאי כהונה והעסקה של נושאי המשרה בחברה )לרבות אלה הקשורים עם
החברה בהסכם ניהול ,בשינויים המחויבים( ,נכללים תנאים נלווים והטבות בהתאם
לדין ולנהוג בשוק ובחברה.

 2למועד זה המנכ"ל מכהן כיו"ר הדירקטוריון ואינו זכאי לגמול נוסף בגין כהונתו כיו"ר דירקטוריון.
 3מדד המחירים לצרכן שפורסם בגין חודש מאי .2017
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התנאים הנלווים כוללים בין היתר ,חופשה ,הבראה ,הפרשות לתגמולים ולפיצויים
הפרשה לקרן השתלמות ואובדן כושר עבודה .החברה רשאית להעמיד לזכות נושא
המשרה ,לצורך מילוי תפקידו ,רכב ,טלפון נייד ,מחשב נישא ,וכיו"ב ,כפי שתקבע
הנהלת החברה.
כמו כן ,החברה רשאית לקבוע כי היא תישא בהוצאות הכרוכות בתנאים נלווים אלה,
כולם או חלקם ,לרבות גילום המס בגינם.
החברה רשאית לקבוע בהתקשרותה עם נושא המשרה כי היא תישא בחלק או בכל
הוצאות נושא המשרה אשר נדרשו לצורך מילוי תפקידו ,לרבות טלפון ,אינטרנט ,לינה
)בארץ ומחוצה לה( ,אש"ל ,אירוח ,הוצאות נסיעה בארץ ובחו"ל ,עיתונים ,ספרות
מקצועית ,דמי חברות בארגון מקצועי ,ביטוח אחריות מקצועית ,והוצאות נוספות ככל
שיהיו.
החברה רשאית להעניק לנושא משרה הטבות נוספות ,בסכומים לא מהותיים ,וזאת
בהתאם לנהוג ולמקובל לכלל עובדי החברה ,כגון :שי לחגים ו/או אירועים אישיים,
נופשים והשתלמויות וכד' )"הטבות כלל חברתיות"(.
החברה תהיה רשאית להעמיד הלוואות לנושאי המשרה ,באופן שהריבית על ההלוואה
או ההלוואות שתינתנה לא תפחת מהריבית כפי שתיקבע על פי תקנות מס הכנסה
לעניין זה.

.5.3

ביטוח ,פטור ושיפוי
ביטוח
החברה תבטח את נושאי המשרה ,ובכללם נושאי משרה ודירקטורים שהינם בעלי
השליטה .בתוך כך ,כל עוד גבול אחריות המבטח במסגרת כל פוליסה שתירכש לא
יעלה על סך של  50מיליון דולר ארה"ב ,בגין תביעה אחת ובמצטבר על פי הפוליסה,
תהיה רשאית החברה להתקשר במהלך העסקים הרגיל לתקופות כפי שתקבענה על ידי
ועדת התגמול של החברה ובכפוף להוראות הדין בפוליסות ביטוח אחריות דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ובחברות בנות פרטיות של החברה כפי שתהיינה מעת לעת ,ובה
יכללו כלל הדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה ,ובלבד שהפרמיה השנתית
בה תישא החברה בגין כל תקופת ביטוח לא תעלה על סך של  50אלפי דולר ארה"ב.
כמו כן ,תכלול הפוליסה כיסוי לחברה עצמה בתביעות ני"ע ) (Entity Coverבגבול
אחריות בסך שלא יעלה על  6מיליון דולר ארה"ב בגין תביעה אחת ובמצטבר לכל
תקופת הביטוח .כמו כן ,תהיה רשאית החברה להתקשר בפוליסת ביטוח מסוג Run
 Offבאותם גבולות ותנאים כאמור לעיל.
פטור מאחריות
החברה תהא רשאית להעניק לנושאי המשרה ,לרבות לדירקטורים ולנושאי משרה
שהינם בעל שליטה בחברה או קרובם של בעל שליטה כאמור ,או שלבעל שליטה
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בחברה עניין אישי בהענקה להם ,בכפוף להוראות כל דין ותקנון החברה ,פטור מכל
אחריות בשל כל נזק שייגרם לו ,בין במישרין ובין בעקיפין ,עקב הפרת חובת הזהירות
של נושא המשרה כלפיה בפעולותיו בתוקף תפקידו כנושא משרה ,בכפוף להוראות הדין
ובכפוף לקבלת אישורים על פי דין.
שיפוי
החברה תהא רשאית להעניק התחייבות לשיפוי מראש לכל נושאי המשרה ,לרבות
לדירקטורים ולנושאי משרה שהינם בעל שליטה בחברה או קרובם של בעל שליטה
כאמור ,או שלבעל שליטה בחברה עניין אישי בהענקה להם ,בתוקף תפקידים כנושאי
משרה בחברה ,בכפוף למגבלות ולאישורים הקבועים בדין.
סכום השיפוי המרבי שתישא בו החברה על-פי כתבי השיפוי אשר הוענקו ו/או יוענקו
לנושאי משרה בחברה )"מחזיקי כתב השיפוי"( ,במצטבר ,לא יעלה על סכום השווה
לשיעור של  25%מההון העצמי של החברה לפי דוחותיה הכספיים האחרונים
)השנתיים או הרבעוניים( של החברה שפורסמו לפני תשלום סכום השיפוי בפועל
)"סכום השיפוי המרבי"( ,וזאת בנוסף לסכומים שישולמו )אם וככל שישולמו( לנושא
המשרה מכוח פוליסת ביטוח לאחריות נושאי משרה.

.5.4

תנאי סיום כהונה והעסקה
 .5.4.1הודעה מוקדמת
במקרה של סיום העסקה של נושא משרה ,תינתן הודעה מוקדמת כפי שייקבע
בהסכם העבודה האישי .תקופת ההודעה המוקדמת לא תעלה בכל מקרה על 6
חודשים )ולא תפחת מהנדרש על פי כל דין(.
במהלך תקופת ההודעה המוקדמת יהיה נושא המשרה מחויב להמשיך
בתפקידו ,אלא אם כן החברה תוותר על עבודתו בפועל ,ובלבד שבמקרה
כאמור ישולם לנושא המשרה התגמול המגיע לו בגין תקופת ההודעה
המוקדמת.
 .5.4.2פיצויי פיטורין
עם סיום עבודת נושא משרה בחברה )מכל סיבה שהיא ,למעט בנסיבות בהן
ניתן לשלול פיצויי פיטורין על פי דין( ,ישוחררו לטובת נושא המשרה כל
הכספים שנצברו בקופות  /קרנות הפנסיה ובביטוחי המנהלים שנוהלו על ידי
החברה על שמו )"הקופות"( .במקרה שהסכום הצבור בקופות )ביחס לרכיב
הפיצויים בלבד( יהיה נמוך מהסכום שנושא המשרה היה זכאי לו על פי דין ,לו
היה זכאי לפיצויי פיטורים על-פי דין ,ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו
רשאים לאשר תשלום השלמת פיצויים ,וזאת גם במקרה של התפטרות.
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ועדת התגמול והדירקטוריון יהיו רשאים לאשר מראש ,כחלק מתנאי העבודה
של נושא משרה ,או במועד סיום העבודה ,פיצויי פיטורין מוגדלים בגובה של
עד  50%נוספים מהמשכורת החודשית האחרונה.
 .5.4.3מענק הסתגלות
במקרה של סיום העסקה ,החברה רשאית לשלם לנושא המשרה משכורת
חודשית בגין תקופת הסתגלות של עד  6חודשים .תקופת ההסתגלות תחל
לאחר תום תקופת ההודעה המוקדמת )או לפני כן במידה והחברה בחרה לותר
על עבודתו בפועל של נושא המשרה בתקופת ההודעה המוקדמת( .במהלך
תקופת ההסתגלות יתקיימו יחסי עובד-מעביד בין החברה לבין נושא המשרה
ונושא המשרה לא יהיה רשאי לעבוד בכל עבודה אחרת.
בכל מקרה ,מענק הסתגלות לא יוענק לנושא משרה אם הלה התפטר או פוטר,
בנסיבות השוללות את הזכות לקבל פיצויי פיטורין על פי דין.
 .5.4.4מענק פרישה
החברה רשאית להעניק לנושא משרה ,בהתאם להחלטת ועדת התגמול
ודירקטוריון החברה ,מענק חד פעמי של עד  1מיליון ש"ח.
מענק פרישה כאמור יאושר ,ככל שיאושר רק לנושא משרה אשר הועסק בפועל
על ידי החברה במשך עשר שנים לפחות.
יובהר ,כי לצורך קביעת סכום מענק הפרישה לנושא משרה כאמור ,יילקחו
בחשבון על ידי ועדת תגמול ודירקטוריון החברה תנאי העסקתו במועד
הפרישה ,הוותק שלו בחברה ,ביצועי החברה בתקופת הכהונה ,תרומתו לה
ונסיבות פרישתו.
בכל מקרה ,מענק פרישה לא יוענק לנושא משרה אם הלה התפטר או פוטר,
בנסיבות השוללות את הזכות לקבל פיצויי פיטורין על פי דין.
 .5.4.5אי תחרות
החברה רשאית להעניק לנושא משרה תשלום עבור הימנעות מתחרות עם
החברה ,עד תקרה של  3משכורות חודשיות ברוטו ,בכפוף לאישור ועדת
התגמול והדירקטוריון.

.5.5

תגמול משתנה  -מענק
תנאי סף למענק
תשלום המענק השנתי לנושאי משרה מותנה בכך שהרווח השנתי הממוצע ,בשלוש
השנים שקדמו למועד אישור המענק כאמור ,יעמוד על סך של  10מיליון ש"ח לפחות
)"תנאי הסף"(.
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"הרווח השנתי" משמעו – הרווח השנתי של החברה לפני מס ,על-פי כללי חשבונאות
מקובלים ,כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים המאוחדים והמבוקרים של החברה.

מנכ"ל
המנכ"ל זכאי למענק שנתי בשיעור של  1.7%מהרווח השנתי של החברה.
תקרה למענק  -בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי המנכ"ל לקבל בשנה
מסוימת לא יעלה על סך של  18משכורות חודשיות.
סמנכ"לים שהינם בעלי שליטה או קרוביו
החברה תהא רשאית לשלם ,לסמנכ"ל שהינו מבעלי השליטה או קרוביו ,מענק שנתי,
בשיעור של  0.5%מהרווח השנתי של החברה.
תקרה למענק  -בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי סמנכ"ל לקבל בשנה
מסוימת לא יעלה על סך של  7משכורות חודשיות.
סמנכ"לים שאינם בעלי שליטה או קרוביו
בכפוף לאישור האורגנים המוסמכים ,רשאית החברה להעניק מענק שנתי לסמנכ"לים,
כנגזרת מרווחי החברה ,אשר ככלל ,יתבסס על מדדים כמותיים ושיקול דעת מנכ"ל.
יובהר ,כי המענק השנתי כאמור ,יכול שיתבסס כולו על שיקול דעת מנכ"ל וזאת חלף
ו/או בנוסף למענק אשר יתבסס על מדדים כמותיים.
התקרה למענק  -בכל מקרה סכום המענק השנתי שיהא זכאי סמנכ"ל לקבל בשנה
מסוימת לא יעלה על סך של  7משכורות חודשיות.
למען הסר ספק ,יובהר כי התקרות לעיל אינן כוללות מענקי הסתגלות ו/או פרישה ככל
שיוענקו כאמור במדיניות התגמול.
הפחתת סכומי המענק על-פי שיקול דעת דירקטוריון החברה
הדירקטוריון יהיה רשאי מטעמים מיוחדים להפחית או לבטל את סך המענק כאמור,
לכלל הסמנכ"לים או לסמנכ"ל מסוים ,לאחר קבלת המלצת ועדת התגמול.
התחייבות להשבת סכומים מתוך המענק ששולם לנושאי המשרה
במקרה בו יתוקנו דוחותיה הכספיים המאוחדים והמבוקרים של החברה לשנה כלשהי,
במהלך שלוש שנים שלאחר מועד פרסומם ,באופן שלו היה סכום המענק ,שהגיע לנושא
המשרה בגין אותה שנה ,מחושב בהתאם לנתונים המתוקנים ,היה מקבל נושא המשרה
מענק בסכום אחר ,תשלם החברה לנושא המשרה או ישיב נושא המשרה לחברה ,לפי
העניין ,את ההפרש בין סכום המענק שקיבל לזה שהיה זכאי לו עקב התיקון האמור.
יובהר ,כי האמור לא יחול במקרה של תיקון הדוחות הכספיים כתוצאה משינוי
במדיניות החשבונאית של החברה ו/או כללים חשבונאיים.
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כמו כן ,במקרה והתיקון בדוחות הכספיים כאמור בוצע עקב מעשה ו/או מחדל שנעשה
על ידי נושא משרה כלשהו ,לא תחול מגבלת הזמן האמורה לעיל )קרי  -שלוש השנים
שלאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים( ביחס לחובת נושא המשרה האמור להשבת
המענק או כל חלק ממנו.
מענק מיוחד לסמנכ"לים
המנכ"ל יהיה רשאי להמליץ ,מעת לעת ,על מענק בגין פעילות מיוחדת שאינה פעילות
שוטפת ,כגון ביצוע פרויקטים ייחודיים ו/או עמידה באתגרים בלתי צפויים ו/או עבור
ביצועים יוצאי דופן ותרומה מיוחדת להשגת יעדי החברה ,אשר לגביו לא יחולו
הוראות תכנית המענקים השנתית ,לרבות תנאי הסף.
מתן מענק מיוחד כפוף לאישור ועדת התגמול והדירקטוריון .המענק המיוחד לא יעלה
בשנה קלנדרית על  3משכורות חודשיות לסמנכ"ל.

.5.6

היחס בין מרכיבי חבילת התגמול של נושאי המשרה
בקביעת התגמול הכולל של נושא המשרה יילקח בחשבון היחס בין רכיבים קבועים
ורכיבים משתנים של התגמול.
רכיב התגמול תלוי הביצועים ,של נושאי המשרה בחברה לא יעלה על  60%מסך
התגמול השנתי של נושא המשרה.
היחס בפועל בין מרכיבי חבילת התגמול יהיה בהתאם לרמת הביצועים במדדים
המשפיעים על התגמול המשתנה.

.5.7

יחסי תגמול פנימיים
החברה רואה חשיבות רבה בתגמול נושאי המשרה עבור תרומתם להצלחתה העסקית
לאורך זמן ובהתחשב בתחומי האחריות והסמכות הנרחבים המוטלים עליהם .כן רואה
החברה חשיבות בשמירה על יחסים ראויים וסבירים בין התגמול הכולל של נושאי
המשרה לזה של שאר עובדי החברה ,לרבות עובדי הקבלן המועסקים אצל החברה
)כהגדרת מונח זה בחוק החברות( ,ככל שקיימים )ביחד " -עובדי החברה"(.
בהתאם ,כאשר יבחנו וועדת התגמול והדירקטוריון את אישור תנאי הכהונה והעסקה
של נושאי המשרה בחברה ,הם ייבחנו ,בין היתר ,גם את היחס בין עלות תנאי הכהונה
וההעסקה של נושא המשרה שתנאי העסקתו מובאים לאישור לבין עלות השכר
הממוצע והחציוני של שאר עובדי החברה ואת השפעתו על יחסי העבודה בחברה.
"עלות שכר" משמעו כל תשלום בעד ההעסקה ,לרבות הפרשות מעסיק ,תשלום בעד
פרישה ,מענקים ,רכב והוצאות השימוש בו ,וכל הטבה או תשלום אחר.
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בקביעת מדיניות התגמול ,נבחן היחס שבין התגמול הכולל עבור כל נושא משרה ,לבין
השכר של שאר עובדי החברה )כולל עובדי קבלן( ,ובפרט לשכר הממוצע ולשכר החציוני
של שאר עובדי החברה )כולל עובדי קבלן( )"יחסי התגמול"(.

לפי נתוני התגמול לשנת  2016היחסים האמורים הינם כדלקמן:
יחס בין תגמול כולל
לשכר ממוצע

יחס בין תגמול כולל
לשכר חציוני

תפקיד
יו"ר

5.1

6.4

מנכ"ל

14.3

17.7

ממוצע סמנכ"לים

6.7

8.3

בקביעת מדיניות התגמול ,נבחנה השפעתם האפשרית של יחסי התגמול כאמור על
תנאי ויחסי העבודה בחברה ,ולהערכת ועדת התגמול והדירקטוריון יחסי התגמול אשר
נובעים מיישום מדיניות תגמול זו הינם ראויים וסבירים בהתחשב באופייה של
החברה ,גודלה ,תמהיל כח האדם המועסק בה ותחום העיסוק שלה.

.5.8

שינוי לא מהותי בתנאי כהונה והעסקה
שינוי לא מהותי בתנאי הכהונה של נושא משרה )שאינו בעל שליטה או קרוביו( הכפוף
למנכ"ל החברה ,כאמור בסעיף )272ג( לחוק החברות ,בגבולות הקבועים במדיניות
התגמול ,עשוי להיות מאושר רק בידי המנכ"ל של החברה ובלבד שתנאי הכהונה
תואמים את מדיניות התגמול של החברה .לעניין זה ,שינוי לא מהותי יחשב שינוי אשר
השפעתו על עלות התגמול השנתית הכוללת של נושא המשרה אינה גדולה מ.10% -

 .6שכר דירקטורים
שכרם של דירקטורים חיצוניים ושל דירקטורים שאינם מועסקים על ידי החברה בתפקיד
אחר או מעניקים לה שירותים כנגד קבלת תמורה ,ייקבע בהתאם להוראות תקנות החברות
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש"ס ,2000-ולא יעלה על הגמול המרבי
המותר בתקנות אלו .כמו כן ,דירקטורים כאמור לא יהיו זכאים לתגמול משתנה.
דירקטורים המועסקים על ידי החברה או מעניקים לה שירותים כנגד קבלת תמורה או שהינם
מקבוצת השליטה ,4לא יהיו זכאים לתשלום נוסף ו/או נפרד מהחברה בגין כהונתם
כדירקטורים.
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על פי הסכם הניהול ,נושאת חברת המזרח בתשלום שכר דירקטורים מטעמה בדירקטוריון החברה ,בגין השתתפותם

בישיבות הדירקטוריון וועדותיו.
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 .7מדיניות ,פיקוח ובקרה בדבר יישום מדיניות התגמול
.7.1

הדירקטוריון יקבע את אופן הפיקוח על יישומה הראוי של מדיניות התגמול וכן יהא
בעל הסמכות לפרש את הוראות מדיניות התגמול בכל מקרה של ספק לגבי אופן
יישומה.

.7.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ועדת התגמול והדירקטוריון יבחנו ,אחת לשנה ,את
הצורך לבצע התאמות או שינויים במדיניות התגמול .שינויים או התאמות כאמור ,ככל
שיהיו ,יובאו לאישור בהתאם להוראות הדין.

.7.3

ככל שלאחר מועד אישור מדיניות התגמול בהתאם להוראות החוק ,יקבע בחוק,
בתקנות או בצווים שיוצאו מכוחו הקלות ביחס להוראות הכלולות במדיניות זו ,יראו
בהקלות האמורות ככלולות במדיניות התגמול ,על אף כל הוראה אחרת הקבועה בה,
בכפוף לאישור של ועדת התגמול והדירקטוריון כי יש לראות בהוראות האמורות
ככלולות במדיניות תגמול זו.

.7.4

ככל שימצאו לנכון ,רשאים חברי ועדת התגמול להסתייע ביועצים חיצונים ,לצורך
גיבוש/עדכון מדיניות התגמול ,ופיקוח ובקרה על מדיניות התגמול.

.7.5

ועדת התגמול והדירקטוריון בבואם לבחון ולאשר תנאי כהונה והעסקה של נושא
משרה ,יתייחסו לנתונים שלהלן:
 .7.5.1שוויה הכלכלי של חבילת התגמול כולה ,על כל מרכיביה ,תוך התייחסות
לתוצאותיה העסקיות של החברה ,וככל שחבילת התגמול מבוססת על יעדים,
תוך בחינתם של יעדים אלה.
 .7.5.2השכלה ,כישורים ,מומחיות ,ניסיון מקצועי והישגים של נושא המשרה בחברה
)בתפקיד קיים או קודם(.
 .7.5.3תפקידו של נושא המשרה ,תחומי אחריותו והסכמי שכר קודמים שנחתמו
עמו.
 .7.5.4כלל מרכיבי חבילת התגמול של נושא המשרה ,והיחס בין מרכיבים אלו
ועמידתם בהוראות מדיניות התגמול.

 .8תוקף
מדיניות התגמול תהא בתוקף ממועד אישורה על ידי האורגנים המוסמכים של החברה והיא
תובא לאישור והארכת תוקף על-פי צורך בהתאם להוראות הדין כפי שיהיו באותה עת.
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פרק  - 11חתימות

החברה
יוניברסל מוטורס ישראל בע"מ

________________________

הדירקטורים:
דוד עיני ,יו"ר הדירקטוריון

________________________

מאיר דניאל עיני

________________________

בנימין חגאי גבאי

________________________

אביהו בן-נון

________________________

אייל אליהו האן

________________________
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