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מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")
דוח הצעת מדף
על-פי תשקיף המדף של החברה מיום  4ביוני ,12015 ,אשר תוקפו הוארך על ידי רשות ניירות ערך עד ליום 4
ביוני"( 22018 ,תשקיף המדף") ,ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס"ו"( 2005-תקנות ההצעה") ,החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום
למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ של ניירות הערך המפורטים בדוח זה להלן ("דוח הצעת
המדף" או "דוח ההצעה").
בדוח הצעת מדף זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן צוין
מפורשות אחרת.
.1

ניירות הערך המוצעים
1.1

עד  150מיליון ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך
נקוב כל אחת ,אשר מוצעות בדרך של הרחבת סדרה סחירה ,אשר הונפקה לראשונה מכוח
תשקיף מדף של החברה מיום  29בנובמבר ,32010 ,על פי דוח הצעת מדף מיום 14
בדצמבר ,42010 ,כפי שתוקן ביום  19בדצמבר"( 52010 ,דוח הצעת המדף המקורי").6
אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור נושאות ריבית שנתית קבועה ,מיום הנפקתן ,בשיעור של
 , 3.95%צמודות (קרן וריבית) למדד המחירים לצרכן בגין חודש נובמבר  ,2010כפי
שפורסם ביום  15בדצמבר"( 2010 ,אגרות החוב (סדרה ג')" או "אגרות החוב").
קרן אגרות החוב (סדרה ג') עמדה ועומדת לפירעון בארבעה עשר ( )14תשלומים שנתיים
שווים ,ביום  10בדצמבר החל משנת  2012ועד לשנת ( 2025כולל) ,באופן שכל אחד מ13-
התשלומים הראשונים על-חשבון הקרן הינו בשיעור של  7.14286%מסכום הקרן הכולל,

 1לנוסח תשקיף המדף ,ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ( http://www.magna.isa.gov.ilמס' אסמכתא 2015-01-
.)040014
 2ראו דיווח החברה מיום  25במאי( 2017 ,מס' אסמכתא .)2017-01-053265
 3לנוסח תשקיף המדף ראה אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ( http://www.magna.isa.gov.ilמס' אסמכתא 2010-01-
.)698106
 4מס' אסמכתא2010-01-717948 :
 5מס' אסמכתא2010-01-722925 :
 6סדרת אגרות החוב אשר הונפקה על פי דוח הצעת המדף המקורי הורחבה בהרחבת סדרה על פי דוח הצעת מדף מיום 20
בנובמבר ( 2012מס' אסמכתא ,)2012-01-284505 :כפי שתוקן ביום  25בנובמבר( 2012 ,מס' אסמכתא ;)2012-01-288684 :על
פי דוח הצעה פרטית מיום  16בינואר( 2013 ,מס' אסמכתא ;)2013-01-015555 :על פי דוח הצעה פרטית מיום  29בינואר2013 ,
(מס' אסמכתא ;)2013-01-024825 :על פי דוח הצעה פרטית מיום  25בנובמבר ( 2013מס' אסמכתא ,)2013-01-202734 :כפי
שתוקן ביום  28בנובמבר( 2013 ,מס' אסמכתא ;)2013-01-208374 :ועל פי דוח הצעת מדף מיום  18באוגוסט ( 2015מס'
אסמכתא.)2015-01-099426:

 -2והתשלום האחרון יהיה בשיעור של  7.14282%מסכום הקרן הכולל .התשלום הראשון
בגין קרן אגרות החוב שתונפקנה על פי דוח הצעת מדף זה יחול ביום  10בדצמבר .2017
הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') שולמה ומשולמת בתשלומים חצי שנתיים שווים,
ביום  10ביוני וביום  10בדצמבר של כל אחת מהשנים  2011עד ( 2025כולל) .תשלום
הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף יחול ביום
 10בדצמבר  2017בשיעור של .1.975%
1.2

למועד דוח הצעת המדף ,רשומות למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
("הבורסה")  523,285,583ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').

1.3

תנאי אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות במסגרת דו"ח הצעת המדף זהים לתנאי אגרות
החוב (סדרה ג') שבמחזור .אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על פי דוח הצעת המדף,
תהוונה ,החל ממועד רישומן למסחר בבורסה ,סדרה אחת לכל דבר ועניין ,ביחד עם
אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.
מובהר כי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אשר יונפקו במסגרת דו"ח הצעת המדף ,לא יהיו
זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות ,שהמועד
הקובע לזכאות להם חל קודם למועד הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ג') אשר יונפקו על
פי דו"ח הצעת המדף.

1.4

הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') הינו רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ("הנאמן") .7בין החברה
לבין הנאמן נחתם ביום  28בנובמבר 2010 ,שטר נאמנות ,אשר תוקן ביום  7בדצמבר2010 ,
("שטר הנאמנות הראשון") .ביום  14בדצמבר ,2010 ,נחתם תיקון לשטר הנאמנות
הראשון ,במסגרתו הוסדרו תנאים קונקרטיים של אגרות החוב (סדרה ג') ונקבעו תוספות
לשטר הנאמנות הראשון ,בקשר עם אגרות החוב (סדרה ג') בלבד .שטר הנאמנות על
תיקוניו מצורף כנספח "א" לדוח הצעת המדף ("שטר הנאמנות") .תנאי שטר הנאמנות
יחולו ,לכל דבר ועניין על אגרות חוב (סדרה ג') המונפקות על פי דוח הצעת המדף.

1.5

.2

אופן הצעת ניירות הערך
2.1

7

לפרטים אודות דירוג אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על פי דוח הצעת המדף ,ראה סעיף
 8לדוח הצעת המדף.

אגרות החוב (סדרה ג') מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות ניירות
ערך (אופן הצעת ניירות ערך לציבור) ,התשס"ז"( 2007-תקנות אופן ההצעה") ,בדרך של
מכרז על מחיר היחידה כדלקמן:

להלן פרטי ההתקשרות עם הנאמן :יד חרוצים  ,14תל אביב (טלפון ,03-6389200 :פקס ,)03-6389222 :איש הקשר אצל
הנאמן :אלעד סירקיס ,עו"ד ; דואר אלקטרוני.trust@rpn.co.il :

 -32.1.1

עד  150מיליון ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות לציבור בעד
 150,000יחידות ,כשכל יחידה הינה בעלת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ג')
("יחידה") ,בדרך של מכרז על מחיר היחידה בהצעה אחידה ("המכרז על מחיר
היחידה") ,כשמחירה המינימאלי של כל יחידה הינו כדלקמן:
המחיר המינימאלי של יחידה לא יפחת מ 1,181 -ש"ח ליחידה ("המחיר
המינימאלי ליחידה").

2.2

התקופה להגשת הזמנות ליחידות אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות לציבור במסגרת
המכרז כאמור תחל ביום  6בספטמבר ,2017 ,בשעה  9:30ותסתיים באותו יום בשעה
( 16:30ובכל מקרה לאחר חלוף לא פחות משבע ( )7שעות ,ומתוכן חמש ( )5שעות מסחר
לפחות ,מרגע פרסום דוח הצעת המדף) ("מועד סגירת רשימת החתימות").

2.3

כל מזמין יציין בהזמנ תו את מספר היחידות שהוא מבקש לרכוש וכן את מחיר היחידה
המוצע על ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה.
לעניין זה" ,מזמין"  -יחד עם בן משפחתו הגר עימו ,וכן משקיע מסווג כמפורט בתקנות
אופן ההצעה ,אשר נתן התחייבות מוקדמת לרכישת יחידות.

2.4

כל מזמין יהיה רשאי להגיש עד שלוש הזמנות במחירי יחידה שונים אשר כל אחד מהם לא
יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה; ובלבד שהמחירים בהזמנות שתוגשנה במסגרת
המכרז על מחיר היחידה יהיו נקובים במדרגות של  1ש"ח באופן שהמדרגה הראשונה בה
ניתן להזמין יחידות הינה במחיר של  1,181ש"ח ,ולאחריה ניתן להזמין יחידות במחיר של
 1,182ש"ח 1,183 ,ש"ח וכו' .מחיר הנקוב בהזמנה ,שאינו שווה לאחת ממדרגות המחיר,
יעוגל למדרגת המחיר הקרובה כלפי מטה.

2.5

הזמנות לרכישת היחידות תוגשנה לחברה באמצעות איפקס הנפקות בע"מ"( 8רכז
ההנפקה") או באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה ("חברי הבורסה") ,לא
יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות על גבי טפסים אותם ניתן יהיה להשיג אצל חברי
הבורסה.

2.6

הזמנה שתתקבל אצל חברי הבורסה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל
אצל רכז ההנפקה יותר משעה אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,לא תיענה על-
ידי החברה.

2.7

הזמנה שהוצע בה מחיר הנמוך מהמחיר המינימאלי ליחידה תהא בטלה ויראוה כהזמנה
שלא הוגשה.

2.8

כל מזמין יציין בהזמנתו את מספר היחידות שהוא מזמין לרכוש וכן את מחיר היחידה
המוצע על -ידו ,אשר לא יפחת מהמחיר המינימאלי ליחידה.

 8איפקס הנפקות בע"מ הינה חברה המוחזקת בשיעור של כ 19.9%-על ידי החברה.

 -42.9

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

2.10

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

2.11

הזמנה תחשב כמוגשת אם תתקבל אצל חברי הבורסה עד מועד סגירת רשימת החתימות,
ובלבד שחבר הבורסה שקיבל אותה יעבירה לרכז ההנפקה לא יאוחר משעה לאחר מועד
סגירת רשימת החתימות .הזמנה שתתקבל אצל רכז ההנפקה יותר משעה לאחר מועד
סגירת רשימת החתימות (קרי לאחר השעה  ,)17:30לא תיענה על ידי החברה.

2.12

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

2.13

חברי הבורסה יעבירו את ההזמנות במעטפות סגורות ,אשר תישמרנה סגורות עד חלוף
המועד האחרון להגשת ההזמנות כאמור ,ואשר תוכנסנה על-ידי רכז ההנפקה לתיבה
סגורה ונעולה (כולל ההזמנות אשר תוגשנה באמצעות רכז ההנפקה) וזאת עד שעה אחת
לאחר מועד סגירת רשימת החתימות.

2.14

חשבון נאמנות מיוחד
2.14.1

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

2.14.2

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

2.14.3

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

 -52.15

הליכי המכרז ותעודות
2.15.1

שעה אחת לאחר מועד סגירת רשימת החתימות ,תיפתח תיבת ההזמנות
ותיפתחנה המעטפות ,בנוכחות רואה-חשבון החברה ,אשר יפקח על קיום נאות
של הליכי המכרז.

2.15.2

עד השעה  10:00בבוקר ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת
החתימות ,יום  ,7בספטמבר "( 2017יום הסליקה") ,ימסור רכז ההנפקה
למזמינים ,באמצעות חברי הבורסה אשר באמצעותם הוגשו ההזמנות ,הודעה
על מידת ההיענות לבקשתם .ההודעה תציין את מחיר היחידה שנקבע במכרז,
את מספר היחידות שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה שעליו לשלם בגינן.

2.15.3

עד השעה  12:30בצהרים ביום הסליקה יעבירו המזמינים לרכז ההנפקה,
באמצעות חברי הבורסה ,את מלוא התמורה המגיעה מהם עבור יחידות אשר
לגביהן נענתה ההצעה ,לחשבון הנאמנות .חברי הבורסה יהיו אחראים וחייבים
כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין
הזמנות שהוגשו באמצעותם ,ואשר נענו במלואן או בחלקן.

2.15.4

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

2.15.5

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

2.15.6

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

2.15.7

נענתה החברה להזמנות ,כולן או מקצתן ,תקצה החברה את אגרות החוב
(סדרה ג') שההזמנות לרכישתן נענו ואשר תמורתן שולמה במלואה ,למזמינים
באמצעות הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') על שם מזרחי טפחות חברה
לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים") .הקצאת אגרות החוב (סדרה ג')
תיעשה על ידי משלוח תעודת אגרות חוב (סדרה ג') לחברה לרישומים.

2.15.8

תעודות אגרות החוב ,תהיינה ניתנות להעברה ,לפיצול ולוויתור לטובת אחרים,
כפוף למילוי וחתימה של כתב העברה ו/או פיצול ו/או וויתור ומסירתו על ידי
מבקש הדבר ,בצירוף התעודות המקוריות לחברה ,ובכפוף לתשלום כל
ההוצאות ,המיסים וההיטלים הכרוכים בכך ,על ידי המבקש האמור ובכפוף
להוראות שטר הנאמנות.

 -62.16

אופן הקצאת היחידות למזמינים
כל היחידות שהזמנות לרכישתן תענינה במסגרת המכרז ,תונפקנה במחיר אחיד שייקבע
בהתאם לתוצאות המכרז ("מחיר המכירה האחיד") ,ואופן הקצאת היחידות במכרז
יתבצע כדלקמן:
2.16.1

אם סך כמות היחידות שלגביהן הוגשו הזמנות (כולל הזמנות שהתקבלו
מסווגים9

בהתקשרות המוקדמת עם החברה ,כהגדרת מונח זה
ממשקיעים
בסעיף  3להלן) ,יהא נמוך מכמות היחידות המוצעות לציבור ,אזי תיענינה כל
ההזמנות במלואן .במקרה כזה ,מחיר המכירה האחיד יהיה המחיר המינימאלי
ליחידה כפי שנקבע בדוח ההצעה .יתרת היחידות אשר לגביהן לא התקבלו
הזמנות ,לא תונפק.
2.16.2

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

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

(ב )

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

(ג)

הזמנות הנוקבות במחיר המכירה האחיד (לא כולל הזמנות שיתקבלו
ממשקיעים מסווגים ,אם וככל שיהיו) -תיענינה באופן יחסי ,כך שכל
מזמין יקבל מתוך היחידות המוצעות לציבור שיוותרו לחלוקה ,לאחר
ההקצאה בגין ההזמנות הנוקבות במחיר ליחידה הגבוה מהמחיר שנקבע
כמחיר המכירה האחיד ולאחר הקצאת היחידות להן יהיו זכאים
המשקיעים המסווגים שהתקשרו בהתקשרות מוקדמת עם החברה ,חלק
השווה ליחס שבין מספר היחידות הכלולות בהזמנה שהגיש ,הנוקבת

" 9משקיע מסווג" – משקיע המנוי בסעיף 15א(ב)( )1או ( )2לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-על משקיע מסווג להתחייב לרכוש
אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף שלא יפחת מ 800,000 -ש"ח.

 -7במחיר המכירה האחיד ,לבין סך כל היחידות הכלולות בכל ההזמנות בהן
נקבע מחיר המכירה האחיד ,בניכוי הזמנות שהוגשו על ידי משקיעים
מסווגים אשר נקבו במחיר המכירה האחיד ,מעוגל כלפי מטה ליחידה
שלמה .שברים שיווצרו כתוצאה מהקצאה שבוצעה כאמור בסעיף זה
לעיל ,אם יווצרו ,ירכשו על ידי רכז ההנפקה .ההקצאה למשקיעים
מסווגים ,תיעשה כמפורט בסעיף  3לדוח ההצעה.
2.17
.3

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

משקיעים מסווגים
החברה התקשרה בהתקשרות מוקדמת ביחס לחלק מהיחידות המוצעות לציבור ,עם משקיעים
מסווגים ,לפיה קיבלה התחייבות מהמשקיעים המסווגים להגשת הזמנות ביחס ליחידות אגרות
החוב (סדרה ג') ,כמפורט להלן בסעיף זה ("התקשרות מוקדמת").
קבלת התחייבויות מוקדמות ממשקיעים מסווגים נעשתה לפי העקרונות הקבועים בתקנות אופן
ההצעה.
3.1

מתוך יחידות אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות לציבור במכרז על מחיר היחידה ,ביחס ל-
 120,000יחידות ניתנה התחייבות מוקדמת לרכישתן ממשקיעים מסווגים ששמותיהם
מפורטים בסעיף  3.4להלן ("המשקיעים המסווגים") ,לפיה יגישו המשקיעים המסווגים
באמצעות רכז ההנפקה הזמנות ליחידות בכמות שלא תפחת ובמחירים שלא יפחתו,
מהמפורט לצד שמם .התמורה בגין היחידות המוצעות תועבר לרכז ההנפקה באמצעות
חברי הבורסה ,ביום המסחר הראשון לאחר מועד סגירת רשימת החתימות 7 ,בספטמבר,
( 2017יום הסליקה) ,עד לשעה  12:30בצהריים ותופקד על ידו בחשבון הנאמנות ,כאמור
בסעיף  2.14לעיל.

3.2

בסעיף  3זה" ,חתימת יתר"  -היחס בין כמות אגרות החוב (סדרה ג') שהוגשו לגביהן
הזמנות במחיר ליחידה שייקבע במכרז ,לבין הכמות שנותרה לחלוקה ובלבד שהוא עולה
על אחד" .הכמות שנותרה לחלוקה"  -כמות אגרות החוב (סדרה ג') שהוצעה בדוח
ההצעה ,לאחר שנוכתה ממנה כמות אגרות החוב (סדרה ג') שהוגשו לגביהן הזמנות במחיר
ליחידה הגבוה ממחיר היחידה שייקבע במכרז.

3.3

על-פי תקנות אופן ההצעה ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים המסווגים
לפי ההתחייבויות המוקדמות שנתנו ,כדלקמן:
3.3.1

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

3.3.2

לא הייתה כמות אגרות החוב (סדרה ג') שנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה
כאמור בסעיף  3.3.1לעיל ,אזי תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה (כהגדרתה
לעיל) למשקיעים המסווגים לפי חלקה היחסי של כל התחייבות מוקדמת מתוך

 -8סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו מחיר ליחידה .הזמנות המשקיעים
המסווגים תיחשבנה הזמנות שהוגשו על-ידי הציבור לצורך קביעת המחיר
ליחידה .ההקצאה למשקיעים המסווגים תהיה במחיר ליחידה ,כפי שייקבע
במכרז.
3.3.3

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

3.4

כל אחד מהמשקיעים המסווגים ,המפורטים להלן ,התחייב במסגרת התחייבות מוקדמת
לרכישת אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,להגיש הזמנות
לרכישת יחידות בכמות שלא תפחת ובמחיר ליחידה שלא יפחת מהמחיר המפורט לצד
שמו:
שם המשקיע המסווג

מחיר
בש"ח
ליחידה

כמות
היחידות

אורקום אסטרטגיות בע"מ *

1,182

4,000

אלומות ספרינט ניהול קרנות נאמנות בע"מ עבור תלתן

1,181

5,038

אלטשולר שחם נץ שותפות מוגבלת

1,183

2,000

ארביטראז גלובל *

1,182

5,000

בינה קפיטל ( )2016בע"מ

1,181

746

ורדן בין השקעות בע"מ

1,202

1,753

להבה ניהול תיקי השקעות בע"מ

1,190

3,500

מגדל קרנות נאמנות בע"מ

1,181

14,401

מור השקעות אלטרנטיביות

1,182

1,000

מור השקעות אלטרנטיביות

1,181

1,493

סייבל שוקי הון בע"מ *

1,200

2,500

ענבר נגזרים בע"מ *

1,182

5,000

פידליטי הון סיכון בע"מ

1,183

955

פידליטי הון סיכון בע"מ

1,182

855

 -9שם המשקיע המסווג

מחיר
בש"ח
ליחידה

כמות
היחידות

פסגות ניירות ערך בע"מ

1,182

21,856

פסגות קרנות נאמנות בע"מ

1,181

34,186

פרוקסימה ניהול השקעות בע"מ

1,183

4,600

פריוריטי ניהול נכסים בע"מ

1,183

1,200

קבוצת לג'נדרי בע"מ

1,181

1,493

קסם תעודות סל ומוצרי מדדים בע"מ

1,190

855

קרן מונבז קפיטל שותפות מוגבלת

1,181

5,225

ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ

1,185

1,000

ר.י.ל ספיריט ניהול והשקעות בע"מ

1,181

1,344

סה"כ

120,000

(*) מפיץ בהנפקה או גופים מסווגים הקשורים למפיץ בהנפקה.

לאור האמור לעיל ,ניתנה התחייבות מוקדמת על-ידי משקיעים מסווגים לרכישת יחידות
אגרות חוב (סדרה ג') המהוות כ 80% -מסך היחידות המוצעות לציבור על-פי דוח ההצעה.
מתוך כלל ההתחייבויות על ידי משקיעים מסווגים ,בסך הכול ניתנו התחייבויות
מוקדמות לרכישת  16,500יחידות על-ידי גופים מסווגים הקשורים למפיצים ,המהוות כ-
 14%מסך היחידות שניתנו לגביהן התחייבויות מוקדמות על-ידי משקיעים מסווגים.
3.5

המשקיעים המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של 0.4%
מהתמורה הכוללת בגין יחידות אגרות החוב (סדרה ג') שביחס אליהן התחייבו להגיש
הזמנות כמפורט לעיל.

3.6

המשקיעים המסווגים יהיו רשאים להזמין יחידות נוספות במסגרת ההצעה לציבור
ובמקרה כזה יחולו עליהם כל ההוראות החלות על הזמנות שאר הציבור והם לא יהיו
זכאים לעמלה כלשהי בגין היחידות הנוספות שיזמינו.

3.7

משקיע מסווג יהיה רשאי ביום המכרז להעלות את מחיר היחידה לעומת מחיר היחידה
שנקב בו בהתחייבות המוקדמת האמורה לעיל (במדרגות של  1ש"ח) ,על ידי מסירת
הודעה בכתב לרכז ההנפקה.

 -10.4

ניכיון
4.1

אגרות החוב (סדרה ג') אשר נרשמו למסחר במסגרת דוח הצעת המדף המקורי הונפקו
ללא ניכיון .החברה פנתה לרשות המיסים לפני הרחבות הסדרה כאמור בהערת שוליים 6
לעיל וקיבלה ביום  19בנובמבר 2012 ,את אישורה "במסלול ירוק" לעניין ניכוי מס במקור
על דמי ניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ג') ,על פיו ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור
ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה .נכון למועד הדוח,
נסחרות אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור ללא ניכיון.
הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה ג') ליום  4בספטמבר  2017הינו  1.055ש"ח לכל 1
ש"ח ערך נקוב .כאמור לעיל ,הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') תתבצע על ידי החברה במחיר
מינימלי ליחידה של  1,181ש"ח לכל יחידה ערך נקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות
לציבור ב–  150,000יחידות ,כשכל יחידה הינה בעלת  1,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה
ג') .לפיכך ,מאחר שמחיר היחידה המינימאלי גבוה ממחיר קרן ההתחייבות המתואם של
אגרות החוב (סדרה ג') ,אשר הינו  1,055ש"ח לכל  1,000ש"ח ע.נ ,.אגרות החוב תונפקנה
ללא ניכיון.

4.2

לפרטים נוספים אודות תנאי אגרות החוב (סדרה ג') ,ראו דוח הצעת המדף המקורי ושטר
הנאמנות.

.5

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

 -11מובהר ,כי האמור לעיל מתבסס על דיני המס כפי שהם נכונים למועד דוח הצעת המדף .שינוי בדיני
המס עשוי להוביל לתוצאות שונות.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים על פי דוח ההצעה (להלן בסעיף זה :״נייר
הערך״ או ״ניירות הערך״) הסדרי המס המתוארים בתמצית להלן:
5.1

רווח הון ממכירת ניירות הערך
5.1.1

בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד
תושב ישראל חייב במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף 121
לפקודה ,אך בשיעור שלא יעלה על  ,25%ויראו את רווח ההון כשלב הגבוה
ביותר בסולם הכנסתו החייבת ,ובלבד שההכנסה ממכירת ניירות ערך אינה
מהווה הכנסה מעסק בידו שלא תבע הוצאות מימון .וכן ,זאת ,למעט לגבי
מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מהותי״ בחברה 10במועד
מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12 -החודשים שקדמו למכירה כאמור,
אשר שיעור המס לגבי רווח הון ריאלי בידיו לא יעלה על  .30%יצוין ,כי על אף
האמור לעיל ,על רווח הון במכירת ניירות ערך ,שאינם צמודים למדד (או
שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ) ,חלים שיעורי מס
שונים.

5.1.2

לעניין המונח מדד נציין כי בהתאם להוראות סעיף  88לפקודה ,מדד הוא מדד
המחירים לצרכן ,ואולם מי שבהיותו תושב חוץ רכש נכס במטבע חוץ כדין,
רשאי לבקש שיראו את שער מטבע החוץ כמדד.
עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף
101א(א)( )9לפקודה ובהתאם להוראות סעיף 101א(ב) לפקודה ,נישום שתבע
ניכוי הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה ,יחויב בגין רווח ההון שהיה לו
במכירת ניירות הערך בשיעור של  .30%שיעור המס בגין רווח הון ריאלי
ממכירת נייר ערך ,כאמור לעיל ,לא יחול ,לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת
ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ״עסק״ או מ"משלח יד" ,בהתאם להוראות
סעיף  )1(2לפקודה שאז ,יחויב היחיד במס שולי כקבוע בסעיף  121לפקודה
(בשנת  – 2017עד  .)47%בנוסף ,בהתאם להוראות סעיף 121ב(א) לפקודה,
במידה ומדובר בהכנסתו של היחיד העולה על סך של כ 640 -אלפי ש״ח יחויב
היחיד במס יסף בשיעור  3%נוספים.

5.1.3

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור
מס חברות הקבוע בסעיף (126א) לפקודה (בשנת  ,24% – 2017החל משנת
.)23% -2018

 10כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה ,קרי מי שמחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר ,ב 10%-לפחות באחד או
יותר מסוג כלשהו של אמצעי שליטה בחברה.

 -125.1.4

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

5.1.5

ככלל ,תושב חוץ (יחיד או חבר בני אדם) ,כמשמעותו בפקודה ,פטור ממס על
רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה (למעט מק"מ ואג"ח לטווח
קצר בהתאם לתיקון  186לפקודה) ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו
בישראל .היה יום רכישתו של נייר הערך לפני יום רישומו למסחר בבורסה ולא
היה זכאי תושב החוץ לפטור במכירתו כמפורט בסעיף (97ב )3לפקודה ,יחויב
חלק רווח ההון שהיה נצמח אילו היה נייר הערך נמכר לפני יום רישומו למסחר
בבורסה ,בהתאם לתנאים המפורטים בסעיף ( 97ב )2לפקודה .האמור לעיל לא
יחול לגבי חבר בני אדם תושב חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי שליטה בו ,או
הנהנים ,או הזכאים ל 25% -או יותר מההכנסות או מהרווחים של חבר בני
האדם תושב החוץ ,במישרין או בעקיפין ,לבד או יחד עם אחר (כהגדרת מונח
זה בסעיף  88לפקודה) כאמור לפי סעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור
אינו חל ,ככלל ,אפשר שיחולו הוראות פטור של אמנה למניעת מיסוי כפל (אם
קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ,הכל בהתאם להוראות
האמנה הרלוונטית.

5.1.6

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 ,בין אם המוכר
הוא חבר בני אדם ובין אם הוא יחיד ,ובנייר ערך שאינו צמוד למדד בשיעור של
 15%מרווח ההון -כאשר המוכר הינו יחיד ,ובשיעור הקבוע במסגרת הוראות
סעיף (126א) לפקודה מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם.
זאת ,כפוף לאישור פטור (או שיעור מופחת) מניכוי מס במקור שהופק על ידי
רשות המיסים וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע .לתושב חוץ
לא ינוכה מס במקור כאמור בהתקיים תנאים מסוימים הקבועים בתקנות .כמו
כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים
מניכוי מס במקור לפי הדין .יצוין ,כי באם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס
במקור כמפורט לעיל מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה
וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור.

 -13ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף יימחקו ממסחר בבורסה,
שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה 30%
מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור אחר של
ניכוי מס במקור (לרבות פטור מניכוי מס במקור).
5.2

קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים
5.2.1

לגבי קיזוז הפסדים ממכירת ניירות הערך המוצעים ,יותר ככלל ,קיזוז הפסד
הון ,שאילו היה רווח הון היה חייב במס ,שהיה בשנת המס ממכירת נייר ערך
כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין שינבעו ממכירת כל נכס שהוא ,בישראל או
מחוצה לה (למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל.)3.5 -

5.2.2

ביום  31באוגוסט  2011פורסם ברשומות תיקון תקנות מס הכנסה (ניכוי
מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן
נאמנות או בעסקה עתידית) ,התשע״א 2011-אשר נכנס לתוקף ביום  1בינואר
 .2012במסגרת התיקון כאמור נקבע כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי
המס במקור ,בין היתר ,ממכירת ניירות ערך נסחרים (״ניירות סחירים״) יקזז
החייב את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף
לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין טרם יצירת ההפסד
ובין לאחר המועד האמור.

5.2.3

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

5.2.4

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

5.2.5

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

5.2.6

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

 -145.3

שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מניירות הערך
5.3.1

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

5.3.2

במקרה בו ניירות הערך צמודים במלואם למדד המחירים לצרכן ,יחיד יהיה
ככלל פטור ממס על הפרשי ההצמדה שנבעו מהצמדת קרן חוב נייר הערך.
הפרשי הצמדה שנצמחו על הריבית ,מהווים ,לצורכי מס ,ריבית.

5.3.3

על אף האמור בסעיף 125ג(ב) לפקודה ובהתאם לסעיף 125ג(ג)( )1לפקודה,
שולמה הריבית על נכס שאינו צמוד למדד ,או שהוא צמוד בחלקו לשיעור
עליית המדד ,כולו או חלקו או שאינו צמוד למדד עד לפדיון או עד להחזר,
תחויב הכנסתו של היחיד מריבית במס בשיעור של .15%

5.3.4

שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים ()1
הריבית היא הכנסה מ״עסק״ או מ"משלח יד" לפי סעיף  )1(2לפקודה או שהיא
רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע
ניכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך; ( )3היחיד הוא בעל
מניות מהותי כהגדרתו בסעיף  88לפקודה כאמור בחברה ,המשלמת את
הריבית; ( )4היחיד עובד בחבר בני האדם ששילם את הריבית ,או שהוא נותן לו
שירותים או מוכר לו מוצרים ,או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עימו ,אלא
אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע בתום לב
ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם; ()5
מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר בתקנות באישור ועדת הכספים של
הכנסת .במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית או דמי ניכיון בשיעור
המס השולי החל על היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה כמפורט לעיל ,ויראו
את הכנסתו זאת כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת.

5.3.5

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

5.3.6

בהתאם להוראות סעיף ()15(9ד) לפקודה ,ריבית ,דמי ניכיון או הפרשי הצמדה
המשולמים לתושב חוץ ,על איגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל שהנפיק חבר
בני אדם תושבי ישראל (בפסקה זו – חבר בני האדם המנפיק) ,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
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בישראל .תושב חוץ הינו מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון
או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין למעט אחד מאלה:
5.3.6.1

תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק;

5.3.6.2

תושב החוץ קרוב כהגדרתו בפסקה ( )3להגדרת קרוב בסעיף 88
לפקודה ,של חבר בני אדם המנפיק;

5.3.6.3

תושב החוץ הינו עובד ,נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני
אדם המנפיק או שיש לו יחסים מיוחדים עמו ,אלא אם הוכח כי
שיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ,ובלי שהושפע
מקיומם של יחסים מיוחדים בין תושב החוץ לחבר בני האדם
המנפיק.

נציין כי הפטור כאמור לעיל לא יחול על חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי
תושבי ישראל בשיעור העולה על  ,25%בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.
5.3.7

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית של
תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) שמקורן בניירות הערך יחויב בהתאם
להוראות הפקודה ,כמפורט לעיל ,או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת
כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.קרן
נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה,
פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף
(3ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על
הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס
החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה האמורה אינה מהווה בידיו הכנסה
מ״עסק״ או מ"משלח יד" ,אלא אם כן נקבע במפורש אחרת.

5.3.8

בפדיון ניירות ערך הצמודים למדד ,יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה
ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון ,כמפורט לעיל ובלבד שלא
מדובר בהכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד".

5.3.9

בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים),
התשס״ו( 2005-״תקנות הניכוי") ,והוראות סעיפים  164ו 170-לפקודה ,שיעור
המס שיש לנכות במקור על ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים ממס על פי
כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים לפי סעיף  )13(9לפקודה ודמי ניכיון
המשולמים על ניירות הערך המונפקים על פי תשקיף זה הינו כדלקמן:
(א) לגבי ניירות ערך צמודים למדד או למט״ח –  25%במקרה של יחיד
(לרבות תושב חוץ) שאינו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם משלם
הריבית .יצוין ,כי לגבי ריבית בגין ניירות הערך שאינם צמודים למדד או
למט״ח -חלים שיעורי מס שונים .במקרה של יחיד שהוא בעל מניות
מהותי או יחיד העובד בחבר בני האדם או נותן לו שירותים או מוכר לו

 -16מוצרים יחול שיעור המס המרבי הקבוע בסעיף  121לפקודה ,כמפורט
לעיל.
(ב) לגבי חבר בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ,ינוכה מס בשיעור מס
החברות הקבוע בסעיף (126א) לפקודה .חרף האמור לעיל ,שיעור ניכוי
המס במקור במקרה של תושבי חוץ (יחיד וחבר בני אדם) ,עשוי להיות
מוקטן בהתאם להוראות לאמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת
ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ.
(ג)

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

(ד) תשלום ריבית לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים המנויים
בתוספת לתקנות ניכוי מריבית ,פטורים מניכוי מס במקור.
(ה) בתקנה  4לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר
בבורסה ,מילווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס״ג ,2002-נקבע כי
בפדיון של נייר ערך הנסחר בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון ,יראו
כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון ,אם התקיימו כל
אלה )1( :רווח ההון במכירת נייר הערך אינו פטור ממס; ( )2במועד
הפדיון נוצר הפסד הון; ו )3( -הפדיון אינו בידי בעל השליטה או בידי מי
שהחזיק בנייר הערך מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד
ההון .דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו
כהכנסה לפי סעיף  )4(2לפקודה.
5.4

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

.6

בטחונות
ניירות הערך המוצעים אינם מובטחים בבטוחה או בשעבוד כלשהו.

.7

הימנעות מעשיית הסדרים
7.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימנע מעשיית
הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף ,בקשר עם הצעת ניירות
הערך המוצעים בדוח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק

 -17זכות לרוכשי ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך
שרכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
7.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להודיע לרשות ניירות
ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת
המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  7.1לדוח ההצעה.

7.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על דוח הצעת מדף זה ,להימנע מלהתקשר
עם צד ג' כלשהו ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף ,הפצתם
ופיזורם בציבור ,שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  7.1לדוח ההצעה.

.8

דירוג ניירות הערך המוצעים
8.1.1

ביום  3בספטמבר 2017 ,הודיעה מידרוג בע"מ ("מדרוג") כי קבעה דירוג A1.il
להרחבת אגרות החוב (סדרה ג') אשר יונפקו על ידי החברה בהתאם לתשקיף המדף,
בהיקף כולל של עד  110מיליון  ₪ע.נ"( .הדירוג") .ביום  5בספטמבר 2017 ,התקבלה
בחברה הודעתה של מידרוג ,לפיה הדירוג יחול ביחס לאגרות חוב (סדרה ג') אשר
יונפקו על ידי החברה ,בהיקף כולל של עד  150מיליון  ₪ע.נ .ולא בהיקף של 110
מיליון  ₪ע.נ .כפי שנקבע במקור ("מכתב העדכון").

8.1.2
.9

.10

דוח הדירוג האמור והסכמתה של מדרוג להכללתו בדוח הצעת המדף ,כמו גם מכתב
העדכון של מדרוג מצורפים כנספח ב' לדוח זה.

היתרים ואישורים
9.1

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

9.2

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף,
למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

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

 -18.11

תמורת ההנפקה וייעודה
11.1

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

מוקדמת11

כ 177,150 -אלפי ש"ח
כ 567 -אלפי ש"ח

בניכוי עמלות הפצה ,יעוץ והוצאות אחרות

כ 580 -אלפי ש"ח

התמורה הצפויה (נטו)

כ 176,003 -אלפי ש"ח

ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ ,12איפקס הנפקות בע"מ ,אגוז הנפקות ופיננסים
בע"מ ,ענבר נגזרים בע"מ וסייבל שוקי הון בע"מ ישמשו כמפיץ לעניין הצעת אגרות החוב
(סדרה ג') המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ("המפיצות") .עבור שירותיהן ,יקבלו
המפיצות עמלת ניהול והפצה בשיעור של  0.2%מהיקף הגיוס בפועל ,בתוספת מע"מ כדין
("עמלת המפיצים") וכן עמלת הצלחה בשיעור של עד  0.1%מהיקף הגיוס בפועל ,בתוספת
מע"מ כדין ,אשר תהיה כפופה לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ("עמלת ההצלחה").
רכז ההנפקה יהיה זכאי לעמלת ריכוז הנפקה בסך של  20,000ש"ח בתוספת מע"מ כדין.
המפיצות יהיו רשאיות לשלם ,מתוך עמלת המפיצים המגיעות להן ,עמלות לצדדים
שלישיים שיצהירו על כשירותם לשמש כמפיצים על-פי תקנות ניירות ערך (חיתום),
התשס"ז ,2007-בעבור סיוע בשיווק והפצה של ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת
המדף ,ובלבד שסכומים אלה לא ישולמו לרוכש סופי של נייר ערך בהצעת המדף.
לעמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ,ראו סעיף  3.5לעיל.

.12

11.2

לא נקבע סכום מינימלי שיש להשיגו בהנפקה זו.

11.3

תמורת ההנפקה של ניירות הערך המוצעים מיועדת לשימוש החברה על פי שיקול דעתה.

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

 11ראה סעיף  3.5לדוח ההצעה.
 12ווליו בייס חיתום וניהול הנפקות בע"מ הינה חברה המוחזקת בשיעור של כ 19.95%-על ידי החברה.

 -19.13

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

.14

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

 5בספטמבר2017 ,
תיק מס'

19920

לכבוד
מיטב דש השקעות בע"מ
רחוב ששת הימים 30
בני ברק
א.ג.נ,.

הנדון:

מיטב דש השקעות בע"מ – דוח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה ג') בדרך של
הרחבת סדרה ("ניירות הערך המוצעים")

בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום  4ביוני ,2015 ,אשר תוקפו הוארך על ידי רשות ניירות ערך
ביום  24במאי  2017עד ליום  4ביוני"( 2018 ,תשקיף המדף") ולדוח הצעת המדף שבנדון ,אשר

פורסם מכוחו ,הננו לחוות דעתנו כדלקמן:
1.

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים תוארו נכונה בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.2

לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים על ידה על פי דוח הצעת המדף באופן
המתואר בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.

.3

הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

הננו מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
ניר דאש ,עו"ד

רעות אלקלעי ,עו"ד

הרצוג ,פוקס ,נאמן ,עורכי דין
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.15

חתימות

החברה:
מיטב דש השקעות בע"מ

_________________________

הדירקטורים:
אלי ברקת

_________________________

צבי סטפק

_________________________

אבנר סטפק

_________________________

יעקב גולדמן

_________________________

רונית נועם

_________________________

אבי באשר

_________________________

אריה נחמיאס

_________________________

אשר דן ינאי שליין

_________________________

יהונתן אלכסנדר אסיא

_________________________

דוד ברוך

_________________________
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נספח א'
שטר נאמנות

1

שטר נאמנות
שנערך ונחתם בתל אביב ביום  41בחודש דצמבר0242 ,
ב י ן  :דש איפקס הולדינגס בע"מ
ח.צ 25-009734-2
מרחוב :יהודה הלוי  ,57תל-אביב
טלפון07-2723535 :
פקס07-2724007 :
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין:
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
ח.פ27-723793-9 .
מרחוב :יד חרוצים  79תל אביב 23333
טלפון07-2734500 :
פקס07-2747772 :
(להלן" :הנאמן")
מצד שני;

הואיל

והחברה פרסמה ביום  02בנובמבר 0242 ,תשקיף מדף ("תשקיף המדף") ,כפי שתוקן ביום 7
בדצמבר ,0242 ,אשר מכוחו ניתן להציע ,בין היתר ,אגרות חוב (סדרה ג') ,בנות  4ש"ח ע.נ.
כ"א ,באופן ובתנאים שיקבעו בשטר נאמנות זה;

והואיל

והחברה מתעתדת לפרסם ,בסמוך לחתימת שטר נאמנות זה ,דוח הצעת מדף על פי תשקיף
המדף ,אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף 02א(ו) לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,4291-מכוחו
היא מתכוונת להציע לציבור אגרות חוב (סדרה ג') ,בדרך המתוארת בשטר נאמנות זה; אשר
לאחר הנפקתן תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ ("הבורסה");

והואיל

וביום  02בנובמבר ,0242 ,הודיעה מידרוג בע"מ ("החברה המדרגת") על מתן דירוג A1
להנפקת סדרת אגרות חוב חדשה של החברה ,בהיקף כולל שלא יעלה על  222,222,222ש"ח;

והואיל

והנאמן הינו חברה הרשומה בישראל ,העוסקת בנאמנויות ,והוא עונה על דרישות הכשירות
הקבועות בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 4291-לנאמן לאגרות חוב .איש הקשר אצל הנאמן הינו
רו"ח יוסי רזניק ,דואר אלקטרוני;trust@rpn.co.il :

והואיל

והחברה מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמן
בשטר נאמנות זה;

והואיל

והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,על פי תנאי הנאמנות
המפורטים בשטר זה להלן;

והואיל

והנאמן הצהיר כי אין מניעה על פי כל דין להתקשרותו עם החברה על פי שטר זה;
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:
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7

פרשנות והגדרות
(א)

המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

(ב )

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

(ג)

למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם ,אלא אם
משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם ,או אם צוין מפורשות אחרת להלן:
"הנאמן"  -רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ.
"דוח הצעת מדף" או "דוח ההצעה" – דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם בסמוך
למועד חתימת שטר נאמנות זה ,לפיו בכוונת החברה להציע את אגרות החוב (סדרה ג').
"אגרת החוב" או "אגרות החוב (סדרה ג')" – אגרות חוב (סדרה ג') ,אשר יונפקו על-פי דוח
הצעת המדף.
"שטר זה" או "שטר הנאמנות"  -שטר זה לרבות התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק
בלתי נפרד הימנו.
"החלטה מיוחדת" – החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'),
בה נכחו מחזיקים בעצמם או על-ידי באי-כוחם של לפחות  22%מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור ,או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים ,בעצמם או על-ידי
באי-כוחם ,של לפחות  42%מן היתרה האמורה ,ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין
באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות  72%ממספר הקולות המצביעים בעד או נגד ההחלטה.
"מחזיקי אגרות החוב" ו/או "בעלי אגרות החוב" – מחזיק באיגרת חוב בהחזקה כמשמעותה
בחוק ניירות ערך ,אך בכל עניין המחייב את זיהויו של אדם כמחזיק באגרות חוב ,תכלול
ההגדרה רק מחזיק רשום ומחזיק לא רשום.
"מחזיק לא רשום" של אגרות חוב  -אדם אשר אגרות החוב (בגינן הוא מוגדר בזה כמחזיק לא
רשום) רשומות על שמו בחשבון אצל חבר בורסה ואותן אגרות חוב רשומות על שמה של חברת
רישומים במרשם של החברה ,ואשר הוא עצמו או אדם אחר לבקשתו קיבל ייפוי כוח אוטונומי
מחברת רישומים ,בגין מספר מסוים של אגרות חוב או בגין סכום ערך נקוב מסוים של אגרות
חוב הרשומות על שמה במרשם של החברה כאמור (לפיו מיופה הכוח של חברת הרישומים
אינו מנוע מלהפעיל לגביו את שיקול דעתו).
"מחזיק רשום" של אגרות חוב  -אדם ששמו רשום בזמן הרלוונטי במרשם מחזיקי איגרות
החוב ,ובמקרה בו רשומים במרשם מספר מחזיקים במשותף ,המחזיק המשותף הרשום
ראשון במרשם ,להוציא חברת רישומים.
"תעודת אגרת החוב"  -תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זה ואשר
תונפק כאמור בסעיף  0לשטר זה.
"חוק ניירות ערך" – חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 4291-ותקנותיו כפי שיהיו מעת לעת.
"ריבית פיגורים" – כהגדרתה בתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה.
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"המדד היסודי"  -מדד המחירים לצרכן שיפורסם ביום  42בדצמבר ,0242 ,בגין חודש נובמבר
.0242
"מדד התשלום"  -המדד האחרון שיפורסם לפני יום התשלום של תשלום כלשהו על חשבון
קרן ו/או ריבית.
"שליטה" – כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,בנוסחו כפי שהוא במועד חתימת שטר נאמנות
זה.
"נציגות דחופה"  -נציגות של מחזיקי אגרות החוב שעקרונות פעולותיה מפורטים בנספח ב'
לשטר הנאמנות.
(ד )

לכל מונח או ביטוי בשטר זה ,למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה (לרבות אלה
המוגדרים בסעיף קטן (ג) לעיל) ,תהא המשמעות שניתנה לו בתעודת אגרת החוב (אשר נוסחה
מצורף ,כאמור לעיל ,בתוספת הראשונה לשטר זה) ,אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן
הדברים או הקשרם.
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(ה)

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך) ,הכוונה היא בכפוף לכל
דין שאינו ניתן להתנאה.

(ו)

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

(ז)

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

הנפקת אגרות החוב
(א)

בהתאם לדוח הצעת המדף ,תנפיק החברה סדרה של עד  222,222,222ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב (סדרה ג') ,רשומות על שם ,בנות  4ש"ח ערך נקוב כל אחת ,המוצעות בתמורה לערכן
הנקוב ,נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז ושלא יעלה על  ,1%צמודות (קרן
וריבית) למדד היסודי ,באופן שאם יתברר במועד הפירעון של תשלום כלשהו על חשבון הקרן
ו/או הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי ,תשלם החברה
אותו תשלום של קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') כשהוא מוגדל באופן יחסי
בשיעור העלייה של מדד התשלום לעומת המדד היסודי .אם יתברר במועד תשלום כלשהו על
חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') כי מדד התשלום הינו זהה או נמוך מהמדד
היסודי ,אזי יהיה מדד התשלום לאותו המועד המדד היסודי .קרן אגרות החוב (סדרה ג')
תיפרע בארבעה עשר ( )41תשלומים שנתיים שווים ,ביום  42בדצמבר של כל אחת מהשנים
 0240עד ( 0202כולל) .הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') תשולם בתשלומים חצי שנתיים
שווים ביום  42ביוני וביום  42בדצמבר של כל אחת מהשנים  0244עד ( 0202כולל) ("אגרות
החוב (סדרה ג')" או "אגרות החוב") .תשלום הקרן הראשון בגין אגרות החוב (סדרה ג') יהיה
ביום  42בדצמבר ,0240 ,תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה ג') יהיה ביום 42

ביוני 0244 ,ותשלום הריבית האחרון בגין אגרות החוב (סדרה ג') יהיה ביום  42בדצמבר.0202 ,
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(ב)

החברה תהיה רשאית ,מפעם לפעם ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או מהמחזיקים
הקיימים באותה עת ,להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ג') ולהנפיק אגרות חוב נוספות
מסדרה ג' (בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ובין על-פי דוח הצעת מדף) בכל מחיר ובכל
אופן שייראו לחברה ,לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מסדרה
ג' ,ובלבד שתמסור על כך הודעה לנאמן .אגרות החוב שיונפקו על פי דוח הצעת המדף ואגרות
חוב נוספות מסדרה ג' אשר תונפקנה (אם בכלל) על פי סעיף קטן (ב) זה יהוו (ממועד הוצאתן)
סדרה אחת לכל דבר ועניין ושטר זה יחול גם לגבי אגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי
החברה .בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (לרבות בדרך של מימוש כתבי אופציה
הניתנים למימוש לאגרות החוב (סדרה ג')) ,לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת שכר טרחתו
בסכום המשקף את מלוא שיעור הגידול שחל בסדרה עקב אותה הרחבת סדרה ,החל ממועד
ההרחבה ובאופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות ,והחברה נותנת את הסכמתה מראש
בהתקשרותה בשטר זה להגדלת שכר טרחת הנאמן כאמור לעיל .החברה תודיע לנאמן אודות
הנפקת איגרות חוב כאמור.
מובהר ,כי בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') ,בכל דרך אחרת (לרבות בדרך
של הנפקת כתבי אופציה הניתנות למימוש לאגרות חוב) החברה תהא רשאית לבצע את הנפקת
אגרות החוב במסגרת הרחבת הסדרה בשיעור ניכיון אשר יהיה גבוה משיעור הניכיון של
אגרות החוב (סדרה ג') (אם היה כזה) ערב הרחבת סדרה ג'.
במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג'),
בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון שנקבע לסדרה ,תפנה החברה לפני הרחבת הסדרה
לרשות המיסים ,על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מהריבית בגין אגרות
החוב ייקבע לאגרות החוב (סדרה ג') שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי
הניכיון השונים (לרבות היעדר ניכיון ,ככל שרלוונטי) ,של אגרות חוב שהונפקו מהסדרה.
בהיעדר הסדר ו/או הנחיה אחרת מרשות המיסים ,תנכה החברה מס במקור מדמי הניכיון
במועדי הפדיון של הסדרה על-פי שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה .מובהר כי
בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') ,מכל סיבה שהיא ,אם שיעור הניכיון
שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') ,יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב
הרחבת הסדרה ,ייתכנו מקרים בהם החברה תנכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה
מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב (סדרה ג') טרם הרחבת הסדרה ,וזאת בין אם
התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו .נישום
שהחזיק את אגרות החוב (סדרה ג') לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרת החוב המוחזקת
על-ידיו ,יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון,
ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי דין.

(ג)

מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת ,ללא צורך
בקבלת אישור מהנאמן ו/או ממחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') הקיימים באותה עת ,סדרות
נוספות של אגרות חוב ,בין שיקנו זכות המרה למניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור,
ובתנאי פירעון ,ריבית ,הצמדה ,בטוחות ,ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם
עדיפים על פני תנאי אגרות החוב על פי שטר זה ,שווים להם או נחותים מהם.
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(ד )

אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו ,בינן לבין עצמן ,בלי זכות בכורה או
עדיפות של האחת על פני האחרת.

(ה)

אין באמור לעיל ,כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור ,ככל שחובה כזו מוטלת על
הנאמן על פי כל דין ,ו/או להוות הסכמתו מראש להנפקה ,ככל שנדרשת כזו ,ואין בה כדי לגרוע
מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לפי שטר זה ,לרבות מזכותם
להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב כאמור בסעיף  2להלן.

5א דירוג אגרות החוב
החברה איננה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת או שלא לסיים התקשרות עם החברה
המדרגת במשך תקופת אגרות החוב (סדרה ג') .במקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגת במועד
בו הינה חברת הדירוג היחידה המדרגת את אגרות החוב (סדרה ג') או במקרה בו תסתיים ההתקשרות
עם החברה המדרגת ,תמסור החברה על כך הודעה לנאמן בכתב והודעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג') ,ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי החברה המדרגת ,או ,לפי העניין ,לסיום ההתקשרות עם
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.
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רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או חברה בשליטתה
החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בכל עת איגרות חוב (סדרה ג') בכל מחיר שיראה לה ,בין
בבורסה ובין מחוצה לה ,וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב (סדרה ג') שתוחזקנה על-
ידי אחרים זולת החברה .במקרה של רכישה כאמור על-ידי החברה ,תודיע על כך החברה בדוח מיידי
וכן תיתן הודעה על כך לנאמן.
איגרות החוב (סדרה ג') שיירכשו על-ידי החברה תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר בבורסה ,והחברה לא
תהיה רשאית להנפיקן מחדש.
חברה בת של החברה ו/או בעלי שליטה בחברה ו/או תאגיד בשליטת בעלי השליטה של החברה
(במישרין ו/או בעקיפין) ("מחזיק קשור") רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת בבורסה ומחוצה לה,
לרבות בדרך של הנפקה על-ידי החברה ,איגרות חוב (סדרה ג') על-פי שיקול דעתם (כפוף לכל דין).
איגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על-ידי מחזיק קשור תיחשבנה כנכס של המחזיק הקשור ,ואם הן
רשומות למסחר ,הן לא תמחקנה מהמסחר בבורסה ,וכן הן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות
החוב ,אולם הן לא תקנינה למחזיקיהן זכויות הצבעה באסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ולא
תובאנה בחשבון לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי בכל מקרה ,שעל סדר יומה החלטה מיוחדת.
בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן) ,יבחן
הנאמן קיומם של עניינים מנוגדים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בהתאם לנסיבות העניין .החברה
והנאמן יפעלו לכינוס אסיפות סוג של מחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות כל דין ,ההלכה
הפסוקה ,הוראות חוק ניירות ערך והתקנות וההנחיות שיוצאו מכוחו ,כפי שיורה הנאמן.
הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב (סדרה ג') המבקש להשתתף באסיפת מחזיקים למסור
לנאמן הצהרה בדבר קיומם של עניינים מנוגדים .לא הצהיר מחזיק כאמור לאחר שנדרש לעשות כן
לא יצביע וקולו לא ימנה או שייחשב כמי שיש לו עניין מנוגד .הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור
בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת.
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בסעיף זה "עניין מנוגד" משמעו :כל עניין מהותי נוסף של מחזיק מעבר לעניין הנובע מההחזקה עצמה
באגרות החוב בסדרה של אסיפת המחזיקים אשר כונסה ,לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה ושל
תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.
קולותיהם של :מי שהנאמן קבע על פי הוראות סעיף  2זה לעיל כי הינו בעל עניין מנוגד  -לא יובאו
במניין הקולות באסיפת מחזיקים או באסיפת סוג ,ובכלל זה לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי או
לצורך הצבעה.
במקרה בו תידרש אסיפת סוג של מחזיקי אגרות חוב ,הנאמן רשאי ,על-פי שיקול דעתו הבלעדי,
לקבוע ,כי החלטה מסוימת תהיה טעונה אישור רק באותה אסיפת הסוג שקבע הנאמן ולא ביתר
אסיפות הסוג לרבות לא באסיפה של כלל המחזיקים .בכל מקרה ,לא יהיה בכוחה של אסיפת סוג
שלא זומנה כאמור ,כדי למנוע קבלת החלטה שהובאה לאישור אסיפות סוג .בכל מקרה לא תזומן
אסיפת סוג של המחזיקים הקשורים כל עוד קולותיהם אינם מובאים בחשבון בין קולות המצביעים
באסיפות.
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הבטחת אגרות החוב
(א)

אגרות החוב אינן מובטחות בבטוחה ,בשעבוד או בכל אופן אחר.
למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את הצורך
בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב .הנאמן לא נתבקש לערוך,
והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות ( )Due Diligenceכלכלית ,חשבונאית או משפטית
באשר למצב עסקי החברה או חברות בנות של החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה,
ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן
מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות
החוב .אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה
כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם
של שינויים בחברה מתאריך דוח הצעת המדף ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על
יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.
(ב) החברה תהיה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם ,לטובת מי שתמצא לנכון ,ללא
הגבלה כלשהי ,ובכל דרגה שהיא ,לרבות להבטחת סדרות של אגרות חוב או התחייבויות
אחרות ,וללא צורך בהסכמת הנאמן או המחזיקים.
(ג) אמות מידה פיננסיות
( )iיחס חוב פיננסי נטו לרווח תפעולי
 .4בסעיף זה:
"חוב פיננסי נטו" – (על-בסיס הדוחות המאוחדים) התחייבויות שוטפות הכוללות:
אשראי מתאגידים בנקאיים ואחרים ,1בצירוף התחייבויות לא שוטפות ,הכוללות:
הלוואות מתאגידים בנקאיים ואגרות חוב בניכוי נכסים שוטפים הכוללים :מזומנים

 1ליום  24בדצמבר 0222 ,הורכב סעיף זה במאזן החברה מאשראי לזמן קצר ,חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים וחלויות שוטפות של אגרות חוב.
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ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ואשראי לקוחות וכן בניכוי נכסים לא שוטפים
הכוללים :השקעות ,הלוואות ויתרות חובה.
מובהר כי ,החוב הפיננסי נטו על מרכיביו כאמור לעיל אינו כולל נכסים והתחייבויות
המאוחדים (לרבות באיחוד יחסי) בדוחות הכספיים של החברה בגין מכשירים
פיננסיים של תאגידים ייעודיים
למען הסר ספק,
אשר הונפקו ו/או יונפקו ו/או נרכשו ו/או ירכשו על ידי
בדוחות הכספיים של החברה ליום  22בספטמבר 0242 ,לא קיימים תאגידים
ייעודיים מאוחדים (לרבות באיחוד יחסי).
)(Special Purpose Entities/Companies/Vehicles

החברה.2

"רווח תפעולי" – הרווח התפעולי הרבעוני החשבונאי המאוחד של החברה בניכוי
הוצאות בגין תשלום מבוסס מניות (כמשמעותו בתקן דיווח כספי בינלאומי :0
"תשלום מבוסס מניות") .היה ותפרסם החברה דוח פרופורמה (כמשמעותו בתקנה
2א לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל ,)4272-אזי ביחס לכל
רבעון אשר בו תפרסם החברה דוח פרופורמה ,יילקח הרווח התפעולי הרבעוני מדוח
הפרופורמה.
 .0החברה מתחייבת ,כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה ג') קיימות במחזור ,בכל
מועד בדיקה (כהגדרתו להלן) ,היא תעמוד באמת המידה שלהלן:
היחס בין החוב הפיננסי נטו לסוף כל רבעון לבין הרווח התפעולי המצטבר של החברה
בארבעת הרבעונים הקלנדריים האחרונים שהסתיימו באותו רבעון ,לא יעלה על .9
 .2אמת המידה הפיננסית האמורה בסעיף זה לעיל תבחן מדי רבעון ,עם פרסום הדוחות
הכספיים הרבעוניים/השנתיים הרלוונטיים למועד הבדיקה ,כפי שיפורסמו על ידי
החברה ("מועד הבדיקה") ,וזאת ביחס למועד המאזן של אותו רבעון ,והחל מהדוחות
הכספיים לרבעון הראשון שהסתיים לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה ג').
( )iiהון עצמי מינימלי
בסעיף זה" ,הון עצמי" – ההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה לפי הדוחות
המאוחדים (לא כולל זכויות שאינן מקנות שליטה).
החברה מתחייבת  ,כי כל עוד תהיינה אגרות חוב (סדרה ג') קיימות במחזור ,ההון העצמי
של החברה לא יפחת מ 422-מיליון .₪
אמת המידה הפיננסית האמורה בסעיף זה לעיל תבחן מדי רבעון ,במועד הבדיקה ,וזאת
ביחס למועד המאזן של אותו רבעון ,והחל מהדוחות הכספיים לרבעון הראשון שהסתיים
לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה ג').
(ד) התאמת שיעור ריבית אגרות החוב (סדרה ג') בגין הורדת דירוג
 .4ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ג' ) על ידי מידרוג בע"מ ,או כל חברה מדרגת אחרת
שתבוא במקומה (בסעיף זה" :חברת הדירוג") (במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר

 2לשם המחשה ,בחישוב החוב הפיננסי נטו לא יובאו בחשבון סך כל הנכסים וההתחייבויות החשבונאיים העומדים כנגד תעודות
סל ,תעודות התחייבות ותעודות פקדון וכן ההתחייבויות בגין תעודות סל ,תעודות התחייבות ותעודות פקדון.
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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
שיקבע לאגרות החוב (סדרה ג') יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר מדירוג ( A1או דירוג
מקביל לו שיבוא במקומו כפי שיקבע על ידי חברת הדירוג) (דירוג  A1יכונה להלן -
"הדירוג המקורי"; הדירוג הנמוך בדרגה אחת לפחות יכונה להלן – "הדירוג המופחת"),
יעלה שיעור הריבית השנתית שנושאת יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב
(סדרה ג') ב 2.02%-לשנה מעל לשיעור הריבית שיקבע במכרז וכפי שתפרסם החברה
בדו"ח המיידי בדבר תוצאות ההנפקה ,בגין כל דרגה מתחת לדירוג המקורי ועד לדרגה של
"( Baa2שיעור הריבית הנוסף") .שיעור הריבית הנוסף ישולם בגין התקופה שתתחיל
ממועד פרסום הדירוג המופחת על ידי חברת הדירוג ,ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן
הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') ,או עד להעלאת דירוג אגרות החוב (סדרה ג')
בדרגה אחת או יותר ,שאז ,בגין כל העלאת דרגה של דירוג של אגרות החוב (סדרה ג'),
יופחת שיעור הריבית הנוסף ב( 2.02% -אך בכפוף להוראות ס"ק ( )2להלן) ,כך שבכל
מקרה שיעור הריבית הנוסף ,לא יפחת משיעור הריבית של אגרות החוב (סדרה ג') כפי
שיקבע במכרז.
להסרת כל ספק ,מובהר ,כי העלאת שיעור הריבית כאמור תיעשה רק עד לדירוג של ,Baa2
כאשר גם אם יקבע לאגרות החוב (סדרה ג') דירוג הנמוך מ Baa2-שיקבע לא יועלה שיעור
הריבית פעם נוספת.
 .0לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות
החוב (סדרה ג') לדירוג המופחת ,כהגדרתו בסעיף קטן ( )4לעיל ,תפרסם החברה דוח
מיידי ,בו תציין החברה( :א) את דבר הורדת הדירוג ,את הדירוג המופחת ואת מועד
תחילת דירוג אגרות החוב (סדרה ג') בדירוג המופחת ("מועד הורדת הדירוג"); (ב) את
שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') לתקופה שמתחילת
תקופת הריבית הרלוונטית במועד הורדת הדירוג ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור הריבית
יחושב לפי  292ימים בשנה) ("ריבית המקור"); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן
אגרות החוב (סדרה ג') החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל
(שיעור הריבית יחושב לפי  292ימים בשנה); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת הנובעת
מס"ק (ב) ו( -ג) שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') במועד תשלום הריבית
הקרוב; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; ו( -ו) את
שיעור הריבית השנתית לתקופה ולתקופות הבאות.
 .2היה ומועד הורדת הדירוג יחול במהלך הימים שתחילתם במועד הקובע לתשלום ריבית
כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל ("תקופת הדחייה") ,לא
יחול שינוי בתשלום הריבית הקרוב והחברה תשלם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'),
במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור בלבד .שיעור הריבית בגין תקופת
הדחייה (הכולל את שיעור ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף בגין תקופת
הדחייה) ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור
הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.
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 .1בכל מקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב (סדרה ג') על ידי חברת הדירוג ,באופן
שישפיע על הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ג') ,תודיע על כך החברה לנאמן בכתב
תוך שלושה ימי עסקים ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור ,ותמציא לו לוח סילוקין
מעודכן.
 .2מובהר ,למען הסר ספק ,כי במקרה שלאחר מועד הורדת הדירוג ,תעדכן חברת הדירוג את
הדירוג לאגרות החוב (סדרה ג') כלפי מעלה ("הדירוג הגבוה") ,אזי יקטן שיעור הריבית
שישולם על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') במועד התשלום הרלוונטי של
הריבית ב 2.02%-בגין כל דרגה שתעלה כאמור ,וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב דורגו
בדירוג הגבוה בלבד ,כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות
החוב (סדרה ג') יהיה לכל הפחות שיעור הריבית שנקבע במכרז ,ללא כל תוספת .במקרה
כאמור ,תפעל החברה כאמור בסעיפים קטנים ( )0עד ( )1לעיל ,בשינויים המתחייבים לפי
העניין הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.
(ה) מובהר ,כי לא חלה על החברה כל הגבלה מכוח שטר הנאמנות או אגרות החוב (סדרה ג')
ביחס לרכישה עצמית של מניותיה ו/או לביצוע חלוקת דיבידנד ,למעט כנדרש לצורך עמידה
בכללי הבורסה הרלוונטיים.
2

העמדה לפירעון מיידי
(א)

בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו הוראות סעיף (2ב) או (2ג) שלהלן ,לפי
העניין:
( )4אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאגרות החוב בתוך  04ימים לאחר
שהגיע מועד פירעונו.
( )0אם נתמנה מפרק זמני על-ידי בית משפט או תתקבל החלטה בת תוקף לפירוק החברה
(למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה) והמינוי כאמור
או ההחלטה כאמור לא בוטלו תוך  12ימי עסקים מיום נתינתם ,או אם ניתן צו פירוק
קבוע וסופי ביחס לחברה על ידי בית המשפט.
( )2אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה והעיקול לא יוסר תוך  22ימים.
( )1אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים מהותיים של החברה ,והפעולה לא תבוטל
תוך  12ימים.
( )2אם ימונה כונס נכסים זמני לחברה ו/או לנכסיה המהותיים ומינויו לא בוטל בתוך 92
ימים ,או אם מונה כונס נכסים קבוע לחברה ו/או לנכסיה המהותיים.
( )9אם החברה תודיע לנאמן על כוונתה להפסיק את תשלומיה למחזיקי אגרות החוב.
( )7אם החברה תחדל מלעסוק ו/או לנהל את עסקיה כולם כפי שיהיו מעת לעת או שתחדל
מלעסוק ב"תחום החיסכון לטווח ארוך" ,ו/או תודיע לנאמן על כוונתה לחדול מלעסוק
בעסקיה כולם כפי שיהיו מעת לעת או שתודיע לו על כוונתה לחדול מלעסוק ב"תחום
החיסכון לטווח ארוך".

11

( )1אם החברה תמכור מעל  12%מהנכסים המנוהלים על ידה ב"תחום החסכון לטווח
הארוך".
( )2במקרה בו הועמד לפירעון מיידי חוב פיננסי מהותי ארוך טווח אחר של החברה "סולו"
(לרבות סדרה אחרת של אגרת חוב שהנפיקה החברה בעלת מח"מ ארוך) ,אך למעט ביחס
ל( :א) חוב פיננסי בו למלווה אין זכות חזרה לחברה (חובות מסוג ( ;)Non-Recourseב)
חובות פיננסיים אחרים המובטחים בשעבוד ספציפי; ו( -ג) חובות שהועמדו לפירעון
מוקדם ביוזמת החברה .הכול אלא אם המוסד הפיננסי אשר העמיד את החוב לפירעון
מיידי ,הודיע לחברה בכתב בתוך  41ימי עסקים ממועד העמדת החוב המהותי כאמור
לפירעון מיידי ,על ביטול הדרישה להעמדה של החוב המהותי כאמור לפירעון מיידי או אם
הועמד לחברה חוב פיננסי חליפי ,בסכום ובתנאים דומים לאלו הקיימים בשוק לחברות
בעלות דירוג זהה ,חלף החוב הפיננסי המהותי שהועמד לפירעון מיידי וזאת בתוך  12ימי
עסקים ממועד העמדת החוב לפירעון מיידי.
לעניין סעיף זה" ,חוב פיננסי מהותי" משמעו חוב פיננסי אשר ערכו בספרי החברה עולה
על  22%מההון העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי הדוחות הכספיים
המאוחדים האחרונים (מבוקרים או מסוקרים) במועד ההעמדה לפירעון מיידי.
( )42אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.
( )44אם החברה ביצעה מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'),
אלא אם כן הצהירה בכתב החברה או החברה הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי אגרות
החוב ,לרבות כלפי נאמן ,לפחות  22ימי עסקים לפני מועד המיזוג  ,כי לא קיים חשש סביר
שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').
( )40במקרה בו ניתן צו הקפאת הליכים לחברה ,או הוגשה נגד החברה בקשה לפי סעיף 222
לחוק החברות ,התשנ"ט 4222-שעניינה הסדר חוב בין החברה לבין כל או מרבית נושיה.
( )42אם אגרות החוב (סדרה ג') יפסיקו להיות מדורגות (על-ידי כל חברת דירוג שהיא) לתקופה
העולה על  92יום רצופים ,עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד .על פי
דרישת הנאמן תעביר החברה לנאמן אישור בכתב אודות נסיבות הפסקת הדירוג .לעניין
זה ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,יראו את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה
לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על ידי
החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת כסיבות ונסיבות
שהינן בשליטת החברה בלבד.
( )41אם החברה לא עמדה באמת המידה הפיננסית שנקבעה בסעיף (1ד)( )iלעיל (יחס חוב
פיננסי נטו לרווח תפעולי) בכל מועדי המאזן של חמישה רבעונים רצופים.3

 3לשם המחשה בלבד ,ככל שבמועד הבדיקה ביחס לרבעון שיסתיים ביום  24בדצמבר 0244 ,יעלה כי ליום  24בדצמבר 0244 ,לא
עמדה החברה באמת המידה הפיננסית שנקבעה בסעיף ד( )iלעיל ,ובנוסף ,החברה לא עמדה באמת המידה הפיננסית שנקבעה
בסעיף (1ד)( )iלעיל בכל הרבעונים שיסתיימו בימים  24במרץ  22 ,0240ביוני  0240ו 22-בספטמבר  ,0240אזי ,אם במועד
הבדיקה ביחס לרבעון שיסתיים ביום  24בדצמבר  ,0240יעלה כי ליום  24בדצמבר  ,0240לא עמדה החברה באמת המידה
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( )42אם ירד דירוג אגרות החוב (סדרה ג') מתחת לדירוג ( Baa2או דירוג מקביל לו כפי שיקבע
על-ידי החברה המדרגת ו/או חברה מדרגת אחרת שתדרג את אגרות החוב (סדרה ג')
במקומה) ,ולא יעלה מעל דירוג  Baa2במשך תקופה של ארבעה רבעונים מלאים רצופים
שתחילתם לאחר תום הרבעון בו ירד דירוג אגרות החוב מתחת לדירוג .Baa2
( )49אם החברה לא עמדה באמת המידה הפיננסית שנקבעה בסעיף (1ד)( )iiלעיל (הון עצמי
מינימלי) בכל מועדי המאזן של חמישה רבעונים רצופים.4
( )47אם בכל עת שהיא ,לא יידרש אישור רשות ניירות ערך ואישור הבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ ואישור הממונה על שוק ההון ,ביטוח וחסכון במשרד האוצר להעברת
השליטה בחברה ,והשליטה בחברה תועבר.
למען הסר ספק מובהר כי במידה ונדרש אישור רגולטורי אחד מהאמורים לעיל ואישור
כאמור התקבל לא תקום עילה לפירעון מיידי.
( )41בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית וממשית ו/או אשר קיים חשש מהותי
שיגרום לפגיעה מהותית וממשית בזכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג').
לעניין סעיף זה כולו" ,נכס מהותי" הינו נכס אשר ערכו בספרי החברה עולה על  22%מההון
העצמי המיוחס לבעלי המניות של החברה על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים
(מבוקרים או מסוקרים) במועד האירוע .מובהר כי "נכס" אינו כולל נכסים מאוחדים (לרבות
באיחוד יחסי) בדוחות הכספיים של החברה בגין מכשירים פיננסיים של תאגידים ייעודיים
) (Special Purpose Entities/Companies/Vehiclesאשר הונפקו ו/או יונפקו ו/או נרכשו
ו/או ירכשו על ידי החברה .למען הסר ספק ,בדוחות הכספיים של החברה ליום  22בספטמבר,
 0242לא קיימים תאגידים ייעודיים מאוחדים (לרבות באיחוד יחסי).
(ב)

במקרים לעיל ,יחולו ההוראות שבסעיפים (2ג) או (2ד) לשטר ,לפי העניין .למרות האמור
בסעיף זה לעיל ,לא יודיע הנאמן על זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') שעל סדר יומה
העמדה לפירעון מיידי של הסדרה בשל העילה המפורטת בסעיף (2א)( )41לעיל ,אלא אם
הנאמן נתן הודעה מוקדמת בכתב לחברה ,על כוונתו לפעול כך ,והחברה לא מילאה אחר
האמור בהודעה המוקדמת תוך חמישה-עשר ( )42ימים מיום קבלתה.

(ג)

בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף (5א) לעיל (להוציא סעיף קטן (2א)( ))41לשטר:
( )4הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') אשר מועד כינוסה יהיה
בחלוף  04ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף (2ב)( )1לשטר)
ואשר על סדר יומה יהיה החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה
הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה ג') בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים
בסעיף (2א) (להוציא סעיף קטן (2א)( ))41לשטר.

הפיננסית שנקבעה בסעיף ד( ,)iאזי יחולו הוראות סעיפים (2א) – (2ד) לשטר הנאמנות ביחס להעמדת אגרות החוב (סדרה ג')
לפירעון מיידי.
 4להמחשה ,ראה ה"ש  0לעיל.
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( )0על אף האמור בסעיף (2ג)( )4לעיל ,במקרה בו החברה תבקש למנות נציגות דחופה יחולו
הוראות נספח ב' לשטר זה ביחס למינוי הנציגות הדחופה וזימון האסיפה הכללית אשר
על סדר יומה החלטה מיוחדת בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת
של איגרות החוב (סדרה ג').
( )2במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים
בסעיף (5א) (להוציא סעיף קטן (2א)( ))41לשטר ,וההחלטה באסיפת מחזיקי איגרות
החוב כאמור התקבלה כהחלטה מיוחדת (כהגדרתה בתוספת השניה לשטר הנאמנות),
הנאמן יהיה חייב ,תוך זמן סביר ,להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת
של איגרות החוב (סדרה ג').
( )1העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור ישלח על ידי הנאמן לחברה לשם פרסום הודעה על
זימון האסיפה ,ויהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול כאמור.
( )2הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  04הימים האמורים (כאמור בסעיף
 )2(4לתוספת השנייה לשטר) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה
או בהעמדת חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג').
(ד )

בקרות האירוע המפורט בסעיף (2א)( )41לשטר זה ,ולאחר חלוף תקופת ההודעה כאמור
בסעיף (2ב) לעיל :
( )4מחזיק/י לפחות  42%מהיתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור
ו/או הנאמן (אשר יהיה רשאי אך לא חייב) רשאים לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב
(סדרה ג') אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף  04ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר
בהתאם להוראות סעיף (2ג)( )2לשטר זה) ואשר על סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה
לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה ג') בשל קרות
אירוע כמפורט בסעיף (2א)( )41לשטר.
( )0במקרה בו התקבלה החלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף (2ג)( )4לשטר
כהחלטה מיוחדת (כהגדרתה בתוספת השנייה לשטר הנאמנות) ,הנאמן יהיה חייב ,תוך
זמן סביר ,להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה
ג').
( )2העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור ישלח על ידי מזמן האסיפה לחברה ולנאמן מיד עם
פרסום ההודעה על זימון האסיפה ,ויהווה התראה מראש ובכתב לחברה על הכוונה לפעול
כאמור.
( )1מחזיק איגרות החוב או הנאמן ,לפי העניין ,המזמן את האסיפה ,יהיה רשאי בהתאם
לשיקול דעתו לקצר את מנין  04הימים האמורים (כאמור בסעיף  )2(4לתוספת השנייה
לשטר) במקרה בו יהיה מזמן האסיפה בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה או בהעמדת
חוב החברה לפירעון מסכנת את זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג').

מובהר בזאת כי חובות הנאמן לפי סעיף  2זה ,כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות,
המקרים ,הנסיבות והאירועים המפורטים בו.
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2

תביעות והליכים בידי הנאמן
(א)

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי ,לפי שיקול דעתו ,וללא מתן
הודעה נוספת לחברה ,לנקוט בכל אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים ובקשות לקבלת
הוראות ,כפי שימצא לנכון לשם מימוש זכויות המחזיקים והגנה על זכויותיהם וכן אכיפת
הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר זה .הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור לעיל
לפי דרישתם של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') אשר תתקבל בהחלטה מיוחדת של
המחזיקים ,אלא אם ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית
המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הראשון האפשרי .מובהר כי הנאמן
יהיה רשאי לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא הועמדו לפירעון
מיידי והכל להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב ובכפוף לכל דין .על אף האמור בסעיף זה ,זכות
להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף  2לעיל ולא מכוח סעיף זה.

(ב)

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל ,לכנס אסיפת מחזיקים בכדי שיוחלט על ידי
המחזיקים בהחלטה מיוחדת אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה ,ובלבד
שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי .כמו כן ,יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס
אסיפות מחזיקים לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור ,בהתאם לאמור
לעיל.

(ג)

בכפוף להוראות שטר זה ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת ,אסיפה כללית של
המחזיקים על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ובלבד שכינוס
האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות
המחזיקים .הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי בקשה של המחזיקים של לפחות  42%מהקרן
של אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור במועד הראשון האפשרי ובהתאם לאמור בתוספת
השנייה לשטר זה.

(ד)

הנאמן רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר זה,
לצורך פניה לאסיפת המחזיקים ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת המחזיקים
ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שכינוס האסיפה או הפניה לביהמ"ש יעשו
במועד הראשון האפשרי .למרות האמור לעיל ,הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה
לפירעון מיידי עליהם החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על-פי הוראות סעיפים (2ב) או (2ג)
לשטר זה.

(ה)

3

למען הסר ספק ,מובהר בזאת כי הנאמן רשאי לפנות לערכאות משפטיות גם לפני העמדת
אגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי ,ולאחר מכן למתן כל צו אחר באשר לניהול הנאמנות כפי
שימצא לנכון.

נאמנות על התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על-ידי הנאמן כתוצאה מההליכים האמורים בסעיפים  2ו 9-לעיל או בכל אופן
אחר על פי שטר זה (למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו) ,יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו
למטרות ולפי סדר העדיפות הבא :תחילה לסילוק ההוצאות ,התשלומים ,ההיטלים וההתחייבויות
הסבירות שהוצאו על-ידי הנאמן ,הוטלו עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או
באופן אחר בקשר עם תנאי שטר זה ,לרבות שכרו ,והכל ביחס לאגרות החוב (סדרה ג') בלבד ,וישתמש

14

ביתרה ,ראשית  -כדי לשלם למחזיקים של אגרות החוב (סדרה ג') את פיגורי הריבית (לרבות ריבית
הפיגורים ,ככל שתהיה) המגיעה להם לפי תנאי אגרות החוב ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב
פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי
איזה מהם; שנית  -כדי לשלם למחזיקים את סכומי הקרן המגיעים להם על-פי אגרות החוב
המוחזקות על ידם פרי-פסו ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב ,זאת בין אם הגיע זמן סילוק
סכומי הקרן ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן
של הוצאת אגרות החוב על-ידי החברה או באופן אחר ,ואת העודף  -במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן
לחברה או לחליפיה .תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקים כפוף לזכויות של נושים אחרים של
החברה ,אם תהיינה כאלה ,בהתאם להוראות הדין.
ככל שהחברה צריכה לשאת בהוצאות או בסכומים כלשהם לשם ביצוע האמור בסעיף זה על ידי
הנאמן ,יפעל הנאמן בהתאם לכל דין לשם קבלת כל הוצאות או סכומים אלו מן החברה וככל
שיתקבלו הסכומים כאמור מהחברה ,יפעל כדי להשיבם למחזיקים.
3

סמכות לעכב חלוקת הכספים
למרות האמור בסעיף  7לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה בהתאם לסעיף 7
לעיל ,יהיה פחות משיעור הריבית השנתית בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ,יהיה
הנאמן רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות לפי שטר זה.
על אף האמור לעיל ,במועד התשלום הראשון של הקרן ו/או הריבית למחזיקי אגרות החוב שלאחר
קבלת הסכום האמור לעיל לידי הנאמן ,או קודם לכן ,לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על
רווחיהן יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן למטרה האמורה ,לסכום אשר יספיק כדי לשלם
לפחות מיליון ש"ח ,ישלמם הנאמן למחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  7לעיל.
על אף האמור בסעיף  1זה לעיל ,רשאים מחזיקי אגרות החוב ,לפי החלטה מיוחדת שתתקבל על ידם,
להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף 7
לעיל ,אף אם סכומם עומד על פחות משיעור הריבית השנתית בגין יתרת הקרן הבלתי מסולקת של
אגרות החוב.

4

הודעה על חלוקה
הנאמן יודיע למחזיקים על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים הנזכרים
בסעיפים  7ו 1-לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של  41יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף  04לשטר זה.
לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו המחזיקים זכאים לריבית לפי השיעור הקבוע באגרת החוב (סדרה ג'),
אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע לשלם להם כאמור.

 70הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
סכום כלשהו המגיע למחזיק באגרות החוב (סדרה ג') ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו,
מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא הייתה מוכנה 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 ,הפרשי ההצמדה או הריבית.
לא שולם סכום כאמור תוך  41ימים מהמועד שנקבע לתשלומו ,תעביר החברה ביום ה 42-לאחר
המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים ,אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את
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אותו הסכום לידי הנאמן ,אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרת החוב ,והחזקה כאמור
תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק ,בכפוף לאמור בסעיף  42זה להלן .היה הסכום האמור התשלום
האחרון  -תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון אגרת החוב בכפוף לאמור בסעיף  42זה להלן .הנאמן יפקיד
בבנק כל סכום שיוחזק על ידו בנאמנות עבור המחזיקים של אגרות החוב (סדרה ג') וישקיעו בשמו או
בפקודתו ,לפי שקול דעתו ,באגרות חוב ממשלתיות או בפיקדונות בנקאיים יומיים באחד מחמשת
הבנקים הגדולים .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 יעשה כנגד הצגת אותן הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת
הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב ,יעביר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו לחברה,
בניכוי הוצאותיו ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם כאמור לעיל עבור המחזיק לתקופה של שש ()9
שנים ממועד העברתם אליה כאמור ,ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים
שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור בסעיף זה ,בשינויים המחויבים.
לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תשלום כלשהו
בגין הסכומים שהוחזקו על ידו כאמור .החברה תאשר בכתב לנאמן את העברת הסכומים האמורים
לידיה ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') כאמור ותשפה את הנאמן בגין
נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור ,ובלבד כי פעל בסבירות.
כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי הזכאי להם עד תום שבע ( )7שנים ממועד הפירעון
הסופי של אגרות החוב ,יועברו לידי החברה ,והיא תהיה רשאית להשתמש בהם לכל מטרה שהיא.
 77קבלה מאת מחזיק אגרת החוב
.44.4

קבלה חתומה מאת מחזיק (או מאת מחזיק אחד מבין מספר מחזיקים הרשומים במשותף
כמחזיקים באגרת חוב) בגין סכומי הקרן ו/או הריבית ששולמו לו על-ידי הנאמן בגין אגרת
החוב (סדרה ג') תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הנקובים
בקבלה.

.44.0

כספים שחולקו כאמור בסעיפים  2 ,1 ,7יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.

 75השקעת כספים
כל הכספים ,אשר יש להשקיעם לפי תנאי שטר נאמנות זה על ידי הנאמן ,יושקעו ,בשמו או בפקודתו
של הנאמן ,בניירות ערך של מדינת ישראל או בניירות ערך אחרים ,בנכסים פיננסיים מכל סוג שהוא
או בכל ניירות ערך אחרים שחוקי מדינת ישראל ירשו להשקיע בהם כספי נאמנות ,או יופקדו בשם
הנאמן באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל ,הכל כפי שהנאמן ימצא למתאים ,ובכפוף לתנאי
שטר נאמנות זה ולהוראות כל דין ,ובלבד שכל השקעה בניירות ערך תהיה באגרות חוב שהונפקו על
ידי מדינת ישראל .עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה
שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות
הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות .מתוך הכספים כאמור יעביר
הנאמן סכומים למחזיקי איגרות החוב הזכאים להם ,וזאת בסמוך ככל הניתן לאחר שיומצאו לנאמן
הוכחות ואישורים על זכותם לסכומים אלו לשביעות רצונו המלאה של הנאמן ,ובניכוי הוצאותיו.
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 77התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ,כל זמן שאיגרות החוב לא נפרעו ,כדלקמן:
(א) לתת ולהורות לרואי החשבון שלה לתת תוך זמן סביר לנאמן ו/או לאנשים שיצווה ,כל מסמך או
מידע בנוגע לעסקיה ו/או נכסיה של החברה שיהיה דרוש באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו של
הנאמן ,לשם הגנה על מחזיקי איגרות החוב.
(ב) לנהל 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 ,בכל פנקס ו/או
מסמך ו/או אישור כאמור.
(ג) לזמן 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.
(ד) למסור לנאמן מייד עם פרסומם עותק מודפס של הדוחות הכספיים השנתיים המבוקרים
והמאוחדים (לרבות הדוח התקופתי) והדוחות הכספיים הביניים המסוקרים והמאוחדים של
החברה וחברות הבת .מובהר כי ייראו את החברה כאילו ייצאה ידי חובתה למסור לנאמן את
המסמכים והפירוט המתואר בס"ק זה לעיל ,אם פרסמה את המידע באתר ההפצה של רשות
ניירות ערך (מגנ"א) ו/או באתר הבורסה.
(ה) למסור לנאמן על פי דרישתו בכתב ,אישור בכתב חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום
הכספים ,כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שמועדם קדם למועד דרישת הנאמן שולמו
במועדם ,ואת יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור (בין היתר בהתחשב ברכישות של
אגרות חוב ככל שבוצעו על ידי החברה).
(ו) להודיע לנאמן ,מייד עם היוודע לה ,על קרות כל אחד מן המקרים המנויים בסעיפים (2א)()41(-)4
לעיל ,ככל שבידיעת החברה.
(ז) למסור לנאמ ן העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה למחזיקי אגרות החוב ופרטי כל מידע שהחברה
מעבירה להם בדרך אחרת וכן כל מידע מהותי נוסף ,לפי דרישה סבירה של הנאמן ,הדרוש לצורך
מילוי תפקידו של הנאמן ,לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב.
(ח) למסור לנאמן לא יאוחר משבועיים לאחר פרסום דוחות כספיים שנתיים ,אישור מאת נושא משרה
בחברה כי למיטב ידיעתו ,למועד פרסום הדוחות הכספיים ,לא קיימת מצד החברה הפרה מהותית
של שטר זה (לרבות תנאי אגרת החוב) ,אלא אם צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות
שהחברה נטלה על עצמה.
(ט) למסור לנאמן לא יאוחר מ 7 -ימי עסקים לאחר פרסום דוח כספי על ידי החברה ,אישור חתום
מאת נושא משרה בחברה אודות עמידה (או אי עמידתה לפי העניין) של החברה באמות המידה על
פי סעיפים (1ד)( )iו (1ד)( )iiלעיל.
(י) כל דיווח אחר לפי החוק שעל החברה למסור לנאמן ,ככל שיידרש ובלבד כי ייראו את החברה
כאילו ייצאה ידי חובתה למסור לנאמן על פי דרישתו כאמור בס"ק זה לעיל ,אם פרסמה את
המידע באתר ההפצה של רשות ניירות ערך (מגנ"א) ו/או באתר הבורסה.
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(יא) להודיע לנאמן ,מיד עם היוודע לה ,על כל מקרה בו הוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה,
וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה ,כולם או חלק מהותי מהם ,כונס נכסים.
(יב) למסור לנאמן לא יאוחר מתום  22ימים ממועד קבלת כספי ההנפקה בחשבון החברה לוח סילוקין
לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית) בקובץ  Excelו/או בצורה אחרת המקובלת באופן סביר על
הנאמן.
(יג) למסור לנאמן הודעה בכתב בדבר רישומם של שעבודים חדשים כלשהם אצל רשם החברות
שנרשמו על נכסים מהותיים של החברה (כהגדרתם בסעיף (2א) לעיל) בתוך  7ימי עסקים לאחר
רישומו של שעבוד כזה.
(יד) הנאמן התחייב ,בחתימתו על שטר נאמנות זה ,לשמור כל מידע שניתן לו בסודיות ,ולא למסור
אותו אלא בהסכמה בכתב ומראש של החברה ,למעט לצורך העברת מידע לנציגות מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') ,או לחילופין ,ככל שלא מונתה נציגות כאמור ,לאסיפת מחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') שכונסה לצורך דיון וקבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרת החוב ,בכל מקרה
רק לאחר שהודיע על כך הנאמן מראש לחברה זמן סביר מראש או אם יידרש לכך על ידי רשות או
ערכאה מוסמכת כלשהי או כנדרש ממנו על פי כל דין ,וזאת בתיאום מראש עם החברה ובלבד
שהעברת מידע כאמור תהיה בכפוף להוראות כל דין .על אף האמור לעיל ,הנאמן יעביר לאסיפה
של המחזיקים כאמור לעיל מידע שיש בו כדי להעיד על עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
על פי שטר נאמנות זה ,אף אם יש במידע זה כדי לפגוע באינטרס לגיטימי של החברה .יובהר ,כי
סעיף זה אינו חל על מסירת מידע על-ידי הנאמן לרשות ניירות ערך בהתאם לכל דין או בהתאם
לדרישת רשות ניירות ערך.
 79התחייבויות נוספות
.41.4

לאחר שאגרות החוב (סדרה ג') תועמדנה לפירעון מיידי ,כמוגדר בסעיף  2לשטר זה ,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:
(א)

תצהיר הצהרות 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.

(ב)
.41.0

תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן.

לעניין סעיף זה ,הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו,
במסגרת סמכויותיו – כפי שנקבעו במסגרת שטר נאמנות זה ,היא פעולה של נאמן סביר
הנדרשת לשם הגנת מחזיקי אגרות החוב ,תהווה ראיה לכאורה לכך שפעולה זו היא פעולה
סבירה.

 72הסכמים אחרים
בכפוף להוראות הדין ,לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן לפי שטר זה ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי
למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עסקאות עימה במהלך הרגיל של עסקיו.
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 72בקשות לבית המשפט
הנאמן יהיה רשאי בכל עת ,גם לאחר שאגרות החוב (סדרה ג') יועמדו לפירעון על פי האמור בסעיף 2
לשטר זה  ,לפנות לבית משפט למתן צו הוצאה לפועל של הנאמנות המתוארת בשטר זה ולמתן כל צו
אחר ביחס לענייני הנאמנות הכלולים בשטר זה.
 73סמכויות מיוחדות
(א)

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים או הקובעים את
זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת או במקום אחר שיבחר ,אצל כל
בנקאי או כל חברה בנקאית .בכפוף לאמור להלן ,עשה כן הנאמן ,הוא לא יהיה אחראי בגין כל
הפסד שיגרם בקשר להפקדה כזו.

(ב)

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו או עצתו של כל
עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם
למסקנותיה ,בין אם חוות דעת או עצה כזו הושגה על-ידי הנאמן או על-ידי החברה והנאמן
לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שנעשו על ידו על
סמך עצה או חוות דעת כאמור למרות שנפלו בה שגיאות או שלא היו אוטנטיות ובלבד שלא
היה ניתן לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה .ככל שחוות הדעת ניתנה בעל פה ,הנאמן יערוך
תרשומת בכתב על כך ,לרבות ,ביחס לזהות נותן חוות הדעת ומועד קבלתה .החברה תשא
במלוא ההוצאות הסבירות על העסקת המומחים שימונו כאמור ,ובלבד שהנאמן נתן לחברה
הודעה מראש על כוונתו לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמור והחברה תוכל להתנגד
לזהות המומחה כאמור ממניעים סבירים בלבד.

(ג)

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה או להתערב באיזו צורה שהיא
בהנהלת עסקי החברה או ענייניה.

(ד )

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה ,לפי שיקול
דעתו המוחלט ,אך במידת הזהירות הסבירה .פעל כך הנאמן ,הוא לא ישא באחריות על
טעויות בשיקול דעת שנעשו בתום לב.

(ה)

הנאמן 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 .פעל כך הנאמן ,הוא לא ישא באחריות על
טעויות בשיקול דעת שנעשו בתום לב.

(ו)

על אף כל האמור לעיל ,כל פטור מאחריות ,שניתן לנאמן על פי הוראות שטר זה ,לרבות ,למען
הסר ספק ,כמפורט בסעיף (47א) – (47ה) לעיל ,כפוף לכך ,כי המעשה (או המחדל) של הנאמן,
לרבות הפעלה של שיקול דעתו ,אשר בגינו ניתן הפטור ,לא נעשה בזדון ,ברשלנות או בחוסר
תום לב.

 73סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות ,למנות שלוח/ים ו/או באי כוח שיפעל/ו במקומו,
בין עורך דין ובין אדם אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות שונות שיש לעשותן בקשר
לנאמנות ,והנאמן מתחייב בזה לתת הודעה לחברה ,זמן סביר מראש ,בדבר מינוי בא כוח או שלוח
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כאמור .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכרו של כל שלוח כזה ,לרבות בדרך של
קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו ,והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה
כנ"ל ,והחברה תוכל להתנגד להוצאה כאמור ממניעים סבירים בלבד.
הנאמן ככל הניתן ,יתייעץ עם החברה וככל הניתן ינסה הנאמן להתחשב בעמדת החברה בקשר עם
זהות השלוח.
מובהר ,כי אין במינוי שלוח כאמור כדי לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו אלמלא
מינוי השלוח.
 74שיפוי הנאמן
מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי ולשיפוי הניתנות לנאמן לפי חוק ו/או במחויבויות החברה ומחזיקי איגרות
החוב 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 להתחייבויות שקיבלו על עצמם ,בנוגע להוצאות שהוציאו אגב ביצוע
הנאמ נות 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
שנעש ו 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 אגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב
ובהתאם לחובות המוטלות עליו על-פי כל דין ועל פי שטר זה.
הנאמן יהיה זכאי לקבל שיפוי ממחזיקי איגרות החוב ו/או מהחברה (ובלבד שלא יהא זכאי לכפל
שיפוי) ,לפי העניין ,בגין כל נזק ו/או הפסד והוצאות סבירות שהוציא ו/או שיוציא בקשר לפעולות
שביצע או שעליו לבצע מכוח חובתו לפי תנאי שטר זה ,ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת
ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה .על אף האמור לעיל ,מובהר
ומוסכם בזאת כי:
[א] הנאמן לא יהיה זכאי לדרוש שיפוי כאמור מראש ,בעניין שאינו סובל דיחוי ,וזאת מבלי לפגוע
בזכותו לשיפוי בדיעבד אם וככל שתקום לו זכות זו;
[ב] הנאמן יהיה זכאי לשיפוי בגין אחריות בנזיקין ,במקרה בו יחויב באחריות כזו על פי פסק דין סופי
או על פי פשרה שנסתיימה כלפי צד שלישי ,שאינו נמנה על מחזיקי אגרות החוב.
החברה לא תשפה את הנאמן בגין הוצאות שהוציא ו/או יוציא בקשר לפעולות שביצע ו/או יבצע
על פי דרישת מחזיקי אגרות החוב מכל סיבה שהיא ,למעט פעולות הדרושות להגנה על ו/או
מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב מכח שטר נאמנות זה.
זכות השיפוי האמורה בסעיף זה לעיל כפופה לתנאים הבאים:
[א] ההוצאות בשל אחריות בנזיקין הינן סבירות.
[ב] הנאמן פעל בתום לב ,ופעולה זו נעשתה במסגרת מילוי תפקידו ,בהתאם להוראות הדין ועל פי שטר
נאמנות זה.
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כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת
ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ,לעשות פעולה כלשהי,
לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי איגרות החוב ,כאמור בשטר
הנאמנות ,יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו כתב שיפוי
מבעלי איגרות החוב או ממי מהם ,ואם תבוצע הפעולה בשל דרישת החברה – מן החברה ,בגין כל
אחריות לנזקים ו/או להוצאות שיכולות להיגרם לנאמן ולחברה או למי מהם ,עקב עשיית הפעולה
האמורה .מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה ,הדרושה באופן
מיידי לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב.
על אף כל האמור בסעיף  42זה לעיל ,כל אימת שהנאמן ימצא לנכון ,לצורך הגנה על ו/או מימוש זכויות
מחזיקי אגרות החוב ,ו/או יהיה חייב ,לפי תנאי 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 ,לנקוט בהליכים משפטיים,
החברה תפקיד בידי הנאמן סכום שייקבע על-ידי הנאמן כסכום הצפוי של הוצאות הנאמן בקשר
להליכים .במקרה בו החברה לא תפקיד את הסכום הנ"ל במועד בו נתבקשה לעשות זאת על-ידי
הנאמן ,ולדעת הנאמן יהא ספק בקשר ליכולת החברה לכסות את ההוצאות הכרוכות בנקיטת הליכים
על-ידי הנאמן ,יזמן הנאמן מיידית אסיפת מחזיקי אגרות חוב כדי לאשר אחריותם לכיסוי ההוצאות
הכרוכות בהליכים אשר הנאמן ינקוט .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב יסרבו לשאת בהוצאות
הכרוכות בנקיטת הליכים על-ידי הנאמן ,או ימנעו ממתן אישור מפורש לכך ,ו/או מקום בו המחזיקים
יאשרו באסיפה החלטה כאמור אך המחזיקים או חלקם לא הפקידו בפועל את כל או חלק מהכספים
שהתחייבו להפקיד על פי ההחלטה ,וכן בכפוף לאמור להלן ,לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בהליכים
כאמור  .יובהר בזאת ,כי אין בהסכמת מחזיקי אגרות החוב כאמור כדי לשחרר את החברה
מהתחייבויותיה לשאת בכל ההוצאות הכרוכות בנקיטת הליכים כאמור .כמו כן ,כל הכספים שיתקבלו
מהליכי מימוש ו/או מהליכים אחרים לאכיפת זכויות מחזיקי אגרות החוב ישמשו גם להחזר וכיסוי
הוצאות בהן התחייבו לשאת מחזיקי אגרות החוב כאמור .מובהר כי אין באמור לעיל כדי לפטור את
הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה באופן מיידי לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי
אגרות החוב.
 50שכר וכיסוי הוצאות הנאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר זה ,כמפורט בנספח א' לשטר זה ,ולהלן:
02.4

הנאמן יהיה זכאי להחזר ההוצאות הסבירות שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכח
הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה ,לרבות בגין פרסומים בעיתונות ושליחויות ,ובלבד
שבגין הוצאות חוות דעת מומחה ,כמפורט בסעיף (47ב) לעיל ,ייתן הנאמן לחברה הודעה
מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה.

02.0

כמו כן ומבלי לפגוע בכלליות האמור בסעיף  02זה ,יהיה זכאי הנאמן לתשלום נוסף על בסיס
שעות עבודה בפועל ,בסך של  922ש"ח (צמוד חיובית למדד הידוע במועד פרסום תשקיף
המדף) בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין:
( )4פעולות הנובעות מהפרה של שטר זה על ידי החברה;
( )0פעולות בקשר להעמדת איגרת החוב לפירעון מיידי;
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( )2פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע ,לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר
לסיכון אפשרי של זכויות מחזיקי איגרות החוב ,לרבות כל פעולה לפי סעיף קטן  4וסעיף
קטן  0לעיל;
( )1עבודה מיוחדת (כגון ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה) או בגין הצורך
בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,בשל שינוי עתידי בחוקים ו/או
בתקנות ו/או ב הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר
זה.
( )2פעולות בקשר לרישום או ביטול רשום של בטוחות במרשם המתנהל כדין (לרבות בחו"ל),
בדיקה ,פיקוח ,בקרה ,אכיפה וכיו"ב של התחייבויות (כגון הגבלות על חופש הפעולה של
החברה ,שעבוד נכסים ועוד') ,שנטלה או שתיטול החברה או שיינטלו על ידי מי מטעמה או
עבורה ,בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון ביצוע
התשלומים לפי תנאי אגרות החוב) כלפי בעלי אגרות החוב ,לרבות באשר למהות תנאי
בטוחות והתחייבויות כאמור ,והתקיימותם.
02.2

בגין כל אסיפת בעלי מניות שהנאמן ייטול בה חלק ,אף אם האסיפה לא התקיימה בפועל
(למעט במקרה בו הטעות היא של הנאמן) ישולם שכר נוסף של  222ש"ח לישיבה ,צמוד
חיובית למדד הידוע במועד פרסום התשקיף.

02.1

השכר השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד תום תקופת הנאמנות על-פי תנאי שטר זה גם
אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס נכסים מנהל ו/או באם הנאמנות על-פי שטר זה
תנוהל בהשגחת בית משפט.

02.2

היה ויתפטר הנאמן ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מיום סיום כהונתו .היה
וכהונת הנאמן תסתיים במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם
לא שימש הנאמן כנאמן לחברה .האמור בסעיף קטן  02.2זה לא יחול לגבי שנת הנאמנות
הראשונה.

02.9

כל הסכומים כאמור ישאו ריבית לפי השיעור הנהוג על משיכות יתר בחשבונות עובר ושב
בבנק לאומי לישראל בע"מ מהמועד הקבוע לתשלומם ועד לתשלומם בפועל .הנאמן זכאי
לעכב את הכספים שבידיו ו/או שיגיעו לידיו עד לתשלום כל הכספים להם הנאמן זכאי,
לרבות סכומים אשר על פי שיקול דעתו הבלעדי עשוי הנאמן לשאת בהם בקשר עם הנאמנות,
ובכלל זה סכומים שעשוי לשאת בהם הנאמן עקב תביעות ו/או צפי לתביעות של הצדדים ו/או
צדדים שלישיים.

02.7

מע"מ אם יחול יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות סעיף זה וישולם על-ידי
החברה.

02.1

כל הסכומים האמורים בסעיף זה ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות
החוב.

 57הודעות
(א)

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן כדלקמן:
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על-ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך (הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה
תהיה חייבת לדווח במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי
הנאמן לחברה);
במקרים הבאים( :א) זימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב; (ב) הסדר או פשרה לפי סעיף 222
לחוק החברות; (ג) הודעה לנושים על מיזוג ,תפורסם ההודעה גם בשני עיתונים יומיים בעלי
תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית ,או ( במקרה בו החברה תחדל לדווח
בהתאם לפרק ה' 2לחוק) על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של איגרות
חוב הרשומים במרשם המחזיקים לפי כתובתו האחרונה הרשומה בפנקס מחזיקי אגרות
החוב (במקרה של מחזיקים במשותף – למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון בפנקס).
כל הודעה שתפורסם או תישלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרת החוב
ביום פרסומה (במערכת המגנ"א או בעיתונות לפי העניין) או  2ימים מיום שיגורה בדואר
רשום.
(ב)

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על-ידי מכתב שישלח בדואר רשום
לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות ,או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן
בכתב ,או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או בדוא"ל או על-ידי שליח וכל הודעה או דרישה
שכזו תחשב כאילו נתקבלה על-ידי החברה:
 .4במקרה של שיגור בדואר רשום -כעבור שלשה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר;
 .0במקרה של שיגורה בפקסימיליה או בדוא"ל (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) -
כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה;
 .2ובמקרה של שליחתה על-ידי שליח  -במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה
לנמען לקבלה ,לפי העניין.

(ג)

כל הודעה או דרישה מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על-ידי מכתב שישלח בדואר רשום
לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות ,או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה
בכתב ,או באמצעות פקסימיליה או בדוא"ל או על-ידי שליח וכל הודעה או דרישה שכזו
תחשב כאילו נתקבלה על-ידי הנאמן:
 .4במקרה של שיגור בדואר רשום  -כעבור שלשה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר;
 .0במקרה של שיגורה בפקסימיליה או בדוא"ל (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) -
כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה;
 .2ובמקרה של שליחתה על-ידי שליח  -במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה
לנמען לקבלה ,לפי העניין.

העתקים מהודעות ומהזמנות שיתנו החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב ,יפורסמו על-ידי
החברה גם בדוח מיידי ,אשר העתקו יימסר לנאמן.
 55ויתור ,פשרות ו/או שינויים בשטר הנאמנות
(א)

כפוף להוראות כל דין ,החברה והנאמן יהיו רשאים ,בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב
(סדרה ג') תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או תנאי אגרות החוב (סדרה ג') ,אם
נתקיים אחד מאלה:
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(ב)

()4

אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע באופן מהותי במחזיק אגרות החוב (סדרה ג').
לעניין סעיף קטן זה ,מובהר ,כי ויתור מהותי ביחס לתנאי הפירעון של איגרת החוב
(לרבות דחייה מהותית של מועד תשלום) ,או ביחס לגובה הריבית והפרשי ההצמדה
שישולמו על אגרות החוב ,השמטת עילה מהעילות להעמדה לפירעון מיידי ,השמטת
דיווח מהותי מהדיווחים אותם התחייבה החברה למסור לנאמן על פי שטר זה ,וכן
הטלת חובות מהותיים חדשים על מחזיקי אגרות החוב שאינם נובעים או נדרשים על
פי שטר זה ,ייחשבו כפוגעים בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

()0

מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') הסכימו לשינוי בהחלטה מיוחדת.

בנוסף לאמור בסעיף קטן (א) לעיל ,בכפוף להוראות כל דין:
()4

הנאמן יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה בזכויות
המחזיקים ,לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות
לאגרות החוב (סדרה ג') על-ידי החברה.

()0

הנאמן יהיה רשאי ,באישור מוקדם שיתקבל על-ידי החלטה מיוחדת של המחזיקים
באגרות החוב (סדרה ג') ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם,
ולוותר על כל זכות או תביעה שלהם כלפי החברה על-פי שטר הנאמנות ואגרות החוב
(סדרה ג') .התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') כאמור לעיל ,יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה
על-ידי אסיפת המחזיקים .אין באמור כדי לפטור את הנאמן מאחריות בגין פעולותיו
עד למועד קבלת החלטת אסיפת המחזיקים ו/או בגין פעולותיו בקשר ליישומה.

(ג)

החברה ו/או הנאמן ימסרו לכל המחזיקים באגרות החוב הודעה באופן המפורט בסעיף 04
לעיל על כל שינוי ו/או ויתור כאמור בסעיפים קטנים (א)( )4או (ב)( )4לעיל ,בסמוך לאחר
ביצועו.

(ד)

בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמחזיקים
למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב (סדרה ג') ,לשם רישום הערה בדבר כל ויתור,
פשרה ,שינוי או תיקון כאמור ,ולפי דרישת הנאמן ,תרשום החברה הערה כאמור בתעודות
שימסרו לה.

(ה)

בכפוף להוראות כל דין ,תנאי אגרות החוב (סדרה ג') יהיו ניתנים לשינוי במסגרת הסדר או
פשרה ,אשר אושר על ידי בית המשפט ,לפי סעיף  222לחוק החברות ,התשנ"ט"( 4222-חוק
החברות") ,למעט שינוי שיטת ההצמדה לעניין אגרות החוב (סדרה ג') ,כמפורט בסעיפים
(2ב)( )42ו )1(2-לתנאים הרשומים מעבר לדף לשטר הנאמנות לאגרות החוב (סדרות ג' עד ז'
וט' עד י"ב) כפי שנכלל בתשקיף המדף.

 57פנקס מחזיקי אגרות החוב
החברה תנהל במשרדה הרשום פנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("הפנקס") ,בו יירשמו
המחזיקים של אגרות החוב (סדרה ג') וכן ירשמו כתובתם ,פרטי חשבונות הבנק שלזכותם יועברו
התשלומים על חשבון הקרן והריבית וערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') הרשומות על שמם כפי
שיהיו מעת לעת .כן יירשמו בפנקס מחזיקים אחרים ,ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות
באגרת החוב ,היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם לסעיפים  7או  1לתנאים שמעבר לדף.
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החברה רשאית לסגור את הפנקס מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על  22יום בשנה.
המחזיק באגרות חוב (סדרה ג') יהיה רשאי לעיין בפנקס בכל זמן סביר ,כל עוד הוא מחזיק באגרות
החוב (סדרה ג') .כמו כן הנאמן יהיה רשאי לעיין בפנקס בכל זמן סביר.
 59פקיעת כהונת הנאמן
[א]

על כהונת הנאמן ופקיעתה ועל מינוי נאמן חדש יחולו הוראות החוק .כפוף להוראות החוק,
הנאמן וכל נאמן שבא במקומו יהיו רשאים להתפטר מתפקידיהם כנאמנים לאחר מתן הודעה
בכתב לחברה שלושה ( )2חודשים מראש אשר בה יפרטו את סיבות ההתפטרות.

[ב]

ההתפטרות תיכנס לתוקף רק לאחר שיהיה עליה אישור בית המשפט וכן מהיום שייקבע
באישור זה .במקרה של ה תפטרות כזו או במקרה של פקיעת כהונתו של הנאמן ,רשאי בית
המשפט למנות נאמן אחר במקום הנאמן ,לתקופה ובתנאים שייראו לו.

[ג]

בית המשפט רשאי לפטר נאמן אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה
אחרת לפיטוריו.

[ד]

המחזיקים עשרה אחוזים ( )42%מהיתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב רשאים לכנס
אסיפה כללית של בעלי תעודות איגרות החוב .כל אסיפה שתכונס כאמור רשאית להחליט על-
פי הצבעת המחזיקים בחמישים אחוזים ( )22%לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של איגרות
החוב על העברת הנאמן מתפקידו.

[ה]

רשות ניירות ערך רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לסיים את כהונתו של הנאמן ,לפי סעיף
 22יד' לחוק ניירות ערך.

[ו]

הנאמן והחברה יגישו דוח מיידי לרשות ניירות ערך על כל אירוע כאמור בסעיף זה לעיל ,בקשר
לכהונת הנאמן.

[ז]

לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול בכל המובנים
כאילו נתמנה כנאמן מלכתחילה ,כפוף להוראות סעיף  22יד' לחוק ניירות ערך.

[ח]

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות או טענות שיהיו לנאמן
כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב ,ככל שיהיו ,שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו
כנאמן ,ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על-פי כל
דין כלפי הנאמן.

 52שחרור
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל איגרות החוב נפרעו ,נפדו או לכשתפקיד החברה בנאמנות
בידי הנאמן סכומי כסף לשביעות רצונו אשר יספיקו לפדיון מלא וסופי של אגרות החוב ,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 איגרות חוב שלא נדרש פדיונן על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.
 52אסיפות של המחזיקים
אסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.
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 53דין חל וסמכות שיפוט
הדין החל על שטר נאמנות זה ,על נספחיו ,הינו הדין הישראלי .לבתי המשפט בעיר תל אביב – יפו תהא
סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לשטר נאמנות זה.
בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים
בהתאם להוראות הדין הישראלי .בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף
בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה.
 53הסמכה למגנ"א
הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת
המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

ולראיה באו הצדדים על החתום:
________________________
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

______________________________
דש איפקס הולדינגס בע"מ

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ליאת כהן-דוד ,מ.ר ,22472 .מרחוב יהודה הלוי  ,02תל-אביב ,מאשרת כי שטר נאמנות זה
נחתם על-ידי דש איפקס הולדינגס בע"מ ,באמצעות מורשי החתימה של החברה ,וחתימתם מחייבת את
דש איפקס הולדינגס בע"מ.
____________
ליאת כהן-דוד ,עו"ד
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נספח א
לשטר נאמנות
שנ חתם ביום  79בדצמבר5070 ,
בין חברת דש איפקס הולדינגס בע"מ לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
שכר טרחת הנאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר זה ,כמפורט להלן-
בגין אגרות חוב (סדרה ג') שתונפק מכוחו של תשקיף המדף והנאמן ישמש לה כנאמן ישולם לנו שכר טרחה
כמפורט להלן:

()4

מיד לאחר הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') ישולם לנאמן בגין שנת הנאמנות הראשונה סך של
 01,222ש"ח.
בגין השנה השנייה ואילך וכל עוד יהיו אגרות החוב (סדרה ג') ,שטרם נפרעו ,במחזור ישולם סך של
 02,222ש"ח לשנה (צמוד חיובית למדד הידוע במועד הנפקת הסדרה).
בגין נוכחות של הנאמן באסיפת בעלי המניות של החברה או באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג') ,ישולם לנאמן שכר טרחה נוסף בסך של  222ש"ח לאסיפה (צמוד חיובית למדד הידוע במועד
הנפקת הסדרה).

()1

בגין פעולות מיוחדות ועבודות מיוחדות שיבוצעו על ידי הנאמן ,לאחר שהונפקה סדרת אגרות
החוב (סדרה ג') ,שהן מעבר לפעילות השוטפת של הנאמן ,תשלם החברה לנאמן  922ש"ח לשעה.

()0
()2

משכר הטרחה המגיע לנאמן בגין שנת הנאמנות הראשונה כמפורט לעיל יקוזז סכום של  ,₪ 1,222אשר
שולם לנאמן כשכר טרחה חד-פעמי מיד לאחר פרסום תשקיף המדף.

במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכוח דוח הצעת המדף או דחייתן לתקופה של  3חודשים או יותר,
לאחר שהנאמן כבר ביצע עבודה בקשר עם גיבוש המסמכים הקשורים בנאמנות ובין היתר השתתף
בדיונים עם רשות ניירות ערך ,ישולם לנאמן שכר בתעריף של  922ש"ח לשעה ,בהתאם לשעות העבודה
והדיונים בהם נטל חלק ,לרבות החזר נסיעה .התשלום על פי פסקה זו לא יהא מותנה בהנפקת אגרות חוב
בפועל.
מע"מ ,אם יחול ,יתווסף לתשלומים המגיעים לנאמן על-פי הוראות סעיף זה וישולם על-ידי החברה.
כל הסכומים האמורים בנספח א' זה ,ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב –
הכול בהתאם להוראות שטר הנאמנות ,אשר סיכום זה הוא נספח לו.
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נספח ב'
נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב
.4

הנאמן ימנה נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב רק לאחר שיקבל פניה בכתב מהחברה ("פניית
החברה") ובה תאשר החברה ,כי החברה קיבלה כדין החלטה למינוי נציגות דחופה על-פי תנאי סעיף
זה ,ובה תכלול פירוט ככל הידוע לה על בסיס מידע שתקבל מהחברה לרישומים ו/או חברי הבורסה,
של לפחות שלושה מחזיקים באגרות החוב בצרוף פירוט של הכמות המוחזקת על ידם.

.0

בכפוף לאמור בסעיף  4לעיל ,לבקשת החברה כאמור ,וזאת ללא צורך בכינוס אסיפת מחזיקים ,ימנה
הנאמן נציגות דחופה מבין המחזיקים שנכללו ברשימה שהעבירה לו החברה .החברה תעשה מאמצים
סבירים לספק לנאמן את המידע בדבר זהות המחזיקים באגרות החוב והכמות המוחזקת על ידם,
אולם אך ורק ככל שמידע כאמור יגיע לידיה מאת החברה לרישומים ו/או חברי הבורסה וככל
שהדבר יהיה מותר על פי כל דין .היה ולא יהיו מצויים בידי החברה פרטי המחזיקים באופן שיאפשר
לנאמן לפנות אליהם ולבקשם להצטרף לנציגות ,לא תמונה נציגות דחופה כאמור ,והנאמן יפעל
בהתאם להוראות סעיפים (2ב) – (2ד) לשטר הנאמנות בקשר לכינוס אסיפת המחזיקים לקבלת
החלטה מיוחדת על העמדה לפירעון מיידי של איגרת החוב.

.2

בכפוף להוראות ס"ק  0לעיל ,הנאמן ישאף כי חברי הנציגות הדחופה יהיו שלושת מחזיקי אגרות
החוב הגדולים בסדרה ,כפי שאלה יהיו למיטב ידיעת החברה במועד פניית החברה לנאמן ויימסרו על
ידי החברה לנאמן .במקרה שאחד מהמחזיקים הגדולים שפרטיהם נמסרו לנאמן על ידי החברה
ושאליהם יפנה הנאמן לא יהא מעוניין או ייבצר ממנו לכהן בנציגות הדחופה ימנה הנאמן את
המחזיק הגדול הבא בתור וכן הלאה ,ובלבד שבכל מקרה ,חברי הנציגות הדחופה יהיו שלושה מבין
חמשת מחזיקי אגרות החוב הגדולים בסדרה הידועים לנאמן על פי נתונים שקיבל מהחברה .לא עלה
בידי הנאמן למנות לנציגות הדחופה שלושה מבין חמשת מחזיקי אגרות החוב הגדולים בסדרה
הידועים לנאמן על פי נתונים שקיבל מהחברה ,לא תמונה נציגות דחופה והנאמן יפעל בהתאם
להוראות סעיפים (2ב) – (2ד) לשטר הנאמנות בקשר לכינוס אסיפת המחזיקים לקבלת החלטה
מיוחדת על העמדה לפירעון מיידי של איגרת החוב.

.1

מיד עם מינוי הנציגות הדחופה ,יודיע הנאמן בכתב לחברה על מינויה ,תוך פירוט שמות הנציגים
המכהנים בה.

.2

מחזיק שהוא מחזיק קשור (כהגדרתו בסעיף  2לשטר הנאמנות) ו/או שהינו בעל אינטרס הנוגד את
מטרת מינוי הנציגות הדחופה או סמכויותיה ("עניין מנוגד") לא יכהן בנציגות הדחופה .כל נציג
בנציגות הדחופה ימסור לנאמן ,כתנאי למינויו ,הצהרת מועמד בכתב חתומה כדין בדבר העדר עניין
מנוגד .נציג שלא ימסור לנאמן הצהרה כאמור לאחר שנתבקש לעשות כן על ידי הנאמן ,ייחשב
כמחזיק בעל עניין מנוגד וככזה לא יוכל לכהן בנציגות הדחופה .הנאמן יסתמך על ההצהרות
שיימסרו לו כאמור בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת.

.9

לנציגות הדחופה לא תהיינה סמכויות החלטה ,כי אם רק סמכויות ייעוץ ,וזאת ביחס לנושאים
הבאים( :א) מתן ארכה לעמידה באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיפים (2א)( )41ו (2א)( )49לשטר
הנאמנות באופן שלחברה תינתן תקופת ריפוי של עד שני רבעונים נוספים לעמוד באיזו מאמות
המידה כאמור ,מעבר לתקופות הריפוי הקבועות בסעיפים (2א)( )41ו(2 -א)( )49לשטר הנאמנות; ו-
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(ב) ארכה לחברה לריפוי או ל ביצוע איזו מהתחייבויות החברה המפורטות בסעיפים (2א)(– )4
(2א)((2 ,)42א)( )42ו(2 -א)((2– )47א)( )41לשטר הנאמנות ,לתקופה שלא תעלה על  22ימי עסקים.
.7

המלצת הנציגות הדחופה ביחס לנושאים המפורטים בסעיף זה לעיל ,תועבר לנאמן בתוך לא יותר מ-
 22ימים ממועד הקמת הנציגות ,ולאחר ההמלצה כאמור יחולו הוראות סעיף (2ב) – (2ד) לשטר
בקשר לכינוס אסיפת המחזיקים לקבלת החלטה מיוחדת על העמדה לפירעון מיידי של איגרת החוב.

.1

החברה תפרסם דיווח מיידי מיד עם מינוי הנציגות הדחופה כאמור ,על דבר מינויה של הנציגות
הדחופה ,זהות חבריה וסמכויותיה.

.2

החברה תמסור לנציגות הדחופה כל מידע נוסף אשר יהיה דרוש לנציגות הדחופה לשם קבלת
החלטות על ידיה (אך בכפוף למגבלות החלות על הנציגות הדחופה על פי כל דין) ,וזאת לפי שיקול
דעתה הבלעדי של החברה  ,ובכפוף לחתימת חברי הנציגות הדחופה על כתב סודיות והימנעות
משימוש במידע פנים בנוסח המקובל.

 .42בכפוף להוראות כל דין ,שיתוף הפעולה בין חברי הנציגות הדחופה יוגבל לדיון באפשרות של מתן
ארכה לעמידה בתנאי סעיף (2א) לשטר הנאמנות כמתואר בס"ק  9לעיל .בכפוף להוראות כל דין ,לא
יהיו רשאים חברי הנציגות הדחופה להעביר ביניהם מידע שאינו נוגע למתן הארכה כאמור.
 .44על אף כל האמור בנספח זה ,תהיה פעילות הנציגות הדחופה ,לרבות עצם קיומה של הנציגות
הדחופה ,כפופה בכל מקרה להוראות כל דין ,ובכלל כך לכללים ולהנחיות אשר יקבעו על ידי רשות
ניירות ערך ,ככל שייקבעו.
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דש איפקס הולדינגס בע"מ
תוספת ראשונה לשטר הנאמנות
תעודת אגרות חוב (סדרה ג')
מונפקת בזה אגרת חוב העומדת לפירעון ב 41-תשלומים בשנים  0240עד ( 0202כולל) ,והנושאת ריבית
שנתית והפרשי הצמדה כאמור להלן.
אגרת חוב רשומה על שם
מספר התעודה.___________:
שעור הריבית השנתי.%___ :
ערך נקוב של אגרת חוב זו __________ :ש"ח.
המחזיק הרשום של אגרת חוב זו._____________ :
תעודה זו מעידה כי דש איפקס הולדינגס בע"מ ("החברה") תשלם בתאריך  42בדצמבר של כל אחת
מהשנים  0240עד ( 0202כולל)  4/41מהערך הנקוב של אגרת חוב זו למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתנאים
שמעבר לדף) הרשום באגרת החוב במועד הקובע לאותו תשלום ,והכל בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר
לדף ולשטר הנאמנות.
אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים ,והכל כמפורט
בתנאים שמעבר לדף .אגרת החוב תהיה צמודה (קרן וריבית) ,והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף.
אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ("סדרת אגרות החוב"),
המונפקת בהתאם לשטר נאמנות מיום  01בנובמבר ,0242 ,אשר נחתם בין החברה מצד אחד ובין רזניק פז
נבו נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות
("הנאמן") ,כפי שתוקן בימים  7ו 41-בדצמבר"( 0242 ,שטר הנאמנות") .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 אינן מובטחות בשעבוד כלשהו .כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה
שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו) ,מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.
אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות ,המהווים חלק בלתי נפרד
מאגרת החוב.
נחתם על-ידי החברה ביום _______________
_____________________
דש איפקס הולדינגס בע"מ
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התנאים הרשומים מעבר לדף
 .7כללי
(א)

באגרת חוב זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות ,אלא אם משתמעת כוונה
אחרת מהקשר הדברים:
"הפנקס"

הפנקס בו יירשמו המחזיקים וכן ירשמו כל יתר
הפרטים הנקובים בסעיף  2להלן.

"דוח הצעת מדף" או "דוח
ההצעה"

דוח הצעת מדף אשר בכוונת החברה לפרסם בסמוך
למועד חתימת שטר נאמנות זה ,לפיו בכוונת החברה
להציע את אגרות החוב (סדרה ג').

"מחזיק באגרת החוב" או
"מחזיק" או "זכאי"

מחזיק באיגרת חוב בהחזקה כמשמעותה בחוק ניירות
ערך ,אך בכל עניין המחייב את זיהויו של אדם
כמחזיק באגרות חוב ,תכלול ההגדרה רק מחזיק
רשום ומחזיק לא רשום.

"מחזיק לא רשום" של
אגרות חוב

אדם אשר אגרות החוב (בגינן הוא מוגדר בזה כמחזיק
לא רשום) רשומות על שמו בחשבון אצל חבר בורסה
ואותן אגרות חוב רשומות על שמה של חברת
רישומים במרשם של החברה ,ואשר הוא עצמו או
אדם אחר לבקשתו קיבל ייפוי כוח אוטונומי מחברת
רישומים ,בגין מספר מסוים של אגרות חוב או בגין
סכום ערך נקוב מסוים של אגרות חוב הרשומות על
שמה במרשם של החברה כאמור (לפיו מיופה הכוח
של חברת הרישומים אינו מנוע מלהפעיל לגביו את
שיקול דעתו).

"מחזיק רשום" של אגרות
חוב

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

"קרן"

הערך הנקוב שטרם נפרע של אגרות החוב (סדרה ג').

"אגרת החוב" או "אגרות
החוב (סדרה ג')"

אגרת חוב (סדרה ג') ,אשר תונפק על-פי דוח הצעת
המדף.

"יום עסקים" או "יום
עסקים בנקאי"

כל יום שבו פתוחים רוב הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות.

"החלטה מיוחדת"

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') ,בה נכחו מחזיקים בעצמם או על-ידי
באי-כוחם של לפחות  22%מיתרת הערך הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור ,או באסיפה נדחית
שנכחו בה מחזיקים ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,של
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לפחות  42%מן היתרה האמורה ,ואשר נתקבלה (בין
באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של
לפחות  72%ממספר הקולות המצביעים בעד או נגד
ההחלטה.
"החברה לרישומים"

מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ.

"יום מסחר"

יום בו מתבצע מסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ.

"מסלקת הבורסה"

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"שטר הנאמנות"

שטר הנאמנות מיום  01בנובמבר 0242 ,שנערך ונחתם
בין החברה מצד אחד ובין רזניק פז נבו נאמנויות
בע"מ כנאמן מצד שני ,כפי שתוקן בימים  7ו41 -
בדצמבר.0242 ,

לכל מונח או ביטוי אחר שלא פורש באגרת חוב זו ,תהא המשמעות שניתנה לו בשטר הנאמנות,
אלא אם כן מצריך נוסח הכתוב פירוש אחר.
 .5הריבית
(א) היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ג') (כפי שזו תהא מעת לעת) תישא ריבית
שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז ולא יעלה על .1%
(ב) הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') תשולם בתשלומים חצי שנתיים שווים ,ביום  42ביוני וביום 42
בדצמבר של כל אחת מהשנים  0244עד ( 0202כולל) ,בעד תקופת הריבית שנסתיימה ביום הקודם
למועד התשלום (להלן" :תקופת הריבית") ,בשיעור הריבית הנקוב בדף החזית של תעודת אגרת
החוב (או בשיעור אחר ,כמתואר בסעיף (1ה) לשטר הנאמנות) .הריבית כפופה לתנאי ההצמדה
המפורטים בסעיף  1להלן .תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב (סדרה ג') יהיה ביום 42
ביוני ,0244 ,ותשלום הריבית האחרון בגין אגרות החוב (סדרה ג') יהיה ביום  42בדצמבר.0202 ,
התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה ג') ישולם ביום  42ביוני 0244 ,עבור התקופה
המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז והמסתיימת ביום  2ביוני( 0244 ,כולל)
("תקופת הריבית הראשונה") ,מחושבת על בסיס  292ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה
האמורה .במסגרת דוח מיידי שתמסור החברה על תוצאות המכרז על-פי דוח הצעת המדף ,תודיע
החברה את שיעור הריבית בתקופת הריבית הראשונה ושיעור הריבית השנתית שעל בסיסו הוא
נקבע .כל אחד משאר תשלומי הריבית על אגרות החוב (סדרה ג') ,יחושב וישולם בעד תקופה של
שישה חודשים המסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום.
(ג) כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על  2ימי עסקים מהמועד הקבוע
לתשלומו על פי אגרת חוב זו ,וזאת מסיבות התלויות בחברה ,ישא ריבית פיגורים החל מהמועד
הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל .לעניין זה ,ריבית פיגורים פירושה ריבית שנתית בגובה
ריבית אגרות החוב (סדרה ג') כמפורט בסעיף  0זה להלן בתוספת  0%לשנה (לעיל ולהלן" :ריבית
הפיגורים") .החברה תודיע על מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת שני ( )0ימי מסחר לפני
מועד התשלום בפועל.
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(ד) התשלום האחרון של הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') ישולם ביחד עם התשלום האחרון על
חשבון הקרן של אגרות החוב (סדרה ג') וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ג') לידי
החברה.
(ה) על-פי הנחיות הבורסה שיטת ההצמדה לא תשונה במהלך תקופת אגרות החוב.
 .7פדיון הקרן
קרן אגרות החוב (סדרה ג') תיפרע בארבעה עשר ( )41תשלומים שנתיים שווים ביום  42בדצמבר של כל
אחת מהשנים  0240עד ( 0202כולל) באופן שכל אחד מ 42-התשלומים הראשונים על-חשבון הקרן יהיה
בשיעור של  7.41019%מסכום הקרן הכולל ,והתשלום האחרון יהיה בשיעור של  7.41010%מסכום
הקרן הכולל.
 .9תנאי ההצמדה של הקרן והריבית
בסעיף זה ולהלן תהיה למונחים הבאים המשמעות המופיעה בצידם:
המחירים
"מדד
לצרכן" או "מדד"

"המדד
בתאריך כלשהו

הידוע"

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

"המדד היסודי"

המדד שיפורסם ביום  42בדצמבר ,0242 ,בגין חודש נובמבר.0242 ,

"מדד התשלום"

המדד הידוע ביום התשלום של תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או
ריבית.

קרן אגרות החוב והריבית עליהן ,תהיינה צמודות למדד המחירים לצרכן על בסיס המדד היסודי .אם
יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב כי מדד התשלום הינו גבוה
לעומת המדד היסודי ,כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית ,כשהוא מוגדל באופן
יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי .מובהר כי באם מדד התשלום יהיה נמוך
מהמדד היסודי ,יהיה מדד התשלום המדד היסודי ,אפילו מדד זה יהיה נמוך מהמדד היסודי.
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 .2תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב
התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב (סדרה ג') ,ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים
בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביום ה 01-בנובמבר של כל אחת מהשנים  0244עד ( 0202כולל),
אשר קדם למועד פירעונו של אותו תשלום .התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג')
ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ביום ה 02-במאי
של כל אחת מהשנים  0244עד ( 0202כולל) ,וביום ה 01-בנובמבר של כל אחת מהשנים  0244עד 0202
(כולל) ,אשר קדמו למועד פירעונו של התשלום הרלוונטי ("המועד הקובע") .התשלום האחרון של
הריבית על קרן אגרות החוב (סדרה ג') ישולם ביום  42בדצמבר 0202 ,יחד עם התשלום האחרון על
חשבון קרן אגרות החוב (סדרה ג') וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ג') לידי החברה
במועד התשלום ,במשרדה הרשום או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה לא יאוחר מחמישה ( )2ימי
עסקים לפני מועד התשלום האחרון.
מובהר כי מי שאינו רשום בפנקס אגרות החוב (סדרה ג') של החברה באיזה מהמועדים האמורים
בסעיף זה ,לא יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.
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 ו"היום הקובע" לצורך קביעת
הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
תשלום הקרן והריבית ייעשה כפוף לתנאי ההצמדה כאמור בסעיף  1לעיל.
התשלום לזכאים ייעשה בשקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר שמותיהם
יהיו רשומים במרשם אגרות החוב (סדרה ג') ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד,
בהתאם לאמור להלן .אם החברה לא תוכל ,מכל סיבה שהיא ,שאינה תלויה בה ,לשלם סכום כלשהו
לזכאים לכך ,יחולו הוראות סעיף  9להלן.
מחזיק רשום של אגרת חוב (סדרה ג') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו
מחזיק על-פי אגרת החוב כאמור לעיל ,או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין,
בהודעה שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על-פי הודעתו של המחזיק בדבר
שינוי כאמור לאחר חלוף  42ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.
לא מסר המחזיק הרשום של אגרת חוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון
הבנק שלו ,שלזכותו יש להעביר לאותו מחזיק תשלומים על-פי אגרת החוב ,ייעשה כל תשלום כזה
בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה בפנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').
משלוח שיק לזכאי כאמור בדואר רשום ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך
שיגורו בדואר כאמור ,כפוף לכך שהשיק הופקד בבנק ונפרע בפועל.
 .2הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות חוב (סדרה ג') ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו,
מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהיא היתה מוכנה 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 ,הפרשי ההצמדה או הריבית.
לא שולם סכום כאמור תוך  41ימים מהמועד שנקבע לתשלומו ,תעביר החברה ביום ה 42-לאחר
המועד הקבוע לתשלום (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים ,אזי ביום העסקים הראשון אחריו) את
אותו הסכום לידי הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') ,אשר יחזיק את הסכום בנאמנות עבור מחזיק אגרת
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החוב ,והחזקה כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק ,בכפוף לאמור להלן .היה הסכום האמור
התשלום האחרון  -תראה ההחזקה בנאמנות כפדיון אגרת החוב ,בכפוף לאמור להלן .הנאמן לאגרות
החוב (סדרה ג') יפקיד בבנק כל סכום שיוחזק על ידו בנאמנות עבור המחזיקים וישקיעו בשמו או
בפקודתו ,לפי שקול דעתו ,באגרות חוב ממשלתיות או בפיקדונות בנקאיים יומיים באחד מחמשת
הבנקים הגדולים .לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה ,הנאמן לאגרות החוב (סדרה
ג')יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש השקעתם ,בניכוי כל
ההוצאות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל מס על-פי דין .התשלום יעשה כנגד הצגת אותן
הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.
בתום שנה מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב ,יעביר הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') את הסכומים
שהצטברו בידו לחברה ,בניכוי הוצאותיו ,והחברה תחזיקם בנאמנות ותשקיעם כאמור לעיל עבור
המחזיק לתקופה של שש ( )9שנים ממועד העברתם אליה כאמור ,ולא תעשה בהם כל שימוש במשך
תקופה זו .בכל הנוגע לסכומים שיועברו אל החברה על-ידי הנאמן כאמור לעיל ,יחול עליה האמור
בסעיף זה ,בשינויים המחויבים .לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן לאגרות החוב (סדרה
ג') חייב למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על ידו כאמור.
החברה תאשר בכתב לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') את העברת הסכומים האמורים לידיה ואת דבר
קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') כאמור ותשפה את הנאמן לאגרות החוב (סדרה
ג') בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בגין העברת הכספים כאמור ,ובלבד כי פעל בסבירות.
כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על-ידי הזכאי להם עד תום שבע ( )7שנים ממועד הפירעון
הסופי של אגרות החוב (סדרה ג') ,יועברו לידי החברה ,והיא תהיה רשאית להשתמש בהם לכל מטרה
שהיא.
 .3תעודות אגרות החוב ופיצולן
בגין אגרות החוב (סדרה ג') הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת ,או לפי בקשתו,
תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה (התעודות הנזכרות בסעיף זה תיקראנה להלן" :התעודות").
כל תעודת אגרות חוב (סדרה ג') ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב (סדרה ג') אשר סך כל הערך הנקוב
שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ,ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה
אלא בכמות סבירה .הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרת חוב (סדרה ג') ביחד עם בקשה
בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול .כל ההוצאות הכרוכות
בפיצול ,לרבות מסים והיטלים ,אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.
 .3העברת אגרות החוב
אגרות החוב (סדרה ג') ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב ,ואף לגבי חלקו ,ובלבד שיהיה
בשקלים חדשים שלמים .כל העברה של אגרות החוב (סדרה ג') תיעשה על-פי כתב העברה בנוסח
מקובל ,חתום כיאות על-ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה ונציגיו
החוקיים ,אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב (סדרה ג') המועברות על-
פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על-ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן .אם יחול מס
או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב (סדרה ג') ,יימסרו לחברה הוכחות על
תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה .תקנון ההתאגדות של החברה החל על העברת מניות
נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול ,בשינויים המחויבים לפני העניין ,על אופן העברת אגרות החוב (סדרה
ג') ועל הסבתן .במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרת חוב (סדרה ג') ,יש לפצל,
על-פי הוראות סעיף  7לעיל ,תחילה את תעודת אגרת החוב (סדרה ג') למספר תעודות אגרות חוב
כמתחייב מכך ,באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת
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אגרת החוב (סדרה ג') האמורה .לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה בפנקס ,והחברה תהא
רשאית לדרוש כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב (סדרה ג') המועברת
שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב (סדרה ג') חדשה ,ויחולו על הנעבר
כל התנאים המפורטים בתעודת אגרת החוב (סדרה ג') המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק"
יראו כאילו נאמר "הנעבר" ,והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.
 .4פנקס מחזיקי אגרות החוב
החברה תנהל במשרדה הרשום את פנקס מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ("הפנקס") ,בו יירשמו
המחזיקים של אגרות החוב (סדרה ג') וכן ירשמו כתובתם ,פרטי חשבונות הבנק שלזכותם יועברו
התשלומים על חשבון הקרן והריבית וערכן הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') הרשומות על שמם כפי
שיהיו מעת לעת .כן יירשמו בפנקס מחזיקים אחרים ,ככל שיהיו כאלה עקב פיצול או העברת בעלות
באגרת החוב ,היה ותתבצענה פעולות כאמור בהתאם לסעיפים  7או  1לעיל.
החברה רשאית לסגור את הפנקס מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על  22יום בשנה.
המחזיק באגרת החוב (סדרה ג') יהיה רשאי לעיין בפנקס בכל זמן סביר ,כל עוד הוא מחזיק באגרת
החוב (סדרה ג') .כמו כן הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') יהיה רשאי לעיין בפנקס בכל זמן סביר.
 .70הוראות כלליות
סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של אגרת החוב (סדרה ג') מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר
או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק הנ"ל.
החברה לא תהיה חייבת לרשום בפנק ס שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת ,מכללא או משוערת ,או
משכון או שעבוד מכל מין שהוא ,או כל זכות ביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי ,בקשר
לאגרות החוב(סדרה ג') .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו ירשמו אגרות החוב (סדרה
ג') בתנאי שיורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום ,כל אדם שיהיה זכאי
לאגרות החוב (סדרה ג') עקב פשיטת רגל של כל בעלים רשום (ואם הוא תאגיד – עקב פירוקו)
ואפוטרופסו של מחזיק באגרות החוב( ,סדרה ג') יהיו רשאים להירשם כבעליהם ,לאחר מתן הוכחות
שלדעת החברה תספקנה להוכיח את זכותו של מי מהם להירשם כבעלים שלהם.
כל מי שנעשה זכאי לאגרת החוב (סדרה ג') כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק של
המחזיק ,תהיה לו הזכות ,לכשיביא את אותן הראיות שתדרוש ממנו החברה ,להירשם כמחזיק אגרת
החוב(סדרה ג').
הוראות שטר הנאמנות תיחשבנה כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.
 .77פדיון מוקדם
.44.4

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
אם יוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהמסחר של אגרות חוב (סדרה ג') מפני ששווי
הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר ,אזי תפעל
החברה כדלקמן:
תוך ארבעים וחמישה ( )12יום מתאריך ההחלטה על המחיקה מהרישום למסחר כאמור
תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב (סדרה ג') לפדותן.
ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בשני ( )0עיתונים יומיים נפוצים בישראל
בשפה העברית.
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מועד הפדיון המוקדם של אגרות החוב (סדרה ג') שלגביהן נתקבלה החלטה בדבר מחיקה
כאמור ,יחול ,לא לפני שבעה עשר ( )47יום מתאריך פרסום ההודעה ולא יאוחר מארבעים
וחמישה ( )12יום מהתאריך האמור ,אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית
לבין מועד תשלומה בפועל.
במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב (סדרה ג') שהמחזיקים בהן ביקשו
לפדותן ,לפי יתרת ערכן הנקוב ,ביחד עם הפרשי ההצמדה ,ככל שיהיו ,והריבית שהצטברו
על הקרן ,כאשר הריבית תחושב יחסית לתקופה המתחילה לאחר היום האחרון שבגינו
שולמה ריבית ועד למועד הפדיון המוקדם הנ"ל בפועל (חישוב הריבית עבור חלק משנה
יעשה על בסיס  292יום לשנה).
קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון ו/או בזכויות
ההמרה ,לפי העניין ,הקבועות באגרות החוב (סדרה ג') ,למי ממחזיקי אגרות החוב שלא
יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל ,אך אגרות החוב תימחקנה מהמסחר
בבורסה.
פדיון מוקדם של אגרות החוב (סדרה ג') כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית ו/או הפרשי הצמדה בגין התקופה שלאחר מועד
הפדיון.

.44.0

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה לא תהא רשאית להעמיד את אגרות החוב (סדרה ג') לפדיון מוקדם ביוזמת
החברה.

 .75העמדה לפירעון מיידי על-ידי הנאמן
לפרטים אודות העילות לפרעון מיידי על ידי הנאמן של אגרות החוב (סדרה ג') ראה סעיף  2לשטר.
 .77שינויים בתנאי אגרת החוב (סדרה ג')
לא יהיה כל תוקף לשינוי ,ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי אגרת החוב (סדרה ג') והזכויות הנובעות
ממנה ,אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף  00לשטר.
 .79קבלות כהוכחה
מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה ,תהווה קבלה חתומה על-ידי המחזיק באגרת חוב (סדרה ג'),
הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום אשר נעשה על ידי החברה בגין אגרת החוב (סדרה ג').
 .72החלפת תעודות אגרות חוב (סדרה ג')
במקרה שתעודת אגרת חוב (סדרה ג') תתבלה ,תאבד או תושמד החברה תוציא במקומה תעודה חדשה
באותם תנאים .תשלומי חובה כלשהם והיטלים אחרים ,וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת
התעודה החדשה ,יחולו על מבקש התעודה האמורה (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרת
החוב (סדרה ג') ,ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה ,אם תבקש ,בקשר לכך .במקרה של
בלאי ,התעודה הבלויה תוחזר לחברה בד בבד וכנגד הוצאת התעודה החדשה.
 .72הבטחת אגרות החוב (סדרה ג')
אגרות החוב (סדרה ג') אינן מובטחות בבטוחה ,בשעבוד או בכל אופן אחר.
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למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא בחן ,את הצורך בהעמדת
בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') .הנאמן לא נתבקש לערוך ,והנאמן
בפועל לא ערך בדיקת נאותות ( )Due Diligenceכלכלית ,חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי
החברה או חברות בנות של החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה
של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') .אין באמור כדי לגרוע מחובות
הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו
חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש
בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג') .אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על-פי כל דין.
החברה תהיה רשאית לשעבד את כל נכסיה ו/או חלק מהם ,לטובת מי שתמצא לנכון ,ללא הגבלה
כלשהי ,ובכל דרגה שהיא ,וללא צורך בהסכמת הנאמן או המחזיקים.
איגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה בדרגה שווה (פרי פסו) ,בינן לבין עצמן ,בלי זכות בכורה או עדיפות
של האחת על פני האחרת.
 .73הקצאת אגרות חוב נוספות (סדרה ג')
החברה תהיה רשאית ,מפעם לפעם ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') ו/או
מהמחזיקים הקיימים באותה עת ,להרחיב את סדרת אגרות החוב (סדרה ג') ולהנפיק אגרות חוב
נוספות מסדרה ג' (בין בהצעה פרטית ,בין במסגרת תשקיף ובין על-פי דוח הצעת מדף) בכל מחיר ובכל
אופן שייראו לחברה ,לרבות שיעור ניכיון או פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מסדרה ג' ,ובלבד
שתמסור על כך הודעה לנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') .אגרות החוב (סדרה ג') אשר תונפקנה על פי
דוח הצעת המדף ואגרות חוב (סדרה ג') נוספות אשר תונפקנה (אם בכלל) על-פי סעיף  47זה יהוו
(ממועד הוצאתן) סדרה אחת לכל דבר ועניין ,ושטר הנאמנות לסדרה ג' יחול גם לגבי אגרות חוב
(סדרה ג') נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה .אגרות החוב (סדרה ג') הנוספות לא תקנינה זכות
לתשלום ריבית בגין תקופות ריבית שהסתיימו טרם הנפקתן.
בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') (לרבות בדרך של מימוש כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות החוב (סדרה ג')) ,לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת שכר טרחתו בסכום המשקף
את מלוא שיעור הגידול שחל בסדרה עקב אותה הרחבת סדרה ,החל ממועד ההרחבה ובאופן קבוע עד
לתום תקופת הנאמנות ,והחברה נותנת את הסכמתה מראש בהתקשרותה בשטר זה להגדלת שכר
טרחת הנאמן כאמור לעיל .החברה תודיע לנאמן אודות הנפקת איגרות חוב (סדרה ג') כאמור .מובהר
כי בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות חוב (סדרה ג') בכל דרך אחרת (לרבות בדרך של הנפקת כתבי
אופציה הניתנות למימוש לאגרות חוב (סדרה ג')) החברה תהא רשאית לבצע את הנפקת אגרות החוב
(סדרה ג') במסגרת הרחבת אותה סדרה בשיעור ניכיון אשר יהיה גבוה משיעור הניכיון של סדרה ג'
(אם היה כזה) ערב הרחבת הסדרה .במקרה בו תנפיק החברה אגרות חוב (סדרה ג') נוספות במסגרת
הרחבת הסדרה ,בניכיון ,תפנה החברה לפני הרחבת הסדרה לרשות המיסים על-מנת לקבל את אישורה
כי לעניין ניכוי המס במקור מהריבית בגין אגרות החוב (סדרה ג') ייקבע לאגרות החוב מהסדרה שיעור
ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים (לרבות היעדר ניכיון ,ככל שרלוונטי) של
אגרות חוב (סדרה ג') שהונפקו .בהיעדר הסדר ו/או הנחיה אחרת מרשות המיסים ,תנכה החברה מס
במקור מדמי הניכיון במועדי הפדיון של הסדרה על-פי שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה.
מובהר כי בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ג') ,מכל סיבה שהיא ,אם שיעור הניכיון
שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') ,יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת
הסדרה (לרבות העדר ניכיון)  ,ייתכנו מקרים בהם החברה תנכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור
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הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב (סדרה ג') טרם הרחבת הסדרה ,וזאת בין אם
התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו .נישום שהחזיק את
אגרות החוב (סדרה ג') לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרת החוב (סדרה ג') המוחזקת על-ידיו,
יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי
להחזר כאמור על-פי דין.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת סדרות נוספות של
אגרות חוב ,בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור ,ובתנאי פירעון ,ריבית,
הצמדה ,בטוחות ,ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות
החוב (סדרה ג') ,שווים להם או נחותים מהם.
אגרות החוב (סדרה ג') תעמודנה בדרגה שווה פרי פסו ,בינן לבין עצמן ,בלי זכות בכורה או עדיפות של
האחת על פני האחרת.
אין באמור לעיל ,כדי לפטור את הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') מלבחון את ההנפקה כאמור ,ככל
שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי כל דין ,ו/או להוות הסכמתו מראש להנפקה ,ככל שנדרשת כזו,
ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות ,לרבות
מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב (סדרה ג') כאמור בסעיף  2לשטר הנאמנות.
 .73הדין החל וסמכות השיפוט
לבתי המשפט בעיר תל אביב-יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע לאגרת החוב ,לשטר
הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב (סדרה ג') ,ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.
 .74העדר מצגים
רכישת אגרות החוב (סדרה ג') נעשית בהתבסס על הערכת המחזיקים ובאחריותם בלבד ,ללא כל מידע,
מצג או הצהרה מצדה של החברה או מי מטעמה (לרבות מנהליה ו/או יועציה בקשר להנפקת סדרת
אגרות החוב (סדרה ג')) ,לרבות בקשר למצבה של החברה ,נכסיה או התחייבויותיה וזאת למעט
כמפורט במבוא לשטר הנאמנות.
 .50הודעות
כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') תינתן כאמור בשטר הנאמנות.
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דש איפקס הולדינגס בע"מ
תוספת שניה לשטר הנאמנות
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')

7

5

זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
()4

הנאמן או החברה רשאים לזמן את מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') לאסיפה של מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג')  .אם החברה מזמינה אסיפה כזו ,עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על
המקום ,היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על העניינים שיובאו לדיון בה.

()0

החברה תהיה חייבת לזמן אסיפה לפי בקשה של הנאמן או של המחזיקים בלפחות עשרה אחוזים
( )42%מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ג') .הנאמן יהיה
חייב לזמן אסיפה לפי בקשה של המחזיקים של לפחות  42%מהערך הנקוב של היתרה הבלתי
מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ג') .במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות הסבירות
הכרוכות בכך .עם זאת ,החברה תישא בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה ובכינוסה כאמור ככל
שחלה עליה חובה על פי שטר הנאמנות.

()2

למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,לנאמן ולחברה ,לפי העניין ,תינתן הודעה מוקדמת של  41יום
לפחות טרם מועד הכינוס ,אשר יפורטו בה המקום ,היום ושעת האסיפה ,וכן יצוינו בה באופן
כללי הנושאים שידונו באסיפה .במקרה בו מטרת האסיפה הינה דיון בהצעה לקבל החלטה
מיוחדת ,תינתן הודעה מוקדמת כאמור לעיל של  04ימים לפחות טרם מועד הכינוס ,וההודעה
תפרט את המקום ,היום והשעה של תחילת האסיפה וגם את עיקרי ההחלטה המוצעת .הנאמן
רשאי לקצר את מועד הודעה המוקדמת אם ראה כי דחייה בכינוס אסיפה פוגעת או עלולה להוות
פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') .החברה תוכל להתנגד לקיצור המועדים כאמור
מנימוקים סבירים בלבד.

()1

לא תפסל החלטה כלשהי שנתקבלה באסיפה שזומנה כאמור לעיל ,מחמת שבשגגה לא ניתנה
הודעה עליה לכל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,או שהודעה כאמור לא נתקבלה על-ידי כל
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.

()2

כל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תתקיים במשרדה הרשום של החברה ,או במען
אחר עליו יודיע מזמין האסיפה.

()9

החברה תקבע מועד קובע לזכאות להשתתף ולהצביע בכל אסיפה ,בין שתזומן על-ידי החברה ובין
שתזומן לפי בקשה של הנאמן או של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') כאמור בס"ק ( )0לעיל.

יושב ראש
יושב הראש של האסיפה יהיה אדם שימונה על-ידי הנאמן .לא מינה הנאמן יושב ראש כאמור או
שהוא נעדר מהאסיפה ,יבחרו מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') הנוכחים באסיפה יושב ראש מביניהם.
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש בעת
התחלת הדיון.
יושב ראש האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') ,שיירשם
בספר הפרוטוקולים .כל פרוטוקול כזה ייחתם על-ידי יושב הראש של האסיפה או על-ידי יושב הראש
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של האסיפה שהתקיימה לאחריה ,וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש עדות מכרעת על ההליכים
באסיפה ,וכל עוד לא יוכח ההפך ,הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו נתקבלה כדין.
7

מניין חוקי
()4

באסיפות מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,אך למעט ביחס לאסיפה שכונסה לשם קבלת החלטה
מיוחדת ,יהוו מנין חוקי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כח,
המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים ( )42%מסכום הערך הנקוב של יתרת
אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור.
אם תוך חצי שעה מהמועד שננקב להתחלת אסיפה כזו לא יהא נוכח מנין חוקי כאמור ,תידחה
האסיפה לאותו יום בשבוע שלאחר מכן (ובמקרה שיום זה אינו יום עסקים  -ליום העסקים
הבא מיד אחריו) ,באותו המקום ובאותה השעה (בלי צורך בהודעה נוספת) ,או ליום ,מקום
ושעה אחרים ,כפי שיקבעו הנאמן או החברה (הכל לפי המזמין) ,ובלבד שיודיעו על כך למחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') בהודעה לאסיפה המקורית או באמצעות דיווח מיידי במגנ"א לפחות 2
ימים קודם למועד האסיפה הנדחית.
באסיפה שנדחתה כאמור ,נוכחות של מחזיק כלשהו באגרות חוב (סדרה ג') (בעצמו או על ידי
בא כוחו) ,ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המוחזקות על-ידו ,תהווה מנין
חוקי.

()0

()2

באסיפה שכונסה לקבלת כל אחת מההחלטות המפורטות להלן ("החלטה מיוחדת") ,יהוו מנין
חוקי מחזיקים באגרות חוב (סדרה ג') ,הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כח ,המחזיקים או
המייצגים יחדיו לפחות חמישים ( )22%מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב (סדרה ג')
שבמחזור .אם תוך חצי שעה מן המועד שננקב להתחלת האסיפה לא יהא נוכח מנין חוקי
כאמור ,תידחה האסיפה בשבוע בהתאם למפורט לעיל בסעיף קטן ( .)4באסיפה לקבלת החלטה
מיוחדת שנדחתה כאמור לעיל בס"ק זה ,יהוו מנין חוקי המחזיקים באגרות חוב (סדרה ג'),
הנוכחים בעצמם או על-ידי בא כח ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים ()42%
מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור ,ואם לא היה מניין חוקי
באסיפה הנדחית כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לה ,תתקיים האסיפה הנדחית בכל
מספר משתתפים שהוא ללא תלות בערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ג') המוחזקות על ידם.
[]4

שינוי שטר הנאמנות;

[]0

כל תיקון ,שינוי או הסדר מהותיים של זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ג') ,בין אם
זכויות אלו נובעות מאיגרות החוב(סדרה ג') ,משטר הנאמנות או אחרת ,או כל פשרה או
ויתור מהותיים בקשר עם זכויות אלה;

[]2

העמדת איגרות החוב (סדרה ג') לפירעון מיידי;

[]1

כל החלטה אחרת הדורשת על פי הוראות שטר הנאמנות אישור כהחלטה מיוחדת.

לעניין קביעת קיומו של מניין חוקי לצורך קיום אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג') לשם קבלת החלטה מיוחדת ,ובמניין המצביעים באסיפה לקבלת החלטה מיוחדת כאמור,
לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי איגרות חוב (סדרה ג') אשר הינם מחזיק קשור ,כהגדרתו
בסעיף  2לשטר  ,למעט מי מהנ"ל שהינו משקיע הנמנה עם המשקיעים המנויים בתוספת
הראשונה לחוק ניירות ערך (לעניין סעיף 42א(ב)( )4לחוק ניירות ערך) ובקשר לאגרות החוב
(סדרה ג') בהם הוא מחזיק שלא עבור עצמו בלבד ,אשר קולו יובא בחשבון.
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אסיפה נמשכת
בהסכמת המחזיקים ברוב קרן אגרות החוב (סדרה ג') הנוכחים באסיפה ,שנוכח בה מנין חוקי ,רשאי
יושב הראש ולפי דרישת המחזיקים ברוב כאמור ,חייב הוא ,לדחות את המשך קיום האסיפה מפעם
לפעם וממקום למקום ,כפי שהאסיפה תחליט ("אסיפה נמשכת") .במקרה כזה תינתן הודעה על
האסיפה הנמשכת באותו אופן כפי שמודיעים על האסיפה הראשונה .לא ידונו באסיפה נמשכת אלא
בעניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה שבה הוחלט על דחיית המשך קיומה כאמור לעיל.

2

הצבעה באסיפה
()4

בכל אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,יהיה כל מחזיק באגרות חוב (סדרה ג') הנוכח
בעצמו או על-ידי בא-כוחו זכאי לקול אחד בגין כל  4ש"ח ע"נ מקרן אגרות החוב (סדרה ג')
המוחזקות על ידו ושמכוחן הוא זכאי להצביע .הנאמן שישתתף באסיפה ,ישתתף ללא זכות
הצבעה.

()0

במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב (סדרה ג') יתקבל רק קולו של הרשום ראשון
מביניהם בפנקס של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,המבקש להצביע ,אם בעצמו ואם על ידי
בא כוחו.

()2

כל הצעת החלטה שהעמידו אותה להצבעה באסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') תוכרע
בהצבעה במניין קולות.
הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה
והמצביעים בעד או נגד אותה ההחלטה .הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת הוא רוב של לא
פחות מ 72%-ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד אותה ההחלטה.
במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים.

()1

הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בספר הפרוטוקולים
ישמשו עדות לכאורה על עובדה זו.

()2

מחזיק אגרות חוב (סדרה ג') יכול להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')
באמצעות שלוח או בא כוח .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 המנוי
בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כוח של התאגיד שיש לו
הסמכות לעשות כן .כתב המנוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת .שלוח אינו חייב להיות
בעצמו מחזיק אגרות חוב (סדרה ג').
כתב מינוי וייפוי-הכוח או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי ,או העתק מאושר של
ייפוי כוח כזה ,יופקד במשרדה של החברה לא פחות מ– 11שעות לפני המועד של האסיפה
שלגביה ניתן ייפוי-כוח ,אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.
הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן נפטר
הממנ ה 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,
החלטת הפסלות ,הביטול או ההעברה ,לפי העניין.

()9

מחזיק אגרות החוב (סדרה ג') או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת
החלטה מסוימת ,ובגין חלק אחר נגד ,ובגין חלק אחר להימנע ,הכל לפי ראות עיניו.
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פרוטוקולים
יש לערוך פרוטוקול מכל הדיונים וההחלטות בכל אסיפה כזו ולרשמם בספר הפרוטוקולים.

3

נוכחים נוספים
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 (סדרה ג') ללא זכות הצבעה.

3

אסיפות סוג
בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') (בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן) ,יבחן
הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') קיומם של עניינים מנוגדים אצל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג'),
בהתאם לנסיבות העניין .החברה והנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') יפעלו לכינוס אסיפות סוג של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בהתאם להוראות כל דין ,ההלכה הפסוקה ,הוראות חוק ניירות ערך
והתקנות וההנחיות שיוצאו מכוחו ,כפי שיורה הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג').
הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב (סדרה ג') המבקש להשתתף באסיפת מחזיקים למסור
לנאמן הצהרה בדבר קיומם של עניינים מנוגדים .לא הצהיר מחזיק כאמור לאחר שנדרש לעשות כן
לא יצביע וקולו לא ימנה או שייחשב כמי שיש לו עניין מנוגד .הנאמן יסתמך על ההצהרות כאמור
בלבד ולא יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת.
בסעיף זה "עניין מנוגד" משמעו :כל עניין מהותי נוסף של מחזיק מעבר לעניין הנובע מההחזקה עצמה
באגרות החוב בסדרה של אסיפת המחזיקים אשר כונסה ,לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה ושל
תאגיד אחר שהוא או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו.
קולותיהם של :מי שהנאמן קבע על פי הוראות סעיף  1זה לעיל כי הינו בעל עניין מנוגד  -לא יובאו
במניין הקולות באסיפת מחזיקים או באסיפת סוג ,ובכלל זה לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי או
לצורך הצבעה.
במקרה בו תידרש אסיפת סוג של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') ,הנאמן רשאי ,על-פי שיקול דעתו
הבלעדי ,לקבוע ,כי החלטה מסוימת תהיה טעונה אישור רק באותה אסיפת הסוג שקבע הנאמן ולא
ביתר אסיפות הסוג לרבות לא באסיפה של כלל המחזיקים .בכל מקרה ,לא יהיה בכוחה של אסיפת
סוג שלא זומנה כאמור ,כדי למנוע קבלת החלטה שהובאה לאישור אסיפות סוג .בכל מקרה לא תזומן
אסיפת סוג של המחזיקים הקשורים כל עוד קולותיהם אינם מובאים בחשבון בין קולות המצביעים
באסיפות.
בכל מקום בו נאמר שתכונס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') כאמור ,ועל-פי דין (לרבות
ההלכה הפסוקה והוראות כל רשות מוסמכת) נדרש כינוס אסיפות סוג ,יחול האמור לעיל על אסיפות
סוג של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ,בשינויים המחויבים.

********************
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לכבוד
מיטב דש השקעות בע"מ
שלום רב,
הנדון :צירוף דו"ח עדכון לפעולת דירוג לדוח הצעת מדף
בהמשך לפנייתכם ,הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח עדכון לפעולת הדירוג שבוצעה למיטב דש השקעות בע"מ (להלן:
"החברה") מיום  5בספטמבר  , 2017ובלבד שהוא יצורף במלואו ,ללא השמטות ו/או שינויים ,ואתם רשאים לצרפו ,לרבות
בדרך של הפניה לדו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה ג) שיונפקו על ידי החברה ,אשר צפוי להתפרסם בחודש
ספטמבר .2017
בנוסף ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג ,2003-אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך
לכך מטעם החברה המנפיקה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח עדכון לפעולת
הדירוג המצוין לעיל.
הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב ,טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל ,כי נוסחו של דוח הצעת המדף שהתפרסם
זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.
הסכמתנו לצירוף דו"ח עדכון לפעולת הדירוג כאמור הינה בתוקף למשך  60יום ממועד מכתבנו זה ,ואין לכלול ו/או לצרף
את דו"ח עדכון לפעולת הדירוג לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ,ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,
אבי בן-נון,
ראש תחום מוסדות פיננסיים

מיטב דש השקעות בע"מ1
עדכון לפעולת דירוג ו ספטמבר 2017

אנשי קשר:
אילאיל שטנר – אנליסטית ,מעריכת דירוג ראשית
ilil@midroog.co.il

עומר פורמברג – אנליסט בכיר ,מעריך דירוג משני
omer@midroog.co.il

אבי בן-נון ,ראש תחום מוסדות פיננסיים
avib@midroog.co.il

 1חברת מיטב דש השקעות בע"מ מחזיקה [בעקיפין]  4.9%מהון המניות של מידרוג בע”מ .מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהם.
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אופק דירוג :יציב

בהמשך לדוח פעולת דירוג מיום  ,3.9.2017מידרוג קובעת דירוג  A1.ilבאופק יציב לאגרות חוב (הרחבת סדרה ג') שתנפיק מיטב
דש השקעות בע"מ (להלן" :החברה" " /מיטב דש") בסך של עד  150מיליון ש"ח ערך נקוב וזאת חלף סכום של  110מיליון ש"ח
ערך נקוב שדורג קודם לכן.
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שם הגורם ששילם עבור הדירוג:

03.09.2017
28.05.2006
מיטב דש השקעות בע"מ
מיטב דש השקעות בע"מ

 2הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.Midroog.co.il
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מידרוג
מידע מן המנפיק
מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.
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מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
 Aaa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים  Aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית
למנפיקים מקומיים אחרים.
Aa.il

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

A.il

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

Baa.il

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

Ba.il

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

B.il

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

Caa.il

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

Ca.il

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

C.il

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

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa.il -ועד  Caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת החוב
מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית
הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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מידרוג
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק,
לשכתב ,להפיץ ,להעביר ,לשכפל ,להציג ,לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי ,באופן שלם או חלקי ,בכל צורה ,אופן או בכל אמצעי ,ללא הסכמה
של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה
דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות ,התחייבויות
אשראי ,חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב ,נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו .פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם
הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות .דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד
הפרסום או בכלל .מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו .הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של
מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה .הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס
לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל .דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי
במדינה מסוימת.
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון.
דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר ,כגון סיכון המתייחס לנזילות ,לערך השוק ,לשינויים בשערי ריבית ,לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על
שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה ,החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה
אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ,וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת
למשקיע מסוים .מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים ,ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו
ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש ,להחזיק או למכור .כל משקיע צריך להסתייע
בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו ,עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.
מידרוג איננה מעניקה שום אחריות ,מפורשת או משתמעת ,ביחס לדיוק ,להיותו מתאים למועד מסוים ,לשלמותו ,לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל
דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של משקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או
בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו .בכל מקרה של ספק ,מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר.
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן" :המידע") ,נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת)
הנחשבים בעיניה לאמינים .מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע .מידרוג נוקטת באמצעים סבירים,
למיטב הבנתה ,כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים ,אם וככל
שהדבר מתאים .יחד עם זאת ,מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
האמור בפרסומיה של מידרוג ,למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות ,אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג .מידרוג רשאית לסטות
מן האמור בכל פרסום כזה ,בכל עת.
בכפוף לאמור בכל דין ,מידרוג ,הדירקטורים שלה ,נושאי המשרה שלה ,עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג ,לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם
ו/או ישות ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ,כספי או אחר ,ישיר ,עקיף ,מיוחד ,תוצאתי או קשור ,אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך
הדירוג ,לרבות בשל אי מתן דירוג ,גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל ,לרבות,
אך לא רק ,בגין( :א) כל אובדן רווחים ,בהווה או בעתיד ,לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או
רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי ,בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק ,אשר נגרמו בקשר לנכס
פיננסי מסוים ,בין השאר אך לא רק ,כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה ,פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה),
מצדם של דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג ,בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג.
דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו.http://www.midroog.co.il :
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 3בספטמבר 2017
לכבוד
מיטב דש השקעות בע"מ
שלום רב,
הנדון :צירוף דו"ח פעולת דירוג לדוח הצעת מדף
בהמשך לפנייתכם ,הננו לאשר לכם לצרף את דו"ח פעולת הדירוג שבוצעה למיטב דש השקעות בע"מ (להלן" :החברה")
מיום  3בספטמבר  ,2017ובלבד שהוא יצורף במלואו ,ללא השמטות ו/או שינויים ,ואתם רשאים לצרפו ,לרבות בדרך של
הפניה לדו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב (סדרה ג) שיונפקו על ידי החברה ,אשר צפוי להתפרסם בחודש ספטמבר
.2017
בנוסף ,בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוני) ,התשס"ג ,2003-אנו מאשרים בזאת לגורם המוסמך
לכך מטעם החברה המנפיקה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח פעולת הדירוג
המצוין לעיל.
הנכם נדרשים לאשר למידרוג בכתב ,טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל ,כי נוסחו של דוח הצעת המדף שהתפרסם
זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.
הסכמתנו לצירוף דו"ח פעולת הדירוג כאמור הינה בתוקף למשך  60יום ממועד מכתבנו זה ,ואין לכלול ו/או לצרף את דו"ח
פעולת הדירוג לדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ,ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.

בכבוד רב,
אבי בן-נון,
ראש תחום מוסדות פיננסיים

מיטב דש השקעות בע"מ1
פעולת דירוג ו ספטמבר 2017

אנשי קשר:
אילאיל שטנר – אנליסטית ,מעריכת דירוג ראשית
ilil@midroog.co.il

עומר פורמברג – אנליסט בכיר ,מעריך דירוג משני
omer@midroog.co.il

אבי בן-נון ,ראש תחום מוסדות פיננסיים
avib@midroog.co.il

 1חברת מיטב דש השקעות בע"מ מחזיקה [בעקיפין]  4.9%מהון המניות של מידרוג בע”מ .מניות החברה חסרות אמצעי שליטה כלשהם.

מידרוג

מיטב דש השקעות בע"מ
דירוג סדרה

אופק דירוג :יציב

A1.il

מידרוג קובעת דירוג  A1.ilבאופק יציב לאגרות חוב (הרחבת סדרה ג') שתנפיק מיטב דש השקעות בע"מ (להלן" :החברה" " /מיטב
דש") בסך של עד  110מיליון ש"ח ערך נקוב.
אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
מספר נייר ערך
סדרת אג"ח
1121763
סדרה ג'

דירוג
A1.il

אופק דירוג
יציב

מועד פירעון סופי
10/12/2025

למידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש יולי .22017

היסטוריית דירוג

דוחות קשורים
מיטב דש השקעות בע"מ – מעקב – יולי 2017
מתודולוגיית דירוג בתי השקעות – נובמבר 2015
סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג
הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.midroog.co.il

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

03.09.2017
26.07.2017
28.05.2006
מיטב דש השקעות בע"מ
מיטב דש השקעות בע"מ

 2הדוחות מפורסמים באתר מידרוג www.Midroog.co.il
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מידרוג
מידע מן המנפיק
מידרוג מסתמכת בדירוגיה בין השאר על מידע שהתקבל מגורמים מוסמכים אצל המנפיק.
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מידרוג
סולם דירוג מקומי לזמן ארוך
 Aaa.ilמנפיקים או הנפקות המדורגים  Aaa.ilמציגים ,על פי שיפוטה של מידרוג ,כושר החזר אשראי הגבוה ביותר יחסית
למנפיקים מקומיים אחרים.
Aa.il

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

A.il

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

Baa.il

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

Ba.il

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

B.il

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

Caa.il

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

Ca.il

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

C.il

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

הערה :מידרוג משתמשת במשתנים מספריים  1,2,3בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ Aa.il -ועד  Caa.ilהמשתנה ' '1מציין שאגרת החוב
מצויה בקצה העליון של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת ,המצוינת באותיות .המשתנה ' '2מציין שהיא נמצאת באמצע קטגורית
הדירוג ואילו המשתנה ' '3מציין שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתון של קטגורית הדירוג שלה ,המצוינת באותיות.
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מידרוג
© כל הזכויות שמורות לחב' מידרוג בע"מ (להלן" :מידרוג").
מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג והינו מוגן על ידי זכויות יוצרים ודיני הקניין הרוחני .אין להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק,
לשכתב ,להפיץ ,להעביר ,לשכפל ,להציג ,לתרגם או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה כלשהי ,באופן שלם או חלקי ,בכל צורה ,אופן או בכל אמצעי ,ללא הסכמה
של מידרוג מראש ובכתב.
אזהרה הנוגעת למגבלות הדירוג ולסיכוני הסתמכות על דירוג וכן אזהרות והסתייגויות בנוגע לפעילות של מידרוג בע"מ ולמידע המופיע באתר האינטרנט שלה
דירוגים ו/או פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג הנם או שהם כוללים חוות דעת סובייקטיביות של מידרוג ביחס לסיכון האשראי היחסי העתידי של ישויות ,התחייבויות
אשראי ,חובות ו/או מכשירים פיננסיים דמויי חוב ,נכון למועד פרסומם וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותו .פרסומי מידרוג יכולים לכלול גם
הערכות המבוססות על מודלים כמותיים של סיכוני אשראי וכן חוות דעת נלוות .דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מהווים הצהרה בדבר נכונותן של עובדות במועד
הפרסום או בכלל .מידרוג עושה שימוש בסולמות דירוג לשם מתן חוות דעתה בהתאם להגדרות המפורטות בסולם עצמו .הבחירה בסימול כמשקף את דעתה של
מידרוג ביחס לסיכון אשראי משקפת אך ורק הערכה יחסית של סיכון זה .הדירוגים שמנפיקה מידרוג הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס
לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל .דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים לסיכון אשראי יחסי
במדינה מסוימת.
מידרוג מגדירה סיכון אשראי כסיכון לפיו ישות עלולה שלא לעמוד בהתחייבויותיה הפיננסיות החוזיות במועד וכן ההפסד הכספי המשוער במקרה של כשל פירעון.
דירוגי מידרוג אינם מתייחסים לכל סיכון אחר ,כגון סיכון המתייחס לנזילות ,לערך השוק ,לשינויים בשערי ריבית ,לתנודתיות מחירים או לכל גורם אחר המשפיע על
שוק ההון.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אינם מהווים המלצה לרכישה ,החזקה ו/או מכירה של אגרות חוב ו/או מכשירים פיננסיים אחרים ו/או כל השקעה
אחרת ו/או להימנעות מכל אחת מפעולות אלו.
הדירוגים המונפקים על ידי מידרוג ו/או פרסומיה אף אינם מהווים ייעוץ השקעות או ייעוץ פיננסי ,וכן אין בהם משום התייחסות להתאמה של השקעה מסוימת
למשקיע מסוים .מידרוג מנפיקה דירוגים תחת ההנחה שכל העושה שימוש במידע המפורט בהם ובדירוגים ,ינקוט זהירות ראויה ויבצע את ההערכות שלו (בעצמו
ו/או באמצעות אנשי מקצוע המוסמכים לכך) בדבר הכדאיות של כל השקעה בכל נכס פיננסי שהוא שוקל לרכוש ,להחזיק או למכור .כל משקיע צריך להסתייע
בייעוץ מקצועי בקשר עם השקעותיו ,עם הדין החל על ענייניו ו/או עם כל עניין מקצועי אחר.
מידרוג איננה מעניקה שום אחריות ,מפורשת או משתמעת ,ביחס לדיוק ,להיותו מתאים למועד מסוים ,לשלמותו ,לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של כל
דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא.
דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של מ שקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או
בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו .בכל מקרה של ספק ,מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר.
כל המידע הכלול בדירוגים של מידרוג ו/או בפרסומיה ואשר עליו היא הסתמכה (להלן" :המידע") ,נמסר למידרוג על ידי מקורות מידע (לרבות הישות המדורגת)
הנחשבים בעיניה לאמינים .מידרוג איננה אחראית לנכונותו של המידע והוא מובא כפי שהוא נמסר על ידי אותם מקורות מידע .מידרוג נוקטת באמצעים סבירים,
למיטב הבנתה ,כדי שהמידע יהיה באיכות ובהיקף מספקים וממקורות הנחשבים בעיניה לאמינים לרבות מידע שהתקבל מצדדים שלישיים בלתי תלויים ,אם וככל
שהדבר מתאים .יחד עם זאת ,מידרוג איננה גוף המבצע ביקורת ולכן היא איננה יכולה לאמת או לתקף את המידע.
האמור בפרסומיה של מידרוג ,למעט כאלה שהוגדרו על ידה במפורש כמתודולוגיות ,אינם מהווים חלק ממתודולוגיה על פיה עובדת מידרוג .מידרוג רשאית לסטות
מן האמור בכל פרסום כזה ,בכל עת.
בכפוף לאמור בכל דין ,מידרוג ,הדירקטורים שלה ,נושאי המשרה שלה ,עובדיה ו/או כל מי מטעמה שיהיה מעורב בדירוג ,לא יהיו אחראים מכוח הדין כלפי כל אדם
ו/או ישות ,בגין כל נזק ו/או אובדן ו/או הפסד ,כספי או אחר ,ישיר ,עקיף ,מיוחד ,תוצאתי או קשור ,אשר נגרם באופן כלשהו או בקשר למידע או לדירוג או להליך
הדירוג ,לרבות בשל אי מתן דירוג ,גם אם נמסרה להם או למי מטעמם הודעה מראש בדבר האפשרות להתרחשותו של נזק או אובדן או הפסד כאמור לעיל ,לרבות,
אך לא רק ,בגין( :א) כל אובדן רווחים ,בהווה או בעתיד ,לרבות אובדן הזדמנויות השקעה אחרות; (ב) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק שנגרם כתוצאה מהחזקה ו/או
רכישה ו/או מכירה של מכשיר פיננסי ,בין אם הוא היה נשוא דירוג שהונפק על ידי מידרוג ובין אם לאו; (ג) כל הפסד ו/או אובדן ו/או נזק ,אשר נגרמו בקשר לנכס
פיננסי מסוים ,בין השאר אך לא רק ,כתוצאה או בקשר עם רשלנות (להוציא מרמה ,פעולה בזדון או כל פעולה אחרת שהדין אינו מתיר לפטור מאחריות בגינה),
מצדם של דירקטורים ,נושאי משרה ,עובדים ו/או כל מי שפועל מטעמה של מידרוג ,בין במעשה ובין במחדל.
מידרוג מקיימת מדיניות ונהלים ביחס לעצמאות הדירוג ותהליכי הדירוג.
דירוג שהונפק על ידי מידרוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויים במידע שעליו התבסס הדירוג ו/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/או מכל סיבה אחרת .עדכונים ו/או
שינויים בדירוגים מופיעים באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו.http://www.midroog.co.il :
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 -24נספח ג'
מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

קוסט פורר גבאי את קסירר
רח' עמינדב ,3
תל-אביב 6706703

טל+972-3-6232525 .
פקס +972-3-5622555
ey.com

 4בספטמבר2017,
לכבוד
הדירקטוריון של
מיטב דש השקעות בע"מ ("החברה")
ששת הימים  ,30בני ברק
ג.א.נ,

הנדון :דוח הצעת מדף של מיטב דש השקעות בע"מ שיפורסם
בחודש ספטמבר2017 ,

הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) של הדוחות שלנו המפורטים
להלן בדוח הצעת המדף שבנדון.
(א) דוח סקירה מיום  13באוגוסט 2015 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני,
 2015ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(ב) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  13באוגוסט 2015 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30ביוני 2015 ,ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך,
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
(ג)

דוח סקירה מיום  16בנובמבר 2015 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
בספטמבר 2015 ,ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

(ד)

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  16בנובמבר 2015 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30בספטמבר 2015 ,ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך ,לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

(ה) דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2016 ,על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לימים  31בדצמבר 2015 ,ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר.2015 ,
(ו)

דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2016 ,על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי של החברה ליום  31בדצמבר.2015 ,

(ז)

דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2016 ,על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר,
 2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2015 ,

(ח) דוח סקירה מיום  23במאי 2016 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31במרס,
 2016ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
(ט) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  23במאי 2016 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  31במרס 2016 ,ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ,לפי
תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
(י)

דוח סקירה מיום  29באוגוסט 2016 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני,
 2016ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

A member firm of Ernst & Young Global Limited

(יא) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  29באוגוסט 2016 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30ביוני 2016 ,ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך,
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
(יב) דוח סקירה מיום  30בנובמבר 2016 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
בספטמבר 2016 ,ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(יג) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  30בנובמבר 2016 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30בספטמבר 2016 ,ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו
תאריך ,לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
(יד) דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2017 ,על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה
לימים  31בדצמבר 2016 ,ו 2015 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר.2016 ,
(טו) דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2017 ,על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח
כספי של החברה ליום  31בדצמבר.2016 ,
(טז) דוח רואה החשבון המבקר מיום  15במרס 2017 ,על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם
לתקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומידיים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר,
 2016ו 2015 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר.2016 ,
(יז) דוח סקירה מיום  22במאי 2017 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31במרס,
 2017ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
(יח) דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  22במאי 2017 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30במרס 2017 ,ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך ,לפי
תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
(יט) דוח סקירה מיום  10באוגוסט 2017 ,על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  30ביוני,
 2017ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
(כ)

דוח מיוחד של רואה החשבון המבקר מיום  10באוגוסט 2017 ,על מידע כספי ביניים נפרד של
החברה ליום  30ביוני 2017 ,ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך,
לפי תקנה 38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

בכבוד רב,
קוסט פורר גבאי את קסירר
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