 30בובמבר 2017

כפיים אחזקות בע"מ
דוח הצעת מדף )המהווה גם מפרט הצעת רכש( בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה
.1

מבוא

1.1

על-פי תשקיף מדף של כפיים אחזקות בע"מ )"החברה"( מיום  24בדצמבר  ,2015אשר תוקפו הוארך
עד ליום ") 123.12.2018תשקיף המדף" או "התשקיף"( ,ובהתאם להוראות חוק החברות ,התש"ט-
") 1999חוק החברות"( ,תקות יירות ערך )הצעת מדף של יירות ערך( ,התשס"ו") 2005-תקות הצעת
מדף"( ,ועל בסיס הוראות תקות יירות ערך )הצעת רכש( ,תש"ס") 2000-תקות הצעת רכש"( ,החברה
מתכבדת בזאת לפות לכלל מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה )"היצעים"( ,בהצעה לרכוש
מהם עד  56,562,171ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'( ,המהוות  100%מערכן הקוב של אגרות
החוב )סדרה ה'( אשר במחזור ,בדרך של הצעת רכש חליפין מלאה ,בתמורה לאגרות חוב )סדרה ז'(
של החברה ,הרשומות למסחר בבורסה ליירות ערך בתל אביב בע"מ )"הבורסה"( ,המוצעות בדרך
של הרחבת סדרה )"הצעת רכש החליפין" או "הצעת רכש החליפין למחזיקי אגרות החוב )סדרה
ה'("( .יחס ההחלפה בגין אגרות החוב )סדרה ה'( היו כמפורט להלן :בגין כל  1ש"ח ע ..אגרות חוב
)סדרה ה'( שבבעלות היצעים ,יקבלו היצעים  1ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ז'( .בהתאם ,ככל
שהצעת רכש החליפין לאגרות החוב )סדרה ה'( תתקבל במלואה ,תרכוש החברה  56,562,171ש"ח
ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'( ובתמורה תפיק החברה ליצעים  56,562,171ש"ח ערך קוב אגרות
חוב )סדרה ז'( ,והכל כמפורט בדוח זה להלן )"דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה"(.
אגרות החוב )סדרה ה'( יכוו להלן "אגרות החוב המוחלפות".

1.2

דוח הצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש ,בהתבסס על תקות הצעת רכש ,בשיויים
המחויבים.

1.3

בדוח הצעה זה תיוחס למוחים המובאים בו המשמעות שיתה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן
צוין במפורש אחרת.

.2

יירות הערך המוצעים  -אגרות החוב )סדרה ז'(

2.1

כללי
אגרות החוב )סדרה ז'( הופקו לראשוה מכוח תשקיף מדף של החברה מיום  28בפברואר  ,2013כפי
שתוקן ביום  14במרץ  ,2013ביום  5במאי  2013וביום  12בפברואר ) 2014ואשר תוקפו הוארך ביום
 20ביואר  2015בשה וספת עד ליום  27בפברואר ") (2016תשקיף המדף הקודם"( ובהתאם לדוח
הצעת מדף מיום  23בספטמבר  ,2014והחברה ביצעה הפקה וספת של סדרת אגרות חוב )סדרה ז'(,

 1לפרטים ראו דיווח מיידי מיום ) 23.11.2017מס' אסמכתא .(2017-01-109362
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בדרך של הרחבת סדרה ,בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  23באוגוסט  ,2016אשר פורסם מכוח
תשקיף המדף )להלן יחדיו" :אגרות החוב )סדרה ז'(" הקיימות"(.
תאי אגרות החוב )סדרה ז'( אשר תופקה במסגרת דוח הצעת מדף זה זהים לתאי אגרות החוב
)סדרה ז'( הקיימות.
2.2

אמן
האמן לאגרות החוב )סדרה ז'( היו רזיק פז בו אמויות בע"מ ,ח.פ ,513683474 .מרחוב יד
חרוצים  ,14תל-אביב ,טלפון ,03-6389200 :פקס") 03-6389222 :האמן"( .איש הקשר מטעם האמן
היו יוסי רזיק ,מכ"ל ,דואר אלקטרוי .yossi@rpn.co.il :שטר האמות החל על אגרות החוב
)סדרה ז'( היו שטר אמות מיום  23בספטמבר ") 2014שטר האמות"( ,המצ"ב כספח א' לדוח
ההצעה )"שטר האמות"( .יצוין ,כי לאמן אין כל עיין מהותי בחברה ולחברה אין כל עיין אישי
באמן.

2.3

מועדי פירעון )קרן(
אגרות החוב )סדרה ז'( עומדות לפירעון )קרן( בשמוה ) (8תשלומים שתיים עוקבים ורצופים,
בשיעור של  12.5%מהקרן כל אחד ,אשר שולמו וישולמו ב 1-באוקטובר של כל אחת מהשים 2017
עד  .2024כון למועד דוח הצעה זו פרעה החברה במועד ובאופן מלא את תשלום הקרן שהגיע מועד
פירעוו עד למועד זה.

2.4

ריבית
אגרות החוב )סדרה ז'( ושאות ריבית שתית קבועה בשיעור של .6.25%
הריבית בגין אגרות החוב )סדרה ז'( שולמה ומשולמת אחת לשישה חודשים בימים  1באפריל ו1-
באוקטובר של כל אחת מהשים  2015עד ) 2024כולל( ,באופן שהתשלום הראשון של הריבית שולם
ביום  1באפריל  2015והתשלום האחרון ישולם ביחד עם הפירעון האחרון של הקרן ביום  1באוקטובר
 ,2024וכגד מסירת תעודות אגרות החוב )סדרה ז'( לידי החברה .תשלומי הריבית שולמו ומשולמים
בעד התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפי מועד התשלום ,למעט תשלום
הריבית הראשון על אגרות החוב )סדרה ז'( ,אשר שולם ביום  1באפריל  2015בעד התקופה שהחלה
ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז מכוחו הופקו אגרות החוב )סדרה ז'( הקיימות )29
בספטמבר  (2014והסתיימה ביום  31במרץ ) 2015כולל( .כון למועד דוח הצעה זו פרעה החברה את
מלוא תשלומי הריבית שהגיע מועד פירעום במועדם ובמלואם.
התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב )סדרה ז'( ישולמו לאשים אשר שמותיהם
יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( ביום  20במרץ וביום  19בספטמבר לגבי כל
תקופה רלווטית ,אשר קדמה למועד פירעוו של אותו תשלום .מכל תשלום ריבית בגין אגרות החוב
)סדרה ז'( יוכה מס כדין.
למען הסר ספק ,אגרות החוב )סדרה ז'( שתופקה מכוח דוח הצעת מדף זה לא תקיה זכות
לקבלת תשלומי קרן ו/או ריבית אשר המועד הקובע לקביעת זכאות לתשלומן חלף.
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2.5

הצמדה
אגרות החוב )סדרה ז'( )קרן וריבית( אין צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו.

2.6

ריבית פיגורים
בהתאם להוראות סעיף  5.3לתאים מעבר לדף לשטר האמות ,כל תשלום על חשבון קרן ו/או
ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על ארבעה עשר ) (14ימי עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על-פי
תאי אגרות החוב )סדרה ז'( ,וזאת מסיבות התלויות בחברה ,יישא ריבית פיגורים וזאת החל
מהמועד הקבוע לתשלומו של התשלום שבפיגור ועד מועד תשלומו בפועל .לעיין זה ,שיעור ריבית
פיגורים פירושו ריבית שתית בשיעור של אגרות החוב )סדרה ז'( ,בתוספת  .3%במקרה כאמור,
תודיע החברה בדיווח מיידי ,לפחות שי ) (2ימי מסחר לפי תשלום הקרן והריבית שלא שולמו
כאמור ,על שיעור ריבית הפיגורים המדויק שישולם ועל מועד התשלום החדש.

2.7

מגון התאמה בשיעור הריבית
לפרטים אודות מגון התאמה בשיוי שיעור הריבית כתוצאה משיוי דירוג אגרות החוב )סדרה ז'(,
ראו סעיף  4.6לתאים מעבר לדף לשטר האמות .לפרטים אודות מגון התאמה בשיוי שיעור
הריבית לאור שיויים ביחס החוב פיסי לשווי החזקות ומגון התאמה בשיוי שיעור הריבית לאור
שיויים ביחס הון עצמי למאזן ראו סעיפים  4.7ו 4.8-לתאים מעבר לדף לשטר האמות ,בהתאמה.

2.8

2.9

פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ז'(
2.8.1

החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,להעמיד את אגרות החוב )סדרה ז'( לפדיון
מוקדם ,מלא או חלקי ,כמפורט בסעיף  10לתאים מעבר לדף לשטר האמות.

2.8.2

לעיין פדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה ז'( ביוזמת הבורסה ,ראו סעיף  9לתאים
מעבר לדף לשטר האמות.

בטוחות
אגרות החוב )סדרה ז'( אין מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר.

2.10

התחייבויות החברה לעמידה באמות מידה פיסיות
לפרטים אודות התחייבות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( ,לרבות התחייבויות לעמידה
באמות מידה פיסיות ראו סעיף  5לשטר האמות.

2.11

מגבלות על חלוקה
לפרטים בדבר מגבלות על חלוקה להם התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ז'( ראו
סעיף  5.3לשטר האמות.
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2.12

עילות להעמדה לפירעון מיידי
לפרטים אודות העילות להעמדת אגרות החוב )סדרה ז'( לפירעון מיידי ראו סעיף  12לתאים מעבר
לדף לשטר האמות.

2.13

2.14

מגבלות על הרחבת סדרה
2.13.1

בהתאם להוראות סעיף  3.2לשטר האמות ,הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'( כפופה
לתאים הבאים) :א( קבלת אישור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב )סדרה ז'(
הוספות ,אשר במסגרתו לקחו בחשבון אגרות חוב )סדרה ז'( וספות שתבעה ממימוש
כתבי אופציה לאגרות חוב )סדרה ז'( ,ככל שיופקו כתבי אופציה כאמור ,בדירוג שאיו
מוך מדירוג אגרות החוב )סדרה ז'( ,עובר לביצוע הפקת אגרות החוב הוספות; )ב( במועד
ביצוע הרחבת סדרה לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב )סדרה
ז'( כאמור בסעיף  12לתאים מעבר לדף לשטר האמות; )ג( קבלת אישור בכתב של ושא
המשרה הבכיר ביותר בחברה בתחום הכספים ,לפיו החברה עומדת בכל אמות המידה
הפיסיות כאמור בסעיף  5.2לשטר האמות וכי הרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'(
לא תביא לאי עמידה באמות המידה הפיסיות האמורות ,מיד לאחר ההרחבה )בהתאם
לדוחותיה הכספיים האחרוים שפורסמו על ידי החברה עובר למועד ההפקה( )להלן
יחדיו" :התאים להרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'("(.

2.13.2

בהקשר זה יצוין כי החברה מסרה לאמן ,קודם לפרסומו של דוח הצעת המדף ,אישור
לפיו החברה עומדת במלוא התאים להרחבת סדרת אגרות החוב )סדרה ז'( בהתאם
להצעה שוא דוח הצעת מדף זה.

פרטים וספים אודות אגרות החוב )סדרה ז'(
לפרטים וספים בדבר תאי אגרות החוב )סדרה ז'( ראו בשטר האמות.

2.15

שער עילה ממוצע
שער העילה הממוצע של אגרות החוב )סדרה ז'( בימי המסחר בבורסה בששת החודשים שקדמו
לתאריך דוח ההצעה ,הייו מיום  29במאי  2017ועד ליום  29בובמבר  2017היו  111.87אגורות ל-
 1ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ז'(.

2.16

שער עילה קודם למועד דוח ההצעה
שער העילה של אגרות החוב )סדרה ז'( בסוף יום המסחר שקדם לתאריך דוח הצעה זה )קרי 29
בובמבר  ,(2017היו 113.70אגורות ל 1-ש"ח ע ..אגרות החוב )סדרה ז'(.

2.17

ערך מתואם
הערך המתואם של אגרות החוב )סדרה ז'( בסוף יום המסחר שקדם לתאריך דוח הצעה זה )קרי 29
בובמבר  ,(2017היו  101.01אגורות ל 1-ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ז'(.
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2.18

דירוג אגרות החוב )סדרה ז'(
ביום  30בובמבר  2017הודיעה מעלות סטדרד אד פורס בע"מ )"מעלות"( על דירוג של ''ilA-
לאגרות החוב בהיקף של עד  57מיליון ש"ח ערך קוב אשר יופקו על ידי החברה באמצעות הרחבת
סדרה ז'.
דוח הדירוג האמור וכן הסכמת מעלות לצירופו לדוח הצעת מדף זה מצורפים כספח ב' לדוח הצעת
מדף זה.
במועד הפקת אגרות החוב )סדרה ז'( לראשוה )ספטמבר  (2014דורגו אגרות החוב )סדרה ז'( על ידי
מעלות בדירוג ' .'ilA-בין מועד ההפקה לראשוה של אגרות החוב )סדרה ז'( למועד פרסום דוח זה
אושרר הדירוג כאמור מספר פעמים )בימים  22.11.2016 ,23.8.2016 ,30.11.2015 ,26.11.2014ו-
.(1.10.2017

.3

פרטים בדבר אגרות החוב )סדרה ה'(  -אגרות החוב המוחלפות

3.1

פרטים בדבר אגרות החוב )סדרה ה'( המוצעות לרכישה על ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין
לאגרות החוב )סדרה ה'(

2

3.1.1

אגרות החוב )סדרה ה'( הופקו לראשוה מכוח תשקיף המדף הקודם ועל פי דוח הצעת
מדף מיום  9במאי  ,2013כפי שתוקן ביום  20במאי  .2013בוסף ,ביצעה החברה הפקות
וספות של אגרות החוב )סדרה ה'( ,בדרך של הרחבות סדרה ,בהפקה פרטית מיום 11
ביוי  2013ובדרך של הפקה לציבור לפי דוח הצעת מדף מיום  20בובמבר .2013

3.1.2

לתאריך דוח הצעה זה ,יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( שבמחזור היה  56,562,171ש"ח ערך
קוב אגרות חוב )סדרה ה'( .יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( שבמחזור ,לרבות ריבית צבורה
)עד וכולל יום  29בובמבר  ,(2017היה כ 58,050,004-ש"ח .תחת החה של היעות מלאה
להצעת רכש החליפין לאגרות החוב )סדרה ה'( ,לא יוותרו אגרות חוב )סדרה ה'( במחזור.
לפרטים אודות פדיון מוקדם מלא ומותה לאגרות החוב )סדרה ה'( הותרות ראו סעיף
 3.1.10להלן.

3.1.3

אגרות החוב )סדרה ה'( הופקו בהתאם לשטר אמות )סדרות ה' עד ט'( מיום  27בפברואר
 ,2013תוספת לו מיום  2במאי  2013ותיקון מס'  1מיום  20במאי ) 2013הכוללים תאים
ספציפיים לאגרות החוב )סדרה ה'(( ,בין החברה לבין שטראוס לזר חברה לאמות )(1992
בע"מ )"שטר האמות לאגרות החוב )סדרה ה'("( .2

3.1.4

אגרות החוב )סדרה ה'( עומדות לפירעון )קרן( ב) 12-שים עשר( תשלומים חצי שתיים
עוקבים ורצופים ,אשר שולמו ומשולמים ביום  31ביואר של כל אחת מהשים  2015עד
 2020וביום  31ביולי של כל אחת מהשים  2015עד  ,2020כאשר בכל מועד פירעון רלווטי
ייפרע סך של  8.5%מסך הקרן ואילו במועד התשלום האחרון )ביום  31ביולי  (2020ייפרע

לוסח המלא לשטר האמות לאגרות החוב )סדרה ה'( ראו בספח לדוח הצעת מדף של החברה מיום 20.5.2013
)מס' אסמכתא.(2013-01-066259 :
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סך של  6.5%מסך הקרן .כון למועד דוח הצעה זו פרעה החברה את מלוא תשלומי הקרן
שהגיע מועד פירעום במועדם ובמלואם.
3.1.5

אגרות החוב )סדרה ה'( אין צמודות )קרן וריבית( .היתרה הבלתי מסולקת של סכום קרן
אגרות החוב )סדרה ה'( ושאת ריבית שתית קבועה בשיעור של  .8%הריבית על אגרות
החוב )סדרה ה'( שולמה ומשולמת אחת לשישה חודשים בימים  31ביואר ו 31-ביולי בכל
אחת מהשים  2013עד  ,2020החל מיום  31ביולי  2013ועד למועד פירעון הסופי ביום 31
ביולי ) 2020כולל( ,בעד התקופה של ששת החודשים שסתיימה ביום הקודם למועד
התשלום .שיעור הריבית החצי שתית היו  .4%כון למועד דוח הצעה זו פרעה החברה
את מלוא תשלומי הריבית שהגיע מועד פירעום במועדם ובמלואם.

3.1.6

תשלום הריבית הבא בגין אגרות החוב )סדרה ה'( יחול ביום  31ביואר  ,2018והמועד
הקובע לאותו תשלום ריבית יחול ביום  19ביואר ) 2018כאמור בסעיף  3.1.10להלן ,ככל
ויבוצע הפדיון המוקדם המלא המותה ,אזי תשלום הריבית הבא יבוצע ביום  20בדצמבר
 ,2017יחד עם הפדיון המוקדם המלא(.
למען הסר ספק יובהר כי לאחר רכישת אגרות החוב )סדרה ה'( על פי דוח הצעת המדף לא
תוקה למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( אשר עו להצעת רכש החליפין לאגרות החוב
)סדרה ה'( ,זכות לתשלומי ריבית ו/או קרן אשר המועד הקובע לתשלומם חל לאחר מועד
רכישת אגרות החוב )סדרה ה'( על ידי החברה )לרבות תשלום ריבית בגין החלק היחסי של
הריבית שצבר עד השלמת הרכישה(.

3.1.7

אגרות החוב )סדרה ה'( מובטחות בשעבוד על מיות החברה הבת של החברה ,גלובל כפיים
ליסיג בע"מ )"גלובל ליסיג"( ,כאשר הוראות שטר האמות לאגרות החוב )סדרה ה'(
קובעות כי עד חודש יולי  2017אגרות החוב )סדרה ה'( תהייה מובטחות כגד מיות גלובל
ליסיג לפי יחס חוב לבטוחות ) (LTVשל  ,70%ולכל הפחות שעבוד מיימאלי של 51%
ממיות גלובל ליסיג .לצורך חישוב יחס החוב לבטוחות ,שווי מיות גלובל ליסיג יימדד
בהתאם להון גלובל ליסיג )בטרול קרן הון לגידור תזרימי מזומים( כמוצג בדוחותיה
הכספיים.
כון למועד פרסום דוח הצעת מדף זה 61,721,348 ,מיות גלובל ליסיג מתוך 121,022,250
מיות גלובל ליסיג אשר הופקו ופרעו ,המהוות כ 51%-מהוה המופק והפרע של גלובל
ליסיג ,מובטחות כגד יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( .כון ליום  30בספטמבר ) 2017מועד
הדוח הכספי האחרון של גלובל ליסיג( ,ערכן של מיות אלו לפי דוחותיה הכספיים של
החברה ליום  30בספטמבר  2017היו כ 49,841 -אלפי דולר )לפי הון עצמי בטרול קרן הון
לגידור תזרימי מזומים(.
כמו כן ,ככל ותבחר החברה ,החל מחודש יולי  2017ואילך ,לשחרר מיות של גלובל ליסיג
באופן שכמות המיות שתשועבדה תפחת מ 51%-מהוה המופק והפרע של גלובל
ליסיג ,אזי תאי לשחרור מיות כאמור היו עמידתה של החברה ,החל ממועד השחרור
ואילך ,ביחס חוב לבטוחות של  45%והחל מאותו מועד היחס הדרש להוספת בטוחות
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והיחס הדרש לשחרור בטוחות יהיו בשיעורים של  50%ו ,40%-בהתאמה ,וזאת חלף
השיעורים לעיל.
3.1.8

אגרות החוב )סדרה ה'( מדורגות על ידי מעלות בדירוג ' .'ilA-לפרטים בקשר עם הדירוג
האמור ,ראו דיווח מיידי של החברה מיום  1באוקטובר ) 2017מס' אסמכתא2017-01- :
 ,(096825הכלל בדוח זה על דרך ההפיה .למועד דוח הצעת מדף זה ,אין שיוי בדירוג.

3.1.9

לפרטים וספים אודות אגרות החוב )סדרה ה'( ,ראו סעיף  5.2לפרק  5לחלק א' לדוח
התקופתי של החברה לשת  2016שפרסמה החברה ביום  26במרץ ) 2017מס' אסמכתא:
") (2017-01-024958הדוח התקופתי"( ,וכן סעיף ו' לדוח הדירקטוריון של החברה
שפורסם במסגרת הדוח התקופתי.

3.1.10

פדיון מוקדם מלא ומותה לאגרות החוב )סדרה ה'( הותרות
ככל שהצעת רכש החליפין לא תתקבל במלואה )לרבות על דרך של ביצוע הצעת רכש
חליפין מלאה במקרה ששווי סדרת אגרות החוב )סדרה ה'( שתיוותרה במחזור לאחר
השלמתה של הצעת רכש החליפין ,אם וככל שתיוותרה )"אגרות החוב )סדרה ה'(
הותרות"( ,יהא מוך מהשווי למחיקה כאמור בסעיף  4.4.2להלן( ,בכוות החברה ,לבצע
פדיון מוקדם מלא ומותה )כמפורט בסעיף  3.1.10זה להלן( לאגרות החוב )סדרה ה'(
הותרות ,לאחר פרסום תוצאות הצעת רכש החליפין ו/או סיום התקופה הוספת )כהגדרת
מוח זה להלן( ,בהתאם למפורט להלן:

3.1.11

) א(

ביום  30בובמבר  2017התקבלה החלטה של דירקטוריון החברה לבצע פדיון
מוקדם מלא ומותה )כמפורט להלן( ,ביוזמת החברה ,של מלוא יתרת הערך הקוב
של אגרות החוב )סדרה ה'( שתיוותר במחזור לאחר השלמת הצעת רכש החליפין,
אשר יבוצע ביום  20בדצמבר "") 2017הפדיון המוקדם המלא" ו"-מועד הפדיון
המוקדם" ,בהתאמה(.

)ב(

הפדיון המוקדם המלא מותה בהיעות להצעת רכש החליפין של יצעים
המחזיקים בסך של לפחות  32,439,094ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ה'( )המהווה
שיעור של כ 57%-מכמות אגרות החוב )סדרה ה'( המוחזקות על ידי היצעים
)"התאי המתלה"( .יחד עם זאת ,מובהר כי החברה שומרת לעצמה את הזכות,
בשיקול דעתה הבלעדי ,לבצע את הפדיון המוקדם המלא במועד הפדיון המוקדם
או במועד מאוחר יותר ,גם במקרה שבו לא יתקיים התאי המתלה .הפדיון
המוקדם המלא ,ככל ויבוצע ,יבוצע בהתאם למגון הקבוע בסעיף  11לתאים
מעבר לדף לשטר האמות לאגרות החוב )סדרה ה'( ,והכל כמפורט בדיווח המיידי
שפרסמה החברה בקשר עם הפדיון המוקדם כאמור.

להלן פירוט שערי העילה הגבוהים ושערי העילה המוכים של אגרות החוב )סדרה ה'(
בבורסה ,בכל אחד משים עשר החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף ,בהתאם
לתוים שפורסמו על ידי הבורסה )באגורות( )במקרה בו קבעו שערי עילה זהים במספר
ימי מסחר באותו החודש ,בחר התאריך הראשון בו קבע אותו השער באותו החודש(:
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שער גבוה )אג'(*
תאריך
30.11.2016
26.12.2016
22.1.2017
19.2.2017
20.3.2017
26.4.2017
11.5.2017
26.6.2017
24.7.2017
28.8.2017
5.9.2017
30.10.2017
5.11.2017

חודש
ובמבר 2016
דצמבר 2016
יואר 2017
פברואר 2017
מרץ 2017
אפריל 2017
מאי 2017
יוי 2017
יולי 2017
אוגוסט 2017
ספטמבר 2017
אוקטובר 2017
ובמבר ) 2017עד
ליום  29בובמבר
(2017
*

שער
105.42
106.10
107.33
108.47
107.60
108.19
108.54
108.46
110.36
111.19
110.83
111.36
111.58

שער מוך )אג'(*
שער
תאריך
104.3
20.11.2016
105.22
12.12.2016
105.46
8.1.2017
107.26
1.2.2017
106.67
13.3.2017
107.36
2.4.2017
107.56
29.5.2017
107.90
20.6.2017
108.30
2.7.2017
110.36
2.8.2017
110.54
18.9.2017
110.56
1.10.2017
110.66
22.11.2017

שערי עילה מתואמים לתשלומי ריבית.

3.1.12

שער העילה הממוצע של אגרות החוב )סדרה ה'( בימי המסחר בבורסה בששת החודשים
שקדמו לתאריך דוח ההצעה ,הייו מיום  29במאי  2017ועד ליום  29בובמבר  2017היו
 110.12אגורות ל 1-ש"ח ע ..אגרות החוב )סדרה ה'(.

3.1.13

שער העילה של אגרות החוב )סדרה ה'( בסוף יום המסחר שקדם לתאריך דוח הצעה זה
)קרי  29בובמבר  ,(2017היו  111.54אגורות ל 1-ש"ח ע ..אגרות החוב )סדרה ה'(.

3.1.14

הערך המתואם של אגרות החוב )סדרה ה'( בסוף יום המסחר שקדם לתאריך דוח הצעה
זה )קרי  29בובמבר  ,(2017היו  102.65אגורות ל 1-ש"ח ע ..אגרות החוב )סדרה ה'(.

3.1.15

יחס ההחלפה בגין אגרות החוב )סדרה ה'( היו  ,1:1דהייו בגין כל  1ש"ח ע ..אגרות חוב
)סדרה ה'( שבבעלות היצעים ,יוכלו היצעים לקבל  1ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ז'(.

3.1.16

היחס באחוזים בין התמורה המוצעת עבור  100ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ה'( )בהתחשב
בשער העילה של אגרות החוב )סדרה ז'( בסוף יום המסחר של  29בובמבר 2017
ובהתחשב ביחס ההחלפה כאמור בסעיף  3.1.15לעיל( לבין מחיר  100ש"ח ע ..אגרות חוב
)סדרה ה'( )בהתחשב בשער העילה כאמור בסעיף  3.1.13לעיל( היו כ.101.94% -

.4

הצעת רכש החליפין

4.1

פרטים אודות התמורה בהצעת החליפין  -אגרות החוב )סדרה ז'(
4.1.1

החברה מציעה לכלל מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( להחליף:
4.1.1.1

עד  56,562,171ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה ,המהוות
 100%מערכן הקוב של אגרות החוב )סדרה ה'( אשר במחזור ,בתמורה
להפקה של עד  56,562,171ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה ז'( ,רשומות על שם,
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בות  1ש"ח ע ..כל אחת ,הרשומות למסחר בבורסה .יחס ההחלפה בגין
אגרות החוב )סדרה ה'( היו כמפורט להלן :בגין כל  1ש"ח ע ..אגרות חוב
)סדרה ה'( שבבעלות היצעים ,יקבלו היצעים  1ש"ח ע ..אגרות חוב )סדרה
ז'(.

4.2

4.1.2

למען הסר ספק ,הצעת רכש החליפין איה ובעת מהסדר חוב על רקע קשיים פיסיים,
כהגדרת מוח זה בתקות יירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל.1970-

4.1.3

לפירוט וסף אודות תאי אגרות החוב )סדרה ז'( ראו סעיף  2לעיל.

4.1.4

כמו כן ,מובהר כי היות והצעת אגרות החוב )סדרה ז'( עשית מכוח הצעת רכש חליפין,
מבקשת החברה להבהיר כי לא יתקיים מכרז לקביעת מחיר היחידה של אגרות החוב
)סדרה ז'(.

4.1.5

להערכת החברה ,בשים לב לתאי אגרות החוב )סדרה ה'( לעומת אגרות החוב )סדרה ז'(,
ביצועה של הצעת רכש החליפין ,במלואה או בחלקה ,תעלה כדי החלפת מכשירי חוב
בתאים שוים באופן מהותי .על כן ובהתאם לכללי החשבואות הבילאומיים החברה
תרשום בספריה רווח או הפסד במועד ביצוע ההחלפה ,אשר יחושב על פי ההפרש בין
התחייבות החברה בגין אגרות החוב המוחלפות לשווי ההוגן של אגרות החוב )סדרה ז'(
שיוחלפו מכוח הצעת רכש חליפין זו.

פרטים וספים בדבר אופן הקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( במסגרת הצעת רכש החליפין ורישומן
למסחר
4.2.1

הקצאתן של אגרות החוב )סדרה ז'( ליצעים אשר הגישו הודעות קיבול כאמור במפרט זה
להלן ,תתבצע באופן המתואר בסעיף  4.2זה להלן.

4.2.2

ביום ההקצאה של אגרות החוב )סדרה ז'( יוקצו אגרות החוב )סדרה ז'( שלגביהן הוגשו
הודעות קיבול ליצעים ,באמצעות החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מ )"החברה
לרישומים"( ,וזאת בהתאם להחזקותיהם באגרות החוב )סדרה ה'( ובהתאם ליחס
ההחלפה .מסלקת הבורסה תתבקש ביום ההקצאה לרשום את אגרות החוב )סדרה ז'(
שלגביהן הוגשו הודעות קיבול על שם החברה לרישומים בהתאם ליחסי ההחלפה.

4.2.3

אגרות החוב )סדרה ז'( שלגביהן הוגשו הודעות קיבול יחלו להיסחר בבורסה החל מיום
המסחר הראשון שלאחר יום ההקצאה.

4.2.4

אגרות החוב )סדרה ה'( של החברה שתירכשה על ידי החברה בהתאם להצעת רכש
החליפין ,תפקעה באופן אוטומטי ,תתבטלה מיד עם רכישתן כאמור ותימחקה
מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להפיקן מחדש .החברה תפה למסלקת
הבורסה בבקשה למשוך באופן מיידי את תעודת אגרות החוב )סדרה ה'( שתירכשה על
ידי החברה כאמור .מובהר בזאת ,כי מחיקת אגרות החוב )סדרה ה'( ושתירכשה,
מהמסחר בבורסה ,תיעשה רק לאחר קבלת אגרות החוב )סדרה ה'( בידי רכז ההצעה
והקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( על שם רכז ההצעה בהתאם לדוח ההצעה.
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4.2.5

4.3

4.4

על פי עמדת רשות המיסים ,החלפת אגרות החוב )סדרה ה'( על ידי מחזיקיהן שייעו
להצעת רכש החליפין תיחשב כמכירה ,אשר תמורתה היה אגרות החוב )סדרה ז'(
שיתקבלו בעבורן ,ושלעיין יכוי המס במקור ,מועד המכירה יהא מועד ההחלפה בפועל.
לפרטים וספים בקשר עם כך ,לרבות אופן חישוב התמורה ותוצאות המס ,ראו סעיף 13
להלן.

חזרת החברה מהצעת רכש החליפין
4.3.1

בהתאם לתקה )4ב() (3לתקות הצעת רכש ,החברה תהיה רשאית לחזור בה מהצעת רכש
החליפין ,בתקופת הקיבול )כהגדרתה בסעיף  6.2להלן( ,אם אירעו סיבות שהחברה לא
ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן ,או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש ,ותאי
הצעת רכש החליפין באותן סיבות עשו שוים מהותית מתאים שמציע סביר היה מציע
אילו ידע את אותן סיבות בתאריך המפרט ,והכל בכפוף לכך שהודעה על חזרה מהצעת
רכש החליפין תימסר לרכז ההצעה לפי מועד הקיבול האחרון.

4.3.2

חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין כאמור ,תמסור על כך מיד הודעה לרשות יירות
ערך ,לבורסה ולרכז ההצעה .כמו כן ,החברה תפרסם ,בתוך יום עסקים אחד ממועד
משלוח ההודעה כאמור ,ובהתאם לתקה )25א() (2לתקות הצעת רכש ,הודעה אודות
החזרה מהצעת רכש החליפין וסיבותיה ,בשי עיתוים יומיים ,בעלי תפוצה רחבה,
היוצאים לאור בישראל בשפה העברית .ההודעה תכלול פירוט הסיבות המיוחדות
שבשלהן חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין .בוסף ,חזרה בה החברה מהצעת רכש
החליפין ,יפעל רכז ההצעה כמפורט בסעיף  7.2להלן.

4.3.3

במקרה של חזרה של החברה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף  4.3.2לעיל ,לא תתבצע
הצעת רכש החליפין ,המפרט והצעת רכש החליפין יתבטלו והוראותיהם לא יחייבו את
החברה .בכל מקרה ,החברה תהא רשאית לפרסם הצעת רכש וספת ,לאגרות החוב )סדרה
ה'( בכל מועד ,בכל תמורה ובכל תאי ,מבלי שתהיה מחויבת לתאי מהצעת רכש החליפין
על פי מפרט זה ,הכל בכפוף לתקות הצעת רכש.

הקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( במקרה של היעות מלאה להצעת רכש החליפין
4.4.1

במידה ושיעור ההחזקה של יצעים המחזיקים באגרות חוב )סדרה ה'( ,שלא ייעו להצעה,
או שייעו לה באופן חלקי ,יהיה מוך מ 25%-מסך הערך הקוב של אגרות החוב )סדרה
ה'( שבמחזור )ביכוי החזקות החברה ,בעלי השליטה בה ו/או תאגידים בשליטתם(
בתאריך האמור ,או אם הסך הכולל של שווי אגרות החוב )סדרה ה'( ,שלגביהן לא הייתה
היעות להצעת רכש החליפין ,יהיה מוך מכפליים השווי שהיה מביא למחיקתה של אגרות
החוב )סדרה ה'( מן המסחר בבורסה על פי תקון הבורסה והחיותיה )קרי ,סך של 3.2
מיליון ש"ח( )כל אחד מה"ל" :אירוע הארכת מועד"( ,אזי תוקה ליצעים מהסדרה
הרלווטית שלא ייעו להצעת רכש החליפין הרלווטית ,או שייעו לה באופן חלקי ,הזכות
למכור לחברה את כל או חלק מאגרות החוב )סדרה ה'( ,המוחזקות על ידיהם ,וזאת
במהלך שלושה ) (3ימי מסחר וספים ממועד פרסום תוצאות הצעת רכש החליפין
)"התקופה הוספת"( באותם תאים כמפורט בהצעת רכש חליפין זו .היום האחרון של
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תקופת ההיעות המאוחרת ייחשב כ"-יום הקיבול האחרון המאוחר" .אגרות החוב )סדרה
ה'( ,אם וככל שתתקבלה בגין הודעות קיבול במהלך התקופה הוספת ,תכויה להלן:
"אגרות החוב )סדרה ה'( הוספות" ,והודעות הקיבול שתתקבלה בתקופה הוספת
תכויה להלן" :הודעות הקיבול הוספות" .למען הסר ספק ,יום הקיבול האחרון יהיה
יום הקיבול האחרון המאוחר.
4.4.2

יובהר ,כי בהתאם לתקון הבורסה ולהחיותיה ,במקרה ששווי סדרת אגרות החוב )סדרה
ה'( שתיוותרה במחזור לאחר השלמתה של הצעת רכש החליפין ,אם וככל שתיוותרה
)"אגרות החוב )סדרה ה'( הותרות"( ,יהא מוך מסך השווי שהיה מביא למחיקתן מן
המסחר בבורסה ,על פי תקון הבורסה/החיותיה )אשר לתאריך המפרט עומד על 1.6
מיליון ש"ח( )"השווי למחיקה"( ,תבוצעה כל הודעות הקיבול במלואן ,כל אגרות החוב
הותרות )סדרה ה'( הותרות תימחקה מן הרישום למסחר בבורסה ,ואגרות החוב
הותרות תהייה יתות לפדיון מוקדם ,כמפורט בשטר האמות לאגרות החוב )סדרה
ה'(.

4.4.3

במקרה בו כתוצאה מההיעות להצעת רכש חליפין במועד הקיבול האחרון )וככל שחל
אירוע הארכת מועד  -לאחר חלוף התקופה הוספת( ,שווי אגרות החוב )סדרה ה'( הותרות
יהא גבוה מסך השווי למחיקה ,אך סך ערכם הקוב יהא מוך מהסך המיימאלי הדרש
של יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( ,בשים לב לסכום הפירעון האחרון המזערי על פי תקון
הבורסה והחיותיה )העומד על סך של  3.2מיליון ש"ח לתאריך המפרט( ולשיעור שמהווה
התשלום האחרון מסדרה ה' מתוך יתרת הקרן שבמחזור )"הסך המיימאלי הדרש"(,
יוקצו בין המשתתפים יירות הערך המוצעים בחליפין )קרי אגרות החוב )סדרה ז'(( ,באופן
יחסי ,כך שסך הערך הקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה ה'( הותרות ,לא יפחת מהסך
המיימאלי הדרש .כמות יירות הערך המוצעים בחליפין שיוקצו לכל יצע מסדרה ה'
שעה תיקבע בהתאם ליחס ההחלפה ולכמות אגרות החוב )סדרה ה'( הותרות
שתיוותרה במחזור בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל.
בהתאם ,הסך המיימאלי הדרש לעיין יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ה'( לאחר ביצוע
הצעת רכש החליפין לאגרות החוב )סדרה ה'( עומד על סך של כ 24.12-מיליון ש"ח .בהקשר
זה יובהר ,בהתאם לאמור בסעיף  3.1.10לעיל בדבר פדיון מוקדם מלא מותה לאגרות
החוב )סדרה ה'( ,כי במידה ויתקיים התאי המתלה ותיכס לתוקפה ההחלטה לעיין פדיון
מוקדם מלא כאמור בסעיף  3.1.10לעיל ,אזי תבוצע החלפה מכוח דוח הצעת מדף זה לכלל
היצעים שעו להצעת רכש החליפין ,ואילו יתרת אגרות החוב )סדרה ה'( שתיוותר
במחזור לאחר ההחלפה תיפדה בפדיון מוקדם מלא במסגרת הפדיון המוקדם המלא
כאמור בסעיף  3.1.10לעיל.

.5

פרטים אודות החברה

5.1

החברה התאגדה ורשמה בישראל ביום  7במאי  1980כחברה פרטית מוגבלת במיות .ביום  6ביולי
 2006שיתה החברה את שמה לשם הוכחי .ביום  22בובמבר  1993הפכה החברה לחברה ציבורית
ויירות הערך שלה רשמו למסחר בבורסה.
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5.2

המען הראשי של החברה היו רחוב אבא הלל סילבר  ,12רמת גן.5250606 ,

5.3

בשים עשר החודשים שקדמו לתאריך המפרט ,חילקה החברה לבעלי מיותיה דיבידד בסך כולל
של  28,904,444.75ש"ח .לפרטים ראו דיווחים מיידיים של החברה מימים ) 26.3.2017מס'
אסמכתא (2017-01-024913 :ו) 17.8.2017-מס' אסמכתא ,(2017-01-084063 :הכללים בדוח זה על
דרך ההפיה.

5.4

ההון העצמי של החברה ליום  30.9.2017היו  141,557אלפי דולר )לא כולל זכויות מיעוט( ,המשקף
הון עצמי לכל מיה רגילה של החברה ,של  8.82דולר.

5.5

לפרטים בדבר בעלי העיין בחברה ושיעורי ההחזקה שלהם בחברה ,ראה דיווח מיידי בדבר מצבת
אחזקות בעלי עיין בחברה מיום  3באוקטובר ) 2017מס' אסמכתא.(2017-01-097767 :

5.6

לפרטים אודות ושאי משרה בכירה של החברה ,ראה פרק ד' )פרטים וספים של החברה( ,בדוח
התקופתי.

.6

פרטים אודות הקיבול

6.1

הצעת החליפין תבוצע באמצעות שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי .בע"מ מרח' אחד העם
 ,9תל אביב )"רכז ההצעה"(.

6.2

הודעות קיבול להצעת החליפין יתן למסור החל ממועד פרסום דוח הצעת מדף זה ועד ליום 12
בדצמבר) 2017 ,להלן" :תקופת הקיבול"( על גבי הטפסים המצורפים לדוח הצעה זה ,ולא יאוחר
ממועד הקיבול האחרון .המועד האחרון למסירת הודעות הקיבול לחברי הבורסה היו ביום 12
בדצמבר ,2017 ,בשעה ) 14:00להלן" :מועד הקיבול האחרון"(.

6.3

חל היום האחרון לתקופת הקיבול ביום שאיו יום מסחר או איו יום עסקים ,יידחה היום האחרון
לתקופת הקיבול ,למועד הראשון )הקרוב ביותר( שלאחר מכן ,שהיו יום מסחר ויום עסקים.
במפרט זה )לעיל ולהלן(" :יום מסחר"  -כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;
"יום עסקים"  -יום שבו פתוחים רוב הבקים )ובכללם חמשת הבקים הגדולים( לציבור.

6.4

חל יום ההקצאה )כהגדרתו בסעיף  8.2להלן( ביום שאיו יום מסחר או איו יום עסקים ,יידחה יום
ההקצאה למועד הראשון )הקרוב ביותר( שלאחר מכן ,שהיו יום מסחר ויום עסקים.

6.5

הודעת קיבול שתתקבל אצל חבר הבורסה לאחר מועד הקיבול האחרון לא תיעה.

6.6

בהתאם לתקה )6ב( לתקות הצעת רכש ,בתקופת הקיבול תהיה רשאית החברה לדחות את מועד
הקיבול האחרון ,בהודעה שתימסר לרשות ולבורסה ואשר תפורסם ,בהתאם לתקה )25א()(2
לתקות הצעת רכש ,בשי עיתוים יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית
בתוך יום עסקים אחד ממועד משלוח הודעה כאמור ,בהתאם להוראות תקות יירות ערך )פרסום
מודעות בעיתוים( ,תשס"ח") 2008-תקות הפרסום"( ,ובלבד שהודעה כאמור מסרה עד יום
עסקים אחד לפי יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הדחה ייקבע ליום מסחר ,לא יאוחר
משישים ) (60ימים ממועד דוח ההצעה )בכפוף לסמכות רשות יירות ערך על פי סעיף )24ג( לחוק
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יירות ערך לדחות את מועד הקיבול האחרון למועד שלא יהיה מאוחר משישה חודשים מתחילת
תקופת הקיבול(.
6.7

6.8

3

על אף האמור בסעיף  6.6לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון אם לא
אישר רכז ההצעה ,כי התחייבותו כאמור בסעיף  10לדוח ההצעה תהא תקפה גם בתאים החדשים
או אם לא קיבלה החברה התחייבות כאמור בסעיף  10לדוח ההצעה מחבר בורסה אחר.
אופן ההיעות על ידי מחזיק לא

רשום3

6.8.1

כל יצע מהיצעים ,המחזיק באגרות החוב המוחלפות באמצעות חבר בורסה )"מחזיק לא
רשום"( יודיע לחברה ,באמצעות חבר הבורסה אשר אצלו מתהל פיקדון יירות הערך שלו
)"חבר הבורסה"( ,על היעותו להצעת רכש החליפין ,בדרך של מסירת הודעת קיבול לחבר
הבורסה ,כשהיא חתומה על ידי המחזיק הלא רשום או על ידי מיופה כוחו ,כדין .הודעת
הקיבול ה"ל תהא בוסח המצורף למפרט זה כספח ג' )"הודעת קיבול של מחזיק לא
רשום"( .הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים שלא תימסרה לחבר הבורסה עד למועד
הקיבול האחרון ,לא תתקבלה.

6.8.2

כל יצע יציין בהודעת הקיבול את מספר יירות הערך הקיימים שברשותו מסדרות אגרות
החוב )סדרה ה'( אותן הוא מבקש להחליף במסגרת הצעת רכש החליפין ,בהתאם לתאי
ההצעה כמפורט בדוח זה.

6.8.3

מחזיק לא רשום רשאי להגיש הודעות קיבול לחבר הבורסה אשר אצלו מתהל פיקדון
יירות הערך של אותו מחזיק לא רשום ,בתקופת הקיבול ,בכל אחד מימי א' עד ה' ,שהיו
יום עסקים ,בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה )למעט ביום האחרון לתקופת
הקיבול ,שבו יתן להגיש הודעות קיבול עד השעה  14:00בלבד(.

6.8.4

חבר הבורסה ימסור לרכז ההצעה ,במשרדיו הראשיים ,מגדל שלום ,רחוב אחד העם ,9
קומה  ,26תל אביב  ,6525101ביום האחרון לתקופת הקיבול ,החל מהשעה  14:00ולא
יאוחר מהשעה  ,16:30הודעת קיבול אחת ,בוסח המצורף למפרט זה כספח ד' )"הודעת
קיבול של חבר בורסה"( ,בגין כל הודעות הקיבול שמסרו לו על ידי כל המחזיקים הלא
רשומים ,המחזיקים באגרות החוב המוחלפות באמצעותו .בהודעת הקיבול של חבר
הבורסה ,תיכלל הצהרה של חבר הבורסה בדבר היות אגרות החוב )סדרה ה'( והמועברות
קיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו ,במועד
חתימת הודעתו ולאחר מכן ,עד להעברתן על שם החברה בהתאם למפרט והתחייבות חבר
הבורסה שלא יקה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב המוחלפות ולא יעשה בהן כל
דיספוזיציה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד ובמועד העברתן על שם החברה,
ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד פרסום הדוח הסופי על תוצאות הצעת
החליפין ו/או עד יום ההקצאה ,כהגדרתם להלן ,והסכמתו לכך שבמקרה של מכירה
חלקית )וראו סעיף  4.4.3לעיל( תרכוש החברה רק את החלק היחסי של אגרות החוב

כון למועד הדוח ,כל אגרות החוב )סדרה ה'( מוחזקות באמצעות החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מ ,על
ידי חברי בורסה.

-14-

)סדרה ה'( ובגין יתה הודעת קיבול לפי המגון הקבוע בתקה )7ג( לתקות הצעת רכש
ובהתאם למפרט זה.
הודעת קיבול של חבר בורסה ,שתומצא לרכז ההצעה לאחר השעה  16:30ביום הקיבול
האחרון ,לא תתקבל.
6.8.5

רכז ההצעה ימסור לחברה ,עד השעה  17:30ביום האחרון לתקופת הקיבול )"המועד
הקובע"( ,הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקי אגרות החוב )סדרה
ה'( הלא רשומים ,שהתקבלו אצלו .אגרות החוב המוחלפות הזכרות בהודעת הקיבול של
חבר הבורסה תעבורה ,ביום העסקים הראשון שלאחר יום הקיבול האחרון ,לחשבון רכז
ההצעה במסלקת הבורסה ,ורכז ההצעה יודיע באותו מועד לחברה על קבלת אגרות החוב
המוחלפות תוך ציון כמות אגרות החוב שהתקבלו .מובהר בזאת ,כי רכז ההצעה יפקיד
את אגרות החוב המוחלפות שיתקבלו בחשבון הייעודי שיוקם עבור החברה לצורך
ההחלפה מיד עם הפקדת אגרות החוב )סדרה ז'( בחשבוו על ידי החברה.

6.8.6

בהתאם לתקה )7ב( לתקות הצעת רכש ,מחזיק לא רשום אשר תן הודעת קיבול של
מחזיק לא רשום כאמור ,יהיה רשאי לחזור בו מהודעת הקיבול שתן ,עד למועד הקיבול
האחרון )"חזרה מקיבול"( .חזרה מקיבול של מחזיק לא רשום תיעשה באמצעות חבר
הבורסה אשר אצלו יתה הודעת הקיבול ,על גבי אותה הודעת קיבול שיתה על ידי
המחזיק הלא רשום ,בדרך של ציון המילים" :הודעת הקיבול מבוטלת" ,בתוספת חתימתו
של המחזיק הלא רשום או מיופה כוחו ,כדין ,ובציון התאריך ושעת החתימה .מובהר בזה,
כי חזרה מקיבול על ידי מחזיק לא רשום ,יכולה להתבצע אך ורק באמצעות חבר הבורסה
אשר אצלו יתה הודעת הקיבול ,בדרך המפורטת לעיל ,ולא יאוחר ממועד הקיבול
האחרון.
אם תחזור בה החברה מהצעת החליפין ,כמפורט בסעיף  4.3לעיל ,יחזיר רכז ההצעה
לחברי הבורסה את כל הודעות הקיבול שמסרו על ידם בגין מחזיקים לא רשומים ,בצירוף
מסמך החתום על ידי רכז ההצעה ,לפיו הודעות הקיבול מבוטלות.

.7

ביטול הצעת החליפין
במקרה שהחברה תחזור בה מהצעת רכש החליפין על פי מפרט זה ,תפעל החברה כדלקמן:

7.1
7.2

הצעת רכש החליפין לא תיכס לתוקף ,הוראותיה לא תחייבה את החברה והודעות הקיבול שיתו
לא תעיה.
לא יאוחר מיום מסחר אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת החליפין )כמפורט בסעיף 4.3
לעיל( ,שהיו יום עסקים ויום מסחר בבורסה ,תפעל החברה ,באמצעות רכז ההצעה ,באופן הבא:
7.2.1

תחזיר לכל אחד מחברי הבורסה אשר מסרו לרכז ההצעה הודעות קיבול מטעם מחזיקים
של אגרות החוב )סדרה ה'( ,את כל הודעות הקיבול שמסרו כאמור לעיל ,אליהם יצורף
מסמך חתום על ידי רכז ההצעה לפיו הודעות הקיבול מבוטלות וחבר הבורסה יחזיר
ליצעים את כל הודעות הקיבול שמסרו על ידיהם.

7.2.2

בוסף ,תמסור החברה מיד הודעה באופן המפורט בסעיף  4.3לעיל.
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.8

הקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( ורישומן למסחר  -החלפת יירות ערך על פי הצעת רכש החליפין

8.1

לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון ,תגיש החברה לרשות יירות ערך
ולבורסה דוח בדבר תוצאות הצעת רכש החליפין.

8.2

העברת התמורה )דהייו ,אגרות החוב )סדרה ז'( חלף אגרות החוב )סדרה ה'( המגיעה ליצעים
שהגישו הודעות קיבול תבוצע עד ליום העסקים השי שלאחר מועד הקיבול האחרון שהיו גם יום
מסחר )"יום ההקצאה"( ,באופן המפורט בסעיף  4.2.2לעיל .היה ויום העסקים השי שחל לאחר
מועד הקיבול האחרון יחול ביום שאיו יום מסחר ,יידחה יום ההקצאה למועד הראשון הקרוב
ביותר לאחר מכן ,שהיו יום מסחר ,ומועד זה יהווה את יום ההקצאה ובלבד שיהיה לאחר הפקדת
אגרות החוב במסלקת הבורסה.

8.3

העברת אגרות החוב )סדרה ז'( המגיעות מאת החברה עבור אגרות החוב המוחלפות שבגין יתה
הודעת קיבול של מחזיקים לא רשומים ,תתבצע ביום ההקצאה באמצעות רכז ההצעה ,על ידי זיכוי
חשבוותיהם של המחזיקים הלא רשומים כמצוין בהודעה האמורה שמסרו אותם מחזיקים
באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.

8.4

במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב )סדרה ז'( שבוצעה על פי תוצאות הצעת החליפין
כאמור ייווצרו שברים של אגרות חוב ,אזי שברי אגרות החוב )סדרה ז'( להם יהיו זכאים מחזיקי
אגרות החוב הבלתי רשומים ,המחזיקים באגרות החוב )סדרה ה'( ,באמצעות חברי בורסה,
המצטברים לאגרת חוב )סדרה ז'( אחת ,יימכרו על ידי חברי הבורסה באמצעותם מוחזקות אגרות
החוב המזכות לאותם שברים .תמורת מכירת השברים המצטברים לאגרות חוב )סדרה ז'( שלמות,
אם תהייה כאלו ,לאחר יכוי מחיר הקצאתן והוצאות מכירתן בשיעור של  1%מהתמורה וכל היטל
או מס שיוטל ,תחולק בהתאם לזכויותיהם על ידי משלוח שיקים לזכאים אלה או בזיכויים
בקאיים ,לא יאוחר מ 15 -ימים לאחר מכירתן כאמור .הודעות מתאימות לאמור לעיל ,לזכאים
הבלתי רשומים ,תישלחה על ידי חברי הבורסה שבאמצעותם מחזיקים הזכאים הבלתי רשומים
את אגרות החוב של החברה.

8.5

עד תום יום ההקצאה ,יזכה רכז ההצעה את החברה ,באמצעות מסלקת הבורסה בחשבון שהחברה
תורה עליו לרכז ההצעה )"חשבון הפיקדון של החברה"( ,באגרות החוב )סדרה ה'( ,שלגביהן יתו
הודעות קיבול של מחזיקים לא רשומים של אגרות החוב )סדרה ה'( ,והכל בכפוף לתאים המפורטים
במפרט זה לעיל ולהלן.

8.6

למעט כאמור בסעיף  6.8.6לעיל ,הודעות הקיבול הין בלתי חוזרות .כל יצע מהיצעים אשר תן
הודעות קיבול כאמור במפרט זה ,ייחשב כאילו התחייב בהודעת הקיבול לרכוש את אגרות החוב
)סדרה ז'( שתוקציה לו כתוצאה מהיעות מלאה או חלקית להודעתו בהתאם לתאי מפרט זה,
וייחשב כמחויב למכור לחברה את אגרות החוב )סדרה ה'( שבגין תן הודעת קיבול ,ולקבל לרשותו
את מלוא אגרות החוב )סדרה ז'( שהוא יהיה זכאי לקבלן בהתאם לתאי מפרט זה.

8.7

אם במועד האחרון למסירת הודעת קיבול יסתבר שחל אירוע הארכת מועד ,יידחה מועד ההקצאה
עד לאחר חלוף התקופה הוספת והחברה תפרסם דוח מיידי )וכן מודעה בעיתוים בהתאם לתקה
)25א() (2לתקות הצעת רכש( בדבר כמות יירות הערך הקיימים אשר לגביהם התקבלו הודעות
קיבול ובדבר זכותם של היצעים להגיש הודעות קיבול עד לתום התקופה הוספת.
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8.8

אגרות חוב )סדרה ה'( שתירכשה על-ידי החברה ,תפקעה באופן אוטומטי ,תתבטלה מיד עם
רכישתן כאמור ,תמחקה מהמסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להפיקן מחדש .החברה
תפה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך באופן מיידי את תעודת אגרות החוב )סדרה ה'( שתירכשה
על ידה .מובהר בזאת כי מחיקת אגרות החוב ,שתירכשה כאמור ,מהמסחר תיעשה רק לאחר קבלת
אגרות החוב )סדרה ה'( בידי רכז ההצעה והקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( על שם רכז ההצעה בהתאם
לדוח ההצעה.

.9

תיקון המפרט ביוזמת החברה

9.1

בהתאם לתקה )22א( לתקות הצעת רכש ,רשאית החברה ,עד ליום עסקים אחד לפי מועד הקיבול
האחרון ,לתקן את הצעת החליפין באופן המיטיב את תאיה ,ובלבד שתתקן את המפרט בהתאם
לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ,לבורסה ותפרסם את התיקון בתוך יום עסקים אחד ממועד
משלוח ההודעה ,בהתאם לתקה )25א() (2לתקות הצעת רכש ,בשי עיתוים יומיים בעלי תפוצה
רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית )"הודעת תיקון"( .תיקה החברה את הצעת החליפין
כאמור ,במהלך שלושת ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון ,יידחה מועד הקיבול האחרון
הקבוע בסעיף  6.2לעיל ,כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ימי עסקים ולא
יאוחר מחמישה ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ) (60ימים מתאריך המפרט )בכפוף לסמכות
רשות יירות ערך על פי סעיף )24ג( לחוק יירות ערך לדחות את מועד הקיבול האחרון למועד שלא
יהיה מאוחר משישה ) (6חודשים מתחילת תקופת הקיבול( ,המאוחר שבהם .במקרה כזה יידחו מועד
הקיבול האחרון ויום ההקצאה בהתאם .ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת
התיקון והכל בהתאם לתקה )22א( לתקות הצעת הרכש.

9.2

בהתאם לתקה )22ג( לתקות הצעת הרכש ,עד יום עסקים אחד לפי מועד הקיבול האחרון ,רשאית
החברה לתקן במפרט כל תיקון אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי היצעים לעיין כדאיות הצעת
החליפין .על תיקון כאמור תימסר הודעה וייתן פרסום כאמור בסעיף  9.1לעיל.

9.3

על אף האמור לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לתקן את דוח ההצעה ,אם לא אישר רכז ההצעה כי
התחייבותו כאמור בסעיף  10להלן תקפה גם בתאים המתוקים או אם החברה לא קיבלה
התחייבות מחבר בורסה אחר.

.10

התחייבות רכז ההצעה והתחייבות החברה כלפי רכז ההצעה

10.1

רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבות החברה להעברת התמורה על פי דוח הצעת מדף זה.

10.2

החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם הקצאתן של אגרות החוב )סדרה
ז'( על פי הוראות דוח הצעת מדף זה ובהתאם להיעות להצעת רכש החליפין ,כדי לאפשר את
הקצאתן של אגרות החוב )סדרה ז'( ליצעים ,שעו להצעת רכש החליפין ,בהתאם לתאי הצעת
רכש החליפין .התחייבות החברה לבצע את המוטל עליה על פי דוח הצעת מדף זה היחה את דעתו
של רכז ההצעה.

.11

פרטים על אודות הסכמים של החברה
החברה ,ולמיטב ידיעתה גם בעלי השליטה בה ,אים צד לכל הסכם ,הסדר או הבה הוגעים לאגרות
החוב )סדרה ז'( של החברה כמשמעם בסעיף  15לתקות הצעת רכש.
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.12

הודעות שקיבלה החברה בעיין מחזיקי אגרות החוב
עד מועד פרסום המפרט ,לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( על
כווותיהם להיעות או שלא להיעות להצעת רכש החליפין.4

.13

מיסוי

13.1

הקצאת אגרות החוב )סדרה ז'( ליצעים אשר ייעו להצעת רכש החליפין כאמור לעיל ,כפופה לביצוע
יכוי מס לפי הוראות כל דין.

13.2

החברה פתה לרשות המיסים בבקשה לאשר את הסדר המס בהתייחס ליכוי המס במקור מרווח
הון בגין החלפת אגרות החוב )סדרה ה'( במסגרת הצעת רכש החליפין .אישור רשות המיסים להסדר
המס בגין החלפת אגרות החוב )סדרה ה'( התקבל ביום  23באוקטובר.2017 ,

13.3

על פי עמדת רשות המיסים ,החלפת אגרות החוב )סדרה ה'( בתמורה לאגרות החוב )סדרה ז'(,
במסגרת הצעת רכש החליפין ,היה אירוע מס לכל דבר ועיין במישור היצעים שעו להצעת רכש
החליפין ובהתאם יחולו הוראות פקודת מס הכסה ]וסח חדש[ ,התשכ"א") 1961-הפקודה"( ,לפי
העיין.

13.4

יראו בהחלפה כאמור ,כמכירה של אגרות החוב המוחלפות בידי יצעים שעו להצעת רכש החליפין
בתמורה לאגרות החוב )סדרה ז'( ,אשר יתקבלו עבורן .התמורה בגין אגרות החוב המוחלפות תחושב
לפי שווי אגרות החוב המוצעות )סדרה ז'( שיתקבלו עבורן )להלן" :התמורה"(.

13.5

מועד המכירה יהא מועד ההחלפה בפועל.

13.6

התמורה בגין מכירת אגרות החוב )סדרה ה'( המוחלפות תחושב בהתאם למכפלת כמות אגרות החוב
)סדרה ז'( להן זכאי מחזיק אגרות החוב המוחלפות העה להצעת רכש החליפין ,בממוצע שערי
הסגירה של אגרות החוב )סדרה ז'( בשלושת ימי המסחר האחרוים שקדמו למועד ההחלפה בפועל.

13.7

בגין רווח ההון המחושב ,במכירתן של אגרות החוב המוחלפות ,יוכה מס במקור מהתמורה ,במועד
ההחלפה כאמור ,זאת בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת
ייר ערך או בעסקה עתידית( ,התשס"ג.2002-

13.8

בעת מכירתן של אגרות החוב )סדרה ז'( שיתקבלו אגב הצעת רכש החליפין ,יראו את השווי שקבע
כאמור בסעיף  13.6לעיל ,כמחיר המקורי של אגרות החוב )סדרה ז'( .כמו כן ,יום הרכישה לעיין זה
יהא מועד ההחלפה בפועל.

13.9

אגרות החוב )סדרה ז'( שהופקו עד למועד פרסום דוח זה 5הופקו ללא יכיון .בהתאם לאישור רשות
המיסים שקיבלה החברה ,היה ואגרות החוב )סדרה ז'( שיתקבלו במסגרת הצעת רכש החליפין,
יופקו ביכיון ,יחושב לכלל הסדרה שיעור היכיון המשוקלל בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת
מיסוי בהסכם )מסלול ירוק( בושא חישוב שיעור יכיון משוקלל )טופס מס'  .(907שווי התמורה
בהפקה שקבעה כאמור בסעיף  13.6לעיל תשמש לצורך חישוב קיומו של יכיון .בהתאם להוראות
הקבועות בהחלטת מיסוי בהסכם )מסלול ירוק( ,סכום היכיון שייווצר בגין אגרות החוב )סדרה ז'(

 4יצוין כי כון למועד פרסום דוח זה מחזיקה כפי תחזוקה  -שותפות מוגבלת )להלן" :כפי תחזוקה"(  488,476.2ש"ח
ע ..אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה .כפי תחזוקה לא תחליף את אגרות החוב האמורות במסגרת הצעת רכש
החליפין .כפי תחזוקה היה שותפות מוגבלת המוחזקת בשיעור של  1%על ידי השותף הכללי  -כפי תחזוקה )(2005
בע"מ )אשר מוחזק באופן מלא על ידי החברה( ועל ידי החברה בשיעור של .99%
 5בהתאם לדוח הצעת מדף מיום  23.9.2014ומיום .23.8.2016
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שיופקו בהצעת רכש החליפין )"סכום היכיון"( ,ייקבע במועד הקצאתן בפועל .סכום היכיון יהא
ההפרש שבין סך הערך הקוב של אגרות החוב )סדרה ז'( שתוקציה כאמור ,כשהוא מתואם לפי
תאיהן עד למועד ההקצאה ,לבין התמורה )כהגדרתה לעיל( ולאחר שהופחתה ריבית צבורה אם
קיימת ,והכל אם ההפרש הוא חיובי .שיעור היכיון שיווצר בגין אגרות החוב )סדרה ז'( שיופקו
בהצעת רכש החליפין )"שיעור היכיון"( היו סכום היכיון כשהוא מחולק בסך הערך הקוב של
אגרות החוב )סדרה ז'( שיופקו בהצעת רכש החליפין מתואם לפי תאי יירות הערך עד למועד
ההקצאה .אם אגרות החוב )סדרה ז'( שיופקו בהצעת רכש החליפין יופקו בפרמיה או בערכם הקוב
המתואם אזי שיעור היכיון כאמור יהא ) 0%אפס אחוז(.
 13.10החברה תפרסם בדוח מיידי ולא יאוחר מתום יום המסחר הראשון לאחר מועד ההחלפה בפועל את
פרוט התקבול בגין אגרות החוב המוחלפות לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב המוצעות
)סדרה ז'( כפי שקבעו בסעיף  13.6לעיל ,את סכום ושיעור הריבית ו/או יכיון הצבורים בגין אגרות
החוב המוחלפות ,את התמורה בפדיון ,וכן את שיעור היכיון של אגרות החוב )סדרה ז'( המוצעות
על פי מפרט זה וכן את שיעור היכיון המשוקלל לסדרת אגרות החוב )סדרה ז'( ,ככל ויהיה.
 13.11יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג)ד( לפקודה יחויב על חלק התמורה ,שוא ההסדר המוצע,
בגובה דמי היכיון והריבית שצברו בגין אגרות החוב המוחלפות שרכשו במועד ההחלפה בפועל,
בהתאם להוראות הסעיף .יחיד כאמור ,דרש לדווח לרשויות המס על הכסותיו אלו ,כחלק מהדוח
השתי ולשלם את המס החל עליו בהתאם להוראות הפקודה בעת הגשת הדוח השתי לרשויות המס.
 13.12יודגש ,כי החלטות המיסוי האמורות מתייחסות לאופן יכוי המס במקור מהיצעים אשר יחליפו
את אגרות החוב המוחלפות בהצעת רכש החליפין ואין ממצות את חבות המס הסופית של היצעים.
 13.13יובהר ,כי אין באמור כדי לקבוע את סיווג ההכסה שהתקבלה בידי היצעים ,לכל דבר ועיין ,סיווג
כאמור יכול וייבחן על ידי פקידי השומה הרלווטיים.
 13.14היבטי מס וספים
 13.14.1לעיין שיעור המס שיחול על הכסות ריבית מאגרות חוב הרי שבהתאם לסעיף 125ג)ב(
לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור שלא יעלה על  25%על ריבית או דמי יכיון,
ושמקורם ביירות הערך הצמודים במלואם למדד לרבות יירות ערך הצמודים למטבע
חוץ ,ויראו את הכסתו זו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכסתו החייבת .יצוין כי ,יראו
כמדד לעיין סעיף 125ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית
לסטטיסטיקה או את שער המטבע לגבי כס שערכו צמוד למטבע חוץ או שהוא קוב
במטבע חוץ.
 13.14.2בהתאם לסעיף 125ג)ג( לפקודה ,יחיד יהא חייב במס בשיעור של  15%על ריבית )לרבות
הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף )3ה (6לפקודה( או דמי יכיון ,שמקורם באגרת
חוב שאיה צמודה למדד )לרבות שערי מטבע( ,או שהה צמודה בחלקה לשיעור עליית
המדד.
 13.14.3בהתאם לסעיף  125ג)ד( לפקודה ,שיעורי המס כאמור לעיל לא יחולו בהתקיים אחד
מהתאים הבאים (1) :הריבית היא הכסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף  (1)2לפקודה
או שהיא רשומה בספרי חשבוותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ) (2היחיד תבע
יכוי הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב עליהן משולמת ריבית; ) (3היחיד

-19-

הוא בעל מיות מהותי כהגדרתו בסעיף  88לפקודה כאמור בחבר בי אדם המשלם את
הריבית; ) (4היחיד הוא עובד בחבר בי האדם ששילם את הריבית ,או שהוא ותן לו
שירותים או מוכר לו מוצרים ,או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עמו ,אלא אם כן הוכח
להחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית קבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של
יחסים כאמור בין היחיד לבין חבר בי האדם; ) (5מתקיים תאי אחר שקבע שר האוצר
בתקות באישור ועדת הכספים של הכסת .במקרים כאמור יחויב היחיד במס על ריבית

או דמי יכיון בשיעור המס השולי החל על היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה.6
בוסף ,יש לציין כי עשוי לחול גם מס ייסף בשיעור של  ,3%על הכסתו החייבת של יחיד
אם היא עולה על סכום כולל של  640,000ש"ח )כון לשת .(2017
 13.14.4שיעור המס החל על הכסות הריבית )לרבות הפרשי הצמדה( או דמי היכיון של חבר בי
אדם תושב ישראל שאיו חבר בי אדם שהוראות סעיף  (2)9לפקודה חלות בקביעת
הכסתו ,שמקורן ביירות הערך הסחרים בבורסה ,למעט לעיין סעיף )3ח( לפקודה לגבי
ריבית שצברה ,היו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה ) 24%כון
לשת.(2017
 13.14.5בהתאם להוראות סעיף 15)9ד( לפקודה ,תושב חוץ פטור ממס על הכסה מריבית ,מדמי
יכיון או מהפרשי הצמדה המשולמים לתושב חוץ ,על אגרת חוב הסחרת בבורסה
בישראל שהפיק חבר בי אדם תושב ישראל ,ובלבד שההכסה איה במפעל הקבע של
תושב החוץ בישראל .הפטור לא יחול במקרים הבאים:
13.14.5.1

תושב החוץ היו בעל מיות מהותי בחברה המפיקה ,או

13.14.5.2

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

13.14.5.3

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

יצוין כי הפטור כאמור לעיל לא יחול על חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל
בשיעור העולה על  25%בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.
במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכסות ריבית של תושבי חוץ
)יחיד וחבר בי אדם( שמקורן ביירות הערך יחויב בהתאם להוראות הפקודה והתקות
שהותקו מכוחו ,כמפורט לעיל ,או בהתאם להוראותיהן של אמות למיעת כפל מס
שכרתו בין מדית ישראל לבין מדית מושבו של תושב החוץ וקבלת אישור מתאים
מרשות המיסים.

6

שיעור המס השולי המירבי )לפי מס יסף( ,עומד על ארבעים ושבעה אחוזים ) ,(47%לחוק ההתייעלות הכלכלית( תיקוי
חקיקה ליישום המדייות הכלכלית לשות התקציב  2017ו– ,(2018התשע"ז.2016-

-20-

 13.14.6קרן אמות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  (2)9לפקודה ,פטורים
ממס בגין הכסת ריבית או דמי יכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף )3ח( לפקודה בדבר
ריבית או דמי יכיון שצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכסותיה של קרן אמות
חייבת מריבית או מדמי יכיון יחול שיעור המס החל על הכסתו של יחיד שההכסה
האמורה איה מהווה בידיו הכסה מ"עסק" או מ"שלח יד" ,אלא אם קבע אחרת.
 13.14.7בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מריבית ,מדיבידד ומרווחים מסוימים( ,התשס"ו-
") 2005תקות היכוי"( ,שיעור המס שיש לכות במקור על ריבית והפרשי הצמדה שאים
פטורים ממס על פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים לפי סעיף  (13)9לפקודה ודמי
יכיון המשולמים על אגרות חוב סחרים בבורסה ,הצמודים למדד או למט"ח – 25%
במקרה של יחיד שאיו בעל מיות מהותי בחברה המשלמת את הריבית ו 15% -לגבי ריבית
על אגרות חוב שאין צמודות למדד לגבי יחיד שאיו בעל מיות מהותי בחברה המשלמת
את הריבית.
 13.14.8שיעור המס שיש לכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהיו בעל מיות מהותי בחברה
המשלמת את הריבית או יחיד העובד בחבר בי האדם משלם הריבית ,או שותן לו
שירותים או מוכר מוצרים לחברה המשלמת את הריבית יהיה בהתאם לשיעור המס
השולי המרבי לפי סעיף  121לפקודה .לגבי חבר בי אדם יוכה מס בהתאם לשיעור מס
החברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה ) 24%כון לשת .(2017
יצוין כי לגבי ריבית המשולמת לתושב חוץ שחלות עליה הוראות סעיף 15)9ד( לפקודה ,לא
יוכה מס במקור.
 13.14.9תשלום ריבית לקופות גמל ,קרות אמות וגופים וספים המויים בתוספת לתקות
היכוי מריבית ומדיבידד ,פטור מיכוי מס במקור.
 13.14.10כן יצוין כי לפי החיית רשות המיסים מיום  ,27.12.2010החל מיום  1.1.2011יכוי המס
במקור מריבית המשולמת בגין ייר ערך סחר בבורסה ,יוכה ויועבר לרשות המיסים על
ידי חבר הבורסה במקום החברות המפיקות .במקרה שבו משולמת ריבית לבעל מיות
מהותי או ליחיד העובד בחבר בי אדם משלם הריבית או למי שותן שירותים או מוכר
לחבר בי אדם המשלם את הריבית ,החברה תהיה אחראית להשלמת יכוי המס במקור
לשיעור המס המרבי כקבוע בתקות מס הכסה )יכוי מריבית ,מדיבידד ומרווחים
מסוימים( ,התשס"ו.2005-
 13.14.11בתקה  4לתקות מס הכסה )חישוב רווח הון במכירת ייר ערך הסחר בבורסה ,מילווה
מדיה או יחידה בקרן אמות( ,התשס"ג ,2002-קבע כי בפדיון של ייר ערך הסחר
בבורסה שבו משולמים גם דמי יכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי
היכיון ,אם התקיימו כל אלה (1) :רווח ההון במכירת ייר הערך איו פטור ממס; )(2
במועד הפדיון וצר הפסד הון; ו (3) -הפדיון איו בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק
בייר הערך מיום שהוקצתה או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד ההון .דמי היכיון שרואים
אותם כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו כהכסה לפי סעיף  (4)2לפקודה.
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 13.15כאמור לעיל ,החברה קיבלה את עמדת רשות המיסים ביום  23באוקטובר  ,2017והיא תעמוד בתוקף
למשך תשעים ) (90יום אלא אם הוארכה על ידי המחלקה המקצועית שברשות המיסים.
 13.16התיאור לעיל היו כללי בלבד ואיו מהווה תחליף לייעוץ אידיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב
לסיבות הייחודיות לכל יצע .מומלץ לכל מחזיק אגרות חוב )סדרה ה'( המבקש להשתתף בהצעת
הרכש האמורה ,לפות לייעוץ מקצועי על-מת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים
לב לסיבותיו הייחודיות ושל אגרות החוב )סדרה ז'( המוצעות בדוח ההצעה.
.14

סמכות רשות יירות ערך

14.1

בהתאם לתקה  23לתקות הצעת רכש ,על החברה למסור לרשות בכתב ,לפי דרישת הרשות או עובד
שהסמיכה לכך ,הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים במפרט וכל דבר אחר
שהרשות סברה שיש לכללו על פי תקות הצעת רכש .כמו כן ,אם ראתה הרשות ,לרבות עובד שהיא
הסמיכה לכך ,כי אין במפרט את כל הפרטים שלדעתה חשובים ליצע סביר ,או כי לא מתקיימות
במפרט הוראות תקות הצעת רכש ,רשאית הרשות להורות לחברה ,בתקופת הקיבול ,על דחיית
מועד הקיבול האחרון וכן רשאית הרשות להורות ,לאחר שיתה לחברה הזדמות מתאימה להביא
את טעותיה ,לפרסם בתוך יום עסקים אחד מיום דרישתה ,תיקון למפרט או מפרט מתוקן בצורה
ובדרך שתורה.

14.2

הרשות רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון ,אם ראתה לכון לעשות כן לשם הגת עיים
של היצעים .הורתה הרשות לעשות כן יחולו הוראות סעיף  9.1לעיל.

14.3

אם תורה רשות יירות ערך כאמור ,הצעת רכש החליפין לא תבוצע לפי מילוי הוראתה.

14.4

הורתה רשות יירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון ,יראו את התחייבות חבר הבורסה כחלה
על המפרט המתוקן ,אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לחברה ,קיבלה החברה הודעה כאמור,
תודיע על כך מיד ,כאמור בתקה )25א( לתקות הצעת הרכש.

.15

הימעות מעשיית הסדרים

15.1

החברה והדירקטורים ,בחתימתם על דוח הצעת המדף ,מתחייבים להימע מלעשות הסדרים שאים
כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף ,בקשר עם הצעת יירות הערך על-פי תשקיף המדף
ועל-פי דוח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימע מלהעיק זכות לרוכשי יירות
הערך על-פי דוח הצעת המדף למכור את יירות הערך אשר רכשו מעבר למפורט בתשקיף המדף
ובדוח הצעת המדף.

15.2

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

15.3

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

.16

היתרים ואישורים

16.1

החברה פתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב )סדרה ז'( המוצעות על-פי דוח
הצעת המדף ,והבורסה תה את אישורה לכך ,בכפוף לאמור בסעיף  16.2להלן.
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16.2

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המופיעים בהצעת המדף ,למהימותם
ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של יירות הערך המוצעים
בדוח הצעת המדף או על שיעור הריבית או המחיר בו הם מוצעים.

.17

תשלום אגרה
בהתאם להוראות תקה 4א' לתקות יירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(,
התש"ה ,1995-תשלם החברה לרשות יירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב )סדרה ז'(
המוצעות במסגרת דוח הצעת מדף זה.

.18

תמורת ההפקה

18.1

לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת יירות הערך על פי דוח ההצעה.

18.2

הצעת אגרות החוב )סדרה ז'( על פי דוח ההצעה איה מובטחת בחיתום.

18.3

הוצאות הצעת רכש החליפין המוערכות )בהחה של היעות מקסימאלית( הין בסך של עד כ0.2-
מיליון ש''ח )בהחה של החלפה מלאה מכוח הצעת רכש החליפין( ,והן כוללות הוצאות הכרוכות
בפרסום הצעת רכש החליפין ,עמלות הפצה ,7עמלת ייעוץ ,עמלת ריכוז לרכז ההצעה ואגרות בדיקה
ורישום יירות ערך לבורסה .לסכומים המפורטים לעיל יתווסף מע"מ כדין .בוסף תשולם אגרה
לרשות יירות כאמור בסעיף  17לעיל.

.19

פרטים על ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח הצעת המדף
ציגי החברה לעיין הטיפול בדוח הצעת המדף הים עוה"ד שירי שחם ו/או ועה סלבין ממשרד יגאל
ארון ושות' ,ממרכז עזריאלי ) 1הביין העגול  -קומה  ,(46תל אביב ,טלפון ,036087850 :פקס03- :
 ,6087723וכן יהותן שטרק ,יועץ משפטי ומזכיר החברה ,מרחוב אבא הלל סילבר  ,12רמת גן,
טלפון ,03-6539999 :פקס.03-6539977 :

.20

עדכון אירועים
לפרטים אודות שיויים ואירועים מהותיים בעייים שיש לתארם בתשקיף המדף ,ראו דיווחיה
התקופתיים והמיידים של החברה ,שפורסמו החל ממועד פרסום תשקיף המדף כאמור ועד למועד
דוח הצעת המדף ואשר כללים בדוח הצעת המדף על דרך של הפיה.
יתן לעיין בוסח המלא של הדיווחים התקופתיים והמיידים האמורים ,באתר ההפצה של רשות
יירות ערך ,בכתובת www.magna.isa.gov.il :וכן באתר האיטרט של הבורסה ,בכתובת:
.maya.tase.co.il

7

אוורסט חיתום והפקות בע"מ ,פועלים אי.בי.אי .חיתום והפקות בע"מ ,ברק קפיטל חיתום בע"מ ,רוסאריו שרותי חיתום
)א.ש( בע"מ ,דיסקוט חיתום והפקות בע"מ ואגוז הפקות ופיסים בע"מ )"המפיצים"( יקבלו בקשר להצעת רכש חליפין
זו עמלת הפצה בסך השווה ל 0.1% -מסך הערך הקוב של אגרות חוב )סדרה ז'( שתופקה על פי הצעת רכש החליפין
)בתוספת מע"מ כדין( .יועץ ההפקה על פי דוח הצעת המדף היו יואב קו יועצים בע"מ ,אשר יהיה זכאי להשתתף בעמלה
המגיעה למפיצים כאמור לעיל .רכז ההפקה יהיה זכאי בוסף לעמלת ריכוז הפקה בסך של  35אלפי ש"ח )בתוספת מע"מ
כדין(.
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.21

מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר
לחברה יתן מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה ,שבו כללת הסכמתם לכלול
בדוח הצעת מדף זה ,לרבות בדרך של הפיה ,את דוחות רואה חשבון המבקר ואת דוחות הסקירה,
לפי העיין ,הכללים בדוח הצעת מדף זה על דרך ההפיה .למכתב ההסכמה ה"ל ראו ספח ה' לדוח
הצעת מדף זה.
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.22

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

ארון

) 1929-

יגאל
( 2014
דרור ויגדור
עמליה משי
אמון לורך
חגי שמואלי
ברי לבפלד
דוד שפירא
חגית בבלי
אורה ששון
ברק טל
שירי שחם
דורון תמיר
דיאל אברבאל
דוד אוסבורן
גיל אורן
רוית אמיר
אורלי ציוי
מרדכי בייץ
ברק פלאט
בימין חורף
יורן גיל
אסף אילון
דיאל מרקוביץ
אדריאן דיאלס
יובל שלהבת
יעקב בן  -שטרית
פיטר שוגרמן
בן סדלר
בעז פייל
יורי קרייסברג
סיימון ויטרוב

רות לובן
ירום רומם
אדם שפרוך
יובל ברגיל
אלירן פורמן
ערן למפרט
אופיר לוי
דיאל גרין
חיטל בליסון
יוכבד ובוגרודר
אורן רוט
דרור ורסו
אודליה סידי
שירה להט
עידו חיטמן
עה אפיק
ער חפץ
דוד אקריש
יר רוזר
אסף מסיקה
לירון הכהן
גיא פורר
עזרא גרוס
דוד רוס
אלי גריבאום
לי מאור
מרד ורומן
גיא שגיב
מיכה טולמן
שי רפופורט
ליאור גלברד

מיכל סגמון
הילה רוט
קרן טל
טע גושן
רועי מסורי
אייל יעקבי
דפה ליבה
תמר גלבוע
יעל הפלר
שגיא שיף
לילך גרימברג
עדי סמואל
תאלה טרייסטמן
דיאל דמבוריץ
שלומי שיידר
אלוה טולדו
אלעד אופק
יובל שמיר
דה הלר
עדי טל
יוליה לזבין
יהושע ליברמן
ליאת פילרסדורף
אורלי רוטברג
אבי אושי
שי פחימה
מיכאל קרן
סיון דותן
פתלי יר
תומר בר  -תן
יואל ברוכין

אבן שדלר
ליהיא כצלסון
איל אייכל
שחר עוזיאלי
אידן רגב
יהודית ביטון
אוהד שלם
גיתית רמות  -אדלר
עמרי שיידר
רית מיכאל
עדי אתר
איוור קרומהולץ
דיאלה מילר
הראל סיי
עמוס אוסיזון
גיא קורתי
גור קורן
עדי דיאל
דפה שחם
מרים פרידמן
איתמר ליפר
ריקי יומן
רוי אוסבורן
אורטל זזורי
רעות ש דה
יהושע הירש
רועי ששון
שיר אשכול
יר רודיצקי
ועה סלבין
גיא פטאל

שי לורך
אירה בורשטיין
אליחי ביטר
אמיר ויזר
איתמר כהן
שי מרגלית
יוסי פאלוך
אופיר שוורץ
מיטל זיגר
יותן וויטפילד
משה לקרי
שירה טייגר
רחל לרמן
רביד סער
דבי שליט
סופי בלקסטון
אתי אלבז
הגר מזרחי
אלעד מורגשטרן
רון אשכזי
דפה רז
שרה חבר
אילן אקוקה
שלומית בוקיה
יהותן כהן
דוד שמואלביץ
תאיר צ'רבקובסקי
אופיר דגן
יעל מרטיק חן
דב ארמן
טלי דמרי

ועם פרצר
אוה רוזוליו
שירן גליטמן
דור דיאל
מיכאל רוזבליט
חי רוטשטיין  -כהן
גל פרקל
די ויסברג
לארן חורי
והר הדר
שירלי יוסרי
יצן כהא
יהל קפלן
ליעד קלדרון
דיאל שריבר
שחר הידי
טלי קורפלד
משה פסקר
מזי אוחיון
דיאל רוזבלט
יצן פישר  -קופורטי
ויק טוריה סאבו
דרורה טרופ

_______________
פול בריס ) 1934-
( 2010
רמי קוק
ירה קוריצקי
ערן אילן

 30בובמבר 2017
לכבוד
כפיים אחזקות בע"מ
דרך אבא הילל סילבר , 12
רמת גן

ג.א, ..
הדון :דוח הצעת מדף של כפיים אחזקות בע"מ )להלן" :החברה"( מיום , 30 . 11 . 2017
המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין
בהתייחס לתשקיף המדף של החברה מיום  24בדצמבר ) 2015להלן " :תשקיף המדף "( ולדוח הצעת
המדף שבדון המפורסם מכוחו ,המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין )להלן" :דוח הצעת המדף "(,
הריו לחוות דעתו ,כדלקמן:
.1

הזכויות הלוות ליירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף תוארו כוה בתשקיף המדף
ובדוח הצעת המדף.

.2

החברה מוסמכת להפיק את יירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת מדף זה בצורה
המתוארת בו.

.3

הדירקטורים של החברה תמו כדין ,ושמותיהם כללים בדוח הצעת המדף.

או מסכימים כי חוות דעת זו תיכלל בדוח הצעת המדף.
בכבוד רב,
שירי שחם ,עו"ד ועה סלבין ,עו"ד
יגאל ארון ושות' ,עורכי דין
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חתימות
החברה

כפיים אחזקות בע"מ
על ידי :רון ציוי ,מכ"ל; יהותן שטרק ,יועץ
משפטי ומזכיר החברה
תאריך30.11.2017 :
הדירקטורים

שלמה חאל
תמר מוזס בורוביץ
יהודה לוי
ערן אילן
סופיה קימרליג
דב פלטי
אמיר תמרי
יוסי פוקס
יצחק זיגר
דורית בן סימון
עמי אראל
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ספח א'  -שטר האמות לאגרות החוב )סדרה ז'(

תוכן עניינים לשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ז')

סעיף
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16
17
18
19
21
21
22
23
24
25
26
27
28
29
31
31
32
33
34
35
36
37
38
39
1
2
3
4
5
6
7
8
9
11
11
12
13
14
15
16

נושא
שטר הנאמנות
מבוא ,פרשנות והגדרות
כללי
הנפקת אגרות החוב (סדרה ז')
רכישת איגרות חוב על-ידי החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או אדם קשור
התחייבות החברה
ביטחונות
דרגת עדיפות
דירוג
זכות להעמדה לפירעון מיידי
תביעות והליכים בידי הנאמן
חלוקת התקבולים
סמכות לעכב חלוקת כספים
הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן
תחולת חוק ניירות ערך
השקעת כספים
התחייבויות החברה כלפי הנאמן
התחייבויות נוספות
באי כוח
הסכמים אחרים
שכר הנאמן
סמכויות מיוחדות
סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
שיפוי לנאמן
הודעות
שינויים בשטר הנאמנות ,ויתור ופשרה
מרשם מחזיקי אגרות החוב
פקיעת כהונתו של הנאמן
אסיפות של המחזיקים
דיווח לנאמן
דיווח על ידי הנאמן
סודיות
אחריות הנאמן
תחולת הדין
מענים
הסמכה למגנ"א
סמכות ייחודית
כללי
תוספת ראשונה
התנאים הרשומים מעבר לדף
כללי
איגרות החוב
הקרן
הריבית
תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב
הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
העברת איגרות החוב
פיצול תעודת איגרות החוב
פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
פדיון מוקדם ביוזמת החברה
רכישת איגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי אדם קשור
העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
נציגות דחופה
הוראות כלליות
ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי איגרות החוב
מרשם מחזיקי אגרות החוב

עמוד
2
5
7
11
11
13
14
14
15
15
16
17
18
18
19
21
21
21
21
21
22
22
22
23
23
27
28
29
29
31
31
31
32
32
32
33
33
33
33
3
5
5
5
12
14
14
15
15
16
17
17
23
26
27
27

תוכן עניינים לשטר נאמנות לאגרות החוב (סדרה ז')

17
18
19
21
21

אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב
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שטר נאמנות
שנערך ונחתם ביום  32בספטמבר 3102
בין
כנפיים אחזקות בע"מ
ח.צ005545055 .
בית איילון ביטוח ,דרך אבא הילל סילבר  ,10רמת גן 0005555
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
ח.פ016586404 .
רח' יד חרוצים  ,14תל אביב
(להלן" :הנאמן")
מצד שני;

הואיל

וביום  08בפברואר  0516פרסמה החברה תשקיף מדף ,כפי שתוקן ביום  14במרץ
 ,0516ביום  0במאי  0516וביום  10בפברואר ( 0514להלן" :תשקיף המדף") שלפיו
החברה עשויה להנפיק באמצעות דוחות הצעת מדף ,בין היתר ,עד  0סדרות של
איגרות חוב (סדרות ו' עד י') שאינן המירות למניות החברה ועד  0סדרות של איגרות
חוב (סדרות  1עד  ,)0הניתנות להמרה למניות רגילות בנות  1.55ש"ח ע.נ .של החברה,
אליו צורף שטר נאמנות מיום  10בפברואר "( 0514שטר המדף") ;

והואיל

והחברה שוקלת את האפשרות לפרסום דוח או דוחות הצעת מדף ("דוח הצעת
המדף") ,אשר על פיהם היא תציע אגרות חוב (סדרה ז') ("אגרות החוב" או "אגרות
החוב (סדרה ז')") ,בדרך של הנפקה לציבור ,אשר תירשמנה למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל אביב בע"מ ("הבורסה");

והואיל

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן כי ישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'),
והנאמן הסכים לכך ,הכל בכפוף ובהתאם להוראות ולתנאי שטר נאמנות זה;

והואיל

והנאמן הנו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל כדין אשר מטרתה הינה עיסוק
בנאמנויות;

והואיל

והנאמן מצהיר כי אין מניעה על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1658-להלן" :חוק
ניירות ערך" או "החוק") או כל דין אחר ,להתקשרותו עם החברה על-פי שטר
נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') וכי הוא עונה על
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הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק (כהגדרתו להלן) ,לשמש כנאמן על-פי שטר
נאמנות זה;
והואיל

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

והואיל

והחברה מצהירה כי אין מניעה על-פי כל דין ,להתקשרות עם הנאמן על-פי שטר
נאמנות זה;

והואיל

והצדדים מעוניינים לחתום על שטר נאמנות זה ,אשר יסדיר את התנאים של אגרות
החוב (סדרה ז') של החברה ,כפי שיבואו לידי ביטוי בדוח הצעת המדף שתפרסם
החברה ואשר יחליף את שטר המדף בכל הנוגע לאגרות החוב (סדרה ז').
לפיכך הוצהר ,הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן:

.1

מבוא ,פרשנות והגדרות
.1.1

המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.0

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

.1.6

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

.1.4

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות שטר
הנאמנות .בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף המדף בקשר
לאיגרות החוב יגברו הוראות שטר זה .בכל מקרה של סתירה בין הוראות שטר זה
להוראות תקנון הבורסה והנחיות מכוחו תגברנה הוראות התקנון ו/או ההנחיות
כאמור.

.1.0

בשטר נאמנות זה תהיה לביטוים הבאים המשמעות שלצדם ,אלא אם משתמעת
כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:
"החברה"

כנפיים אחזקות בע"מ;

"שטר זה" או שטר נאמנות זה לרבות התוספות והנספחים המצורפים
אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;
"שטר הנאמנות
"נאמן ראשון"

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ אשר תכהן כנאמן עד למועד
הקבוע בסעיף  0.4.4להלן.

"הנאמן"

הנאמן הראשון ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן
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של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;

"דוח הצעה" או הצעתן של איגרות החוב (סדרה ז') ,הנעשית באמצעות
"דוח הצעת המדף" דוח הצעה בהתאם להוראות סעיף 06א לחוק ,שבהם
יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות
הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לתקנות ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה
עת.
ההצעה דוח הצעת מדף על פיו תוצענה לראשונה איגרות החוב
"דוח
הראשונה"
(סדרה ז') על-פי תשקיף המדף ,ובו יושלמו כל הפרטים
המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות הרכב היחידות
המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנות
ולהנחיות הבורסה ,כפי שיהיו באותה עת.
"מרשם"

מרשם מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף  08לשטר זה;

"בורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"קרן"

סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ז').

"החברה
לרישומים"

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

"אגרות החוב" או איגרות החוב (סדרה ז') ,רשומות על שם ,בערך נקוב כולל
"סדרת
החוב"

איגרות של עד  1,555,555,555ש"ח ,שתנאי כל אחת מהן בהתאם
לתעודת איגרות החוב של סדרה ז' ולדוח ההצעה
הראשונה ,אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי
שיקול דעתה הבלעדי ,ואשר לא נפרעו במלואן או פקעו או
התבטלו ,ואשר למחזיקים בהן משמש הנאמן כנאמן.

איגרות כמשמעותם בחוק.
"מחזיקי
החוב" או "בעלי
איגרות החוב" או
או
"המחזיקים"
"זכאי"
"מחזיק רשום"

מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים
באגרות החוב.

"מחזיק לא רשום"

מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב ,ואותן
אגרות חוב נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם
המחזיקים באגרות החוב ,על שם החברה לרישומים.
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"יום מסחר"

כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל-
אביב בע"מ.

"יום עסקים"

כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות.

"מסלקת הבורסה"

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"חברה מדרגת"

חברה מדרגת אשר אושרה על-ידי הממונה על שוק ההון
במשרד האוצר.

"תעודת
החוב"

אגרת תעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע בתוספת הראשונה
לשטר זה ואשר תונפק כאמור בסעיף  6לשטר זה.

"החוזר המאוחד"

פרק  4לחלק ( 0ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי)
בשער ( 0עקרונות ניהול עסקים בחוזר מאוחד (קודקס
הרגולציה של הממונה על שוק ההון ביטוח וחיסכון
במשרד האוצר).

"בטוחות"

שעבוד על נכסים ו/או ערבויות ו/או התחייבות אחרת
אשר נועדו להבטיח את מילוי התחייבויות החברה על-פי
אגרות החוב (סדרה ז') ,בין אם ניתנו על-ידי החברה או
על-ידי צד שלישי כלשהו.

"החלטה רגילה"

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב,
שהתכנסה לפי ס' 60יב 16ו60-יב(14א) לחוק ,ואשר
נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית)
ברוב של לפחות חמישים אחוזים ( )05%מכל הקולות של
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים.

"אסיפה מיוחדת"

אסיפת מחזיקי אגרות החוב ,בה נכחו ,בעצמם או על-ידי
באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים ()05%
מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד
הקובע לאסיפה ,או באסיפה נדחית של אסיפה זו ,שנכחו
בה ,בעצמם או על-ידי באי-כוחם ,מחזיקים של לפחות
עשרים אחוזים ( )05%מן היתרה האמורה.

.1.5

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

.1.0

אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבם של ניירות
הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

.1.8

שטר נאמנות זה ,על כל הוראותיו ,יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על-
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ידי החברה .מוסכם ,כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא,
יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו והנאמנות על פיו לא תיכנס לתוקף.
.0

כללי
.0.1

האמור בשטר נאמנות זה יחול על איגרות החוב (סדרה ז') בלבד.

.0.0

שטר נאמנות זה כפוף לכללי הבורסה ,שלא ניתן להתנות עליהם.

.0.6

מועדים
מועדים שונים ,כגון :מועדי המרה ,מועדים קובעים לתשלומים ולוחות הזמנים
להגשת בקשות להמרה (כל אלה יקראו להלן " -המועדים") ,נקבעו בין היתר
בהתאם לתקנון הבורסה ,ההנחיות על פיו וחוקי העזר של מסלקת הבורסה
("הוראות הבורסה") ,התקפים במועד החתימה על שטר הנאמנות.
הוראות הבורסה עשויות להשתנות מעת לעת ובין השאר יכול שייקבעו בהן
הגבלות שונות לעניין המועדים הקבועים בשטר הנאמנות או בתשקיף.
שונו הוראות הבורסה לעניין המועדים כאמור ,יחול השינוי גם על ניירות ערך
שהונפקו מכוח שטר נאמנות זה ,אלא אם נקבע אחרת על ידי הבורסה או על ידי
מסלקת הבורסה.

 .0.4מינוי הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה; תקופת הכהונה; פקיעת כהונה;
התפטרות; פיטורין; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן
מינוי הנאמן

 .0.4.1החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב
מכח הוראות פרק ה' 1לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים
מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.
 .0.4.0היה ונאמן הוחלף בנאמן אחר ,יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי
אגרות החוב מכח הוראות פרק ה' 1לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים
לתשלומים מכח אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד
תשלומם.
כניסה לתוקף של הכהונה

 .0.4.6הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות
זה יכנסו לתוקפם במועד הקצאת אגרות החוב על ידי החברה.
תקופת הכהונה; פקיעת כהונה ; התפטרות; פיטורין

 .0.4.4הנאמן הראשון יכהן החל מהמועד האמור בסעיף  0.4.1לעיל וכהונתו
תסתיים במועד כינוסה של אסיפת מחזיקים ("אסיפת המינוי
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הראשונה") ,שיכנס הנאמן לא יאוחר מתום  14ימים ממועד הגשת הדוח
השנתי על ענייני הנאמנות לפי סעיף 60ח(1א) לחוק .ככל שאסיפת המינוי
הראשונה (ברוב רגיל) אישרה את המשך כהונת הנאמן הראשון ימשיך זה
לכהן כנאמן עד לתום תקופת המינוי הנוספת שנקבעה בהחלטת אסיפת
המינוי הראשונה (אשר יכול ותהיה עד למועד הפירעון הסופי של אגרות
החוב).
ככל שאסיפת המינוי הראשונה ו/או כל אסיפה מאוחרת לה קצבה את
תקופת המינוי הנוספת של הנאמן ,תסתיים תקופת מינויו עם קבלת
החלטה של המחזיקים על המשך כהונתו ו/או על מינוי נאמן אחר
תחתיו.
 .0.4.0על אף כל דבר הקבוע בסעיף  0זה ,על מינוי הנאמן ,החלפתו ,כהונתו,
פקיעה והתפטרות יחולו הוראות החוק.
סמכויות הנאמן

 .0.4.5הנאמן ייצג את המחזיקים בתעודות ההתחייבות בכל ענין הנובע
מהתחייבויות המנפיק כלפיהם ,והוא יהיה רשאי ,לשם כך לפעול למימוש
הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק זה או לפי שטר הנאמנות.
 .0.4.0פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או
בכשירותו.
 .0.4.8הנאמן ,ישתמש בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר
נאמנות זה ,לפי שיקול דעתו ,או בהתאם להחלטת אסיפת מחזיקים.
 .0.4.6הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים,
המייצגים ו/או הקובעים את זכויותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר
נאמנות זה ,לרבות בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת
ו/או במקום אחר שיבחר ו/או אצל כל בנק ו/או כל תאגיד עזר בנקאי
ו/או עורך דין ו/או רואה חשבון.
 .0.4.15הנאמן רשאי לתת הסכמתו או אישורו לכל בקשה לבית משפט הבאה
לפי דרישתו של מחזיק אגרות החוב ,והחברה תפצה את הנאמן עבור כל
ההוצאות שנגרמו על ידי בקשה כזו ומפעולות שנעשו כתוצאה ממנה או
בקשר איתה.
 .0.4.11הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים כמפורט
בשטר זה.
 .0.4.10הנאמן רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  05לשטר זה.
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 .0.4.16למעט אם נקבע אחרת על פי דין ,נציגות מחזיקי אגרות החוב ,ככל
שתמונה ,הינה שלוח של הנאמן ממועד מינויה.
.6

הנפקת איגרות החוב (סדרה ז')
.6.1

החברה עשויה להנפיק לפי שיקול דעתה הבלעדי ,אגרות חוב (סדרה ז') ,בערך
נקוב כולל של עד  1,555,555,555ש"ח ,רשומות על שם .אגרות החוב (סדרה ז'),
תירשמנה למסחר בבורסה .אגרות חוב (סדרה ז') תעמודנה לפירעון (קרן)
בשמונה ( )8תשלומים שנתיים עוקבים ורצופים בשיעור של  10.0%מהקרן כל
אחד ,אשר ישולמו ב 1-באוקטובר של כל אחת מהשנים  0510עד  .0504אגרות
החוב (סדרה ז') תישאנה ריבית שנתית קבועה בשיעור כפי שייקבע במכרז אשר
על פיו תיערך הצעתן לראשונה של אגרות חוב (סדרה ז') .הריבית בגין אגרות
החוב (סדרה ז') תשולם אחת לשישה חודשים בימים  1באפריל ו 1-באוקטובר
של כל אחת מהשנים  0510עד ( 0504כולל) ,בעד התקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום .התשלום הראשון של ריבית
אגרות החוב (סדרה ז') ישולם ביום  1באפריל  ,0510בעד התקופה המתחילה
ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז (כפי שיוגדר בדוח ההצעה הראשון)
והמסתיימת ביום  61במרץ ( 0510כולל) ("תקופת הריבית הראשונה") ,מחושבת
על בסיס  650ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה האמורה .במסגרת דיווח
מיידי שתמסור החברה על תוצאות המכרז על-פי דוח הצעת המדף הראשון,
תודיע החברה על שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה ,שיעור
הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז') ושיעור הריבית החצי שנתית שתשולם.
תשלום הריבית האחרון בגין אגרות החוב (סדרה ז') ,ייעשה ביום  1באוקטובר
 0504יחד עם תשלום הקרן האחרון וכנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ז')
לידי החברה .אגרות חוב (סדרה ז') (קרן וריבית) לא תהיינה צמודות (קרן
וריבית) למדד כלשהו .אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות חוב (סדרה
ז') ,תורחב סדרת אגרות חוב (סדרה ז') על ידי החברה ,מחזיקי אגרות חוב (סדרה
ז') אשר תונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה ,לא יהיו זכאים לקבל תשלום על
חשבון קרן ו /או ריבית בגין אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומו
יחול קודם למועד הנפקתן כאמור .לזכות החברה לפדיון מוקדם של אגרות חוב
(סדרה ז') ראו התנאים הרשומים מעבר לדף.

.6.0

הרחבת הסדרה
החברה רשאית להנפיק (בהנפקה פרטית או לציבור) בכל עת ומעת לעת על-פי
שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב (סדרה ז') או
הנאמן או במתן הודעה למי מהם על כך ,לרבות לאדם קשור כהגדרתו בסעיף 4.0
להלן ,בהתאם להוראות כל דין ,אגרות חוב (סדרה ז') ,שתנאיהן יהיו זהים לתנאי
אגרות חוב (סדרה ז') ,בכל מחיר ובכל אופן שייראה לה ,לרבות שיעור ניכיון או
פרמיה שונים מהנפקות אחרות שבוצעו מסדרה ז' ,וזאת בכפוף לכל התנאים
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המפורטים להלן:
 .6.0.1בכפוף לכך שלצורך הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז') התקבל אישור
מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החוב (סדרה ז') הנוספות ,אשר
במסגרתו נלקחו בחשבון אגרות חוב (סדרה ז') נוספות שתנבענה ממימוש
כתבי אופציה לאגרות חוב (סדרה ז') ,ככל שיונפקו כתבי אופציה כאמור,
בדירוג שאינו נמוך מדירוג אגרות החוב (סדרה ז') ,עובר לביצוע הנפקת
אגרות החוב הנוספות .אישור כאמור יועבר לנאמן טרם ביצוע ההנפקה.
 .6.0.0בכפוף לכך שבמועד ביצוע הרחבת סדרה לא מתקיימת עילה להעמדה
לפירעון מיידי של אגרות החוב כאמור בסעיף  10לתנאים מעבר לדף;
 .6.0.6בכפוף לקבלת אישור בכתב של נושא המשרה הבכיר ביותר בחברה
בתחום הכספים ,לפיו החברה עומדת בכל אמות המידה הפיננסיות
כאמור בסעיף  0.0להלן וכי הרחבת הסדרה לא תביא לאי עמידה באמות
המידה הפיננסיות כאמור בסעיף  0.0להלן ,מיד לאחר ההרחבה (בהתאם
לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו על ידי החברה עובר למועד
ההנפקה) .אישור כאמור יועבר לנאמן טרם ביצוע ההנפקה ויכלול פרטים
בדבר היקף ההנפקה ,עמידת החברה בתנאי המפורט בסעיף  6.0זה לעיל
וכן אישור כי נכון לאותו מועד לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי של
אגרות החוב.
שטר זה יחול גם לגבי כל איגרות חוב נוספות כאמור שתונפקנה על-ידי החברה,
ודינן של איגרות החוב הנוספות ממועד הוצאתן יהיה ,בשינויים המחויבים על-פי
העניין ,כדין איגרות חוב שהונפקו מסדרה ז' .הנאמן יכהן כנאמן עבור איגרות
החוב (סדרה ז') כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה
והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש.
למען הסר ספק ,מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') הנוספות כאמור בסעיף זה
לעיל ,לא יהיו זכאים לקרן ו/או לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע
לתשלומן ,חל טרם מועד הנפקתן (יובהר ,לעניין זה ,כי במקרה בו יונפקו אגרות
חוב נוספות (סדרה ז') ,לאחר מועד כלשהו לפיו נקבעה בשטר זה זכאות לתשלום
ריבית ,תשולם הריבית בגינן במועד תשלום הריבית הקרוב ,שלאחר מועד
הנפקתן ,בגין התקופה שממועד הנפקתן ,בשיעור יחסי מתשלום הריבית המשולם
בגין אגרות החוב (סדרה ז') במועד הנ"ל ,השווה ליחס שבין התקופה שחלפה
ממועד הנפקתן לבין התקופה המקורית בגינה משולמת הריבית במועד הנ"ל).
במקרה של הרחבת סדרה ישולם לנאמן שכר טרחה חד פעמי של ( ₪ 15,555צמוד
מדד אך בכל מקרה לא פחות מסכום זה) בגין כל הרחבה כאמור.
אגרות החוב (סדרה ז') עשויות להיות מונפקות בערכן הנקוב ,בניכיון או בפרמיה.
היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב (סדרה ז') בעקבות הרחבת סדרת
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אגרות החוב (סדרה ז') ,יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב (סדרה ז')
הקיימות במחזור באותה עת (ככל שיהיה) ,תפנה החברה לרשות המיסים ,במידת
הצורך  -לפני הרחבת סדרת אגרות החוב (סדרה ז') ,על מנת לקבל את אישורה כי
לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין איגרות החוב האמורות ,ייקבע
לאיגרות החוב האמורות שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי
הניכיון השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו.
במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב ,לפני הרחבת הסדרה ,את שיעור
הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב (סדרה ז') ,ותודיע בדוח מיידי על תוצאות
ההנפקה את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד ותנכה מס במועדי הפירעון של
איגרות החוב האמורות ,לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות
הדין .אם איגרות החוב תונפקנה במסגרת הרחבת סדרה בחבילה עם ניירות ערך
נוספים ,אזי תודיע החברה על שיעור הניכיון המשוקלל ,לא יאוחר מיום המסחר
הרביעי שלאחר רישומן למסחר .אם לא יתקבל אישור כאמור ,החברה תודיע
בדוח מיידי ,לפני הרחבת הסדרה ,את שיעור הניכיון האחיד שיהיה שיעור
הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה ז') .החברה תנכה מס
במקור בעת פירעון אגרות החוב (סדרה ז') ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח
כאמור.
לפיכך ,ייתכנו מקרים שבהם תנכה החברה מס במקור בגין ניכיון בשיעור הגבוה
מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב (סדרה ז') טרם הרחבת הסדרה
האמורה .במקרה זה נישום שהחזיק אגרות החוב (סדרה ז') לפני הרחבת הסדרה
ועד לפירעון איגרות החוב האמורות ,יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים
ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על-פי
דין.
.6.6

הנפקת ניירות ערך נוספים
החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה
לציבור) על-פי שיקול דעתה הבלעדי ,ללא צורך בהסכמת בעלי איגרות החוב או
הנאמן או במתן הודעה למי מהם על כך ,לרבות לאדם קשור כהגדרתו בסעיף 4.0
להלן ,איגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של איגרות חוב או ניירות ערך
אחרים מכל מין וסוג שהוא ,עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות של החברה,
בתנאי ריבית ,הצמדה (ככל שישנה) ,בטוחות ,פירעון ,ותנאים אחרים ככל
שהחברה תמצא לנכון ,בין שהם עדיפים על פני תנאי איגרות החוב ,שווים להם
או נחותים מהם.
החברה תודיע בדיווח מיידי על הנפקה כאמור ככל שתחול עליה חובה חוקית
לעשות כן.
בכפוף להוראות כל דין ,החברה תודיע לנאמן ,אודות הנפקת אגרות חוב ו/או
ניירות ערך נוספים כאמור ,ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין זה על פי
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כל דין .לעניין זה ,פרסום דוח מיידי במערכת המגנ"א ייחשב כמסירת הודעה
לנאמן.
כמו כן החברה מתחייבת כי ככל שהחברה תנפיק סדרה חדשה של אגרות חוב
שאינן מובטחות ,אגרות חוב אלו לא יזכו את המחזיקים בהם במעמד גבוה יותר
בפירוק מזה של חוב החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') כפי שיהיה באותו
מועד.
.6.4

.4

אגרות החוב (סדרה ז') אשר תונפקנה לציבור על פי תשקיף המדף והוראות שטר
נאמנות זה ,תירשמנה למסחר בבורסה.

רכישת איגרות חוב על-ידי החברה ו/או חברה בשליטתה ו/או אדם קשור
.4.1

החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בכל עת ומעת לעת ,אגרות חוב (סדרה
ז') ,בכל מחיר שייראה לה ,בין בבורסה ובין מחוצה לה ובין בכל דרך אחרת,
וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות החוב שתוחזקנה על-ידי אחרים
זולת החברה .אגרות חוב (סדרה ז') שתירכשנה על-ידי החברה תתבטלנה עם
רכישתן ותימחקנה מן המסחר בבורסה ,והחברה לא תהיה רשאית להנפיק את
אגרות החוב (סדרה ז') שרכשה מחדש .במקרה של רכישת איגרות חוב על-ידי
החברה כאמור ,תיתן החברה הודעה על כך לנאמן בסמוך לאחר הרכישה וכן
תמסור על כך דיווח מיידי ,הכל בכפוף להוראות הדין .במקרה שאיגרות החוב
תירכשנה כאמור על-ידי החברה במהלך המסחר בבורסה ,החברה תפנה למסלקת
הבורסה בבקשה למשיכת התעודות.

.4.0

בעל שליטה בחברה ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח ,הורה ,הורה הורה ,צאצא או
צאצא של בן הזוג ,או בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או תאגיד בשליטתם של כל
אחד מהם ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחת מהם ו/או חברה בת של החברה
ו/או חברה כלולה של החברה (במישרין או בעקיפין) אך למעט החברה עצמה
(לגביה יחול האמור בסעיף  4.1לעיל) אשר הינו מחזיק באיגרות החוב עבור עצמו
(להלן" :אדם קשור") יהיו רשאים לרכוש בכל עת ומעת לעת ,לרבות במסגרת
הנפקה על-ידי החברה ו/או למכור בכל עת ומעת לעת ,אגרות חוב (סדרה ז').
אגרות חוב (סדרה ז') אשר תוחזקנה כאמור על-ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס
של האדם הקשור ,הן לא תימחקנה מהמסחר בבורסה ,אלא בכפוף לכללי
הבורסה ,ותהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב של החברה (בכפוף
להוראות שטר הנאמנות ואגרת החוב) .ככל שייוודע לחברה דבר רכישה כאמור
תודיע החברה בדיווח מיידי על רכישה כאמור ,ובלבד שתחול עליה חובה חוקית
לעשות כן .כל עוד אגרות חוב (סדרה ז') יהיו בבעלות אדם קשור ,הן לא תקנינה
לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') והן לא
תילקחנה בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלה או לצורך מינוי
נציגות.
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אין באמור בסעיף  4זה ,כשלעצמו ,כדי לחייב את החברה או את מחזיקי איגרות
החוב (סדרה ז') לרכוש איגרות חוב או למכור את איגרות החוב שבידיהם.

התחייבויות החברה
.0.1

החברה מתחייבת בזה לשלם ,במועדים הקבועים לכך ,את כל סכומי הקרן
והריבית המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל יתר התנאים
וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות.
בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו
יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא כל
תוספת תשלום או ריבית.

 .0.0אמות מידה פיננסיות
החברה מתחייבת ,כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בלבד ,לעמוד באמות
המידה הפיננסיות המפורטות להלן כל זמן שאגרות החוב (סדרה ז') טרם נפרעו
במלואן:
 .0.0.1יחס חוב פיננסי נטו לשווי החזקות (כהגדרתו להלן) ,על בסיס נתוני
הדוחות הכספיים הרבעוניים והשנתיים המבוקרים או הסקורים (לפי
העניין) סולו ,שלא יעלה על שיעור של  ,00%למשך תקופה של שני
רבעונים עוקבים .החברה מצהירה כי נכון ליום  ,65.5.0514עומד יחס חוב
פיננסי נטו לשווי החזקות (כהגדרתו להלן) של החברה ,על שיעור של
.55.5%
 .0.0.0יחס הון עצמי למאזן ,על בסיס נתוני הדוחות הכספיים הרבעוניים
והשנתיים המבוקרים או הסקורים (לפי העניין) סולו ,שלא ירד משיעור
של  ,10%למשך תקופה של שני רבעונים עוקבים .החברה מצהירה כי נכון
ליום  ,65.5.0514עומד יחס הון עצמי למאזן של החברה על שיעור של
.68.6%
בסעיף  0.0זה:
"חוב פיננסי"  -הלוואות ,אגרות חוב וחלויות שוטפות של ההלוואות
ואגרות החוב כאמור.
"חוב פיננסי נטו" משמעותו  -חוב פיננסי בדוח סולו בניכוי :מזומנים
ושווי מזומנים ,השקעות לזמן קצר ופיקדונות.
"מועד הבדיקה"  -מועד אישור הדוחות הכספיים הרבעוניים או
השנתיים הרלבנטיים.
"שווי החזקות"  -לעניין חברות ציבוריות שהחברה מחזיקה ו/או תחזיק
בהן (ואשר נכון למועד זה המדובר באל על בלבד) שווי המניות הממוצע
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בהתבסס על מחירי הסגירה ב 65 -ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד
הבדיקה ,ולעניין חברות פרטיות שהחברה מחזיקה ו/או תחזיק בהן
(ואשר נכון למועד זה החברות הפרטיות המהותיות שהחברה מחזיקה
בהן הינן גלובל כנפיים ליסינג בע"מ ,שהינה תאגיד מדווח; קיו.איי.אס
ישראל בע"מ ("קיו.איי.אס"); וכנפי תחזוקה שותפות מוגבלת ("כנפי
תחזוקה")) שווי שיחושב כמכפלת שיעור החזקת החברה בתאגיד
הרלוונטי מוכפל בהונו העצמי בהתבסס על הדוח הכספי המאוחד של
התאגיד הרלוונטי ,מבוקר או סקור ,האחרון שנחתם קודם למועד
הבדיקה .לעניין ההון העצמי של התאגיד הרלוונטי כאמור ,ההון העצמי
יהיה ההון העצמי של התאגיד הרלוונטי כאמור (כולל זכויות שאינן
מקנות שליטה) ,כפי שמופיע בדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים על
בסיס מאוחד המפורסמים על פי כללי החשבונאות המקובלים ,בניכוי
הזכויות שאינן מקנות שליטה.
לעניין חישוב שווי החזקות החברה ב -קיו.איי.אס וכנפי תחזוקה ,לחברה
שמורה הזכות כי שוויין יחושב (וזאת חלף האמור לעיל) על פי הערכות
שווי של מעריך שווי חיצוני שימונה מבין מעריכי השווי ארנסט אנד יאנג
ישראל( PWC ,ישראל) ,ו - BDO-זיו האפט ,מבלי שיידרש אישור הנאמן
בגין המינוי .הנאמן נותן בזאת את הסכמתו לרשימת מעריכי שווי אלו.
כל מינוי של מעריך שווי שלא מבין מעריכי השווי המפורטים לעיל יאושר
מראש על ידי הנאמן ובתנאי כי תאריך הערכת השווי אינו עולה על 6
חודשים קודם למועד הבדיקה.
החברה תפרט בכל דוחותיה ,הרבעוניים או השנתיים ,לפי העניין ("הדוחות
הכספיים") ,במסגרת דוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה לתקופה
הרלוונטית ,את דבר עמידתה או אי עמידתה בהתחייבויות לעמידה באמות מידה
פיננסיות כאמור בסעיפים  0.0.1ו 0.0.0-לעיל.
כן יצוין כי במידה ובעתיד תשונה מתכונת הדיווח הנדרש בהתאם להוראות הדין
לעניין דוחות כספיים סולו ,אזי תמשיך החברה לפרסם את הדוחות הכספיים
סולו בהתאם למתכונת הדיווח הנדרשת מכוח הדין ,ובהתאם למתכונת הדיווח
הנדרשת כאמור יבוצע חישוב העמידה באמות המידה הפיננסיות כאמור לעיל.
עם זאת ,במידה ובעתיד תבוטל ,מסיבה כלשהי ,חובת הדיווח לעניין דוחות
כספיים סולו ,אזי תמשיך החברה לפרסם דוחות כספיים סולו ,בהתאם למתכונת
הדיווח שנדרשה ערב כניסה לתוקף של הוראות לביטול הדיווח הכספי סולו,
ובהתאם למתכונת כאמור גם יבוצע חישוב העמידה באמות המידה הפיננסיות
כאמור לעיל.
בנוסף תעביר החברה לנאמן לא יאוחר משבעה ( )0ימי עסקים לאחר פרסומו של
כל דוח כספי כאמור ,אישור בכתב של החברה חתום ,על ידי מנכ"ל החברה ונושא
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המשרה הבכיר ביותר בחברה בתחום הכספים ,אודות דבר עמידתה או אי
עמידתה בהתחייבויות האמורות בסעיפים  0.0.1ו 0.0.0-לעיל בצירוף תחשיב
לשביעות רצון הנאמן .הנאמן יסתמך על אישור החברה ולא יידרש לבצע בדיקה
נוספת מטעמו.
 .0.6מגבלות על חלוקה
 .0.6.1החברה מתחייבת ,כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') בלבד ,כי כל זמן
שאגרות החוב (סדרה ז') טרם נפרעו במלואן ,החברה לא תבצע חלוקה
(כהגדרת המונח בחוק החברות ,התשנ"ט"( )1666-חוק החברות") (לרבות
רכישה עצמית של מניות החברה) (להלן בסעיף זה" :חלוקה") בסכום
העולה על  05%מהרווח התזרימי (כהגדרתו להלן) שייווצר החל מיום 1
בינואר  0514ויצטבר עד מועד החלוקה ,זאת כל עוד לאחר החלוקה יחס
החוב הפיננסי נטו לשווי החזקות ,כהגדרתו בסעיף  0.0.1לעיל ,לא יעלה
על  55%כתוצאה מהחלוקה  6ימים לפחות טרם ביצוע החלוקה תמציא
החברה לנאמן אישור מנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה
בדבר עמידת החברה באמת המידה הפיננסית שבסעיף  0.6זה בצירוף
תחשיב לשביעות רצון הנאמן .הנאמן יסתמך על אישור החברה ולא
יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו.
בסעיף זה לעיל ,המונח "רווח תזרימי" ,משמעו :תזרים מזומנים
מפעילות שוטפת כפי שמופיע בדוחות הכספיים סולו של החברה
(הרבעוניים או השנתיים ,לפי העניין) בתוספת תקבולים הנובעים
ממכירת נכסים מפעילות השקעה ובכלל זה מניות של חברות מוחזקות,
ובניכוי תשלום מס בפועל ועלויות מכירה ,ככל שישנן ,בגין מכירת נכסים
כאמור.
 .0.6.0מעבר לאמור לעיל אין בהוראות שטר הנאמנות כדי להטיל מגבלות
כלשהן על החברה בקשר עם חלוקה ,והחלוקה תבוצע (ככל שתבוצע)
בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי של החברה ומכל סיבה שתמצא לנכון,
והכל בכפוף להוראות כל דין.
 .0.6.6מובהר ,כי נכון למועד החתימה על שטר נאמנות זה ,פרט להוראות סעיף
 0.6.1לעיל ובכפוף לכל דין ,לא נקבעו מגבלות על החברה ביחס לביצוע
חלוקה ,וזאת למעט התחייבות זהה במהותה למגבלה על חלוקה כאמור
לעיל לה התחייבה החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ומחזיקי
אגרות החוב (סדרה ו') של החברה.
.5

ביטחונות
.5.1

איגרות החוב (סדרה ז') אינן מובטחות בבטוחות כלשהן או בכל אופן אחר.
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החברה תהא רשאית ,מעת לעת ,למכור ,לשעבד ,להחכיר ,להמחות ,למסור או
להעביר בכל דרך אחרת ,את רכושה או כל חלק ממנו ,ללא צורך בהסכמה ו/או
בהודעה כלשהי לנאמן ו/או למחזיקי איגרות החוב .כמו כן ,החברה אינה מחויבת
להודיע לנאמן על העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיה ,וכן ,החברה אינה
מחויבת להודיע לנאמן על יצירת כל שעבוד על נכסיה.

.5.6

למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון ,ובפועל הנאמן לא
בחן ,את הצורך בהעמדת ביטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי איגרות החוב.
הנאמן לא נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות ( Due
 )Diligenceכלכלית ,חשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה.
בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ,ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי איגרות
החוב ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של
החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי איגרות החוב .אין באמור כדי לגרוע
מחובות הנאמן על-פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע
מחובתו של הנאמן (ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על-פי כל דין) לבחון השפעתם
של שינויים בחברה מתאריך ההנפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על
יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב.

.0

דרגת עדיפות
כל איגרות החוב (סדרה ז') אשר יכול ותוצענה (לרבות בדרך של הרחבת סדרה),
תעמודנה בדרגה שווה לאיגרות החוב (סדרה ז') ביחס לסכומים המגיעים בגינן ,פרי פסו,
בינן לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לאותה
סדרה.

.8

דירוג
ככל ותונפקנה אגרות חוב (סדרה ז') ,החברה תפעל לכך שעד תום תקופת אגרות החוב
(סדרה ז') יהיו אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת
כלשהי (לפחות אחת) .לצורך כך תשלם החברה לחברה המדרגת את התשלומים אותם
התחייבה לשלם לחברה המדרגת ,ותמסור לחברה המדרגת את כל הדיווחים והמידע
הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת .לעניין זה מובהר,
כי העברת אגרות החוב (סדרה ז') לרשימת מעקב (" )"watch listאו כל פעולה דומה
אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג או הורדת דירוג.
מובהר ,כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה
מדרגת ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון .במקרה בו החברה תחליף
את החברה המדרגת כאמור ,תמסור החברה על כך הודעה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב
(סדרה ז') ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי החברה המדרגת .למען הסר ספק,
החברה לא תזדקק לאישור מאת הנאמן או מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') לצורך
החלפת החברה המדרגת כאמור .כן יובהר ,כי ככל ותהא מדורגת החברה ,במועד מסוים,
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על ידי שתי חברות דירוג ,אזי הדירוג שיקבע ,לרבות לעניין סעיף  4.5לתנאים מעבר לדף
לתעודת אגרת החוב ,יהא הדירוג הנמוך מבין השניים.
.6

זכות להעמדה לפירעון מיידי
.6.1

.15

הנאמן וכן מחזיקים באגרות החוב (סדרה ז') יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי
את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') ,כולה או חלקה ,והכל
בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  10בתנאים שמעבר לדף
בתעודת אגרת החוב ,ובתנאים האמורים באותו סעיף.

תביעות והליכים בידי הנאמן
 .15.1בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,הנאמן ינקוט ,בכל
אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים ,כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל
דין לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') .הנאמן יהיה רשאי בכל
עת ,לפי שיקול דעתו ,אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת  14ימים  ,לנקוט את
אותם הליכים ,לרבות הליכים משפטיים ,כפי שימצא לנכון ובכפוף להוראות כל
דין ,לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של
התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה הוצאות הכרוכות בנקיטת כל הליך כאמור
לעיל תיחשבנה כחלק מיתרת החוב של סדרה ז' .על אף האמור ברישא לסעיף
 15.1זה לעיל ,בדבר חובת מתן ההודעה המוקדמת ,הנאמן יהיה רשאי להפעיל
את סמכותו על פי סעיף  15.1זה בכל עת וללא הודעה מוקדמת נוספת ,בנסיבות
שיתרת אגרות החוב הבלתי מסולקת מסדרה ז' הועמדה לפירעון מיידי כאמור
בסעיף  6לעיל וכן ,במקרה בו טרם הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ,אך ורק
אם לדעת הנאמן חלו נסיבות אשר כתוצאה מהן נפגעו או עלולים להיפגע זכויות
מחזיקי אגרות החוב ,המחייבות נקיטת פעולה דחופה ,לרבות נקיטת הליכים
משפטיים.
 .15.0הנאמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  15.1אם יידרש כן על פי אסיפה מיוחדת,
בהחלטה שנתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של
לפחות שבעים וחמישה אחוזים ( )00%מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה,
למעט הנמנעים ,אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר
לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנידון במועד
הסביר הראשון.
 .15.6אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים
משפטיים ו/או אחרים ,בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל
באסיפה מיוחדת בהחלטה שנתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה
הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוזים ( )00%מכלל הקולות של
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים ,גם אם איגרות החוב לא הועמדו לפירעון
מיידי והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין.
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 .15.4בכפוף להוראות שטר נאמנות זה ,רשאי הנאמן ,אך לא חייב ,לכנס בכל עת
אסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה
בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.
 .15.0הנאמן רשאי ,אך לא חייב ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע של כל פעולה
על ידו על פי שטר הנאמנות ,לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות
החוב ו/או לבית המשפט ,עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות
החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא בפניה להשהות
את פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב .הפניה לאסיפה
הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור
ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר.
 .15.5הנאמן יהיה רשאי ,בכפוף לכל החלטה שנתקבלה באסיפה מיוחדת (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של בעלי אגרות החוב המחזיקים בלפחות
( 0/6שני שלישים) ממספר קולות המצביעים בעד או נגד ההחלטה באסיפה
הכללית של מחזיקי אגרות החוב ,לוותר באותם תנאים שיראה לנכון על קיומן
של אותן התחייבויות ,כולן או מקצתן ,של החברה.
 .15.0הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים משפטיים כלשהם ,לכנס אסיפת מחזיקי
אגרות חוב כדי שיוחלט על ידי המחזיקים בהחלטה רגילה אילו הליכים לנקוט
למימוש זכויותיהם על פי שטר זה .כמו כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפת
מחזיקי אגרות חוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור.
 .15.8למען הסר כל ספק מובהר בזאת ,כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי
לפגוע ו /או לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על-פי שיקול דעתו
הבלעדי לערכאות משפטיות ,גם לפני שאיגרות החוב יעמדו לפירעון מיידי ,לצורך
מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.
.11

חלוקת התקבולים
כל התקבולים שיתקבלו על ידי הנאמן ,בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק כתוצאה
מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ,ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט,
כנגד החברה ,יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הבא:
תחילה  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים ,ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי
הנאמן ,הוטלו עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר
בקשר עם תנאי שטר הנאמנות ,לרבות שכרו.
שנית  -לתשלום כל סכום אחר על פי 'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מונח זה בסעיף 00
להלן).
שלישית  -לתשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף 00
להלן ולאחר מכן לצורך תשלום למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי
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סעיף  00להלן.
היתרה תשמש ,אלא אם הוחלט אחרת בהחלטה שנתקבלה באסיפה מיוחדת ,בהחלטה
שנתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים
וחמישה אחוזים ( )00%מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה , ,למטרות לפי סדר
העדיפות הבא:
(א) ראשית  -כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את ריבית הפיגורים (ככל שנקבעה)
וסכום פיגורי הריבית המגיע להם שבאיגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים
המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם ,ובלי כל העדפה
בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר( .ב) שנית -
כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב
פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה
לגבי איזה מהם; (ג) שלישית – כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית
המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד
מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; (ד) רביעית  -כדי לשלם למחזיקים
את סכומי הקרן המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידיהם פרי-פסו ,וזאת
בין אם הגיע זמן סילוק סכומי הקרן ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם,
בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן
אחר.
את העודף ,במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה ,לפי העניין.
מהתשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על-פי כל
דין.
תשלום הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל ,מתוך התקבולים
שהתקבלו בידיו ,ייעשה בהתאם להוראות הדין.
.10

סמכות לעכב חלוקת כספים
 .10.1למרות האמור בסעיף  11לעיל ,היה והסכום הכספי אשר יתקבל בידי הנאמן
ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה ,כאמור באותו סעיף ,יהיה פחות מעשרה
אחוזים מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב או מ 1-מיליון ש"ח ,לפי
הנמוך מביניהם (להלן" :הסכום המינימאלי לחלוקה") ,לא יהיה הנאמן חייב
לחלקו ,ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות
המותרות לפי שטר הנאמנות ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות
מותרות אחרות הכל לפי ראות עיניו.
 .10.0על אף האמור לעיל בסעיף זה ,הנאמן יחלק את הסכומים שיתקבלו אצלו ,אף
בטרם הצטברו לסך המהווה השווה לסכום המינימאלי לחלוקה ,במועד הקרוב
ביותר של תשלום ריבית או קרן ,לפי העניין.
 .10.6לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן ,יחד עם כספים נוספים שיגיעו
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לידי הנאמן לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב ,אם יגיעו ,לסכום השווה
לסכום המינימאלי לחלוקה ישלמם הנאמן למחזיקי האיגרות כאמור בסעיף 11
לעיל.
.16

הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן
 .16.1הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא
מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים  11ו 10 -לעיל ,וזאת בהודעה שתימסר להם
באופן הקבוע בסעיף  05להלן לא פחות מעשרה ימים ולא יותר מעשרים ימים
מראש.
 .16.0לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי
השיעור הקבוע באיגרת החוב ,אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו)
לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום כאמור בגין הקרן.

.14

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
 .14.1סכום כלשהו המגיע למחזיק איגרות חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע
לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו
והיה ביכולתה לשלמו במלואו במועד הקבוע ,יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע
לתשלומו ,ואילו המחזיק באיגרות החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים
שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או
הריבית.
 .14.0החברה תפקיד בידי הנאמן ,תוך  10יום מהמועד הקבוע לתשלום ,את סכום
התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ברשותה ותפרסם דיווח מיידי,
למחזיקי איגרות החוב על ההפקדה כאמור ,והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו
תשלום על ידי החברה ,ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב ,גם כפדיון
איגרת החוב על ידי החברה.
 .14.6הנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב ,בהתאם לאמור
בסעיף  10להלן .עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא
את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות
בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על
חשבונות הנאמנות הנ"ל.
 .14.4הנאמן יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או
כספים המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור,
וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה
ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל ,לרבות
עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.
 .14.0הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה ,עד לתום שנה אחת ממועד
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הפירעון הסופי של איגרות החוב .לאחר מועד זה ,יעביר הנאמן לחברה את
הסכומים כאמור בסעיף  14.4לעיל (כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם) בניכוי
הוצאותיו ,ככל שיוותרו בידיו באותו מועד .החברה תחזיק בסכומים אלו
בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים
נוספות ,ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו
עליה הוראות סעיפים  14.6ו 14.4-לעיל בשינויים המחויבים .כספים שלא יידרשו
מאת החברה על ידי מחזיק איגרות החוב בתום שבע שנים מהמועד הקבוע
לתשלום ,יעברו לידי החברה ,והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל
מטרה שהיא.
 .14.5החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם
בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג
שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה ,אלא אם כן
פעל הנאמן ברשלנות (למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת),
בחוסר תום לב או בזדון.
.10

קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן
 .10.1קבלה מאת מחזיק איגרת החוב בגין סכומי הקרן ו/או הריבית ששולמו לו על ידי
הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם
ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.
 .10.0קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן ו/או הריבית אצלו לזכות מחזיקי
איגרת החוב כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור
בסעיף  10.1לעיל ביחס לשחרור החברה (ולא ביחס לשחרור הנאמן) בכל הקשור
לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.
 .10.6כספים שחולקו כאמור בסעיף  16לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של
איגרות החוב.
 .10.4הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן ,בזמן תשלום
ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן ,את תעודת איגרות החוב שבגינן
משולמים התשלומים.
 .10.0הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו
כאמור לעיל ותאריך תשלומם.
 .10.5הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת
איגרות החוב לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה
מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה
כאמור ,הכל כפי שימצא לנכון.
 .10.0למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן
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אחר ,לגבי תשלומים חלקיים כאמור.
.15

תחולת חוק ניירות ערך
בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך
שאינן ניתנות להתנאה לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

.10

השקעת כספים
כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות ,יושקעו על ידיו בפיקדונות
שקליים באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל .מבלי לגרוע מהאמור ,ככל וייקבעו
בדיני מדינת ישראל הוראות בעניין השקעות המותרות לנאמן ,ישקיע הנאמן את
הסכומים כאמור בהתאם להוראות הדין.

.18

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
בנוסף להתחייבויות החברה האמורות בסעיף  65להלן ,החברה מתחייבת בזאת כלפי
הנאמן ,כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן ,כדלקמן:
 .18.1להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה.
 .18.0לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,לשמור
את הפנקסים ,לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ולאפשר לכל נציג
מורשה של הנאמן לעיין ,בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה ,בכל פנקס
כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו.
 .18.6להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר לאחר שנודע לה ,על כל מקרה בו
הוטל עיקול על נכסיה המהותיים של החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף 10.1
לתנאים מעבר לדף) ,וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה העיקריים כונס נכסים,
מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת
הליכים לפי סעיף  605לחוק החברות ,התשנ"ט 1666-כנגד החברה ,וכן לנקוט על
חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול
כינוס הנכסים ,הפירוק או הניהול לפי העניין.
 .18.4להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר לאחר שנודע לה ,על קרות כל אירוע
מהאירועים המפורטים בסעיף  10לתוספת הראשונה לשטר זה.
 .18.0למסור לנאמן מיד עם מסירתו ,כל דוח שהוא חייב בהגשתו לרשות ניירות ערך.
דיווח מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור
ייחשב כאילו נמסר לנאמן.
 .18.5לגרום לכך כי נושא משרה בכיר בכספים בחברה ייתן ,תוך זמן סביר ,לנאמן ו/או
לאנשים שיורה ,כל הסבר ,מסמך ,חישוב או מידע בנוגע לחברה ,עסקיה ו/או
נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם בדיקות
שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי איגרות החוב.
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 .18.0החברה תעביר לנאמן מידע בנוגע לחברה שיהיה חיוני לשם שמירת זכויותיהם
של מחזיקי אגרות החוב לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן ,וכל מידע שיועבר
לנאמן יישמר על ידיו בסודיות בהתאם להוראות סעיף  60להלן.
 .18.8אפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה ,ללא זכות
השתתפות והצבעה באסיפה.
 .18.6למסור לנאמן ,על פי דרישתו ,ובהתאם לאמור בסעיף  18.0לעיל ,תצהיר ו/או
ההצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע ,לשם ישום והפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,בתום לב
ובאופן סביר.
 .18.15כל דיווח או מידע אשר יפורסם (במלואו) על ידי החברה במערכת המגנ"א יחשב
כמסירת מידע לנאמן במקרה בו נדרשת החברה למסור מידע לנאמן (לרבות
לעניין סעיף  18זה וסעיף  61להלן).
.16

התחייבויות נוספות
לאחר וככל שאיגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי ,כמוגדר בסעיף  6לעיל ,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:
 .16.1תצהיר את כל ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום
לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף
להפעלת הסמכויות ,והכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו.
 .16.0תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות
וידרשן.
 .16.6למטרות סעיף זה  -הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה
הנדרשת על ידו ,במסגרת סמכויותיו ,היא פעולה סבירה ,תהווה ראיה לכאורה
לכך.

.05

באי כוח
 .05.1החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן בתור בא כוחה ,להוציא לפועל
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים
בשטר זה ,ולפעול בשמה בביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן ,וזאת,
בתנאי שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה
תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן.
 .05.0אין במינוי לפי סעיף  05.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך
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כדי לגרוע ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות ,והחברה פוטרת בזה את
הנאמן מראש במקרה שלא תעשה כל פעולה שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן
הנכון ,והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק
שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין כך ,על סמך כל פעולה
שנעשתה או לא נעשתה כלל ,או שלא נעשתה בזמן על ידי הנאמן ,והכל למעט אם
פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות.
.01

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של
הנאמן ,לפי שטר זה ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה
בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ובלבד שאין בכך כדי
ליצור ניגוד עניינים עם פעילותו של הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב ו/או לפגוע
בזכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב ,במישרין או בעקיפין ,והכל בהתאם להוראות כל
דין ,ההלכה הפסוקה ,הוראות חוק ניירות ערך והתקנות וההנחיות שיוצאו מכוחו.

.00

שכר נאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לקבוע בנספח  - 33שכר הטרחה
המצורף לשטר זה.

.06

סמכויות מיוחדות
 .06.1הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת
ו/או לשאול לעצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך
או מומחה אחר ,ולפעול בהתאם למסקנותיה בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו
הוכנה לבקשת הנאמן או לבקשת החברה או מי מטעמה או עבורה ,והנאמן לא
יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו
על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור ,והנאמן לא יידרש לשלם ולא ייערך
קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל
פעולה ו /או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור ,אלא אם כן
נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות חמורה (למעט רשלנות הפטורה על
פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) או בחוסר תום לב או בזדון או בניגוד לשטר זה.
החברה מתחייבת לשאת ,לרבות מראש ,במלוא העלות הכרוכה בהעסקת כל
מומחה כאמור שימונה על ידי הנאמן ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש
על כוונתו לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור.
 .06.0כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על ידי מכתב,
מברק ,פקסימיליה ,דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות
מידע ,והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת
או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות
ו/או שלא היו אותנטיות ,אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.
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 .06.6בכפוף לכל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה
ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה .אין
באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר
הנאמנות.
 .06.4בכפוף לכל דין ,הנאמן ,ישתמש בנאמנות ,בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו
לו לפי שטר זה ,לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב
טעות בשיקול הדעת כנ"ל ,שנעשתה בתום לב ,אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות
(למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת) או בחוסר תום לב או
בזדון או בניגוד לשטר זה.
.04

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין עורך דין ובין אחר ,כדי לעשות
או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר
לכל שלוח כאמור ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או
ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה
את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה ,והחברה תחזיר לנאמן מייד עם דרישתו
הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל ,והכל בתנאי שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר
מינוי שלוחים כאמור .החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי במקרה בו השלוח הינו
מתחרה ,בין במישרין ובין בעקיפין ,בעסקי החברה .מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור
בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו.

.00

שיפוי לנאמן
 .00.1הנאמן וכל נושא משרה בו ,עובדיו (להלן" :הזכאים לשיפוי") בעלי מניותיו,
שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן יהיו זכאי לקבל שיפוי ממחזיקי איגרות החוב
ומהחברה (במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  00.4להלן ,ובמידה ולאחר זמן
סביר לא נענה מן החברה ,ממחזיקי אגרות החוב ,כל אחד בגין התחייבותו
כאמור בסעיף  00.0להלן):
.00.1.1

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

.00.1.0

בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שהם
עומדים להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל שביצעו או
שהיה עליהם לבצע לפי תנאי שטר זה ,ו/או על פי חוק ו/או הוראה של
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רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב בדרך
הקבועה בשטר הנאמנות ו/או לפי דרישה כדין של החברה.
והכל בתנאי כי:
.00.1.6

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי (מבלי
לפגוע בזכותם לשיפוי בדיעבד);

.00.1.4

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה אחד או יותר מאלו :כי הזכאים
לשיפוי פעלו שלא בתום לב או שהפעולה נעשתה שלא במסגרת מילוי
תפקידם ,או שלא בהתאם להוראות הדין או שלא על פי שטר נאמנות
זה;

.00.1.0

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי התרשלו
ברשלנות שאינה פטורה על פי דין כפי שיהיה מעת לעת;

.00.1.5

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

התחייבות השיפוי על פי סעיף  00.1זה תקרא "התחייבות השיפוי".
בכפוף לאמור לעיל לעניין תנאים לזכאות לשיפוי ,מוסכם כי בכל מקרה בו יטען
כנגד הזכאים לשיפוי כי אינם זכאים לשיפוי מאיזה מהטעמים המפורטים
בסעיפים  00.1.6עד  00.1.5לעיל יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם
לתשלום סכום 'התחייבות השיפוי' אך ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית כי אכן פעלו
בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל ,ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות
השיפוי' ששולמו להם.
מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  00.1לעיל ,כל אימת שיהיה על
הנאמן לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת
ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה ו/או
לשם הגנה על זכויות מחזיק אגרות החוב ,לעשות פעולה כלשהי ,לרבות אך לא רק
פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב ,כאמור בשטר זה,
יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,וזאת במקרה בו לא נותרו
עוד כספים לשימוש או שלא ניתן להשתמש מסיבה כלשהי בכספים בכרית
הביטחון המתמדת ,כהגדרתה להלן (ככל וישנה) ,עד שיקבל לשביעות רצונו ולפי
שיקול דעתו פיקדון כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' (להלן" :כרית המימון")
בסכום הנדרש ,בעדיפות ראשונה מהחברה ,ובמקרה בו החברה לא תפקיד את
מלוא כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמן יפנה הנאמן
למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו באגרות החוב במועד הקובע (כאמור בסעיף 00.0
להלן) ,בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון' ,כל אחד את 'חלקו
היחסי' (כהגדרת מונח זה להלן) .במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו
בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' הנדרשת ,לא תחול על הנאמן חובה לנקוט
בפעולה או בהליכים הרלוונטיים; אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת
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פעולה דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות
החוב.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת
כרית נוספת כאמור ,מעת לעת ,בסכום שיקבע על ידו.
" .00.0התחייבות השיפוי":
.00.0.1

תחול על החברה בכל מקרה של ( .)1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי
אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור);
וכן ( .)0פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה ,ובלבד
שבגין פעולות כאמור זכאים ה"זכאים לשיפוי" לשיפוי על פי הוראות
סעיף  00.1לעיל.

.00.0.0

תחול על המחזיקים שהחזיקו באגרות החוב במועד הקובע (כאמור
בסעיף  00.4להלן) בכל מקרה של ( .)1פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב (למעט פעולות כאמור שננקטו
לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב) וכן (.)0
אי תשלום על ידי החברה של מלוא סכום 'התחייבות השיפוי' החלה
עליה על פי סעיף  00.0.1לעיל .יובהר כי אין בתשלום זה של המחזיקים
בהתאם לס"ק ( )0לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות
השיפוי בהתאם להוראות סעיף  00.0.1לעיל.

 .00.6בכל מקרה בו( :א) החברה לא תשלם את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי
'התחייבות השיפוי' ו/או לא תפקיד את מלוא סכום 'כרית המימון' ,לפי העניין;
ו/או (ב) .חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף  00.0.0לעיל ו/או
נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף  00.1לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות:
הכספים ייגבו באופן הבא:
.00.6.1

ככל שמופקדים כספים בכרית הביטחון המתמדת (כהגדרת מונח זה
להלן ,וככל שישנה כרית כאמור) ,ישתמש הנאמן בכספים המופקדים
בה;

.00.6.0

ככל שהסכום המופקד בכרית הביטחון המתמדת אינו מספיק לשיפוי
כאמור או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בו  ,יגבו הכספים
באופן הבא:
 00.6.0.1ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל
החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר מועד התשלום על
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פי המועד הקובע להתחייבות לשיפוי ויחולו הוראות סעיף 11
לעיל;

 00.6.0.0שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים
בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות השיפוי' ,יפקידו
המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  00.4להלן)
כל אחד בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מונח זה) בידי הנאמן
הסכום החסר.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד
הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  00.4להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד.
מובהר כי חיש וב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך
הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.
יובהר ,כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה
לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה
יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף  11לשטר זה.
 .00.4המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום
'כרית המימון' הינו כדלקמן:
.00.4.1

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

.00.4.0

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

 .00.0אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על
החברה על פי סעיף  00זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום
האמור.
 .00.5לענין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך
תקבולים בידי הנאמן ראה סעיף  11לעיל.
 .00.0בכפוף לכך שחלה על החברה חובה להפקיד כרית בטחון מתמדת (כהגדרתה
להלן) על פי חוק ניירות ערך (ככל שייכנסו לתוקף הוראות סעיף 60ה(1ב) לחוק),
תפקיד החברה את הסכום המינימאלי הנדרש בחוק ,וזאת בנוסף להתחייבויות
החברה לשיפוי הנאמן לפי סעיף זה ,לרבות התחייבות החברה להפקיד את 'כרית
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המימון' על פי סעיף זה .ככל שתכנסנה לתוקפן הוראות החוק כאמור לעיל ,לפני
העברת תמורת הנפקה לחברה ,יופקד בידי הנאמן ,בחשבון בבעלות הנאמן,
הסכום המינימאלי כפי שיקבע על ידי שר האוצר מתוקף סמכותו בסעיף 60ה(1ה)
לחוק .הכספים שיוחזקו בחשבון הנ"ל יקראו "כרית הביטחון המתמדת"
והחשבון ישמש להחזקתם בלבד .הכספים של כרית הביטחון המתמדת יושקעו
לפי הוראות התקנות האמורות.
 .00.8ככל שייכנסו לתוקפן הוראות סעיף 60ה 1לחוק הן יחולו על כרית הביטחון
המתמדת לרבות השימוש בה.
.05

הודעות
 .05.1כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן כדלקמן:
.05.1.1

על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך (הנאמן רשאי
להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א
בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה);
וכן על ידי

.05.1.0

במקרים המחייבים זאת על פי דין מודעה שתפורסם בשני עיתונים
יומיים בעלי תפוצה רחבה ,היוצאים לאור בישראל בשפה העברית
או
על-ידי משלוח הודעה בדואר רשום לכל מחזיק רשום של איגרות חוב
לפי כתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב (במקרה
של מחזיקים במשותף  -למחזיק המשותף אשר שמו מופיע ראשון
במרשם).

 .05.0כל 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 באמצעות
דוא"ל או על-ידי שליח וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי
החברה )1( :במקרה של שיגור בדואר רשום  -כעבור שלשה ימי עסקים מיום
מסירתה בדואר; ( )0במקרה של שיגורה בפקסימיליה ו/או בדוא"ל (בתוספת
וידוא טלפוני בדבר קבלתה)  -כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ( )6ובמקרה
של שליחתה על-ידי שליח  -במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען
לקבלה ,לפי העניין.
 .05.6כל 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 באמצעות
דוא"ל או על-ידי שליח וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי
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החברה )1( :במקרה של שיגור בדואר רשום  -כעבור שלשה ימי עסקים מיום
מסירתה בדואר; ( )0במקרה של שיגורה בפקסימיליה ו/או בדוא"ל (בתוספת
וידוא טלפוני בדבר קבלתה)  -כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ( )6ובמקרה
של שליחתה על-ידי שליח  -במסירתה על-ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען
לקבלה ,לפי העניין.
.00

שינויים בשטר הנאמנות ,ויתור ופשרה
 .00.1כפוף להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ,יהיה הנאמן רשאי מעת לעת
ובכל עת ,או בכל מקרה אחר ,אם שוכנע כי אין בדבר משום פגיעה בזכויות
מחזיקי איגרות החוב ,לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי
איגרות החוב או שטר הנאמנות על ידי החברה שאינם מתייחסים לתנאי הפירעון
של איגרות החוב ,לעילות ההעמדה לפירעון מיידי ,לשינויים באמות המידה
הפיננסיות ,במגבלות החלוקה החלות על החברה מכוח שטר נאמנות זה,
במגבלות בקשר עם הרחבת הסדרה ולדיווחים שעל החברה ליתן לנאמן.
 .00.0כפוף להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ,ובאישור מוקדם בהחלטה
שתתקבל באסיפה מיוחדת ואשר נתקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה
הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה אחוזים ( )00%מכלל הקולות של
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים ,יהיה הנאמן רשאי ,בין לפני ובין אחרי
שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון ,להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או
תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של
זכויותיהם ,כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב או מי
מהם כלפי החברה.
האמור לעיל בסעיפים  00.1ו 00.0-כפוף לכך שהוויתור ו/או הפשרה ו/או ההסכמה עם
החברה אינם מהווים הסדר ,כהגדרת מונח זה בסעיף 60יז לחוק החברות ,התשנ"ט-
.1666
 .00.6כפוף להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו ,החברה והנאמן רשאים ,בין לפני
ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות ו/או את
תנאי איגרות החוב אם נתקיים אחד מאלה:
.00.6.1

הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות מחזיקי איגרות החוב.
הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי הנוגע למועדים ולתשלומים על
פי איגרות החוב ,לשינויים באמות המידה הפיננסיות (בכל הנוגע
לאגרות החוב (סדרה ז')) ,שינוי שיעור הריבית הנקובה באגרות החוב,
לשינויים בעילות ההעמדה לפירעון מיידי ,לשינויים במגבלות החלוקה
החלות על החברה מכוח שטר נאמנות זה ,לשינויים במגבלות בקשר עם
הרחבת הסדרה ולדיווחים שעל החברה ליתן לנאמן ,וכן לא יחולו לעניין
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שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות ולשם מינוי נאמן
במקום נאמן שהסתיימה כהונתו.
.00.6.0

השינוי המוצע אושר באסיפה מיוחדת בהחלטה שנתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של בעלי אגרות החוב המחזיקים
בלפחות ( 0/6שני שלישים) ממספר קולות המצביעים בעד או נגד
ההחלטה באסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב.

 .00.4החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי על כל שינוי
כאמור לפי סעיף  00.1או  00.6.1לעיל ,בהקדם או ככל הניתן לאחר ביצועו.
 .00.0בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש
ממחזיקי אגרות החוב למסור לו או לחברה את תעודות אגרות החוב ,לשם
רישום הערה בהן בדבר כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת
הנאמן תרשום החברה הערה כאמור .בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי
סעיף זה ,יודיע על כך ,בכתב ,למחזיקי אגרות החוב תוך זמן סביר.
.08

מרשם מחזיקי אגרות החוב
החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב ,בהתאם להוראות
חוק ניירות ערך ,אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

.06

פקיעת כהונתו של הנאמן
 .06.1על מינוי הנאמן ,החלפתו ,כהונתו (לרבות פקיעת כהונתו) ,התפטרותו ופיטוריו
יחולו הוראות חוק ניירות ערך.
 .06.0על אף האמור לעיל ,החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן תתקבל באסיפה
אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם חמישים אחוזים ( )05%מיתרת הערך הנקוב
של אגרות החוב או אסיפה נדחית אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם עשרה
אחוזים ( )15%לפחות מהיתרה כאמור וברוב של שבעים וחמישה אחוזים ()00%
מקולות המצביעים באסיפה (למעט נמנעים).
 .06.6לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות ,הסמכויות וההרשאות האחרות כשל הנאמן
שכהונתו פקעה ,והוא יוכל לפעול ,לכל דבר ועניין כאילו התמנה כנאמן
מלכתחילה.
 .06.4הנאמן מתחייב ,ככל שיוחלף ,לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והנאמן החליף
לצורך העברה של כספי הנאמנות ,נכסיה וזכויותיה ,ככל שיהיו ,לידי הנאמן
החליף .מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות או
טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן ,ככל ויהיו ,שעילתן
קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות
כלשהי על פי כל דין.
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 .06.0מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות או טענות
שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן ,ככל שיהיו ,שעילתן קודמת
למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך בכדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על
פי כל דין .כמו כן ,לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות ,תביעות
או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ,ככל
שיהיו ,שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן ,ואין בכך כדי לשחרר את
החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') מחבות כלשהי על פי כל דין.
 .06.5הנאמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד שירצה לאחר מתן הודעה בכתב
לחברה ,אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות .התפטרות הנאמן תיכנס לתוקף רק
לאחר שניתן לה אישור בית משפט ,ומן היום שנקבע לכך באישור בית המשפט
כאמור.
.65

אסיפות של המחזיקים
אסיפות המחזיקים יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.

.61

דיווח לנאמן
החברה תמסור לנאמן ,כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב ולא נתקיימו במלואן
כל התחייבויותיה של החברה בהתאם לשטר זה ולאגרת החוב:
 .61.1דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב 61-בדצמבר של
השנה שחלפה ,מיד לאחר פרסומם על ידי החברה.
 .61.0כל דוח כספי ביניים של החברה ,מיד לאחר פרסומו על ידי החברה ,בצירוף דוח
סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי.
 .61.6בכפוף לקבלת בקשה בכתב מהנאמן ,להודיע לנאמן בהודעה בכתב ,חתומה על ידי
נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,תוך  0ימי עסקים ,על ביצוע כל
תשלום למחזיקי אגרות החוב ועל יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב באותו מועד
(ולאחר ביצוע התשלום).
 .61.4אישור רו"ח של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן
ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור,
וזאת בתוך  0ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.
 .61.0מדי שנה ,בסמוך לאחר  61בדצמבר של השנה שחלפה ,וכל עוד שטר זה בתוקף,
תמציא החברה לנאמן אישור חתום על ידי מנכ"ל החברה על כך שלפי מיטב
ידיעתו בהסתמך על בדיקות שערך ,בתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך
האישור הקודם שנמסר לנאמן ,המאוחר מביניהם ,ועד למועד מתן האישור ,לא
קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה ,לרבות הפרה של תנאי איגרת החוב ,אלא
אם כן צוין בו במפורש אחרת.
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 .61.5למסור לנאמן ,לא יאוחר מתום  65ימים ממועד הנפקתן של אגרות חוב לפי שטר
זה לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית) וכן העתק נאמן למקור של
אגרת החוב שנחתמה בקשר עם ההנפקה.
 .61.0למסור לנאמן תוך  15ימים ממועד ביצוע הרחבה של אגרות החוב (סדרה ז') לוח
סילוקין לתשלום אגרות החוב (סדרה ז') (קרן וריבית) בקובץ  Excelוכן העתק
נאמן למקור של אגרת החוב שנחתמה בקשר עם ההנפקה.
 .61.8למסור לנאמן העתק מכל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות
החוב ,ככל שתעביר.
 .61.6לזמן את הנאמן לכל אסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות שנתיות לבין
אם לאסיפות כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה) ,מבלי להעניק לנאמן
זכות הצבעה באסיפות אלו.
 .61.15להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה.
 .61.11חדלה החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק ני"ע ,תמסור החברה
למחזיקי אגרות החוב דיווחים החתומים ע"י מנכ"ל החברה ואיש הכספים הבכיר
בחברה כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם להוראות החוזר המאוחד
ולכל תיקון לו ,מעת לעת.
 .61.10כל דו"ח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים
מיידיים או תקופתיים) ייחשב כהודעה שנמסרה לנאמן.
 .61.16החברה תמציא לנאמן אישור חתום על ידי מנכ"ל החברה ונושא משרה הבכיר
בתחום הכספים כי חלוקת דיבידנד עליו החליטה החברה עומדת במגבלות
המפורטות בסעיף  0.6לשטר זה ,בתוך  15ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן.
 .61.14החברה מתחייבת למסור לנאמן ,אחת לרבעון ,בתוך שבעה ( )0ימי עסקים ממועד
פרסום הדוחות הכספיים של החברה (מבוקרים או סקורים ,לפי העניין) אישור
בדבר עמידתה או אי עמידתה באמות המידה הפיננסיות המפורטות בסעיפים
 0.0.1ו 0.0.0 -לשטר זה בהתאם לאמור בסעיף  0לעיל.
.60

דיווח על-ידי הנאמן
 .60.1בכפוף להשלמת הנפקתן של אגרות החוב (סדרה ז') ורישומן למסחר בבורסה,
יערוך ויפרסם הנאמן ,עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית ,דוח שנתי על
ענייני הנאמנות (להלן" :הדוח השנתי").
 .60.0הדוח השנתי יכלול פירוט הנושאים הבאים:
 .60.0.1פירוט שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה שחלפה.
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 .60.0.0דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה
שחלפה.
 .60.6הנאמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן) את הדוח השנתי
במערכת המגנ"א.
 .60.4נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות
החוב על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה ,לפי
העניין.
 .60.0הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות
ערך ותקנותיו.
.66

סודיות
 .66.1בכפוף להוראות כל דין ולאמור בסעיף זה להלן ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על
שטר זה ,לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה ,לא יגלה אותו לאחר ולא
יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו
לפי החוק ,לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו של בית משפט או על פי הוראות רשות
מוסמכת כדין .מסמכים ו/או אינפורמציה שימסרו לנאמן ,בהתאם לסעיף זה,
ימסרו בתנאי שמסירתם אינה מהווה עבירה של שימוש במידע פנים כהגדרתה
בחוק ניירות ערך ובכפוף להתחייבות הנאמן ו/או מי שימנה לשמירה על סודיות.
 .66.0חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן (לרבות יועץ ,ב"כ וכיו"ב).
 .66.6ההתחייבות הנ"ל לסודיות לא תחול על כל חלק מהמידע ,שהינו בבחינת נחלת
הכלל ( למעט מידע שהפך לנחלת הכלל בגין הפרה של ההתחייבות זו לסודיות) או
שהתקבל בידי הנאמן שלא מהחברה  -החל ממועד קבלתו.

.64

אחריות הנאמן
 .64.1על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי
תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר
בנסיבות העניין ,לא יהא אחראי כלפי מחזיק באגרות חוב לנזק שנגרם לו כתוצאה
מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף 60ח(ד )1או 60ט 1לחוק,
אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר כי ככל
שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר
הוראת סעיף זה.
 .64.0פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 60ח(ד )0או 60ח(ד)6
לחוק ,לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

.60

תחולת הדין
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איגרות החוב כפופות להוראות הדין הישראלי .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.
.65

מענים
כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה ,או כל מען אחר אשר תינתן לגביו
הודעה מתאימה בכתב לצד שכנגד.

.60

הסמכה 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.

.68

סמכות ייחודית
בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים ובאגרת החוב המצורפת
כנספח לו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.

.66

כללי
 .66.1מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב ,הרי כל ויתור,
ארכה ,הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה ("ויתור") מצד הנאמן לגבי אי קיומה או
קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי
שטר זה ואגרת החוב ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא
כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות
של שטר זה ואגרת החוב ,הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת
הנאמן מראש ובכתב .כל הסכמה אחרת ,בין בעל פה ובין על דרך של ויתור
והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב ,לא תיחשב כהסכמה כלשהי.
זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף
לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה
ואגרת החוב).

ולראיה באו הצדדים על החתום:

________________________________
כנפיים אחזקות בע"מ

__________________________________
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

אני הח"מ ,דן פוגלמן ,עו"ד ,מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על-ידי כנפיים אחזקות בע"מ
("החברה") כדין ע"פ תקנונה ,באמצעות ה"ה :רונן ציוני ,מנכ"ל ,וערן בן מנחם ,סמנכ"ל
הכספים ,אשר חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

שטר נאמנות לאגרות חוב (סדרה ז')  -חלק כללי

___________________
דן פוגלמן ,עו"ד

64

תוספת ראשונה לשטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה ז')

1
כנפיים אחזקות בע"מ תוספת ראשונה
מונפקת בזאת אגרת חוב העומדת לפירעון (קרן) בשמונה ( )8תשלומים שנתיים עוקבים ורצופים,
אשר ישולמו ב 1-באוקטובר של כל אחת מהשנים  7112עד  .7172אגרות החוב (סדרה ז') נושאות
ריבית שנתית בשיעור כפי שייקבע במכרז אשר על פיו תיערך הצעתן לראשונה של אגרות חוב
(סדרה ז') .הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז') תשולם אחת לשישה חודשים בימים  1באפריל ו1-
באוקטובר של כל אחת מהשנים  7112עד ( 7172כולל) ,בעד התקופה של שישה חודשים
שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום .אגרות החוב (סדרה ז') לא תהיינה צמודות (קרן
וריבית) למדד כלשהו.
לשם עמידתה בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') התחייבה החברה לעמידה
באמות מידה פיננסיות כמפורט בסעיף  2.7לשטר הנאמנות.
תעודת איגרות חוב (סדרה ז')
איגרות חוב (סדרה ז') רשומות על שם
מספר תעודה____:
ערך נקוב כולל של איגרות החוב שבתעודה זו_____________ ש"ח.
הבעלים הרשום של איגרות החוב שבתעודה זו_____________
.1

אגרת חוב זו מעידה כי כנפיים אחזקות בע"מ ("החברה") תשלם ל ________ -או למי
שיהיה אותה שעה המחזיק הרשום של אגרות חוב זו בימים  1באוקטובר של כל אחת
מהשנים  7112עד ( 7172כולל) 17.2% ,מקרן אגרות החוב (סדרה ז') ,והכל בכפיפות
למפורט בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות מיום  73בספטמבר  7112בין החברה מצד
אחד לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי
איגרות החוב לפי שטר הנאמנות ("הנאמן" ו" -שטר הנאמנות" בהתאמה).

.7

קרן אגרות החוב תישא ריבית שנתית בשיעור של ____ %אשר תשולם אחת לשישה
חודשים בימים  1באפריל ו 1-באוקטובר של כל אחת מהשנים  7112עד ( 7172כולל) ,בעד
התקופה של שישה חודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום ,כמפורט
בתנאים מעבר לדף.

.3

אגרות החוב לא תהיינה צמודות (קרן וריבית) למדד כלשהו.

.2

אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו ("סדרת
אגרות החוב) ,המונפקת בהתאם לשטר הנאמנות (כהגדרתו לעיל) .מובהר כי הוראות
שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו ,ויחייבו את החברה ואת
המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל.

.2

מובהר ,כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות איגרת חוב זו ויחייבו
את החברה ואת המחזיקים באיגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל .בכל מקרה של סתירה
בין האמור בתעודה זו לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות.
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.6

תשלום הקרן והתשלום האחרון של הריבית ייעשו כנגד מסירת איגרת החוב לידי החברה
ביום התשלום במשרדה הרשום ,כאמור בתנאים שמעבר לדף או בכל מקום אחר שעליו
תודיע החברה ,והודעה כאמור תימסר לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני מועד
התשלום.

.2

כל איגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן (פרי-פסו) ,מבלי
שתהיה כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

.8

כל העברה של איגרות החוב ,כפופה למגבלות ההעברה המפורטות בסעיף  2לתנאים
הרשומים מעבר לדף של תעודת איגרת החוב.

נחתם על-ידי החברה ביום ___________.

________________________________
כנפיים אחזקות בע"מ
על -ידי:
מורשה חתימה______________ :

מורשה חתימה_______________ :

אני הח"מ ,דן פוגלמן ,עו"ד ,מאשר כי תעודת איגרת חוב זו נחתמה על-ידי כנפיים אחזקות בע"מ
כדין ע"פ תקנונה ,באמצעות ה"ה _______________ :וחתימתם מחייבת את החברה לצורכי
איגרת חוב זו.

__________________
_________ ,עו"ד
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

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

כנפיים אחזקות בע"מ;

"שטר זה" או "שטר
הנאמנות"

שטר הנאמנות שתעודת איגרת זו מהווה נספח לו ,לרבות
התוספת והנספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי
נפרד הימנו;

"הנאמן"

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

"תשקיף המדף"

תשקיף מדף של החברה אשר התפרסם ביום  78בפברואר
 ,7113כפי שתוקן מעת לעת;

"דוח הצעה" או "דוח
הצעת המדף"

הצעתן של איגרות החוב (סדרה ז') על-פי תשקיף המדף,
הנעשית באמצעות דוח הצעה בהתאם להוראות סעיף 73א
לחוק ,בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה,
לרבות הרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין
ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה ,כפי שהיו באותה עת;

"דוח ההצעה
הראשונה"

דוח הצעת מדף על פיו תונפקנה לראשונה אגרות החוב
(סדרה ז');

"החוק"

חוק ניירות ערך ,תשכ"ח 1668-והתקנות שהותקנו מכוחו
כפי שיהיו מעת לעת;

"מרשם"

מרשם מחזיקי איגרות החוב כאמור בסעיף  76לשטר זה;

"בורסה"

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ;

"יום עסקים" -

כל יום שבו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע
עסקאות.

"קרן" -

סך הערך הנקוב של איגרות החוב (סדרה ז').

"אסיפה מיוחדת" -

אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ,שנכחו בה בעצמם,
או על ידי באי כוחם ,שני מחזיקים באגרות החוב שלהם
לפחות חמישים אחוזים ( )21%מזכויות ההצבעה בסדרת
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אגרות החוב ,או באסיפה נדחית ,שנכחו בה בעצמם או על
ידי באי כוחם ,שני מחזיקים באגרות החוב שלהם לפחות
עשרים אחוזים ( )71%מן היתרה האמורה.
"החברה לרישומים"

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

"סדרת איגרות החוב"
או "אגרות החוב (סדרה
ז')" -

איגרות חוב (סדרה ז') של החברה ,רשומות על שם ,בערך
נקוב כולל של עד  1,111,111,111ש"ח ,שתנאיהן בהתאם
לתעודת איגרות החוב של סדרה ז' ולדוח ההצעה הראשונה,
אשר תונפקנה מעת לעת על-ידי החברה לפי שיקול דעתה
הבלעדי.

"יום מסחר" -

כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ.

"מסלקת הבורסה" -

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

"מחזיקי אגרות החוב"
ו/או "בעלי אגרות
החוב" ו/או "מחזיק"
ו/או "זכאי"

כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.

"מחזיק רשום"

מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם המחזיקים
באגרות החוב.

"מחזיק לא רשום"

מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב ,ואותן
אגרות חוב נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם
המחזיקים באגרות החוב ,על שם החברה לרישומים.

"נציגות דחופה"

שלושה מחזיקי אגרות חוב בכל סדרה אשר חלקם היחסי
בסדרה ז' הוא הגדול ביותר אשר אישרו את כהונתם
בנציגות הדחופה .כחבר בנציגות הדחופה לא יכהן מחזיק
אגרות חוב שמתקיים בו אחד מאלה( :א) הוא צד קשור
למנפיק; (ב) הוא גוף מוסדי אשר השתתף במהלך שנה
קלנדארית בנציגויות דחופות של סדרות אגרות חוב ששוויין
המצרפי עולה על  12%מסך תיק נכסיו.

תנאי איגרות החוב (התנאים הרשומים מעבר לדף) הינם חלק בלתי נפרד מהוראות
שטר הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי איגרות
חוב אלו .בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות
יגברו הוראות שטר הנאמנות.
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הוראות הבורסה עשויות להשתנות מעת לעת ובין השאר יכול שייקבעו בהן הגבלות
שונות לעניין המועדים הקובעים בתשקיף.
שונו הוראו הבורסה לעניין המועדים כאמור ,יחול השינוי גם על ניירות ערך שהונפקו
על פי תשקיף המדף ,אלא אם נקבע אחרת על ידי הבורסה או על ידי מסלקת הבורסה.
.7

איגרות החוב
.7.1

איגרת החוב שבתעודה זו הינן חלק מסדרה של איגרות חוב בערך נקוב כולל של
עד  1,111,111,111ש"ח ,רשומות על שם.
איגרות החוב שבתעודה זו תירשמנה למסחר בבורסה.

.7.7

הרחבת הסדרה
לעניין הרחבת הסדרה ,ראו סעיף  3.7לשטר הנאמנות.

.7.3

הנפקת ניירות ערך נוספים
לעניין הנפקת ניירות ערך נוספים ,ראו סעיף  3.7לשטר הנאמנות.

.7.2

דרגת עדיפות
לעניין זה ראו סעיף  2לשטר הנאמנות.

.7.2

דירוג והחלפת דירוג
לעניין זה ראו סעיף  8לשטר הנאמנות.

.3

הקרן
 .3.1קרן איגרות החוב (סדרה ז') אשר תוצענה על-פי תשקיף מדף זה ובסיסי הצמדת
הקרן:
 .3.1.1קרן איגרות החוב (סדרה ז') תיפרע בשמונה ( )8תשלומים שווים בימים
 1באוקטובר של כל אחת מהשנים  7112עד  ,7172בשיעור של 17.2%
מהקרן כל אחד.
 .3.1.7הקרן והריבית של איגרות החוב (סדרה ז') לא תהיינה צמודות למדד
כלשהו.

.2

הריבית
 .2.1היתרה הבלתי מסולקת של קרן של איגרות החוב (סדרה ז') לפי ערכה הנקוב
תישא ריבית שנתית קבועה בשיעור כפי שייקבע במכרז על פיו תוצענה אגרות
החוב (סדרה ז') לראשונה .הריבית לא תהיה צמודה למדד כלשהו.
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.2.7

הריבית בגין אגרות החוב (סדרה ז') תשולם אחת לשישה חודשים בימים 1
באפריל ו 1-באוקטובר של כל אחת מהשנים  7112עד ( 7172כולל) ,בעד התקופה
של שישה חודשים שהסתיימה ביום האחרון שלפני מועד התשלום.

.2.3

התשלום הראשון של ריבית אגרות החוב (סדרה ז') ישולם ביום  1באפריל
 ,7112בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז (כפי
שיוגדר בדוח ההצעה הראשון) והמסתיימת ביום  31במרץ ( 7112כולל)
("תקופת הריבית הראשונה") ,מחושבת על בסיס  362ימים בשנה לפי מספר
הימים בתקופה האמורה .במסגרת דיווח מיידי שתמסור החברה על תוצאות
המכרז על-פי דוח הצעת המדף הראשון ,תודיע החברה על שיעור הריבית
שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה ,שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב
(סדרה ז') ושיעור הריבית החצי שנתית שתשולם.

.2.2

כל תקופת ריבית נוספת של איגרות החוב (סדרה ז') ,תתחיל ביום הראשון
שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה ,ותסתיים במועד התשלום הבא.

.2.2

התשלום האחרון של הריבית על הקרן של איגרות החוב (סדרה ז') ישולם ביחד
עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של איגרות החוב (סדרה ז') וזאת כנגד
מסירת תעודות איגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה ביום התשלום.

.2.6

מנגנון התאמת שיעור הריבית לאור שינויים בדרוג אגרות החוב
שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה ז') יותאם בגין שינוי בדירוג של
אגרות החוב ,בהתאם למנגנון המתואר להלן:
 .2.6.1ככל שדירוג אגרות החוב (סדרה ז') על-ידי כל חברת הדירוג שתדרג את
אגרות החוב (סדרה ז') (או את החברה) או כל חברת דירוג אחרת שתבוא
במקומה (להלן:״חברת הדירוג״) (ובמקרה של החלפת חברת דירוג,
תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג
המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה) יעודכן במהלך
תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב (סדרה ז') יהיה
נמוך בדרגה אחת או יותר (להלן :״הדירוג המופחת״) מדירוג שיצוין
בדוח הצעת המדף על פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ז') לראשונה (או
דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על-ידי חברת דירוג אחרת,
ככל שתבוא במקום חברת הדירוג האמורה (להלן :״דירוג הבסיס״),
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של
אגרות החוב (סדרה ז') (להלן בסעיף זה:״שיעור הריבית הנוסף״) ,מעל
שיעור הריבית שייקבע לאגרות החוב (סדרה ז') וכפי שיפורסם בדוח
הצעת המדף על פיו תוצענה אגרות החוב (סדרה ז') לראשונה (להלן:
"ריבית הבסיס") כדלקמן( :א) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך
בדרגה אחת מדירוג הבסיס  -יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת
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הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') בשיעור של  ,1.72%כך
שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת ( ;1.72%ב) במקרה והדירוג
שייקבע יהיה נמוך בשתי דרגות מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית
השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז')
בשיעור נוסף של  ,1.72%כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת
( ;1.21%ג) במקרה והדירוג שייקבע יהיה נמוך בשלוש דרגות מדירוג
הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') בשיעור נוסף של  ,1.72%כך שיהיה
שווה לריבית הבסיס בתוספת ( ;1.22%ד) במקרה והדירוג שייקבע יהיה
נמוך בארבע דרגות או יותר מדירוג הבסיס יעלה שיעור הריבית השנתית
שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') בשיעור
נוסף של  ,1.72%כך שיהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת .1%
להסרת ספק מובהר ,כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים
כאמור לעיל) לא יעלה שיעור הריבית הנוספת כאמור בסעיף  2.6זה על
.1%
 .2.6.7עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל ,יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל
ממועד פרסום הדירוג החדש על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של
יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') או עד לעדכון
הדירוג כלפי מעלה בהתאם להוראות סעיף  2.6.6להלן ,לפי המוקדם.
 .2.6.3לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר
הורדת דירוג אגרות החוב (סדרה ז') לדירוג המופחת כהגדרתו לעיל,
ובלבד שכתוצאה מההפחתה כאמור יחול שינוי בשיעור הריבית ,כאמור
לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה( :א) את דבר הורדת
הדירוג ,את הדירוג המופחת ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב (סדרה
ז') בדירוג המופחת (להלן :״מועד הורדת הדירוג״); (ב) את שיעור
הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ז') לתקופה
שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג (שיעור
הריבית יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן" :ריבית המקור" ו"תקופת
ריבית המקור" ,בהתאמה; (ג) את שיעור הריבית שתישא קרן אגרות
החוב (סדרה ז') החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית
הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף
לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן" :הריבית
המעודכנת"); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') במועד תשלום הריבית הקרוב ,הנובעת
מן האמור בס"ק (ב) ו( -ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית
המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית
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ואת שיעור הריבית השנתית לתקופה (הריבית לתקופה תחושב כריבית
השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) ,לתקופות הבאות.
 .2.6.2היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב (סדרה ז') בדירוג המופחת יחול
במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לתשלום
ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל
(להלן :״תקופת הדחייה״) ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ז') ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור (כפי שמופיעה
לעיל) בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור
השווה לשיעור הריבית הנוסף (בגין הירידה בדירוג) לשנה במשך תקופת
הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח מיידי
את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.
 .2.6.2במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב (סדרה ז') על-ידי חברת
הדירוג ,באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה
ז') כאמור לעיל ,תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד
ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.
 .2.6.6יובהר ,כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור
הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז') כאמור לעיל בסעיף  2.6זה,
תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב (סדרה ז') כלפי מעלה,
לדירוג השווה או גבוה מדירוג הבסיס או לדירוג אשר בו שיעור הריבית
הנוספת הנו נמוך יותר ,כמפורט לעיל (להלן :״הדירוג הגבוה״) ,אזי
יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ז') ,במועד התשלום הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה בה
אגרות החוב (סדרה ז') דורגו בדירוג הגבוה בלבד ,כך ששיעור הריבית
שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ז') יהיה
שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב כאמור לעיל ,ללא כל תוספת או
בתוספת נמוכה יותר ,כאמור לעיל (ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית
שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע כאמור לעיל) .במקרה
כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק  2.6.7עד  2.6.2לעיל,
בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.
 .2.6.2ככל שאגרות החוב (סדרה ז') תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה
בחברה לתקופה העולה על  61ימים ,לפני פירעונן הסופי ,תיחשב הפסקת
הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב (סדרה ז') ,לדירוג הנמוך בארבעה
דרגות מדירוג הבסיס ,כאמור בס״ק  2.6.1לעיל ,והכל בתנאי שבאותו
מועד ישנה לפחות חברת דירוג אחת פעילה בישראל .ככל ואגרות החוב
(סדרה ז') לא דורגו מחדש בטרם חלפו  61ימים כאמור לעיל ,החברה
תראה במועד הפסקת הדירוג כמועד תחילת הדירוג המופחת לעניין
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תשלום ריבית והוראות ס"ק  2.6.7-2.6.2יחולו בהתאם וזאת בנוסף
ומבלי לגרוע מהאמור בסעיף  17להלן.
 .2.6.8מובהר בזאת ,כי ככל שאגרות החוב (סדרה ז') מדורגות או תהינה
מדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,אזי במקרה של
הפסקת דירוג שתבוצע על ידי חברת דירוג אחת ,לא יגרור הדבר כל
שינוי בשיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז') (והפסקת דירוג
על ידי חברת דירוג אחת כאמור לא תהווה עילה לפירעון מיידי כאמור
בסעיף  17להלן) .כן מובהר כי התאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות
סעיף  2.6תחול החל מהיום בו חל שינוי הדירוג על ידי אחת מבין חברות
הדירוג.
 .2.6.6במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות (סדרה ז') תפסקנה להיות
מדורגות על ידי חברת דירוג ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בתוך שלושה
ימי עסקים ממועד השינוי ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת החברה
המדרגת או הפסקת הדירוג ,בהתאמה.
.2.2

מנגנון התאמת שיעור הריבית לאור שינויים ביחס החוב פיננסי לשווי החזקות
בנוסך על האמור בסעיף  2.6לעיל ,שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב (סדרה
ז') יותאם בגין שינוי ביחס החוב פיננסי נטו לשווי החזקות (כהגדרתו בסעיף 2.7
לשטר הנאמנות) ,בהתאם למנגנון המתואר להלן:
 .2.2.1ככל שבמועד בדיקה מסוים (כהגדרתו בסעיף  2.7.7לשטר הנאמנות),
יתברר כי היחס חוב פיננסי נטו לשווי החזקות (כהגדרתו בסעיף 2.7
לשטר הנאמנות) עלה על שיעור של ( 27%להלן" :העלייה ביחס החוב
פיננסי לשווי החזקות") ,יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') (להלן בסעיף
זה:״שיעור הריבית הנוסף״) ,בשיעור של .1.72%
להסרת ספק מובהר ,כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים
כאמור לעיל) לא יעלה שיעור הריבית הנוספת כאמור בסעיף  2.2זה על
.1.72%
 .2.2.7עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל ,יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל
ממועד הבדיקה הרלוונטי (כהגדרתו בסעיף  2.7.7לשטר הנאמנות) בו
נתברר כי יש עלייה ביחס החוב פיננסי לשווי החזקות (להלן" :מועד
העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות") ועד לפירעון מלא של יתרת
הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ז') או עד למועד בדיקה בו
יתברר כי היחס חוב פיננסי נטו לשווי החזקות (כהגדרתו בסעיף 2.7
לשטר הנאמנות) ירד משיעור של  27%בהתאם להוראות סעיף 2.2.2
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להלן ,לפי המוקדם.
 .2.2.3לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי
החזקות ,כאמור לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה( :א)
את דבר העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות; (ב) את שיעור הריבית
המדויקת שתישא יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ז') לתקופה שמתחילת
תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי
החזקות (שיעור הריבית יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן" :ריבית
המקור" ו"תקופת ריבית המקור" ,בהתאמה; (ג) את שיעור הריבית
שתישא קרן אגרות החוב (סדרה ז') החל ממועד העלייה ביחס חוב
פיננסי לשווי החזקות ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו:
ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה (שיעור הריבית
יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן" :הריבית המעודכנת"); (ד) את
שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ז') במועד תשלום הריבית הקרוב ,הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו-
(ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית
המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית השנתית
לתקופה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית חלקי מספר תשלומי
הריבית לשנה) ,לתקופות הבאות.
 .2.2.2היה ומועד העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות יחול במהלך הימים
שתחילתם ארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו
וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (להלן:
״תקופת הדחייה״) ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'),
במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור (כפי שמופיעה לעיל)
בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה
לשיעור הריבית הנוסף (בגין העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות)
לשנה במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא.
החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד
תשלום הריבית הבא.
 .2.2.2יובהר ,כי במקרה שלאחר מועד העלייה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות
באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז')
כאמור לעיל בסעיף  2.2זה ,יתברר במועד בדיקה מסוים (כהגדרתו
בסעיף  2.7לשטר הנאמנות) כי היחס חוב פיננסי נטו לשווי החזקות
(כהגדרתו בסעיף  2.7לשטר הנאמנות) ירד משיעור של ( 27%להלן:
"מועד הירידה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות") ,אזי יקטן שיעור
הריבית שישולם על-ידי החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ,במועד
התשלום הרלוונטי של הריבית ,וזאת בגין התקופה שהחל ממועד
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הירידה ביחס חוב פיננסי לשווי החזקות למועד התשלום הקרוב ,כך
ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב
(סדרה ז') יהיה שיעור הריבית שנקבע לאגרות החוב כאמור לעיל ,ללא
כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר ,כאמור לעיל (ובכל מקרה ,לא יפחת
שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית שנקבע כאמור
לעיל) .במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק  2.2.7עד
 2.2.2לעיל ,בשינויים המחויבים הנובעים מהירידה ביחס חוב פיננסי
לשווי החזקות.
.2.8

מנגנון התאמת שיעור הריבית לאור שינויים ביחס הון עצמי למאזן
בנוסף על האמור בסעיפים  2.6ו 2.2-לעיל ,שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב
(סדרה ז') יותאם בגין שינוי ביחס הון עצמי למאזן (כהגדרתו בסעיף  2.7לשטר
הנאמנות) ,בהתאם למנגנון המתואר להלן:
 .2.8.1ככל שבמועד בדיקה מסוים (כהגדרתו בסעיף  2.7.7לשטר הנאמנות),
יתברר כי היחס הון עצמי למאזן (כהגדרתו בסעיף  2.7לשטר הנאמנות)
ירד משיעור של ( 71%להלן" :הירידה ביחס הון עצמי למאזן") ,יעלה
שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות
החוב (סדרה ז') (להלן בסעיף זה:״שיעור הריבית הנוסף״) ,בשיעור של
.1.72%
להסרת ספק מובהר ,כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים
כאמור לעיל) לא יעלה שיעור הריבית הנוספת כאמור בסעיף  2.8זה על
.1.72%
 .2.8.7עודכן שיעור הריבית כאמור לעיל ,יחול השינוי בגין התקופה שתתחיל
ממועד הבדיקה הרלוונטי (כהגדרתו בסעיף  2.7.7לשטר הנאמנות) בו
נתברר כי יש ירידה ביחס הון עצמי למאזן (להלן" :מועד הירידה ביחס
הון עצמי למאזן") ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של
אגרות החוב (סדרה ז') או עד למועד בדיקה בו יתברר כי היחס הון עצמי
למאזן (כהגדרתו בסעיף  2.7לשטר הנאמנות) עלה משיעור של 71%
בהתאם להוראות סעיף  2.8.2להלן ,לפי המוקדם.
 .2.8.3לא יאוחר מתום יום עסקים אחד ממועד הירידה ביחס הון עצמי למאזן,
כאמור לעיל ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה( :א) את דבר
הירידה ביחס הון עצמי למאזן; (ב) את שיעור הריבית המדויקת שתישא
יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ז') לתקופה שמתחילת תקופת הריבית
הנוכחית ועד למועד הירידה ביחס הון עצמי למאזן (שיעור הריבית
יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן" :ריבית המקור" ו"תקופת ריבית
המקור" ,בהתאמה; (ג) את שיעור הריבית שתישא קרן אגרות החוב
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(סדרה ז') החל ממועד הירידה ביחס הון עצמי למאזן ועד מועד תשלום
הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית
הנוסף לשנה (שיעור הריבית יחושב לפי  362ימים בשנה) (להלן:
"הריבית המעודכנת"); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם
החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') במועד תשלום הריבית הקרוב,
הנובעת מן האמור בס"ק (ב) ו( -ג) לעיל; (ה) את שיעור הריבית השנתית
המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית השנתית
ואת שיעור הריבית השנתית לתקופה (הריבית לתקופה תחושב כריבית
השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה) ,לתקופות הבאות.
 .2.8.2היה ומועד הירידה ביחס הון עצמי למאזן יחול במהלך הימים
שתחילתם ארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו
וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל (להלן:
״תקופת הדחייה״) ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז'),
במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור (כפי שמופיעה לעיל)
בלבד ,כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה
לשיעור הריבית הנוסף (בגין הירידה ביחס הון עצמי למאזן) לשנה במשך
תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע בדוח
מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא
 .2.8.2יובהר ,כי במקרה שלאחר מועד הירידה ביחס הון עצמי למאזן באופן
שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב (סדרה ז') כאמור
לעיל בסעיף  2.2זה ,יתברר במועד בדיקה מסוים (כהגדרתו בסעיף 2.7
לשטר הנאמנות) כי היחס הון עצמי למאזן (כהגדרתו בסעיף  2.7לשטר
הנאמנות) גדול או שווה לשיעור של ( 71%להלן" :מועד העלייה ביחס
הון עצמי למאזן") ,אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על-ידי החברה
למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') ,במועד התשלום הרלוונטי של הריבית,
וזאת בגין התקופה שהחל ממועד העלייה ביחס הון עצמי למאזן למועד
התשלום הקרוב ,כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת
של קרן אגרות החוב (סדרה ז') יהיה שיעור הריבית שנקבע לאגרות
החוב כאמור לעיל ,ללא כל תוספת או בתוספת נמוכה יותר ,כאמור לעיל
(ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור
הריבית שנקבע כאמור לעיל) .במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם
לאמור בס״ק  2.8.7עד  2.8.2לעיל ,בשינויים המחויבים הנובעים
מהעלייה ביחס הון עצמי למאזן.
.2

תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב
.2.1

התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של איגרות החוב (סדרה ז') שתוצענה
בקשר לשטר נאמנות זה ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם
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ביום  71במרץ וביום  16בספטמבר לגבי כל תקופה רלוונטית כמפורט בסעיפים
 3ו 2-לעיל ,אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום ("היום הקובע בסדרה
ז'") ,פרט לתשלום אחרון של הקרן והריבית שייעשה כנגד מסירת תעודות
איגרות החוב (סדרה ז') לידי החברה ביום התשלום ,במשרדה הרשום של
החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה .הודעת החברה בדבר התשלום
כאמור ,תימסר לא יאוחר מחמישה ( )2ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון.
מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם ביום הקובע בסדרה ז' ,לא יהיה זכאי
לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.
.2.7

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.

.2.3

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על  2ימי
עסקים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי איגרת חוב זו ,וזאת מסיבות התלויות
בחברה ,יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד תשלומו
בפועל .לעניין זה ,ריבית פיגורים פירושה ריבית שנתית בתוספת  .3%במקרה
שתשולם ריבית פיגורים ,תפרסם החברה דיווח מיידי לפחות שני ( )7ימי מסחר
לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה של ריבית הפיגורים לאותה תקופה
ומועד תשלומה.

.2.2

תשלום הקרן והריבית ייעשה ללא הצמדה למדד כלשהו.

.2.2

התשלום לזכאים רשומים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון
הבנק של האנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ואשר יצוין בפרטים
שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד ,בהתאם לאמור בסעיף  2.6להלן .אם החברה
לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה תלויה בה ,יחולו
הוראות סעיף  6להלן.

.2.6

מחזיק רשום איגרות החוב (סדרה ז') יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק
לזיכוי בתשלומים לאותו מחזיק על-פי איגרות החוב (סדרה ז') כאמור לעיל ,או
על כל שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה בכתב
שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על -פי הודעתו של
המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-עשר ( )12ימי עסקים מיום
שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה .החברה תמלא אחר ההוראה אך ורק אם
הגיעה למשרדה הרשום לפחות  12ימים לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום
כלשהו על פי איגרת החוב .במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה באיחור,
תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד
התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.
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.6

.2.2

לא מסר המחזיק הרשום איגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד
לחברה פרטים בדבר חשבון הבנק שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן
והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם.
משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום
הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

.2.8

מכל תשלום בגין איגרות החוב (סדרה ז') ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש
על-פי דין.

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
ראו סעיף  12לשטר הנאמנות.

.2

העברת איגרות החוב
.2.1

איגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים
חדשים שלמים .כל העברה של איגרות החוב אשר אינה מתבצעת בבורסה,
תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות ,חתום כיאות
על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים ,וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו
החוקיים ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות איגרות החוב
המועברות על פיו ,וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם
הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
בכפוף לאמור לעיל ,הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס
לאופן העברת מניות יחולו ,בשינויים המתחייבים לפי העניין ,ביחס לאופן
העברת איגרות החוב ועל הסבתן.

.2.7

אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של איגרות החוב ,יימסרו
לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על-ידי מבקש העברה ,שתהיינה להנחת
דעתה של החברה.

.2.3

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של איגרות החוב שבתעודה
זו ,תפוצל תחילה על-פי הוראות סעיף  8להלן התעודה למספר תעודות איגרות
חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך הכול סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה
לסכום הקרן הנקוב של תעודת איגרות החוב האמורה.

.2.2

לאחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה במרשם וייחולו על הנעבר כל
התנאים המפורטים בשטר הנאמנות ובאגרת חוב זו.

.2.2

כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה.

תוספת ראשונה לשטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה ז')

15
.8

פיצול תעודת איגרות החוב
.8.1

כל תעודת איגרות החוב ניתנת לפיצול למספר תעודות איגרות חוב ,אשר סך כל
סכומי הקרן הנקובים בהן שווה לסכום הקרן הנקוב של התעודה שפיצולה
מבוקש ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה.

.8.7

פיצול תעודת איגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל
איגרות החוב שבתעודה או נציגיו החוקיים ,אשר תימסר לחברה במשרדה
הרשום ,בצרוף תעודת איגרות החוב שפיצולה מבוקש.

.8.3

ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ( )2ימים מתום החודש בו נמסרה התעודה
במשרדה הרשום של החברה .תעודות איגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות
הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת.

.8.2

.6

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה ,יחולו על
מבקש הפיצול.

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
לאחר רישום אגרות החוב למסחר ,היה ויוחלט על-ידי הבורסה על מחיקה מהרישום
למסחר של אגרות החוב (סדרה ז') מפני ששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום
שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב ,אזי תבצע החברה
פדיון מוקדם .החברה תבצע פדיון מוקדם ,בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו
מעת לעת ,ובמקרה של פדיון מוקדם תפעל החברה כדלקמן:
.6.1

תוך ארבעים וחמישה ( )22ימים מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר
המחיקה מהרישום למסחר כאמור ,תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו
רשאי המחזיק באגרות החוב (סדרה ז') לפדותן .ההודעה על מועד הפדיון
המוקדם תפורסם בדוח מיידי שיישלח לרשות ולבורסה ובשני ( )7עיתונים
יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית ותימסר בכתב לכל המחזיקים הרשומים
באגרות החוב (סדרה ז').

.6.7

מועד הפדיון המוקדם לאגרות החוב (סדרה ז') ,יחול לא לפני שבעה עשר ()12
יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה ( )22יום מהתאריך
הנ"ל ,אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין מועד תשלומה
בפועל.

.6.3

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב (סדרה ז') שהמחזיקים
בהן ביקשו לפדותן .תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך הנקוב של אגרות
החוב והריבית שנצטברו עד ליום התשלום בפועל ,כקבוע בתנאי אגרות החוב
("הערך המתואם של אגרות החוב").
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.11

.6.2

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון
הקבועות באגרות החוב (סדרה ז') של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן
במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל ,אך אגרות החוב (סדרה ז') תמחקנה
מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן ,בין היתר ,השלכות המס הנובעות מכך.

.6.2

פ דיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית לבצע ,החל ממועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב (סדרה ז')
פדיון מוקדם ,מלא או חלקי ,כאמור בסעיף  11זה ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות
ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
 .11.1כאמור לעיל ,המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם הינו יום מסחר אחד
לאחר רישום אגרות החוב (סדרה ז') למסחר.
 .11.7תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
 .11.3נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד
לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם
במועד שנקבע לתשלום כאמור.
לעניין זה "רבעון" משמע כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר  -מרץ ,אפריל -
יוני ,יולי  -ספטמבר ,אוקטובר  -דצמבר.
 .11.2הסכום המינימאלי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ 1-מיליון ש"ח .למרות
האמור לעיל ,חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 1-מיליון ש"ח
ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
 .11.2כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ז') ,פרו-רטה לפי ע.נ .של אגרות החוב המוחזקות.
 .11.6עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון מוקדם כאמור
לעיל ,החברה תפרסם דוח מיידי עם העתק לנאמן לא פחות משבעה עשר ()12
ימים ולא יותר מארבעים וחמישה ( )22ימים לפני ביצוע פדיון מוקדם.
 .11.2מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית
בגין אגרות החוב (סדרה ז') לבין מועד תשלום הריבית בפועל.
 .11.8בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן
את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם,
בהתאם לאמור להלן.
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 .11.6לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב (סדרה ז') אם סכום הפדיון
האחרון יפחת מ 3.7-מיליון ש"ח.
 .11.11במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על)1( :
שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ( )7שיעור הפדיון החלקי
במונחי הסדרה המקורית; ( )3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה;
( )2שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי ,מחושב לגבי היתרה הבלתי
מסולקת; ( )2עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה
המקורית; ( )6המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות
החוב שיהיה שנים-עשר ( )17ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
 .11.11הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') במקרה של פדיון מוקדם
ביוזמת החברה ,יהיה הסכום הגבוה מבין הבאים )1( :שווי שוק של יתרת
אגרות החוב (סדרה ז') שבמחזור ,אשר ייקבע על-פי מחיר הנעילה הממוצע של
אגרות החוב (סדרה ז') בשלושים ( )31ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת
הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; ( )7הערך ההתחייבותי של אגרות
החוב (סדרה ז') העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו קרן בתוספת ריבית
עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ( )3יתרת תזרים המזומנים של אגרות (סדרה
ז') העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת ריבית) כשהיא מהוונת לפי תשואת
האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית בשיעור  .7%היוון אגרות
החוב (סדרה ז') העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם
ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב (סדרה ז') העומדות
לפדיון מוקדם.
 .11.17לעניין זה" :תשואת האג"ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע התשואה (ברוטו)
לפדיון ,בתקופה של שבעה ימי עסקים ,המסתיימת שני ימי עסקים לפני מועד
ההודעה על הפדיון המוקדם ,של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי ושמשך
חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב
(סדרה ז') במועד הרלוונטי.
.11

רכישת איגרות חוב על-ידי החברה ו/או על-ידי אדם קשור
לעניין זה ראו סעיף  2לשטר הנאמנות.

.17

העמדת אגרות החוב לפירעון מיידי
 .17.1בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן יחולו הוראות סעיף  17.7להלן,
לפי העניין:
 .17.1.1אם החברה לא תפרע סכום כל שהוא שיגיע ממנה בקשר לאיגרות החוב
(סדרה ז') בתוך  2ימים לאחר שהגיע מועד פירעונו.
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 .17.1.7אם נתמנה לחברה מפרק קבוע או אם ניתן נגדה צו פירוק סופי וקבוע או
אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת).
 .17.1.3אם יינתן צו פירוק זמני או נתמנה לחברה 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 ארבעים וחמישה ( )22יום מיום נתינתם.
על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או
צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה
 .17.1.2בוצע מיזוג במסגרתו החברה היא החברה הקולטת או חברת היעד ,ללא
קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב ,בהחלטה רגילה
(כהגדרתה בשטר הנאמנות) ,אלא אם כן הצהירה החברה או החברה
הקולטת ,לפי העניין ,כלפי מחזיקי איגרות החוב ,לרבות באמצעות
הנאמן ,לפחות עשרה ימי עסקים לפני מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש
סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה או החברה הקולטת,
לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים .בסעיף זה" ,מיזוג" משמעו -
מיזוג חברות שהחברה הינה צד לו אשר כתוצאה ממנו שיעור חלקם של
בעלי המניות בחברה ,ערב המיזוג ,יפחת משיעור של  21%ממניות
החברה הממוזגת .מובהר בזאת ,כי החברה תהא רשאית בהתאם
לשיקול דעתה הבלעדי ,לבצע ארגון מחדש ו/או שינוי מבנה אחזקות
בקבוצה .לעניין זה" ,הקבוצה" משמעה  -החברה והחברות הבנות ו/או
קשורות של החברה ,במישרין ובעקיפין.
 .17.1.2אם יוטל עיקול על נכסים מהותיים של החברה והעיקול לא יוסר תוך 31
(שלושים) ימים מיום הטלתו ,ולמעט נכסים שהמימון שנתקבל בגינן
הינו ללא יכולת חזרה לחברה ( .)Non-Recourseעל אף האמור ,לא
תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או
ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 .17.1.6אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כנגד נכסים מהותיים של החברה או
מומש שעבוד על נכסים כאמור ,והפעולה לא תבוטל תוך ( 22ארבעים
וחמישה) ימים מיום ביצועה .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על
ידי החברה או בהסכמתה.
 .17.1.2אם ימונה כונס נכסים (זמני או קבוע) על נכסי החברה ,כולם או רובם,
או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני  -אשר לא נדחו או בוטלו תוך 22
(ארבעים וחמישה) ימים מיום הגשתם או נתינתם ,לפי העניין; או אם
ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע על נכסי החברה ,כולם או רובם .על אף
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האמור ,לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים
שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה.
 .17.1.8אם החברה תפסיק או תודיע על כוונתה להפסיק את תשלום חובותיה
או תחדל או שתודיע על כוונתה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו

מעת לעת.
 .17.1.6אם החברה הגישה בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת
הליכים ,או אם הוגשה בקשה (על ידי החברה או שלא ביוזמת החברה)
לביצוע הסדר עם נושי החברה לפי סעיף  321לחוק החברות ,התשנ"ט -
( 1666למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי מבנה החברה
ו/או פיצול שאינם אסורים לפי שטר נאמנות זה ,ולמעט עשיית הסדרים
שאינם אסורים על פי שטר נאמנות זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת
הפירעון של אגרות החוב) ,או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת
פשרה או הסדר כאמור ,על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד
בהתחייבויותיה במועדן; והצו לא בוטל או הבקשה לא נדחתה או
נמשכה ,תוך ( 22ארבעים וחמישה) ימים מיום מתן הצו או הגשת
הבקשה .תקופת הריפוי כאמור לא תחול במקרה בו הבקשה להסדר

הוגשה על ידי החברה.
 .17.1.11אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא.
 .17.1.11אם החברה תפר את תנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות בהפרה
יסודית או אם לא תקיים החברה אילו מהתחייבויותיה המהותיות
במסגרתם ,ובכלל זה יתברר כי אחד או יותר ממצגי החברה באגרת
החוב או בשטר הנאמנות אינם נכונים ו/או מלאים ,והכול אם נתן
הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה
תוך  12ימים ממועד ההודעה.
 .17.1.17אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה,
וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.
 .17.1.13אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויות המהותיות
שנטלה על עצמה כלפי מחזיקי אגרות החוב בהגיע מועדן .
 .17.1.12אם אגרות החוב (סדרה ז') תימחקנה מהמסחר בבורסה.
 .17.1.12אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין,
בתוך שלושים ( )31ימים מהמועד האחרון שבו היא חייב בפרסומו.
 .17.1.16אם החברה לא עמדה בתשלומים על פי תנאי אגרת החוב (סדרה ז')
(בכפוף לאמור בסעיף  17.1.1לעיל) או בהתחייבות מהותית אחת או יותר
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הקבועה באגרת החוב ו/או בשטר הנאמנות.
 .17.1.12אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בחוק ניירות ערך או
תפר התחייבותה לדווח למחזיקי אגרות החוב (סדרה ז') על פי החוזר
המאוחד (כהגדרתו בשטר הנאמנות).
 .17.1.18אם הועמד לפירעון מיידי ,שלא ביוזמת החברה ,אחד מאלה)1( :
סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה; או ( )7חוב של החברה כלפי
מוסד פיננסי (למעט חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה ())non-recourse
בהיקף מצטבר העולה על  2מיליון דולר ארה"ב;
 .17.1.16אם הבורסה השעתה את המסחר באגרת החוב (סדרה ז') ,למעט
השעייתה בעילה של היווצרות אי בהירות ,כמשמעות עילה זו בחלק
הרביעי לתקנון הבורסה ,וההשעיה לא בוטלה בתוך  61ימים.
 .17.1.71אם במשך תקופה של  61ימים רצופים ,אגרות החוב (סדרה ז') לא
תהיינה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת (כהגדרתה בשטר הנאמנות),
עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה בלבד.
 .17.1.71אם דירוג אגרות החוב (סדרה ז') ירד מתחת לדירוג ) )ilBBB-על פי
דירוגה של חברת  Standard & Poor's Maalotאו מתחת לדירוג
המקביל של מידרוג בע"מ או של חברה מדרגת אחרת ,כהגדרתה בשטר
הנאמנות.
 .17.1.77אם תועבר השליטה בחברה ללא שהתקיים אחד מהתנאים הבאים:
( )1התקבל בתוך  31יום אישור של חברה מדרגת ,כי לא תחול ירידה
בדירוג אגרות החוב (סדרה ז') כתוצאה מהעברת השליטה ,או ( )7העברת
השליטה אושרה באסיפה מיוחדת בהחלטה שנתקבלה (בין באסיפה
המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים וחמישה
אחוזים ( )22%מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים;
לעניין ס"ק זה "העברת שליטה"  -עסקה שכתוצאה ממנה בעלי
השליטה בחברה נכון למועד התשקיף (להלן בסעיף זה" :בעלי
השליטה") ,יחדלו מלהיות בעלי שליטה בחברה ,במישרין או בעקיפין;
"שליטה"  -כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח( 1668-לרבות
החזקה "ביחד עם אחרים" ,כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך ,התשכ"ח-
 .)1668למרות האמור לעיל ,אם מי מבעלי השליטה ימכור מאחזקותיו
בחברה ,אך יתר בעלי השליטה בחברה ימשיכו להחזיק ,במישרין או
בעקיפין ,ב 31%-או יותר מהונה המונפק והנפרע של החברה ,בעצמם או
ביחד עם אחרים ,ולא יהיו בחברה בעלי מניות אחרים שיחזיקו במספר
מניות של החברה הגבוה ממספר המניות שיוחזקו על ידי בעלי השליטה
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כאמור ,לא יראו בכך כשינוי שליטה בחברה והדבר לא יהווה עילה
להעמדה לפירעון מיידי של יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ז').
 .17.1.73אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות סעיף  2.3לשטר הנאמנות.
 .17.1.72אם החברה הפרה את ההתחייבות לשמירה על יחס חוב פיננסי נטו
לשווי החזקות כאמור בסעיף  2.7.1לעיל או את התחייבותה לשמירה על
יחס הון עצמי למאזן כאמור בסעיף  2.7.7לעיל.
 .17.1.72אם החברה הרחיבה את סדרת אגרות החוב (סדרה ז') ,בניגוד
להוראות סעיף  3.2לשטר הנאמנות.
 .17.1.76אם בוצע שינוי של עיקר פעילותה של החברה באופן שעיקר פעילות
החברה אינו בענף התעופה ו/או בתחומים המשיקים לענף זה ו/או
החזקה בחברות העוסקות בתחומים אלה.
 .17.1.72אם החזקות החברה בגלובל כנפיים ליסינג בע"מ ,חברה בת של
החברה ("גלובל ליסינג") ,תרדנה משיעור של  21.1%מהונה המונפק
והנפרע של גלובל ליסינג ,אלא אם כן נתקבל אישור מוקדם של מחזיקי
אגרות החוב באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים המחזיקים בלפחות
חמישים אחוזים ( )21%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ז'),
ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג
בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים
המחזיקים בלפחות עשרים אחוזים ( )71%מהיתרה כאמור.
"נכסים מהותיים" משמעם :נכסים ששווים עולה על  72%מסך נכסי החברה
המאוחדים ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו.
( .17.7א) בקרות איזה מהאירועים שבסעיפים  17.1.1עד ( 17.1.72כולל) (למעט
סעיפים  17.1.17ו )17.1.13 -הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות
החוב; או
(ב) בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  17.1.17ו 17.1.13 -לעיל הנאמן יהיה
רשאי (אך לא חייב) או לדרישת מחזיק איגרות החוב ,אחד או יותר המחזיק
בלפחות  2%מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב
באותה העת יהיה חייב ,לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב.
(ג) מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בהתקיימות איזו מהעילות המפורטות בסעיף
 17.1לעיל ,הנאמן רשאי ,ללא צורך בזימון אסיפת מחזיקים להעמיד לפירעון
מיידי את הסכום המגיע למחזיקים על פי תנאי אגרות החוב.
 .17.3החלטת המחזיקים להעמיד את אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מיידי כאמור
לעיל ,תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים המחזיקים בלפחות
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חמישים אחוזים ( )21%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה ז') ,ברוב
של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב
כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים המחזיקים בלפחות
עשרים אחוזים ( )71%מהיתרה כאמור.
 .17.2כינוס האסיפה ,אשר תזומן בהתאם להוראות סעיף (17.7א) או (ב) לעיל ,יהיה
בחלוף  71ימים ממועד זימונה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף 17.2
להלן) ,ועל סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה
הבלתי מסולקת של איגרות החוב (סדרה ז') ,בשל קרות איזה מהאירועים
המפורטים בסעיף  17.1לעיל .פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי
ובמועד הראשון האפשרי הסביר .בהודעת הזימון יצוין ,כי היה והחברה תגרום
לביטולו ו/או להפסקתו של האירוע המפורט בסעיף  17.1לעיל שבגינו זומנה
האסיפה וזאת להנחת דעתו הסבירה של הנאמן עד למועד כינוס האסיפה ,אזי
יבוטל זימון אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל.
 .17.2במקרה שבו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים
המפורטים בסעיף  17.1לעיל ,וההחלטה באסיפת מחזיקי איגרות החוב
התקבלה בהתאם לאמור בסעיף  17.3לעיל ,הנאמן יהיה חייב ,תוך זמן סביר
ומוקדם ככל האפשר ,להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של
איגרות החוב (סדרה ז') ,ובלבד שנתן לחברה התראה בכתב של  12ימים על
כוונתו לעשות כן והאירוע שבגינו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך
תקופה זו (בכפוף להוראות סעיף  17.2להלן) .כמו כן ,הנאמן ו/או מחזיקי
אגרות החוב אינם חייבים למסור הודעה לחברה כאמור בסעיף  17.2זה אם
קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב
לפירעון מיידי.
 .17.6העתק מהודעת זימון אסיפה של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') כאמור תשלח
על-ידי הנאמן לחברה ויהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו לפעול
כאמור.
 .17.2הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  71הימים האמורים (בסעיף
 17.2לעיל) לכינוס האסיפה ו/או את חמישה עשר ( )12ימי ההתראה האמורים
(בסעיף  17.2לעיל) במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי הדבר דרוש לצורך הגנה על
זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב (סדרה ז') .במקרה של קיצור מועדים
כאמור ,בטרם זימון האסיפה ימסור הנאמן הודעה לחברה שבה יציין את
הסיבות לקיצור.
 .17.8מובהר כי מקום בו נקבעה בשטר זה תקופה שבה רשאית החברה לבצע פעולה
או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי,
רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור
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בסעיף  17זה ,רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;
ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה בשטר הנאמנות אם סבר שיש
בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים.
 .17.6הנאמן או המחזיקים לא יעמידו אגרות חוב (סדרה ז') לפירעון מיידי כאמור
בסעיף  17.7זה לעיל ,אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן
כנדרש לעיל; ואולם נאמן או מחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה
כאמור ,אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את
אגרות החוב (סדרה ז') לפירעון מיידי או לממש בטוחות .העתק מהודעת זימון
האסיפה כאמור שישלח על ידי מזמן האסיפה לחברה ולנאמן ,מיד עם פרסום
ההודעה ,יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על הכוונה לפעול כאמור ,כנדרש
לעיל.
 .17.11בכפוף להוראות כל דין ,חובות הנאמן לפי סעיף  17זה ,כפופות לידיעתו בפועל
את התקיימות העובדות ,המקרים ,הנסיבות והאירועים המפורטים בו.
 .17.11משלוח הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול שיעשה גם
בדרך של פרסום הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות
שטר נאמנות זה ויהווה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב.
 .17.17במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי על פי
הוראות סעיף  17זה ,מתחייבת החברה:
 .17.17.1לפרוע למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם
ו/או שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב בגינן חל
או לא ('האצה' ' ,)'Accelerationוזאת תוך  12ימים ממועד ההודעה
כאמור בסעיף  17.17לעיל; ו-
 .17.17.7למסור לנאמן ,לפי בקשתו ,כל תצהיר או הצהרות ו/או לחתום על כל
מסמך ו/או לבצע ו/או לגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או
הדרושות בהתאם לכל דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות
וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו הדרושים כדי לאכוף על החברה
את התחייבותה כאמור בשטר הנאמנות.
 .17.13למטרות סעיף  17זה  -הודעה בכתב לחברה חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי
פעולה הנדרשת על ידו ,במסגרת סמכויותיו ,היא פעולה סבירה ,תהווה ראיה
לכאורה לכך.
.13

נציגות דחופה:
 .13.1החברה ו/או הנאמן רשאים להחליט על מינוי נציגות דחופה ,במקרה בו החברה
ו/או הנאמן יבקשו למנות נציגות דחופה ביחס לאירועים המפורטים בסעיף
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 17.1לעיל ,כולם או חלקם ,ובמקרה כאמור יפעל הנאמן למינוי וכינוס הנציגות
כאמור בהקדם האפשרי וכמפורט להלן.
 .13.7הנאמן ימנה לנציגות הדחופה את שלושת ( )3מחזיקי אגרות החוב ,אשר למיטב
ידיעת הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי
אגרות החוב ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן
(להלן בסעיף  12זה" :חברי הנציגות") .במקרה בו ,מי מבין אלו ,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 ושרוצים ויכולים לכהן בנציגות הדחופה בר בנציגות
כאמור .ואלו התנאים:
 .13.7.1מחזיק אגרות החוב אינו צד קשור לחברה ואינו מצוי בניגוד עניינים
ביחס למטרת כינוס הנציגות הדחופה ולסמכויותיה בשל קיומו של כל
עניין המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות ומהחזקתו באגרות החוב.
 .13.7.7במהלך אותה שנה קלנדארית ,מחזיק אגרות החוב לא מכהן בנציגויות
דומות של אגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על  12%מסך מתוך
תיק הנכסים המנוהל על ידו.
 .13.7.3היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה ,חדלה להתקיים באחד
מחבריה אחת הנסיבות המנויות בסעיפים  13.7.1ו 13.7.7-לעיל ,תפקע
כהונתו ,והנאמן ימנה חבר אחר במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב
בהתאם לאמור בסעיף  13.7זה.
 .13.3בטרם מינוי חברי הנציגות ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות,
הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים כאמור לעיל וכן בדבר כהונה
בנציגויות נוספות כאמור לעיל .כמו כן ,הנאמן יהיה רשאי לדרוש הצהרה
כאמור מחברי הנציגות בכל עת במהלך כהונתה של הנציגות .מחזיק שלא
ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים או מניעה לכהן
בנציגות .ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים ,הנאמן יבחן את קיומם של
העניינים המנוגדים ,ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי
לפסול את אותו המחזיק מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן יסתמך על
ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית נוספת.
קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.
 .13.2תקופת כהונת נציגות תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הנציגות
בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות כמפורט
בסעיף  13.2להלן .מיד עם מינוי הנציגות הדחופה ולמעט במקרים בהם אי
פרסום מותר על פי הדין ,תפרסם החברה דוח מיידי ובו פרטים אודות מינוי
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הנציגות הדחופה כאמור ,לרבות לעניין זהות חבריה.
 .13.2סמכות הנציגות הדחופה
 .13.2.1לנציגות תהא הסמכות למתן ארכה לחברה לריפוי או לביצוע איזו
מההתחייבויות שבשטר הנאמנות (לרבות ביחס לעילות המהוות עילה
להעמדה לפירעון מיידי) ,לתקופה שלא תעלה על תשעים ( )61ימי עסקים
ו/או קביעה כי הפרה של החברה של איזו מבין התחייבויותיה על פי
שטר הנאמנות הינה הפרה "לא מהותית" ומשכך אינה מהווה עילה
למחזיקי אגרות החוב להעמדה לפירעון מיידי של יתרת קרן אגרות
החוב שבמחזור באותה העת .יובהר ,כי פעילות הנציגות ושיתוף הפעולה
בין חבריה יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור ,וכי לא יועבר
בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור .עוד
יובהר ,כי פרק הזמן שעד למינוי הנציגות לא יהווה עילה למתן ארכה
נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור בסעיף זה לעיל .החליטה הנציגות
הדחופה על מתן ארכה כאמור בסעיף  13.2.1זה ,תהא החלטה סופית
ותחייב את מחזיקי אגרות החוב ,ואולם כל אחד ממחזיקי איגרות החוב
המחזיק בלפחות  2%מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן
איגרות החוב באותה העת יהיה רשאי לזמן אסיפת מחזיקי איגרות
החוב לשם קבלת החלטה לשנות ו/או לבטל את החלטתה של הנציגות
הדחופה בדבר מתן ארכה כאמור לעיל ,ובלבד שההחלטה כאמור של
אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקבל באסיפה מיוחדת ,אשר נתקבלה
(בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית) ברוב של לפחות שבעים
וחמישה אחוזים ( )22%מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה ,למעט
הנמנעים ,ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הרלוונטיות לעניין כינוס
האסיפה ,מועדה ,המניין החוקי והרוב הנדרש המתייחס להחלטה
מיוחדת.
 .13.2.7החליטה הנציגות שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף  13.2.1לעיל,
הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה
יהיה בחלוף לא יותר מאשר שבעה ( )2ימים ממועד זימונה ,ועל סדר
יומה אפשרות מתן ארכה כאמור.
 .13.2.3יובהר ,כי החלטות הנציגות הדחופה לא תפגענה בהחלטות קודמות
שתקבל אסיפת מחזיקי אגרות חוב על פי דין או על פי הוראות שטר זה.
 .13.2.2עם קבלת החלטה בידי הנציגות החברה תפרסם החברה דוח מיידי ובו
פרטים אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור.
 .13.6התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה
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 .13.6.1החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שביכולתה להשיג בקשר לזהות
המחזיקים באגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל
לקבלת המידע כאמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי כל דין.
 .13.6.7בנוסף ,החברה מתחייבת למסור לנציגות את הנתונים והמסמכים
שיידרשו לה באופן סביר לצורך קבלת החלטתה ,וזאת בכפוף למגבלות
הדין ובכפוף להתחייבויות חברי הנציגות הדחופה לשמירה על סודיות.
 .13.6.3החברה תישא בעלויות הסבירות של העסקת מומחים על ידי הנציגות או
מטעמה ,בהתאם להוראות סעיף  73לשטר הנאמנות.
 .13.2אחריות
 .13.2.1הנציגות תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה ,על פי שיקול דעתה
המוחלט ולא תהא אחראית ,או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם,
עובדיהם או יועציהם ,והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם
בזאת ,ביחס לכל טענות ,דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או
נמנעו מלהשתמש בכוחות ,בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על
פי שטר זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט
אם פעלו בזדון או ברשלנות רבתי.
 .13.2.7על פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי
הקבועות בסעיף  72לשטר הנאמנות ,כאילו היו הנאמן.
.12

הוראות כלליות
 .12.1סכום הקרן והריבית משתלמים וניתנים להעברה בלי שים לב לכל זכויות
שביושר או כל זכות קיזוז או תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות בין
החברה לבין מחזיק קודם ,כולל המחזיק המקורי של איגרות החוב.
 .12.7כל מי שנעשה זכאי לאיגרות החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי
פירוק של מחזיק איגרות החוב ,תהיה לו הזכות ,לכשיביא את אותן הראיות
שהחברה תדרוש ממנו מדי פעם בפעם ,להירשם בפנקס כמחזיק איגרות החוב,
או בכפיפות לתנאים המפורטים לעיל בתעודה זו ,להעביר אותן.
 .12.3בעלי איגרות החוב יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על-פי איגרות החוב
ושטר הנאמנות באמצעות הנאמן או על-פי החלטת אסיפה כללית של בעלי
איגרות החוב בדרכים המפורטות באיגרות החוב ובשטר הנאמנות .למרות
האמור לעיל ,היה והנאמן ינהג שלא בהתאם להוראות שטר הנאמנות ואגרת
החוב ,יהיו בעלי החוב רשאים להפעיל את זכויותיהם לרבות על-פי החלטת
האסיפה הכללית.
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.12

ויתור ,פשרה ו/או שינויים בתנאי איגרות החוב
לעניין זה ראו סעיף  72לשטר הנאמנות.

.16

מרשם מחזיקי אגרות החוב
לעניין זה ראו סעיף  78לשטר הנאמנות.

.12

אסיפות כלליות של מחזיקי איגרות החוב
האסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור
בתוספת השנייה לשטר הנאמנות.

.18

קבלות כהוכחה
מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה ,תהווה קבלה חתומה על-ידי מחזיק איגרות
החוב שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הנקוב בקבלה ,אשר נעשה על-
ידי החברה או על-ידי הנאמן ,לפי העניין ,בגין איגרות החוב שבתעודה זו.

.16

החלפת תעודת איגרות החוב
במקרה שתעודת איגרות החוב תתבלה ,תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא
במקומה תעודה חדשה של איגרות החוב ,וזאת באותם תנאים ביחס להוכחה ,לשיפוי
ולכיסוי ההוצאות הסבירות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באיגרות
החוב ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,בתנאי שבמקרה של בלאי ,תעודת איגרות החוב
הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא התעודה החדשה .היטלים וכן הוצאות אחרות
הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה ,ככל שיחולו ,יחולו על המבקש את החלפת
התעודה כאמור.

.71

הודעות
לעניין זה ראו סעיף  76לשטר הנאמנות.

.71

הדין החל וסמכות השיפוט
לעניין זה ראו סעיפים  37ו 32-לשטר הנאמנות.

תוספת שניה לשטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה ז')

1

כנפיים אחזקות בע"מ תוספת שנייה
אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות חוב
בכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה ,כינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב ,אופן ניהולה ותנאים
שונים לגביה ,יהיו כאמור להלן:
.1

זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב
 .1.1הנאמן יזמן אסיפת מחזיקי איגרות חוב בכל עת אם ראה צורך בכך ,או לפי בקשה בכתב של
מחזיקים באגרות החוב המחזיקים לבד או יחדיו לפחות בחמישה אחוזים ( )5%מיתרת הערך הנקוב
של אגרות החוב שבמחזור.
 .1.1אם המבקשים את זימון האסיפה הם המחזיקים של אגרות החוב כאמור ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש
מהחברה שיפוי ,עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.
 .1.1נדרש הנאמן לכנס אסיפה כאמור ,יזמנה בתוך  11ימים מיום שהוגשה לו הדרישה ,למועד שיקבע
בזימון ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ 11-ימים ממועד הזימון;
ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי
הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים .עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את
הסיבות להקדמת מועד הכינוס .על אף כל האמור לעיל ,עם מסירת דרישת החברה לכינוס אסיפה
כאמור יתאמו החברה והנאמן את מועד כינוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.
 .1.1הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה.
 .1.5לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים לפי דרישת מחזיק בתוך המועד האמור בסעיף  1.1לעיל ,רשאי
המחזיק לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך  11ימים ,מתום התקופה לזימון
האסיפה בידי הנאמן ,והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.
הודעה על כינוס אסיפה
 .1.1הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם לפי הוראות פרק ז' 1לחוק ("דיווח אלקטרוני") ותימסר לחברה
על ידי הנאמן לפני הדיווח ובהתאם לקבוע בתקנות.
 .1.1הודעת הזימון תכלול את סדר היום ,ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי
הוראות סעיף  1.11להלן.
 .1.1זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד
לפני מועד כינוסה ("אסיפת התייעצות") .לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה
החלטות.
סדר היום באסיפה
 .1.1הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים ,ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת
מחזיקים לפי סעיפים  1.1לעיל ,וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  1.11לבקשת מחזיק.
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-1 .1.11מחזיק באגרות חוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת
אגרות החוב ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד,
ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור.
 .1.11באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
מקום כינוס אסיפה
 .1.11אסיפת מחזיקים תערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר עליו יודיע הנאמן .הנאמן רשאי
לשנות את מען כינוס האסיפה .החברה תישא בעלויות כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה.
 .1.11כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי איגרות החוב ,תינתן בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
 .1.11החברה רשאית לזמן את מחזיקי אגרות החוב לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב .אם החברה מזמינה
אסיפה כזו ,עליה לשלוח לנאמן הודעה בכתב על המקום ,היום והשעה בהם תתקיים האסיפה וכן על
העניינים שיובאו לדיון בה.
 .1.15לא תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין באסיפה שזומנה כאמור ,אם בשגגה לא ניתנה הודעה
עליה לכל מחזיקי אגרות החוב או שההודעה כאמור לא נתקבלה ע"י כל מחזיקי אגרות החוב
שבמחזור ובלבד שהחברה פרסמה דו"ח מיידי בדבר זימון האסיפה.
 .1.11מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות
או בחוק ניירות ערך ,רשאי בית המשפט ,לבקשת החברה ,מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע
באסיפה או הנאמן ,להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט ,ורשאי הוא לתת
לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון
 .1.11באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד.
יושב ראש
 .1.11יושב הראש של האסיפה יהיה הנאמן או אדם שימונה על ידי הנאמן .אסיפת מחזיקי אגרות החוב
תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש להתחלת הדיון.
מניין חוקי
 .1.11בכפוף לדרישות חוק ניירות ערך בנושא מניין חוקי ,ככל שאינן ניתנות להתניה ובכפוף להוראות
שטר הנאמנות ,באסיפות מחזיקי איגרות החוב יהוו מניין חוקי לפחות שני מחזיקי איגרות החוב
הנוכחים בעצמם או באמצעות בא כוח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרה אחוזים ()11%
מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב באותה עת .על אף האמור ,אסיפת
התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.
 .1.11אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע להתחלת אסיפה כאמור לא יהיה מניין חוקי כאמור ,תידחה
האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד שנקבע לקיום האסיפה המקורית,
או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים באגרות
החוב; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך .באסיפה נדחית
כאמור ,אשר זומנה ביוזמת הנאמן ,שני מחזיקי איגרות החוב הנוכחים בעצמם או על ידי באי כוחם
יהוו מניין חוקי ,ללא התחשבות בערך הנקוב של איגרות החוב שבידיהם .אם זימון האסיפה התבקש
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-1על-ידי מחזיקי אגרות החוב  -יהיה המניין החוקי באסיפה הנדחית מחזיקים באגרות החוב ,אחד או
יותר ,שלהם חמישה אחוזים ( )5%לפחות מזכויות ההצבעה בסדרת אגרות החוב.
 .1.11אגרות חוב המוחזקות על ידי מחזיק שהוא אדם קשור (כהגדרתו בשטר הנאמנות) לא יובאו בחשבון
לצורך קביעת המניין החוקי באסיפה ,וקולותיו של האדם הקשור לא יובאו במניין הקולות בהצבעה
באסיפה.
אסיפה נמשכת
 .1.11אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב
אחד או יותר.
 .1.11אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי ,או הנאמן ,רשאים להחליט על קיום מושב נוסף אשר יתקיים
במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן (להלן" :אסיפה נמשכת").
 .1.11הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה הנמשכת ובלבד
שהודעה כאמור תינתן  11שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה הנמשכת.
 .1.15באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא נתקבלה לגביו
החלטה.
הצבעה באסיפה
 .1.11ההצבעה באסיפה תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד.
 .1.11מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפת מחזיקים בעצמם ,באמצעות באי כוח,
או באמצעות כתב הצבעה .מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים
באגרות חוב במועד שייקבע בהודעה בדבר זימון אסיפת מחזיקים ,ובלבד שמועד זה לא יעלה על
שלושה ימים לפני מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.
 .1.11במקרה בו נקבע ,כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות
החוב ,בהודעה בהתאם להוראות סעיף  11לשטר הנאמנות שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על
דרך של הפניה .הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי ההצבעה באמצעות כתב הצבעה וייתן על
כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  11לשטר הנאמנות.
 .1.11כל הצעת החלטה שתועמד להצבעה תוכרע בדרך של הרמת ידיים ו/או באמצעות כתבי הצבעה,
בהתאם להחלטת הנאמן ועל פי שיקול דעתו לרבות קביעת המועדים להגשת כתבי ההצבעה והארכת
מועדים אלו בהתאם לנסיבות ,בכפוף להוראות הדין .בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב תתנהל
ההצבעה לפי מניין קולות ,כך שכל מחזיק איגרות החוב או בא-כוחו ,יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 1
ש"ח ע.נ .במקרה של מחזיקים במשותף ,יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון
מביניהם בפנקס ,אם בעצמו ואם על ידי שלוח.
 .1.11מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד
הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה ,הכל כפי ראות עיניו.
 .1.11כתב הצבעה שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון
שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה .בהתאם ,יהיה הנאמן
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-1רשאי ,בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין ,לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות
כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים ,וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה
[לרבות באסיפה נדחית שלה] אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת
ההחלטה שעל סדר היום ,ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן ,עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה ,אשר
ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה ,לפי העניין ,כתבי הצבעה מאת מחזיקים
המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית ,לפי העניין.
 .1.11מחזיק אגרות החוב המבקש להשתתף באסיפה יציג בפני החברה או הנאמן (לפי העניין) אישור על
בעלות ,לרבות ייפוי כוח אם אישור הבעלות אינו רשום על שם המשתתף באסיפה ,אשר יועבר לנאמן
עובר למועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן ייפוי הכוח ,אלא אם נקבע אחרת בהודעת זימון האסיפה.
 .1.11החברה לרישומים לא תעשה שימוש בזכויות ההצבעה בשל אגרות החוב הרשומות על שמה בפנקס
מחזיקי אגרות החוב ,וזכויות הצבעה אלו ניתנות למחזיק הלא רשום או למי שיקבע על ידו ,ובלבד
שהמחזיק שאינו רשום קיבל ייפוי כוח להצבעה מהחברה לרישומים.
 .1.11בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת,
ובגין חלק אחר נגד ,ובגין חלק אחר להימנע ,הכל לפי ראות עיניו.
 .1.15הנאמן שישתתף באסיפה ישתתף ללא זכות הצבעה.
 .1.11הכרזת יושב הראש בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה בפרוטוקול האסיפה ישמשו
ראיה לכאורה על עובדה זו.
החלטות
 .1.11אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה ,הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה באסיפת מחזיקים הוא
רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד.
 .1.11במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה.
 .1.11הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח
 .1.11.1כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו
סמכות בכתב כהלכה .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרות החוב .אם הממנה
הוא תאגיד ,ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד ,בצירוף חתימת מורשי
החתימה של התאגיד.
 .1.11.1כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נחתם כתב המינוי ,או העתק מאושר של
ייפוי כוח כזה ,יימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה ,אלא אם נקבע אחרת בהודעה
המזמנת את האסיפה.
 .1.11.1הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם עובר לה
בוטל כתב המינוי או הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה
הרשום של החברה עובר למועד האסיפה הודעה בכתב בדבר הביטול או ההעברה הנ"ל,
הכל לפי העניין.
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-5 .1.11.1הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו ,נושאי משרה בו ,ממלאי תפקיד בו או אדם אחר
שיתמנה על ידו ,אך לא תהיה לו זכות הצבעה.
 .1.11.5החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב
או בכל חלק ממנה ,לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של מחזיקי אגרות החוב.
פרוטוקולים
 .1.11יו"ר האסיפה ידאג לעריכת פרוטוקול של אסיפת מחזיקי איגרות החוב ,ולשמירתו במשרדו הרשום
לתקופה של שבע ( )1שנים ממועד האסיפה ..פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה.
הפרוטוקול ,ככל שנערך בכתב ,ייחתם על ידי יושב ראש האסיפה או על ידי יושב הראש של האסיפה
שהתקיימה לאחריה כל פרוטוקול החתום על ידי יושב ראש האסיפה שבה נתקבלו ההחלטות
והתנהלו הדיונים ,או על ידי יושב ראש האסיפה שהתקיימה לאחריה ,ישמש ראיה לכאורה לעניינים
הרשומים בו ,וכל עוד לא יוכח ההפך ,הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה שכזו תחשב כאילו
נתקבלה כדין.
 .1.11מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן ,ויהיה פתוח לעיון
מחזיקי אגרות החוב ,והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב שביקש זאת.
עניין מנוגד
 .1.11בעת עריכת אסיפת מחזיקי אגרות החוב (בין שזומנה על ידי החברה ,מחזיק או הנאמן) ,יבחן הנאמן
קיומו של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב ,בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין
עניין אחר שלהם ,כפי שיקבע ("עניין מנוגד").
הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק אגרות חוב המבקש המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו ,לפני
ההצבעה ,על עניין מנוגד שלו .הנאמן יסתמך על הצהרות שמחזיקים מסרו לו כאמור לעיל בלבד ולא
יהיה חייב לערוך חקירה או בדיקה נוספת.
 .1.11מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
 .1.11.1מחזיק אשר הנו אדם קשור (כהגדרת מונח זה שטר הנאמנות);
 .1.11.1מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה;
 .1.11.1כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל
דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל
עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת
מחזיקי אגרות החוב .מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-
ידי הנאמן ,יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי
הינו מחזיק בעל עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  11זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק
הינו מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך
אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור
באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה) ,בהתאם להצהרת אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן .כמו
כן ,להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי
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-1לגרוע מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך ,לעניין הגדרת מחזיקי
אגרות חוב בעלי עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד הבחינה
 .1.11בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן בחשבון את
קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים
ניגוד עניינים כאמור ("מחזיקים בעלי עניין מנוגד").
 .1.15על אף האמור בסעיף  1.11לעיל ,פחת סף החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם מחזיקים בעלי עניין
מנוגד ,משיעור של חמישה אחוזים ( )5%מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה ,יביא
הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.
 .1.11לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין ,ויחולו
עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.
 .1.11יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך בנפרד ביחס לכל
החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד יובהר ,כי אין בהכרזה על
מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי ,כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של
אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות
אחרות.
 .1.11הנאמן יבחן את אופן הטיפול הראוי בהצבעותיהם של מחזיקים שביקשו להשתתף באסיפה על פי כל
האמור לעיל ,ובמידת הצורך יפנה לבית המשפט לקבלת הוראות בנושא .כל עוד פעל הנאמן בסבירות
בפנייתו כאמור לבית המשפט ,יהיה הנאמן פטור מאחריות לכל נזק שייגרם כתוצאה מהפנייה לבית
המשפט .פעל הנאמן על פי הכרעת בית המשפט כאמור לעיל  -יהיה הנאמן פטור מכל אחריות בגין
פעולה זו.
הודעת עמדה
 .1.11מחזיק אגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו חמישה אחוזים ( )5%לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות
החוב מאותה סדרה רשאי לפנות בכתב למחזיקים באגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על
מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה (להלן בתוספת זו -
"הודעת עמדה").
 .1.51מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו ,יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת
אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך  11שעות ממועד אותו מושב.
 .1.51באסי פה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות החוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט לעיל
יהיה רשאי כל מחזיק ,באמצעות הנאמן ,לפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של
האסיפה.
 .1.51הנאמן והחברה יהיו רשאים ,כל אחד בנפרד ,לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה
שנשלחה בהתאם לסעיפים  1.11או  1.51לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי אגרות החוב.
 .1.51באסיפות התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.
פגמים בכינוס

תוספת שניה לשטר הנאמנות לאגרות חוב (סדרה ז')

-1 .1.51בית המשפט רשאי ,לבקשת מחזיק ,להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים
שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר
זה.
 .1.55היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה ,לא יהיה רשאי המחזיק שהגיע
לאסיפה ,על אף הפגם ,לדרוש את ביטול ההחלטה.
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בספטמבר "( 2102השטר")

החברה תשלם לנאמן עבור שירותיו כנאמן לסדרת אגרות החוב (סדרה ז') שכר כדלקמן:
 .1תשלום שכר טרחה שנתי בסך של  0₪ 220,,,וזאת החל ממועד ההנפקה בפועל וכל עוד
יהיו אגרות חוב (סדרה ז') 0שטרם נפרעו 0במחזור.
 .2כל אימת שתבוצע 0לאחר ההנפקה המקורית של סדרת אגרות החוב (סדרה ז') 0הנפקה
של אגרות חוב נוספות מאותה הסדרה 0או שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת0
ישולם לנאמן שכר טרחה חד פעמי של  ₪ 1,0,,,בגין כל הרחבה כאמור.
 .3כן ישולם לנאמן 0בגין פעולות מיוחדות במסגרת תפקידו כנאמן 0לרבות (א) עבודה
הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך
בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידיו כנאמן סביר 0בשל שינוי בדין ו/או בהוראות
החוק (לרבות אך לא רק 0תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים  2,ו 21 -לחוק) ו/או
התקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על הנאמן 0לפיהם יידרש הנאמן לביצוע
פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים; (ב) פעולות הנובעות מהפרה של שטר
הנאמנות ו/או בגין פעולת שעליו לבצע בקשר עם העמדת איגרת החוב לפירעון מיידי
ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב להעמיד את אגרות החוב
לפירעון מיידי לרבות כל הנובע מכך; (ג) פעולות מיוחדות שיידרש לבצע או שיהיה עליו
לבצע 0לצורך מילוי תפקידיו על-פי שטר הנאמנות ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי
איגרות החוב ולשם הגנה עליהן 0לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב  -שכר
נוסף בסך של 0,, -ש"ח לשעת עבודה.
 .4בגין כל אסיפה כללית של בעלי המניות של החברה בה ניטול חלק 0לרבות נוכחות
הנאמן באסיפה שלא נפתחה עקב העדרו של מניין חוקי ישולם לנאמן שכר טרחה נוסף
בסך של  0,,ש"ח לאסיפה.
 .2בנוסף יהיה זכאי הנאמן להחזר בגין הוצאות הכיס הסבירות שיוצאו על ידו במסגרת
הנאמנות.
 .0לכל הסכומים הנקובים לעיל יתווסף מע"מ כחוק.
 .7כל הסכומים דלעיל יהיו צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד הנפקת הסדרה0
ובכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכום הנקוב בנספח זה.
 .8שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות אף אם מונה כונס נכסים לחברה
(או כונס נכסים ומנהל) 0או אם הנאמנות תנוהל בהשגחת בית המשפט .במידה ופקעה
או נסתיימה כהונת הנאמן 0לא יהיה זכאי הנאמן לתשלום שכר טרחתו החל מיום
פקיעת/סיום הכהונה .במידה וכהונת הנאמן פקעה או נסתיימה במהלך שנת נאמנות
יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן לאגרות החוב
(האמור לא יחול לגבי שנת הנאמנות הראשונה).
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 .9במקרה של ביטול הנפקה של סדרת אגרות החוב או דחייתה (לתקופה של  3חודשים או
יותר) 0לאחר שכבר בוצעה עבודה בקשר עם גיבוש המסמכים הקשורים בנאמנות ו/או
השתתפנו בדיונים עם רשות ניירות ערך 0ישולם שכר בתעריף של  ₪ 0,,לשעה 0בהתאם
לדו"ח מפורט שנמציא לחברה לרבות החזר הוצאות נסיעה (התשלום על פי פסקה זו
לא יהא מותנה בהנפקת אגרות החוב בפועל או בחתימה על שטר נאמנות).
 .1,כל הסכומים הנקובים דלעיל 0ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות
החוב.
 .11כל הסכומים הנקובים בנספח זה ישולמו לנאמן בתוך  3,ימי עסקים מיום משלוח
הדרישה לתשלום בגינם.
 .12הסכומים הנקובים בהצעה זו מבוססים על ההנחה כי אגרות החוב (סדרה ז') יונפקו
ללא בטחונות 0בכל מקרה אחר יסוכם שכר טרחת הנאמן בהתאם להיקף השעות
שיידרש להקדיש לנאמנות בהתאם.
 .13במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או
תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או
שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו /או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר
הנאמנות 0אם וככל שאלו יהיו 0והחברה לא עשתה כן 0הנאמן יהיה רשאי לשלם את
מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור בסעיף  1,ו 11-לשטר0
ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.
 .14מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 32ב(א )1או 32יד(ד) לחוק
ניירות ערך 0יישאו מחזיקי אגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה
כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר
ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.
נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש
מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתנאי שטר הנאמנות
והעברתו ע"י החברה ישירות לנאמן.
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הנדון :דירוג לאג"ח
הרינו להודיעכם כי  S&P Maalotקבעה ביום  30לנובמבר  , 2017דירוג של  ilA-לאגרות חוב חדשות שיונפקו
לציבור באמצעות הרחבת סידרה ז' ע"י כנפיים אחזקות בע"מ (להלן :ה"חברה") בסך כולל של עד  57מיליון  ₪ע.נ.
(להלן :ה"דירוג").
בהתייחס לזאת ,ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאגרות החוב סדרה ז' נקבע ,בין היתר ,על סמך טיוטת דוח הצעת
המדף מיום  29בנובמבר( 2017 ,להלן" :טיוטת דוח הצעת המדף") ,ועל בסיס מבנה ההנפקה ומטרת ההנפקה
שמסרתם לנו.
בכל מקרה בו דוח הצעת המדף הסופי יכלול שינויים במבנה ההנפקה,במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים לעומת
הנוסח של טיוטת דו"ח הצעת המדף ,או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג
בכל דרך שהיא ,שומרת  S&P Maalotאת הזכות לדון שנית בנושא ולתקן את הדירוג האמור (להלן :ה"שינויים
ו(ה)תוספות") .אי לכך נבקשכם להודיענו ולהעביר אלינו בכתב פרטים בדבר כל השינויים והתוספות .הדירוג
הנ"ל מותנה בקבלת אישור מכם בכתב לפני פרסום דוח הצעת המדף כי דוח הצעת המדף אינו כולל שינויים
ותוספות כלשהם.
תוקף הדירוג הינו  60יום מיום מועד מכתב זה ,דהינו ,עד ליום  30בינואר  .2017על החברה להימנע מלכלול את
הדירוג בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
בכפוף לאמור לעיל ,אנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו בדו"ח הצעת המדף .
מובהר כי לצורך קביעת הדירוג S&P Maalot ,בוחנת את טיוטת דוח הצעת המדף בלבד ,ואינה בוחנת מסמכים
נוספים הקשורים להנפקה ,לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דוח הצעת המדף.
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כנפיים אחזקות בע"מ

הנפקה חדשה

מתן דירוג ' 'ilA-להנפקת איגרות חוב חדשות בהיקף של עד 57
מיליון  ₪ע.נ.
 S&Pמעלות מודיעה בזאת על דירוג ’ ‘ilA-לאיגרות חוב בהיקף של עד  57מיליון  ₪ע.נ ,שיונפקו על ידי כנפיים אחזקות בע"מ ()ilA-/Positive
באמצעות הרחבת סידרה ז'.
ההנפקה מיועדת לרכישת איגרות החוב הקיימות (סדרה ה') במסגרת הצעת רכש חליפין.
לפרטים נוספים אודות הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות ,ראו דוח דירוג מ 1-באוקטובר.2017 ,
פרטים כלליים (נכון ל 30-בנובמבר)2017 ,
כנפיים אחזקות בע"מ
דירוג(י) המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך

ilA-\Positive

דירוג(י) הנפקה
חוב בכיר מובטח
סדרה ה

ilA-

חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה ז

ilA-

היסטוריית דירוג המנפיק
דירוג מקומי  -טווח ארוך
אוקטובר 2017 ,01
מרץ 2014 ,20
דצמבר 2011 ,11
ספטמבר 2010 ,07
אפריל 2009 ,27
נובמבר 2008 ,19
פברואר 2008 ,05

ilA-/Positive
ilA-/Stable
ilA-/Negative
ilA-/Stable
ilA-/Negative
ilA/Watch Neg
ilA/Stable

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

17:31 30/11/2017
17:31 30/11/2017
החברה המדורגת
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כנפיים אחזקות בע"מ

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

 3׀  30בנובמבר2017 ,

www.maalot.co.il
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ספח ג'  -הודעת קיבול של מחזיק לא רשום
לכבוד:
כפיים אחזקות בע"מ
באמצעות _____________)חבר הבורסה(

א.ג,..

הדון :אגרות חוב )סדרה ה'( של כפיים אחזקות בע"מ )להלן" :החברה"(
הי מתייחס לדוח הצעת מדף )המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין( שפרסמה החברה ביום  30בובמבר
") 2017דוח הצעת המדף"( לפיו הציעה החברה לרכוש עד  56,562,171ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'(
של החברה ,בתמורה להקצאת אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה באופן ובכמות המתוארים בדוח הצעת
המדף )"הצעת רכש החליפין"(.
הואיל והי הבעלים והמחזיק באמצעותכם ,בפיקדון מס' ___________ המתהל בסיף מס' _________
של ______________ בע"מ ,ב __________ -ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'(;
והואיל וברצוי להיעות להצעת רכש החליפין ,הכל כמפורט להלן;
 .1הריי להודיעכם בזאת כי הי עה להצעת רכש החליפין בגין ___________ 8ש"ח ע ..אגרות חוב
)סדרה ה'( של החברה.
 .2בהודעתי זו יש לראות הודעת קיבול של מחזיק לא רשום כמשמעה בסעיף  6.8.1לדוח הצעת המדף
והתחייבות להעברת אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל.
 .3אי מצהיר ומתחייב בזאת כי אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל קיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,עיכבון או
זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו ,וכי אגרות החוב )סדרה ה'( תהייה
במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.
 .4אי מתחייב שלא להקות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב )סדרה ה'( המועברות וכי לא אעשה
בהן כל דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד ובמועד העברתן על שם
החברה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתו בדוח הצעת המדף.
 .5את התמורה בגין אגרות החוב האמורות ,א להעביר לחשבוי המצוין לעיל.
 .6ידוע לי ,כי על רווח ההון בגין החלפת אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל ,ככל שייווצר ,חלה חובת יכוי מס
במקור מהתמורה ,בהתאם לתקות מס הכסה )יכוי מתשלומים בעד שירותים או כסים( ,התשל"ז-
.1977

8

יש להשלים כאן את הכמות המירבית של אגרות חוב )סדרה ה'( של החברה ,אשר בגיה יתת הודעת הקיבול,
קרי  -מלוא כמות אגרות החוב )סדרה ה'( שבפיקדוות יירות הערך ה"ל או כמות קטה יותר ,לפי החלטת
המחזיק.
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סעיף  6זה יחול רק לגבי מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( שימסרו הודעת קיבול כאמור ,בלבד.
 .7ידוע לי כי כוות הצהרתי כאמור לעיל היה תאי מוקדם לרכישת אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל על ידי
החברה ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש שבדוח הצעת המדף.

__________________
)שם מלא(

__________________
)חתימה(
__________________
)מספר ת.ז/.מספר חברה(
_________________
)כתובת(
_________________
תאריך
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ספח ד'  -הודעות קיבול של חבר בורסה
לכבוד:
כפיים אחזקות בע"מ
באמצעות שרותי בורסה והשקעות בישראל אי.בי.אי .בע"מ )להלן" :רכז ההצעה"(
א.ג,..
הדון :אגרות חוב )סדרה ה'( של כפיים אחזקות בע"מ )להלן" :החברה"(
הו מתייחסים לדוח הצעת מדף )המהווה גם מפרט הצעת רכש חליפין( שפרסמה החברה ביום  30בובמבר
") 2017דוח הצעת המדף"( לפי הציעה החברה לרכוש עד  56,562,171ש"ח ערך קוב אגרות חוב )סדרה ה'(
של החברה ,בתמורה להקצאת אגרות חוב )סדרה ז'( של החברה באופן ובכמות המתוארים בדוח הצעת
המדף )"הצעת רכש החליפין"(.
 .1קיבלו בסה"כ ______ הודעות קיבול המתייחסות להודעות ממחזיקים של אגרות חוב )סדרה ה'(
של החברה ,המבקשים להחליף בהפקה ,בסה"כ __________ ,אגרות חוב )סדרה ה'(;
 .2מצורפת להודעה זו טבלה המפרטת את כמות אגרות החוב )סדרה ה'( שאליהן התייחסו הודעות
הקיבול שתקבלו אצלו.
בהודעתו זו יש לראות הודעת קיבול של חבר בורסה כמשמעה בסעיף  6.8.4למפרט ,והתחייבות להעברת
אגרות החוב )סדרה ה'( שלהעברתן מתייחסות הודעות הקיבול שתקבלו כאמור בסעיף  1לעיל ,וכן הצהרה
שאגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל קיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי
כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו ,וכן כי אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל תהייה במצבן זה במועד העברתן
על שם החברה על פי דוח הצעת המדף.
הריו מתחייבים שלא להקות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב )סדרה ה'( המועברות ושלא לעשות
בהן כל דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד ובמועד העברתן על שם החברה
ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתם בדוח הצעת המדף.
ידוע לו כי כוות הצהרתו כאמור היה תאי מוקדם לרכישת אגרות החוב )סדרה ה'( ה"ל על ידי החברה
ותשלום תמורתן על פי הצעת הרכש.
את אגרות החוב )סדרה ז'( המהוות את התמורה בגין אגרות החוב )סדרה ה'( א להעביר לחשבוו במסלקת
הבורסה.

___________________
שם חבר הבורסה

_____________________
מס' חבר הבורסה
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כמות אגרות החוב )סדרה ה'( המועברות
מס' הודעות המתייחסות
לכמות אגרות החוב )סדרה ה'(
*

כמות אגרות החוב )סדרה ה'(

סך הכל**

שאליהן התייחסו הודעות הקיבול

.1
.2
.3
.4
.5
.6
*

מספר זה מתייחס לסך כל ההודעות שתקבלו ,אשר התייחסו לכמות מסוימת כלשהי של אגרות חוב
הרלווטיות .לדוגמה ,אם תקבלו בסה"כ  10הודעות המתייחסות ,כל אחת ,להחלפה של 1,000
אגרות חוב ,יופיע בטור זה המספר "."10

**

הכווה למספר ההודעות שתקבלו ,אשר התייחסו לכמות מסוימת של אגרות חוב האמורות ,אותה
מבקשים להחליף ,במכפלת הכמות.
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ספח ה'  -מכתב הסכמה של רואה החשבון המבקר

תאריך 30:בנובמבר2017 ,
לכבוד
הדירקטוריון של כנפיים אחזקות בע"מ )להלן" :החברה"(
אבא הלל סילבר 12
רמת גן
ג.א.נ,.
הנדון :דוח הצעת מדף של כנפיים אחזקות בע"מ המיועד להתפרסם בחודש נובמבר2017 ,
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה )לרבות בדרך של הפנייה( בדוח הצעת המדף שבנדון של הדוחות שלנו המפורטים להלן:

 .1דוח רואי החשבון המבקרים מיום  31במרץ  2016על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .2דוח רואי החשבון המבקרים מיום  31במרץ  2016על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום
 31בדצמבר .2015
 .3דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  31במרץ  2016על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר  2015ו 2014 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2015
 .4דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31למרץ
 2016ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 .5דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  31במאי  2016על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  31למרץ  2016ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך.
 .6דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  23באוגוסט  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
ליוני  2016ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .7דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  23באוגוסט  2016על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  30ליוני  2016ולתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .8דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  29בנובמבר  2016על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
לספטמבר  2016ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

 .9דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  29בנובמבר  2016על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  30לספטמבר  2016ולתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .10דוח רואי החשבון המבקרים מיום  26במרץ  2017על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים  31בדצמבר
 2016ו 2015-ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2016
 .11דוח רואי החשבון המבקרים מיום  26במרץ  2017על ביקורת של רכיבי בקרה פנימית על דיווח כספי של החברה ליום
 31בדצמבר .2016
 .12דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  26במרץ  2017על מידע כספי נפרד לפי תקנה 9ג' לתקנות ניירות ערך
)דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר  2016ו 2015 -ולכל אחת משלוש השנים בתקופה
שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2016
 .13דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  25במאי  2017על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום  31למרץ
 2017ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה באותו תאריך.
 .14דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  25במאי  2017על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד' לתקנות
ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  31למרץ  2017ולתקופה של שלושה חודשים שהסתיימה
באותו תאריך.
 .15דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  17באוגוסט  2017על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
ליוני  2017ולתקופות של שישה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .16דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  17באוגוסט  2017על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  30ליוני  2017ולתקופות של שישה ושלושה
חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .17דוח סקירה של רואי החשבון המבקרים מיום  30בנובמבר  2017על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה ליום 30
לספטמבר  2017ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.
 .18דוח מיוחד של רואי החשבון המבקרים מיום  30בנובמבר  2017על סקירת המידע הכספי הנפרד לפי תקנה 38ד'
לתקנות ניירות ערך ) דוחות תקופתיים ומיידיים( ,התש"ל 1970 -ליום  30לספטמבר  2017ולתקופות של תשעה
ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

הננו מסכימים שמכתב הסכמה זה ייכלל בדוח הצעת המדף שבנדון.
בכבוד רב,
בריטמן אלמגור זהר ושות'
רואי חשבון
Member of Deloitte Touche Tohmatsu Limited

