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השלמת הפרטים הנדרשים  – הודעה על פדיון מוקדם מותנה של אגרות החוב )סדרה א'(הנדון: 
 על פי הוראות התוספת הראשונה לשטר הנאמנות של אגרות החוב )סדרה א'(

( בדבר כוונת 2017-01-098515 :)אסמכתא 12.11.2017מיום של החברה בהמשך לדיווח המיידי 
או מלא( של אגרות החוב )סדרה א'( שהנפיקה החברה, מותנה החברה לבצע פדיון מוקדם )חלקי 

ואשר האמור בו מובא כאן  בהשלמת הנפקה לציבור של אגרות חוב חדשות )סדרה ג'( של החברה
, מתכבדת החברה לפרסם דוח משלים משלים בקשר עם ביצוע "(הדוח הקודם)"על דרך ההפניה 

לשטר  9.2ה, בהתאם להוראות סעיף הפדיון המוקדם לאגרות החוב )סדרה א'( של החבר
 , כדלקמן:ולהתחייבות החברה במסגרת הדוח הקודם הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'(

יבוצע פדיון מוקדם מלא ביוזמת החברה של אגרות החוב )סדרה א'( של  24.12.2017ביום  .1
, החברהאגרות חוב חדשות )סדרה ג'( של החברה, אשר הותנה בהשלמת הנפקה לציבור של 

 "(.הפדיון המוקדםכמפורט בדוח הקודם )"

השלימה החברה את הנפקת אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה לציבור,  4.12.2017ביום  .2
-2017-01)אסמכתא:  4.12.2017כמפורט בדיווח החברה בדבר תוצאות הנפקה מיום 

108697 .) 

 :היקף הפדיון המוקדם .3

ש"ח  336,685,000 אגרות החוב )סדרה א'( בסך שלשל מלא החברה תבצע פדיון מוקדם  .3.1
 ש"ח בגין קרן וריבית. 416,967,538.25 ע.נ. ובסכום כולל של

 .ש"ח 336,685,000סכום הקרן שייפדה בפדיון המוקדם הינו  .3.2

בגין סכום הקרן  הריבית עבור הפדיון המלא,סכום הריבית שנצברה, כולל תוספת  .3.3
 .ש"ח 80,282,538.25לעיל, עד למועד הפדיון המוקדם הוא  3.2האמור בסעיף 

שיעור הריבית ותוספת הריבית עבור הפדיון המלא שישולם בפדיון המוקדם, מחושב  3.4
 .23.845%לגבי היתרה הבלתי מסולקת הינו 

 הבורסה.וכה מס במקור, כדין, על ידי חברי מתשלומי הפדיון המוקדם י .4
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ה כל התחייבויותיה (, תסתיימסדרה א'עם ביצוע הפדיון המוקדם המלא של אגרות החוב ) .5
אמן. כמו כן, עם הפדיון המוקדם, וה )סדרה א'( של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

 .'(אלטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  נויתש יםאמן לשחרור השעבודהחברה תפעל מול ה

 דולר מיליון 7.6-כ של בסך חשבונאי הפסד החברה תרשום, כאמור המוקדם הפדיון בגיןיצוין, כי 
 חשבונאי בדווח תכיר החברה במקביל אך, והפסד רווח לדוח ייזקף אשר, 1(ח"ש מיליון 27-כ)

 שותפות -( 1992) נפט חיפושי לרציו שהעומדה ההלוואה של מוקדם פדיון בגין זהה בסכום
 2'(.א סדרה) החוב אגרות עם בקשר, בחברה השליטה בעלת, מוגבלת
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 ליגד רוטלוי, יו"ר ידי על

 

 

                                                      

 .זה דיווח במועד הידוע הדולר לשער בהתאם  1

כפי  31.12.2016התקופתי של החברה ליום בדוח  4לפרטים אודות הסכם ההלוואה האמור ראו ביאור   2

 .אשר האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה(, 2017-01-034050אסמכתא: ) 30.3.2017שפורסם ביום 
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