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 2018בינואר  9

 

 
MDG Real Estate Global Limited 

 "החברה"(: להלן) 
 
 

 מדף הצעת דוח
 

 20161 באוגוסט 25תאריך  נושא, 2016 באוגוסט 24שפורסם ביום מדף של החברה העל פי תשקיף 

, ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות (״התשקיף״ או ״תשקיף המדף״)

למסחר  ולרישום להנפקה, החברה מתכבדת לפרסם בזאת דוח הצעת מדף 2005-ערך(, התשס"ו

 להלן המפורטים ערךה ניירות של"( הבורסהאביב בע"מ )להלן: "-ערך בתל לניירותבבורסה 

 "(.מדף הצעת דוח)להלן: "

 

 אלא, המדף בתשקיף להם שניתנה המשמעות בו המובאים למונחים תיוחס זה מדף הצעת בדוח

 .אחרת המדף הצעת בדוח צוין כן אם

 

 הנאמן .1

, עימו 2("הנאמן")להלן:  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מהנאמן לאגרות החוב )סדרה ג'( הוא 

 'א נספחכ"ב המצ, 2017 בדצמבר 6התקשרה החברה בשטר נאמנות שנערך ונחתם ביום 

 .("הנאמנות שטר": יחדיו )להלן לדוח הצעת המדף

 .זה"ח לדו 12סעיף  ראואודות הנאמן  לפרטים

 

 המוצעים הערך ניירות .2

 אחת כל.נ. ע"ח ש 1 בנות, שם על רשומות, ('ג סדרה)חוב  אגרות"ח ש 31,237,000 עד .2.1

 הרחבת של בדרך לציבור המוצעות"(, החוב אגרות" או" ('ג סדרה)החוב  אגרות)להלן: "

 פי על, אשר נרשמה לראשונה למסחר בבורסה שבמחזור'( סדרה ג) החוב אגרות סדרת

, מכוח תשקיף 2017 בדצמבר 11 ביום שתוקן כפי, 2017 בדצמבר 6דוח הצעת מדף מיום 
                                                           

 .2016-01-109384 אסמכתא' מס  1
2

 להלן פרטי ההתקשרות של רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ:  
-עו"ד מיכל אבטליון -, איש הקשר אצל הנאמן 03-6289222  -, פקס 03-6389200 -, תל אביב, טלפון 14רחוב יד חרוצים 

 . michal@rpn.co.ilראשוני, דואר אלקטרוני: 
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 ."(הראשוןדוח הצעת המדף " )להלן: מדףה

 31 ביוםלא שווים  שנתיים תשלומים( 5) בחמישה נה'( תיפרעסדרה גקרן אגרות החוב ) .2.2

 באופן 2024עד  2022וכל אחת מהשנים  2020 עד 2019 מהשנים אחת כל שלבאוקטובר 

 אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 10%( התשלומים הראשונים יהווה 2אחד משני ) שכל

 הכולל הנקוב ערכן מקרן 25%)סדרה ג'(, כל אחד משני התשלומים הבאים יהווה  החוב

 של הכולל הנקוב ערכן מקרן 30%)סדרה ג'( והתשלום האחרון יהווה  החוב אגרות של

 ותשלום 2019באוקטובר  31)סדרה ג'(. תשלום הקרן הראשון ישולם ביום  החוב אגרות

כי אגרות החוב אינן צמודות למדד  יובהר. 2024 באוקטובר 31 ביום ישולם האחרון הקרן

'( שבמחזור סדרה גאגרות החוב )היתרה הבלתי מסולקת של קרן או למטבע כלשהו. 

)בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג  5.90% לריבית שנתית בשיעור קבוע ש נושאת

 5.3-ו 5.2 בסעיפים כמפורט/או אי עמידה בהתניות פיננסיות ואגרות החוב )סדרה ג'( 

ת הריבית על יתר לשטר הנאמנות וכן בכפוף להתאמה בגין ריבית פיגורים ככל שתחול(.

 30בשנה, בימים  פעמייםהקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה ג'( תשולם 

, 3)כולל( 2024באוקטובר  31עד ליום  2018 באפריל 30באוקטובר החל מיום  31-באפריל ו

שולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה יהריבית ש שיעור

 תקופת של התשלוםהתקופה המתחילה ביום  ( )קריהראשוןכהגדרתה בדוח הצעת המדף 

ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום  הקודמתהריבית 

 .(2.95%)קרי,  2כשיעור הריבית השנתית חלקי  יחושבתחילתה( 

 288,762,384 הינו'( שבמחזור סדרה גאגרות החוב )הכולל של  הסךלמועד דוח זה,  נכון .2.3

סדרה תסתכם כמות אגרות החוב ) ,ביצוע מלוא ההקצאה על פי דוח זה בהנחת .ש"ח ע.נ.

 '(.סדרה גש"ח ע.נ. אגרות חוב ) 319,999,384 '( שבמחזור לסך כולל שלג

זהים לתנאי אגרות החוב  זה הצעה דוח פי על'( המוצעות סדרה גתנאי אגרות החוב ) .2.4

אגרות )להלן: "הראשון המדף הצעת דוחפי אשר הוצעו על במחזור  הקיימות'( סדרה ג)

. דינן של אגרות החוב האמורות )ממועד הקצאתן(, יהיה כדין אגרות "(החוב המקוריות

אגרות )להלן בס"ק זה: " זה בדוח'( המוצעות סדרה ג. אגרות החוב )המקוריותהחוב 

חת לכל דבר וענין ביחד עם אסדרה "( תהוונה, החל ממועד הוצאתן, החוב החדשות

ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל אגרות החוב החדשות. אגרות  המקוריותאגרות החוב 

החוב החדשות תעמודנה בדרגת ביטחון שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן ובינן לבין אגרות 

 .החוב המקוריות בלי זכות בכורה או עדיפות לאחת על פני האחרת

 ראו( 'סדרה גת החוב )דירוג אגרו משינוי כתוצאהבדבר התאמת שיעור הריבית  לפרטים

  .הנאמנות לשטר 5.2 בסעיף

בדבר התאמת שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיננסיות ראו  לפרטים

 הנאמנות.  לשטר 5.3 בסעיף

 מוקדם לפדיון ('סדרה ג) החוב איגרות את ביוזמתה להעמיד רשאית תהא החברה .2.5

                                                           
3

לא יהיה זכאי לתשלום בגין הרלבנטיים מובהר כי מי שאינו נמנה על מחזיקי אגרות החוב באיזה ממועדי התשלום   
 התקופה שהתחילה לפני אותו מועד.



3 

 .זה מדף הצעת לדוח 4.8  בסעיף כמפורט

 .זה מדף הצעת לדוח 8אודות דירוג ניירות הערך המוצעים ראו סעיף  לפרטים .2.6

 

 הצעת ניירות הערך  אופן .3

מוצעות לציבור בדרך של הצעה  ('ג סדרה) חובה אגרות של.נ. ע"ח ש 31,237,000 עד .3.1

 2007-אחידה, כאמור בתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, התשס"ז

של מכרז על  בדרך"( היחידות)להלן: " יחידות 31,237-ב(, "לציבור הצעה"תקנות )להלן: 

 :כדלקמן הינם ומחירה יחידה כל הרכב"(. המכרז)להלן: " היחידה מחיר

 '(סדרה גע.נ. אגרות חוב )ש"ח  1,000

 "חש 1,010  הנקוב מערכן %101 -ל השווה מזערי במחיר

 "חש 1,010     ליחידה מחיר"כ סה

 

 (."המזערי"המחיר "ח ליחידה )להלן: ש 1,010 -מ יפחת לא במכרז שיקבע היחידה מחיר

להגיש ניתן ב' להלן.  לנספח 1.2.2לפרטים בדבר אופן הזמנת מספר יחידות ראה בסעיף 

כל  ' להלן.ב לנספח 1.2.4סעיף ב ראו לפרטים הזמנות לרכישת יחידות שלמות בלבד.

 יפחתו, אשר לא ליחידה שונים במחיריםשלוש הזמנות  עדמזמין יהיה רשאי להגיש 

 1,013"ח, ש 1,012"ח, ש 1,011 דהיינו "חש 1 של מחירוזאת במדרגות  ,המזערי מהמחיר

הנקוב בהזמנה, שאינו שווה לאחת  מחיר. "(מחירה מדרגות: "להלן) הלאה וכן"ח ש

 . מטההקרובה כלפי  המחיריעוגל למדרגת , המחיר ממדרגות

כל מזמין ייחשב כאילו התחייב בהזמנתו  .חוזרות בלתי הינן היחידות לרכישת ההזמנות

לרכוש את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית להזמנתו בהתאם 

לתנאי דוח ההצעה, וייחשב כמחויב לשלם את מלוא תמורת היחידות, לפי העניין, שהוא 

 .ההצעה דוחיהיה זכאי לקבלן בהתאם לתנאי 

לפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא יהיו אחראים וחייבים כחברי הבורסה 

 התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

תקופה להגשת הזמנות לרכישת היחידות המוצעות לציבור במסגרת המכרז תחל ביום ה .3.2

 עם או, 09:00בשעה "( הבקשות הגשת יום" או" המכרז יום)להלן: " 2018 בינואר 10, 'ד

( 7, אך לא לפני תום שבע )17:00בשעה  ותסתיים באותו יום אוחר,המ לפי זה דוח פרסום

 מועד)להלן " ( שעות מסחר לפחות ממועד פרסומו של דוח זה5שעות ומתוכן חמש )

 ."(החתימות רשימת סגירת

 אביב תל 38 הלוי יהודהמרחוב מרחוב "מ, בע לישראל דיסקונט בנקההנפקה יהיה  רכז .3.3

 "(. ההנפקה רכז)להלן: "

 סניפי באמצעות או ההנפקה רכז באמצעות לחברה תוגשנה יחידות לרכישת בקשות
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 סגירת ממועד יאוחר לא"(, בורסה חברי)להלן: " בבורסה אחרים חברים או בנקים

 שתוגש בקשה כל. הבורסה חברי אצל להשיג ניתן אותם טפסים גבי על החתימות רשימת

 הבורסה חברי ידי על תתקבל אם יום באותו כמוגשת תחשב המכרז ביום בורסה לחברי

 רכז לידי הבורסה חברי ידי על שתועבר ובתנאי החתימות רשימת סגירת למועד עד

לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת  עד ההנפקה רכז ידי על ותתקבל ההנפקה

 .החתימות

'( המוצעות, הליכי גסדרה לפירוט נוסף אודות הגשת הבקשות לרכישת אגרות החוב ) .3.4

המכרז, פרסום תוצאות ההנפקה, תשלום התמורה בגין היחידות שההזמנות בגינן נענו 

)הגשת הבקשות בשלב המכרז(,  1.2סעיפים  וורישום אגרות החוב למסחר בבורסה, רא

(, הקצאת היחידות למבקשים אופןבמכרז ו היחידה מחירקביעת ) 1.4)הליכי המכרז(,  1.3

 .המדף תלדוח הצע לנספח ב'( תעודות) 1.7-המיוחד והקצאת היחידות( ו)החשבון  1.5

 .בחיתום מובטחת אינה המדף הצעת דוח פי על הערך ניירות הצעת .3.5

, משרד עורכי דין אמריקאי, Pepper Hamilton LLP, כי בנוסף לחוות דעת של יצוין .3.6

אותה המציאה החברה לבורסה במסגרת פרסום תשקיף המדף, החברה המציאה 

, Pepper Hamilton LLPלבורסה, בסמוך לפני פרסום דוח הצעת מדף זה, חוות דעת של 

 U.S. Securitiesעל פיה ההצעה על פי דוח הצעת מדף זה פטורה מדרישות הרישום על פי 

Act of 1933 ל 904ן כי בהתאם לסעיף וכ-Regulation S ניירות ערך אשר יוצעו על פי ,

  דוח הצעת מדף זה יהיו ניתנים למכירה חוזרת בבורסה על ידי כל אדם.

בישראל בלבד ולא נעשית הצעת המדף תיעשה  דוחיודגש כי ההצעה לציבור על פי  .3.7

בהתאם לפטור , כל זאת Regulation S-כהגדרתם ב U.S. Persons-בארה"ב ו/או ל

האמריקאי. כל רוכש של ניירות הערך  Securities Act-מדרישות הרישום על פי ה

ייחשב כמי שהצהיר כי הוא תושב ישראל, כי אינו הצעת המדף  דוחשמוצעים על פי 

U.S. Person  וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבורU.S. Person  ו/או אדם

רה"ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את ניירות הערך הנמצא בארה"ב, כי לא שהה בא

" distributionהאמורים וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם כוונה לבצע "

 בארה"ב )כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים(. 

להלן( התחייבו שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על  11כל המפיצים )כהגדרתם בה"ש  .3.8

 .US Person-ידי מי מטעמם תבוצע בישראל בלבד ולא ל ידיהם או על

 4מאיי הבתולה הבריטיים COLLAS CRILLלחוות דעת של משרד עורכי דין  בהתאם .3.9

)מדינת התאגדותה של החברה(, אשר הוגשה לבורסה: דיני איי הבתולה הבריטיים 

ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך 

המוצעים בדוח הצעה זה לציבור בישראל, את רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים 

בהם בבורסה, וניירות הערך המוצעים על  על פי דוח הצעה זה בבורסה ו/או את המסחר

פי דוח הצעה זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא 

                                                           
4
 .1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח3)ב()17יודגש כי מכתב זה אינו בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף   
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מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה, למעט 

שהחברה אינה רשאית להנפיק ניירות ערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק 

 )כפי שתוקן(. Securities and Investment Business Act (2010)ברישיון על פי 

בעניין זה  COLLAS CRILLלפרטים נוספים ראו גם בחוות הדעת של משרד עורכי דין 

 להלן. 13ותרגומה לעברית המצ"ב בסעיף 

 זה מדף הצעת דוח פי על לציבור המוצעות'( סדרה ג) החוב אגרות תנאי .4

 באגרות שהחזיק למיהתשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב )סדרה ג'(, ישולמו  .4.1

 למועד קדמו אשר)כולל(  2024עד  2022-ו 2020 עד 2019 בשניםבאוקטובר  19החוב ביום 

. התשלומים על חשבון הריבית האחרון התשלום למעט, הרלוונטי התשלום של פירעונו

 18 ביום'( ג סדרהאגרות החוב )ב שהחזיק למיבגין אגרות החוב )סדרה ג'( ישולמו 

 ביום שחל לתשלום ביחסבאוקטובר ) 19-ו (באפריל 30 ביום שחל לתשלום ביחס)באפריל 

 .האחרון התשלום למעט)כולל(,  2024 עד 2018כל אחת מהשנים  של(, באוקטובר 31

התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב )סדרה ג'( 

( במשרדה הרשום של 2024באוקטובר  31לידי החברה במועד התשלום האחרון )קרי 

החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר 

 .האחרון( ימי עסקים לפני מועד התשלום 5מחמישה )

למועדי  הקובעים מהמועדיםעל מחזיקי אגרות החוב באיזה  נמנהמובהר כי מי שאינו 

 שהתחילה לפני אותו מועד. התקופהלא יהיה זכאי לתשלום בגין  לעיל כאמור התשלום

 יום שאינו ביום לוחי ריבית/או ו קרן חשבון על התשלום פירעון מועד בוש מקרה בכל .4.2

, תשלום תוספת ללא, אחריו הבא הראשון העסקים ליום התשלום מועד יידחה, עסקים

 .כך בשל ישתנה לא לריבית או לפדיון הזכאות קביעת לצורך הקובע והמועד

 בקשרתעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן  ('ג סדרה)אגרות החוב  .4.3

עדיפות של האחת על פני , ובלי זכות בכורה או החוב אגרותפי -על החברה התחייבויות עם

 האחרת.

 ראולפרטים  .כדין מס תשלוםינוכה  ('ג סדרה)תשלום ריבית בגין אגרות החוב  מכל .4.4

 לדוח הצעת המדף. 'ב בנספח 1.8-1.10 סעיפים

 החוב אגרות של דירוג שינוי( יותאם בגין 'ג סדרה) החוב אגרות שנושאות הריבית שיעור .4.5

 פיננסיות מידה באמות עמידה אי בגין/או ו הנאמנות לשטר 5.2כמפורט בסעיף  ,('ג סדרה)

)למעט במקרה בו קמה זכאות לריבית מקרה  כשבכל, הנאמנות לשטר 5.3 בסעיף כמפורט

 שיעור מעל 2%על  תעלה לאהריבית השנתית הכוללת המקסימאלית  תוספתפיגורים( 

 .הראשון המדף הצעת לדוח בהתאם'( ג)סדרה  החוב אגרות בתנאי שנקבע הריבית

לתנאים שמעבר לדף אשר )א( 4סעיף  ראולעניין ריבית פיגורים, ככל שתחול,  להוראות

 .הנאמנות רבתוספת הראשונה לשט
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 והתחייבויות בטוחות .4.6

  .אחר אופן בכל או כלשהם בשעבודים, '( אינן מובטחות בבטוחותסדרה גאגרות החוב ) 

 לשטר הנאמנות. 6.2 סעיףשעבוד שוטף כללי ראה החברה שלא ליצור  להתחייבויות 

אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא החברה שלא ליטול  להתחייבויות

)למעט אשראים ושעבודים  שעבודים למוסדות פיננסיים שאינם ישראלים להעניק

 .הנאמנות לשטר 6.5 סעיף ראו, שהוחרגו(

 מיידי פירעוןל להעמדה זכות .4.7

 8( ניתנות להעמדה לפירעון מיידי וזאת במקרים המתוארים בסעיף 'ג סדרה) החוב אגרות

 .הנאמנות לשטר

 מוקדם פדיון .4.8

ידי הבורסה -( במקרה בו יוחלט על'ג סדרה) החוב אגרות של מוקדם פדיון תבצע החברה

לתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו  בהתאםעל מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב 

 .הנאמנות שטרל 7.1כמפורט בסעיף  והכל

( לפדיון מוקדם כמפורט 'ג סדרה) החוב אגרות את ביוזמתה להעמיד רשאית תהא החברה

 .הנאמנות שטרל 7.2בסעיף 

 הסדרה הרחבת .4.9

'(, סדרה גלשטר הנאמנות, הנפקה נוספת של אגרות חוב ) 4.2להוראות סעיף  התאםב

 :המפורטים להלןתבוצע בכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים 

'( כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב גההנפקה הנוספת של אגרות חוב )סדרה  (א)

, כפי שיהיה הדירוג באותו הנאמנות '( אשר הונפקו לראשונה על פי שטרג)סדרה 

 (.הסדרה הרחבתמועד )קרי הדירוג ערב 

 .להלן 7 סעיף ראו הדירוג תוחברלאישור 

 מועדההנפקה הנוספת, על פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לפני  במועד (ב)

לשטר  6.3הפיננסיות המפורטות בסעיף  בהתניותעומדת  החברההנוספת,  ההנפקה

 .הנאמנות

 טרם שפורסמו האחרונים הכספיים לדוחותיה בהתאם, הנוספת ההנפקה במועד (ג)

 הנוספת ההנפקה עביצו למפרע בחשבון שתובא ולאחר, הנוספת ההנפקה מועד

 .לעיל כאמור הפיננסיות המידה באמות תעמוד החברה

'( וכי לא ג)סדרה  החוב אגרות למחזיקי מהתחייבויותיה איזו מפרה אינה החברה (ד)

 .הנאמנות שטרל 8.1 מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט בסעיף

 .'(ג)סדרה  החוב אגרות את החברה של הפירעון ביכולת תפגע לא הסדרה הרחבת (ה)

לנאמן אישור בכתב בחתימת  מסרהלשטר הנאמנות, החברה  4.3בהתאם להוראות סעיף 

 יםהתקיימותם של התנאים האמור בדברנושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה 

 .לעיל
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לשטר הנאמנות בקשר עם  4.3עד  4.1בסעיפים  האמורים בתנאים עומדת החברה כי יצוין

 .אגרות החוב )סדרה ג'(ההנפקה הנוספת של 

 

 המיוחד והקצאת היחידות  החשבון .4.10

( )בניכוי 'ג סדרה) החוב אגרות הנפקת בגין ההנפקה רכז בידי שתתקבל ההנפקה תמורת

 רכז"(, תופקד על ידי ההנפקה תמורת( )להלן: "להלן 11.1עמלות כמפורט בסעיף 

 רכז פתח אשר נאמנות בחשבון קבלתה לאחר מיד, פירותיה על, במלואה, ההנפקה

 "(.המיוחד החשבון: "ולהלן)לעיל  החברה עבור בנאמנות שמו על מתנהל ואשר ההנפקה

לדוח  'ב נספחל 1.5 סעיף ראו היחידות והקצאת המיוחד החשבון בדבר נוספים לפרטים

 .הצעת המדף

 נוספות התחייבויות .4.11

'(, לרבות ג סדרה) החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבויות אודות לפרטים

 6-ו 5 פיםבסעיעל חלוקת דיבידנד ראו  מגבלהוהתחייבויות לעמידה בהתניות פיננסיות 

 לשטר הנאמנות.

 כאמור"ב המצהנאמנות  שטר( של החברה ראו 'ג סדרה) החוב אגרות תנאי יתר לתיאור .4.12

 לדוח הצעת המדף. 'א נספחכ

מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות להוראות המתוארות בדוח הצעת המדף בקשר  בכל .4.13

. נכון למועד דוח הצעת המדף אין כל הנאמנות שטר, יגברו הוראות הנאמנות לשטר

 שטר הוראות לבין ההצעה בדוחסתירה בין הוראות בקשר לאגרות החוב המתוארות 

 .הנאמנות

 מיסויו נכיון .5

 1. הערך המתואם )קרן, ריבית( של כל ניכיון ללא לראשונה'( הונפקו סדרה גאגרות החוב ) .5.1

. לפיכך, ("חש 100.26-כ עלעומד נכון למועד דוח ההצעה '( סדרה גש"ח ע.נ. אגרות חוב )

ש"ח,  1,010'( הינו סדרה גש"ח ע.נ. אגרות חוב ) 1,000היות והמחיר המזערי במכרז לכל 

 ותונפקנהאגרות החוב המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, מוצעות מעל ערכן המתואם, 

ללא ניכיון. לאופן חישוב הניכיון במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות 

 לדוח ההצעה. 'בנספח ל 1.10 – 1.8במסגרת הרחבת הסדרה בניכיון, ראו סעיף 

ר ניכוי המס במועדי תשלום הריבית, המכירה השלכות המיסוי ופרטים בדב פירוטל .5.2

 המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה, לרבות בגין הניכיון ('ג סדרה)והפדיון של אגרות החוב 

 'ב נספחב 1.8-1.10 סעיפיםשישנו, ראו  ככל, בגינן)במידה של הרחבות סדרה כאמור( 

  .לדוח הצעת המדף

 ואינו כללי הינולעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים  התיאור

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל -מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על

, לפנות לייעוץ זה מדף הצעת דוחפי -משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על
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המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו מנת להבהיר את תוצאות -מקצועי על

 הייחודיות.

 

 הימנעות מעשיית הסדרים .6

, מתחייבים להימנע מעשיית זה מדף הצעת דוחבחתימתם על  -החברה והדירקטורים  .6.1

מדף בקשר עם הצעת ניירות הבדוח הצעת המדף ו/או  בתשקיףהסדרים שאינם כתובים 

, הפצתם ופיזורם "(המוצעים הערך ניירות)להלן: " זה מדף הצעת דוח פי עלהערך 

על פי דוח  המוצעיםבציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הערך 

או בדוח  המדףהצעת מדף למכור את ניירות הערך שרכשו, והכל מעבר למפורט בתשקיף 

 הצעת המדף.

שות הצעת מדף זה, מתחייבים להודיע לר דוחבחתימתם על  -החברה והדירקטורים  .6.2

 6.1ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

 לעיל.

להימנע מלהתקשר  מתחייבים, זה מדף הצעת דוחבחתימתם על  -החברה והדירקטורים  .6.3

 לעיל. 6.1עם צד ג' כלשהו, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 

 

 החוב אגרות דירוג .7

באופק  A3.ilדירוג  על"( מידרוגהודיעה מידרוג בע"מ )להלן: " 2017בנובמבר  20 ביום .7.1

מיליון ש"ח ע.נ..  320של עד  כוללשתנפיק החברה בסך  החוב )סדרה ג'(שלילי לאגרות 

 מיום מיידי דיווחראו  מידרוגלפרטים נוספים אודות דירוג אגרות החוב )סדרה ג'( על ידי 

 .(2017-01-107925 :אסמכתא, )מספר 2017 בנובמבר 20

באופק שלילי  A3.ilמותירה על כנו דירוג  היאכי  מידרוג הודיעה 2018בינואר  9 ביום .7.2

קובעת דירוג זהה בסך  היאוכן כי  החברהג' המונפקות של -לאגרות חוב סדרות א', ב' ו

מיליון ש"ח ערך נקוב, באמצעות הרחבת סדרת אגרות החוב שבמחזור  31.237של עד 

)סדרה ג'( שהנפיקה החברה )סכום זה מהווה את יתרת הגיוס אשר דורגה וטרם נוצלה 

דיווח מיידי ראו לפרטים אודות הודעת מידרוג  (.20.11.2017בדוח פעולת דירוג מיום 

ה בדרך של ז בדוח הצעה ( המובא2018-01-003090 :אסמכתא)מספר  2018בינואר  9מיום 

 הפניה.

 של בדרך לרבותהדירוג,  ותדוחאת הסכמתה לצירוף  מידרוגנתנה  ,2018בינואר  9 ביום .7.3

 הצעת לדוח 'ג נספחכ להלן מצורף מידרוג הסכמת העתק. המדף הצעת לדוח, הפניה

 .המדף

 5.2סעיף  ראולפרטים אודות מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי דירוג  .7.4

 לשטר הנאמנות.
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 ואישורים  היתרים .8

כל ההיתרים והאישורים הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות ערך על פי דוח הצעת  ניתנו

 פרסום דוח הצעת המדף. למדף זה, להנפקתם ו

 פי על המוצעות ('ג סדרה) החוב אגרותהבורסה נתנה את אישורה לרשום בה למסחר את 

 .זה מדף הצעת דוח

או  המדף הצעת בדוחאין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים 

 ניירותשל  םלמהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיב

 .מוצעים םאו על המחיר בו ה המדף הצעת בדוח המוצעים הערך

'( של החברה ה גסדרהחברה תפנה בבקשה לבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב )

לאחר העברת התמורה לחשבון המיוחד. לעניין זה, החברה רואה בהעברת הכספים 

'( במסגרת ההנפקה לחשבון המיוחד כאמור כהעברת סדרה גמרוכשי אגרות החוב )

  .והחברה תהיה מחויבת בגינם כאילו הועברו אליה תמורת ההנפקה לידיה

ות לרכישת יחידות המוצעות לציבור על פי בעלי העניין בחברה יהיו רשאים להגיש הזמנ

  דוח ההצעה.

 

 אגרה תשלום .9

לתקנות ניירות ערך )אגרה בקשה למתן היתר לפרסום  א4להוראות תקנה  בהתאם

 ניירות דבע האגרה ספתו, החברה תשלם לרשות ניירות ערך את ת1995-תשקיף(, התשנ"ה

 .המדף הצעת חדו במסגרת המוצעים הערך

 

 ההנפקה תמורת .10

'( המוצעות ג סדרה) החוב אגרותכל  ממכירתהצפויה  המינימאלית המיידיתתמורה ה .10.1

  ינה כדלקמן )באלפי ש"ח(:ה" ()ברוטו( הכוללת ההנפקה תמורת)להלן: " זו בהנפקה

 

 "חש אלפי 31,549    )ברוטו( הכוללת ההנפקה תמורת

 "חש אלפי 339 -כ    6וריכוז 5הפצה עמלותבניכוי  

 "חש אלפי 160 -כ     אחרות הוצאות ובניכוי

 "חש אלפי 500,31 -כ     התמורה הצפויה )נטו( 

  

                                                           
יקבלו בקשר להנפקה זו מן  המפיצים"(. המפיצים: "המפיצים להנפקה זו )להלן הינם דיסקונט קפיטל חיתום בע"מ  5

 דוח לפי המוצעים הערך ניירות בגין שתתקבל המיידית מהתמורה 1%של  בשיעורהפצה ו ניהול יעוץת והחברה עמל
 .המדף הצעת

  "ח.ש אלפי 23בסך של עמלת ריכוז   6
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 ייעוד התמורה .10.2

ראשית לפירעון מוקדם מלא של אגרות החוב )סדרה א'( של  תיועד נטו ההנפקה תמורת

 9החברה. לפרטים נוספים בדבר הפידיון המוקדם המלא כאמור, ראו דיווח מיידי מיום 

אשר האמור בו מובא בדוח הצעת מדף  (,2018-01-003132 )מספר אסמכתא: 2018בינואר 

קבע על ידי הנהלת מימון פעילות החברה, כפי שיהיתרה תשמש ל דרך של הפניה.בזה 

 .החברה מעת לעת, על פי שיקול דעתה

עד לשימוש בתמורת ההנפקה, כאמור לעיל, החברה תשקיע את תמורת ההנפקה 

באפיקים סולידיים כגון פקדונות במט"ח או בשקלים, אג"ח ממשלתיות ו/או קונצרניות 

החברה מעת לעת. (, מק"מ וכד', כפי שיקבע על ידי הנהלת -Aבעלות דירוג אשראי )לפחות 

לצורך האמור לעיל, לא תיחשב כהשקעה באפיקים סולידיים, השקעה בנגזרים )מעוף 

ו/או מט"ח( ו/או במניות ו/או מכשירים נוספים, אשר נכס הבסיס שלהן הינו מניות או 

מדדי מניות או אופציות במעוף או רכישת או כתיבת פוזיציות בנגזרים )למעט אם הדבר 

  על נכסי החברה(. יעשה לצורך הגנה

 .זו בהנפקה להשיגו שיש מינימלי סכום נקבע לא .10.3

 

 המדף לתשקיף עדכונים .11

 בתשקיף לתארו שיש עניין בכל אירעו אשר מהותיים חידושים או שינויים בדבר לפרטים

 דיווחיה ראו, זה מדף הצעת דוח פרסום יום ועד המדף תשקיף פרסום מיום שחלו, המדף

: שכתובתו ערך ניירות רשות של ההפצה באתר החברה של השוטפים

www.magna.isa.gov.il :ובאתר האינטרנט של הבורסה שכתובתו www.maya.tase.co.il. 

 להוראות בהתאם, הפניה של דרך על המדף הצעת בדוח נכללים כאמור שוטפים דיווחים

 .2005-"והתשס(, ערך ניירות של מדף)הצעת  ערך ניירות לתקנות)א( 4 סעיף

 

  הנאמן אודות פרטים .12

הנאמן הוא חברה הרשומה בישראל, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות 

הכשירות הקבועות בחוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו על פיו, לנאמן לאגרות חוב. 

החברה, לנאמן אין כל עניין מהותי בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי  למיטב ידיעת

( של החברה. הנאמן ג'-ו א' ותבנאמן החורג מהיותו של הנאמן נאמן לאגרות החוב )סדר

הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן לתעודות 

וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר הנאמנות  ערךהתחייבות על פי חוק ניירות 

 ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא דוח הצעת מדף זה.

 תביעה לאישור בקשה, פכטהולד טוביה מר הגיש 3.4.2016 ביוםלמיטב ידיעת החברה, 

 חוק לפי הכלכלית המחלקה, אביב בתל המחוזי המשפט לבית ייצוגית כתובענה

 נושאי, מניותיה בעלי נגד אינק אורבנקורפ נגד 2006-"והתשס, הייצוגיות התובענות

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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-ו" הבקשה)להלן: " אורבנקורפ של החוב לאגרות כנאמן בתפקידו והנאמן בה המשרה

"(, שעניינה, בין היתר, אחריות הנאמן לכאורה ביחס לוידוא ביצוען של הנתבעים"

פי האמור בבקשה סך התביעה הייצוגית כנגד כל -התחייבויות תשקיפיות של החברה. על

 .פכטהולד טענות את וכל מכל דוחה הנאמן"ח. שמיליון  42 -הנתבעים הוערך בסך של כ
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 דין עורך דעת חוות .13

  :הבאה המשפטית הדעת חוות את קיבלה החברה .13.1

  

 

 
 2018 בינואר 9 גן,-רמת

 6992/9 מספרנו:
 

 לכבוד
MDG Real Estate Global Limited 

 .א.נ.,ג

של אגרות חוב )סדרה ג'( של הצעה לציבור בדבר  2018בינואר  9דוח הצעת מדף מיום  הנדון:

MDG Real Estate Global Limited להלן ובהתאמה: "ניירות הערך המוצעים" ו(-

 "החברה"(

 2016באוגוסט  25תאריך  נושא, 2016 באוגוסט 24 מיוםבהתייחס לתשקיף המדף של החברה 

דוח הצעת ולדוח הצעת המדף שבנדון, אשר מפורסם מכוחו )להלן: ""( תשקיף המדף)להלן: "

 "(, הרינו לאשר בזאת כי:המדף

 ועל פי המדף הצעת דוחבהערך המוצעים על ידיכם תוארו נכונה  ניירותהזכויות הנלוות ל א.

 .המוצעיםהערך  ניירות את להציע החברה בכוונת

 .המדף הצעת דוחבבאופן המתואר  המוצעיםהערך  ניירותהחברה מוסמכת להנפיק את  ב.

 .המדף הצעת דוחב הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים ג.

 .המדף הצעת דוחבכלל יזו ת דעתנוכי חוות  םמימסכי הרינו

 
 בכבוד רב,

 
 "דעו, פלג בן "דעו, ששון כהן ניר

 דין עורכי –ושות'  שמעונוב

 Israel Shimonov  ישראל שמעונוב

 Amir Bartov  אמיר ברטוב

 Dudi Berland  דודי ברלנד

 Nir Cohen Sasson  ניר כהן ששון

 Oren Elkabetz  אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson  יונתן רובינזון

 Ayana Wechsler  עיינה וקסלר

 Corinne Bitton  קורין ביטון

 Liron Azriel  לירון עזריאל

 Shimrit Melman  שמרית מלמן

 Roy Niron  רועי נירון

 Ran Felder  רן פלדר

 Barak Baruch  ברק ברוך

 Ayelet Berkovits  איילת ברקוביץ

 Maayan Blumenfeld  מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה

 Ben Peleg  בן פלג

 Ido Lachman  עידו לכמן

 Yonatan Gelbach  יונתן גלבך

 Nimrod Zach  נמרוד צח
-------- 

 ,איגור כץ

 מנהל מחלקה מקצועית

 -------- 
Igor Katz, 
Head of Professional Dept. 

http://www.shimonov.com
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מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים. חוות  להלן .13.2

 –( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 3)ב()17דעת זו אינה בגדר חוות דעת עורך דין לעניין סעיף 

 לתשקיף המדף: 11.7. לפרטים נוספים ראו סעיף 1968
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MDG Real Estate Global Limited 
C/o HautevilleTrust (BVI) Limited 
P.O. Box 3483 
Road Town, Tortola 
British Virgin Islands 
 
The Tel Aviv Stock Exchange Ltd. 
2 Ahuzat Bayit Street 
Tel Aviv 
Israel 
 
Shimonov & Co. – Law Firm 
Rogovin Tidhar Tower, 23rd floor 
11 Menachem Begin Rd. 
Ramat Gan 52681, Israel 
 

 
 
Your 
ref:  

 

Our ref:  60004946.0046 

9th January 2018 

 
Dear Sirs, 
 
Re: Public Offering in Israel on the Tel Aviv Stock Exchange 

 
We act as counsel as to British Virgin Islands law to MDG Real Estate Global Limited 
(the "Company") and have been requested to render a legal opinion as to certain 
legal matters relating to the Company's registration, ownership, control and business 

We have been advised that our opinion has been requested in connection with the 
Company submitting a Shelf Offering Report to the Tel Aviv Stock Exchange Ltd 
("TASE") and to the Israeli Securities Authority (the "ISA") in Israel (the "Shelf 
Report") (in accordance with the Company’s shelf prospectus published on August 
24, 2016 bearing the date of August 25, 2016,) pursuant to which, after obtaining the 
required approval from TASE, the Company will publish the Shelf Report and issue, 
list and trade additional non-convertible series C bonds (the “Securities”) on TASE, 
in accordance to the Shelf Report.  

1 DOCUMENTS REVIEWED 

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following 
documents: 

1.1 A registered agent’s certificate dated the 4
th January 2018 issued by 

Hauteville Trust (BVI) Limited, the Company’s registered agent (a copy of 
which is attached as Annexure A) (the "Registered Agent’s Certificate"). 

1.2 The public records of the Company on file and available for public inspection 
at the Registry of Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the "Registry 
of Corporate Affairs") on the 8th January, 2018.  
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1.3 The records of proceedings on file with and available for inspection on the 8th 
January 2018 at the British Virgin Islands High Court Registry (the "High 
Court Registry"). 

1.4 Certified copies of the Company’s Certificate of Incorporation certified by 
Hauteville Trust (BVI) Limited, the Company’s registered agent on the 4

th 
January 2018 and the Memorandum and Articles of Association of the 
Company (the "Company's Articles") certified by Hauteville Trust (BVI) 
Limited, the Company’s registered agent on 4th January, 2018. 

1.5 The minutes of the meeting of the Company’s Board of directors containing 
written resolutions of the Directors of the Company held on the 9

th January, 
2018 (the "Resolutions"). 

1.6 Certified copies of the Company’s Register of Members, Register of Directors 
and Register of Officers certified by Hauteville Trust (BVI) Limited, the 
Company’s registered agent on the 4th January 2018(the “Registers”). 

The above are the only documents or records we have examined and only enquiries 
we have carried out. In particular we have made no enquiries as to matters of fact 
other than searches at 1.2 and 1.3 above and we have not reviewed the Shelf Report 
or any other document relating to the Shelf Report.  

 

2 ASSUMPTIONS 

In giving this opinion we have assumed (without further verification) the 
completeness and accuracy of the Registered Agent’s Certificate and the Registers. 
We have also relied upon the following assumptions, which we have not 
independently verified: 

2.1 Copy documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are 
true and complete copies of, or in the final forms of, the originals. 

2.2 All signatures, initials and seals are genuine. 

2.3 The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or 
implied by the documents we have examined. 

2.4 That all public records of the Company which we have examined are accurate 
and that the information disclosed by the searches which we conducted 
against the Company at the Registry of Corporate Affairs and the High Court 
Registry is true and complete and that such information has not since then 
been altered and that such searches did not fail to disclose any information 
which had been delivered for registration but did not appear on the public 
records at the date of our searches. 

2.5 That the correct procedure was carried out for the Resolutions and the 
Resolutions remain in full force and effect and the offering of the Securities is in 
the ordinary course of the Company’s business and does not exceed 50% of 
the Company’s assets and that the Company has sufficient Securities to 
make the public offering. 
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2.6 That no resolution of the shareholders of the Company has been passed 
limiting the powers of the directors. 

2.7 That the Company is not dealing in investments, arranging deals in 
investments managing investments, providing investments advice, providing 
custodial services with respect to investments, providing administration 
services with respect to investments or operating an investments exchange 
within the meaning of the Securities and Investment Business Act 2010 or 
any other activity which would require the Company to be licenced by the 
British Virgin Islands Financial Services Commission. 

2.8 There is nothing under any law (other than the law of the British Virgin 
Islands) which would or might affect the opinions hereinafter appearing.  
Specifically, we have made no independent investigation of the laws of Israel. 

2.9 The Company is not a land holding company in accordance with BVI law. 

2.10 The Company is not and will not offer the Securities to the public in the British 
Virgin Islands within the meaning of the Securities and Investment Business 
Act 2010 (as amended) and other applicable British Virgin Islands legislation. 

3 OPINIONS 

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out 
below, and having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are 
of the opinion that: 

3.1 The Company is a limited liability company registered under the BVI Business 
Companies Act, 2004 (the "Act"), in good standing at the Registry of 
Corporate Affairs and validly existing under the laws of the British Virgin 
Islands, and possesses the capacity to sue and be sued in its own name.  
The Company was incorporated under the laws of the British Virgin Islands on 
10th September, 2014. 

3.2 Relying solely on the Registered Agent's Certificate and the Register of 
Directors, the directors of the Company are David E. Marx appointed on 10th 
September 2014, Yehuda Frishman appointed on 23rd September 2014, Gila 
Marx, appointed on 23rd September 2014, Steven Joshua Marx appointed on 
23rd September 2014, Aaron Ira Adest appointed on 4th December, 2015, 
Doron Turgeman, appointed on 4th December, 2015 and Lily Ayalon 
appointed on 4th December, 2015. 

3.3 Relying solely on the Registered Agent Certificate and Register of Officers: 
the officers of the Company are David E Marx, the President appointed on 
20th November, 2014 and Yehuda Frishman appointed Vice President and 
CFO on 20th November 2014.  

3.4 Under the Act and the Company's Articles, the directors have all the powers 
necessary for managing, and for directing and supervising, the business and 
affairs of the Company. 

3.5 Pursuant to the Company Articles, the Company is authorised to issue a 
maximum of no more than 10,000 ordinary registered shares of a single class 
with no par value. The Company may amend its Memorandum and Articles of 
Association to provide for more than one class and series of shares.   
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3.6 Relying solely on the Registered Agent’s Certificate and the Register of 
Members, 100 shares were issued to David E. Marx on 10th September, 2014 
and 100 shares were issued to David E. Marx on 6th September, 2015. 

 

3.7 Relying solely on the Resolutions, the Company has approved the offering of 
the Securities.   

3.8 No regulatory consents, filings or notices are required under British Virgin 
Islands law or the Company's Articles for (i) the publication of the Shelf 
Report; (ii) the consummation of the public offering of the Securities in Israel 
according to the Shelf Report; or (ii) the listing of the Securities offered 
according to the Shelf Report on TASE except that the Company may not 
issue the Securities to members of the public in the British Virgin Islands 
without holding a licence under the Securities and Investment Business Act 
2010 (as amended). 

3.9 The Securities to be issued by the Company in the public offering in Israel are 
not subject to any restrictions on transfer under British Virgin Islands law or 
the Company's Articles, and following the completion of the public offering of 
the Securities in Israel according to the Shelf Report (under applicable Israeli 
securities laws) and the listing of the Securities on the TASE, the Securities 
may be resold freely on TASE and cleared by the TASE Clearing House 
without the imposition of any holding period or other restriction under British 
Virgin Islands law or the Company's Articles of Association except that the 
Company may not transfer or resell the Securities to members of the public in 
the British Virgin Islands without holding a licence under the Securities and 
Investment Business Act 2010 (as amended).  

3.10 As of the date of this Opinion, the Company is exempt from all provisions of 
the Income Tax Act of the British Virgin Islands, including with respect to all 
dividends, interest, royalties, compensation and other amounts payable by 
the Company to persons who are resident or not resident in the BVI. Capital 
gains realized with respect to any shares, debt obligation or other securities of 
the Company by persons who are resident or not resident in the BVI are also 
exempt from all provisions of the Income Tax Act of the British Virgin Islands.  
No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other charges 
are payable by persons who are resident or not resident in the BVI with 
respect to any share, debt obligations or other securities of the Company.   

 

4 QUALIFICATIONS 

The opinions expressed above are subject to the following qualifications: 

4.1 To maintain the Company in good standing under the laws of the British 
Virgin Islands, annual filing fees must be paid to the Registry of Corporate 
Affairs. 

4.2 Wherever we have qualified our opinion by the phrase “to our knowledge” or 
similar language, it means that during the course of reviewing the documents 
specially listed in paragraph 1 herein and conducting our company searches 
at paragraphs 1.2 and 1.3 above, no information has come to our attention 
which has given us actual knowledge of the facts or circumstances referred 
to. However, we have not undertaken any special or independent 
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investigation to determine the existence or absence of such facts or 
circumstances and no inference as to our knowledge in that regard to the fact 
that we may have acted on behalf of the Company in other transactions may 
be drawn. 

4.3 Where obligations are to be performed in a jurisdiction outside the British 
Virgin Islands they may not be enforceable under the laws of the British Virgin 
Islands to the extent that such performance would be contrary to public policy 
under the laws of that jurisdiction or contrary to mandatory laws or public 
policy of that jurisdiction. 

This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact 
existing and known to us on the date of this opinion. This opinion only relates to the 
laws of the British Virgin Islands which are in force on the date of this opinion 

This opinion may be relied on by the addressees only. It may not be relied upon by 
any other person except with our prior written consent.  This opinion may be 
disclosed to those who will buy the Securities from the Company and anyone who 
sells or acquires the Securities of the Company in the course of trading on the stock 
exchange or over the counter for information purposes only. This opinion is limited to 
the matters detailed herein and is not to be read as an opinion with respect to any 
other matter. 
 
We consent to the filing of this opinion and its Hebrew translation with the Israeli 
Securities Authority and The Tel Aviv Stock Exchange as a part of the Shelf Report.  
 
Yours faithfully 
 

COLLAS CRILL  
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 2018בינואר  9גן, -רמת
 6992/9 מספרנו:

 

 לכבוד
MDG Real Estate Global Limited 

 
 ג.א.נ.,

 2018בינואר  9מיום  Collas Crillתרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של  הנדון:

בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום לבקשתכם, הריני לאשר 
 המצ"ב מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון, הינו נכון.

למען הסר ספק יובהר, כי במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום 
 בשפה העברית של חוות הדעת האמורה, יגבר הנוסח בשפה האנגלית.

, העתיד MDG Real Estate Global Limitedמסכים כי מכתבי זה ייכלל בדוח הצעת המדף אני 
 .2018ינואר להתפרסם בחודש 

  

 ,רב בכבוד
 
 , עו"דבן פלג

 עורכי דין –שמעונוב ושות' 
  

 Israel Shimonov  ישראל שמעונוב

 Amir Bartov  אמיר ברטוב

 Dudi Berland  ברלנדדודי 

 Nir Cohen Sasson  ניר כהן ששון

 Oren Elkabetz  אורן אלקבץ

 Jonathan Robinson  יונתן רובינזון

 Ayana Wechsler  עיינה וקסלר

 Corinne Bitton  קורין ביטון

 Liron Azriel  לירון עזריאל

 Shimrit Melman  שמרית מלמן

 Roy Niron  רועי נירון

 Ran Felder  פלדררן 

 Barak Baruch  ברק ברוך

 Ayelet Berkovits  איילת ברקוביץ

 Maayan Blumenfeld  מעיין בלומנפלד

 Benjamin Ben Zimra  בנימין בן זמרה

 Ben Peleg  בן פלג

 Ido Lachman  עידו לכמן

 Yonatan Gelbach  יונתן גלבך

 Nimrod Zach  נמרוד צח
-------- 

 ,כץאיגור 

 מנהל מחלקה מקצועית

 -------- 
Igor Katz, 
Head of Professional Dept. 

http://www.shimonov.com/
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MDG Real Estate Global Limited  האוטוווילאצל 
 טראסט )בי.וי.איי.( לימיטד

 3483ת.ד. 
 רואד טאון, טורטולה

 איי הבתולה הבריטיים
 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ
 2רחוב אחוזת בית 

 תל אביב 
 ישראל

 
 עורכי דין –שמעונוב ושות' 

 23מגדל רוגובין תדהר, קומה 
 11דרך מנחם בגין 

 , ישראל52681רמת גן 

   מספרכם:
 60004946.0046מספרנו: 

 2018בינואר  9

 

 ,נכבדיי

 בבורסה לניירות ערך בתל אביב בישראל לציבור הצעה: הנדון

 

"( החברה)להלן: " MDG Real Estate Global Limitedאנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של 

בכל הקשור לדיני איי הבתולה הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר 

 בה ועסקיה.נושאים משפטיים הקשורים לרישומה של החברה, הבעלות עליה, השליטה 

 בתל ערך לניירותלבורסה  מדף הצעת ח"דו הגשת עם בקשר נתבקשה זו דעת חוות כי לנו נאמר

 דוח: "להלן)"( בישראל הרשותולרשות ניירות ערך )להלן: ""( הבורסה: "להלן) מ"בע אביב

 25, נושא תאריך 2016באוגוסט  24שפורסם ביום  החברה של המדף לתשקיף בהתאם)"( המדף

החברה תפרסם את דוח ההצעה  , לאחר קבלת האישור הנדרש מהבורסה,פיו על(, 2016באוגוסט 

: להלן) החברה של'( ג סדרה) נוספות המירות לא חוב אגרותותציע, תרשום למסחר ותסחור ב

 בבורסה, בהתאם לדוח ההצעה.  "(הערך ניירות"

 

 שנבחנו מסמכים. 1

 המסמכים של המתאימים העתקים או הטיוטות, ההעתקים, המקוריים המסמכים את בחנו

 :להלן המפורטים

 
 טראסט האוטוויל ידי על הוצאה אשר 2018בינואר  4 מיום הרשום הסוכן תעודת 1.1

 מצורפת האמורה התעודה של העתק) החברה של הרשום הסוכן, לימיטד.( איי.וי.בי)

 (."הרשום הסוכן תעודת": להלן'( )א כנספח

 באיי החברות במרשם הציבור לעיון ונגישים הפתוחים החברה של הציבוריים הרישומים 1.2

 .2018בינואר  8 מיום( "החברות מרשם": להלן) הבריטיים הבתולה

 בית במרשם 2018בינואר  8 ביום לעיון ונגישים הפתוחים בפועל ההליכים רישומי 1.3

 (."הגבוה המשפט בית מרשם": להלן) הבריטיים הבתולה באיי הגבוה המשפט

 האוטוויל ידי עלאושרו  אשר, החברה של ההתאגדות תעודת של מאושרים העתקים 1.4

 ותזכיר, 2018בינואר  4 ביום החברה של הרשום הסוכן, לימיטד.( איי.וי.בי) טראסט
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 האוטוויל ידי על מאושרים"(, החברה תקנון: "להלן) החברה של ההתאגדות ותקנון

 .2018בינואר  4 ביום החברה של הרשום הסוכן, לימיטד.( איי.וי.בי) טראסט

 מיום החברה דירקטוריון שלבכתב  החלטות הכולל החברה דירקטוריון ישיבת פרוטוקול 1.5

 (."ההחלטות": להלן) 2018בינואר  9

 ומרשם הדירקטורים מרשם, החברה של המניות בעלי מרשם של מאושרים העתקים 1.6

 הסוכן, לימיטד.( איי.וי.בי) קןמפאני טראסט האוטוויל ידי על מאושרים, המשרה נושאי

 (."המרשמים": להלן) 2018בינואר  4 מיום החברה של הרשום

 

, בפרט. שביצענו היחידות והבדיקות, שבחנו היחידים והרשומות המסמכים הינם לעיל המפורטים

 1.3-ו 1.2 בסעיפים המפורטות הבדיקות למעט עובדתיים לנתונים ביחס נוספת בדיקה ביצענו לא

 .המדף דוח עם בקשר אחר מסמך בכל או המדף בדוח עיינו לא וכן, לעיל

 

 הנחות. 2

 הרשום הסוכן תעודת ודיוק שלמות את( נוסף אימות)ללא  הנחנו הזו הדעת חוות את בהעניקנו

 :עצמאית ידינו על אומתו לא אשר, להלן המפורטות ההנחות על הסתמכנו כן כמו. והמרשמים

 

 העתקים הינם לנו שניתנו מסמכים של טיוטות או מתאימים העתקיםמסמכים,  העתקי 2.1

 .המקור של הסופיות הגירסאות של ומלאים אמיתיים

 .מהימנות הינן וחותמות התיבות ראשי, החתימות כל 2.2

 .שבחנו המסמכים מן שנבעו או ניתנו אשר העובדתיים המצגים כל של והשלמות הדיוק 2.3

 שנתגלה המידע, מדויקים הינם ידינו על נבחנו אשר החברה של הציבוריים המרשמים כל כי 2.4

 נכון הינו הגבוה המשפט בית ובמרשם החברות במרשם החברה כנגד שערכנו הבדיקות במהלך

 מלמצוא כשלו לא האמורות הבדיקות וכי מועד אותו מאז שונה לא כאמור המידע, ומלא

 הבדיקה במועד הציבוריים במרשמים הופיע לא אך לרישום הועבר אשר מידע איזשהו

 .שערכנו

התקיים ההליך הנכון בקשר עם ההחלטות וכי ההחלטות עודן בתוקף, ההצעה לציבור של  כי 2.5

מנכסיה  50%-ניירות הערך הינה במהלך עסקיה הרגיל של החברה ואינה מהווה למעלה מ

 .לציבור הצעהה אתולחברה כמות מספקת של ניירות ערך כדי לבצע 

 .הדירקטוריון של כוחו את המגבילה החברה של המניות בעלי"י ע החלטה התקבלה לא 2.6

אינה עוסקת בהשקעות, מארגנת עסקאות השקעה, מנהלת השקעות, מייעצת ביחס  החברה 2.7

להשקעות, מספקת שירותי משמורת ביחס להשקעות, מספקת שירותים אדמיניסטרטיביים 

 Securities and Investmentה בורסת השקעות במשמעות של הקשורים להשקעות או מפעיל

Business Act (2010)  או כל פעילות אחרת אשר הייתה מחייבת את החברה לקבל רישיון

 מוועדת השירותים הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים.

 על להשפיע עלול אשר( הבריטיים הבתולה איי דיני את)להוציא  דין בשום הוראה שום אין 2.8

 .הישראלי הדין של עצמאית חקירה שום ערכנו לא, במיוחד. להלן האמורה הדעת חוות

 .הבריטיים הבתולה באיי לחוק בהתאם"ן נדל החזקות חברת אינה החברה 2.9
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אינה מציעה ולא תציע את ניירות הערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים, במשמעות  החברה 2.10

)כפי שתוקן( או כל חקיקה רלבנטית אחרת  Securities and Investment Business Act 2010של 

 באיי הבתולה הבריטיים.

 

 דעת חוות. 3

בהתבסס על וכפוף להנחות וההסתייגויות המפורטות לעיל ולהלן, ובהתייחס לאותם הביטים 

 משפטיים אשר נראים לנו רלבנטיים, הרינו בדיעה כי:

, הבתולה באיי העסקיות החברות חוק לפי שנרשמה באחריות מוגבלת חברה הינה החברה  3.1

, הבתולה איי לדיני בהתאם וקיימת החברות במרשם רשומה הינה(, "החוק": להלן) 2004

 הבתולה איי לדיני בהתאם נוסדה החברה. בשמה ולהיתבע לתבוע כוחות בעלת הינה

 .2014 בספטמבר 10 ביום הבריטיים

 

 בחברה המכהנים הדירקטורים, הדירקטורים ומרשם הרשום הסוכן תעודת על רק בהתבסס  3.2

 23, יהודה פרישמן אשר מונה ביום 2014בספטמבר  10: דיוויד מרקס אשר מונה ביום הינם

וסטיבן ג'ושוע מרקס אשר  2014בספטמבר  23, גילה מרקס אשר מונתה ביום 2014בספטמבר 

, דורון 2015מבר בדצ 4, אדסט איירה אהרן אשר מונה ביום 2014בספטמבר  23מונה ביום 

 .2015בדצמבר  4ולילי אילון אשר מונתה ביום  2015בדצמבר  4תורג'מן אשר מונה ביום 

 

 הינם בחברה המשרה נושאי: המשרה נושאי ומרשם הרשום הסוכן תעודת על רק בהתבסס 3.3

 נשיא סגן, פרישמן ויהודה, 2014 בנובמבר 20 ביום מונה אשר, נשיא, מרקס. אי דיוויד

 .2014 בנובמבר 20 ביום מונה אשר, כספים"ל וסמנכ

    

 כל את יש החברה של לדירקטורים, החברה ותקנון ההתאגדות לתזכיר, לחוק בהתאם  3.4

 .החברה וענייני עסקי על ולפיקוח לניהול הנדרשים הכוחות

 

 מניות 10,000 -לא יותר מ של מקסימום להנפיק מוסמכת החברה, החברה לתקנון בהתאם 3.5

 שלה ההתאגדות מסמכי את לתקן רשאית החברה. נקוב ערך ללא, בלבד אחד מסוג, רשומות

 .מניות של אחת סדרה או אחד מסוג יותר יכיל החברה של המניות שהון כך

 

מניות הוקצו לדיוויד  100, המניות בעלי מרשם ועל הרשום הסוכן תעודת על בלבד בהתבסס 3.6

בספטמבר  6מניות הוקצו לדיוויד אי. מרקס ביום  100-ו 2014בספטמבר  10אי. מרקס ביום 

2015. 

 

 .הערך ניירות של לציבור ההצעה את אישרה החברה, בלבד ההחלטות על בהסתמך  3.7

 

נדרשות הסכמות רגולטוריות, הודעות או רישומים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים  לא 3.8

 הערך ניירות של בישראל לציבור הצעה(2; )המדף הצעת דוח לפרסום( 1: )או תקנון החברה ל

 למסחרפי דוח הצעת המדף  על המוצעים( רישום ניירות הערך 3) או; על פי דוח הצעת המדף

בבורסה, למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק את ניירות הערך לציבור באיי הבתולה 
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)כפי  Securities and Investment Business Act 2010הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על פי 

 שתוקן(.

 

 כפופים אינם בישראל לציבור ההצעה במסגרת החברה ידי על יונפקו אשר הערך ניירות  3.9

 לציבור ההצעה השלמת ועם, החברה תקנון או הבתולה איי לדיני בהתאם עבירות למגבלות

)בהתאם להוראות דיני ניירות ערך בישראל(  על פי דוח הצעת המדף הערך ניירות של בישראל

ורישומם של ניירות הערך למסחר בבורסה, ניירות הערך יוכלו להימכר מחדש בצורה חופשית 

בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה אחרת לפי דיני איי 

ירות ערך הבתולה הבריטיים או תקנון החברה, למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק ני

 Securities and Investmentלציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על פי 

Business Act 2010 .)כפי שתוקן( 

 

, הבריטיים הבתולה באיי הכנסה מס דיני מתחולת פטורה החברה, זה מכתבי למועד נכון  3.10

 שישולם אחר סכום וכל פיצויים, תמלוגים, ריבית, דיבידנדים לתשלום הקשור בכל, לרבות

 הבתולה איי תושבי שאינם ולאנשים הבתולה איי תושבי שהינם לאנשים החברה ידי על

, החברה של אחרים ערך ניירות או,  חוב אגרות, למניות ביחס שנבעו הון רווחי. הבריטיים

 מס דיני מתחולת פטורים הינם כן גם, הבתולה איי תושבי שאינם ומי הבתולה איי לתושבי

 אחרת מיסויית חובה או מתנה, עיזבון, ירושה מס אין, הבריטיים הבתולה באיי הכנסה

 אגרות, למניות ביחס הבתולה איי תושבי אינם או הבתולה איי תושבי שהינם מי על שחלה

 .החברה של אחרים ערך ניירות או חוב

 

 מגבלות. 4

 :להלן המפורטות למגבלות כפופה הינה דלעיל שתוארה הדעת חוות

 יש, הבריטיים הבתולה איי לדיני בהתאם החברה של התקין קיומה המשך על לשמור כדי  4.1

 .החברות למרשם שנתיים רישום דמי לשלם

 

, דומה ביטוי"י ע או" ידיעתנו"למיטב  הביטוי"י ע דעתנו חוות את שסייגנו פעם בכל 4.2

 כדי תוך וכן, לעיל 1 בסעיף הרשומים אלו בפרט, במסמכים העיון כדי שתוך היא המשמעות

 שנתן מידע שום לידינו הגיע לא, לעיל 1.3-ו 1.2 בפסקאות כאמור ערכה שהחברה הבדיקות

 עצמנו על לקחנו לא, כן פי על אף. לכך המתייחסות הנסיבות או העובדות לגבי ממשי מידע לנו

 ונסיבות עובדות של היעדרם את או קיומם את לקבוע כדי עצמאי ובאופן במיוחד לחקור

 החברה לטובת ופעלנו שייתכן העובדה מן שלנו לידע ביחס מסקנות להסיק ואין, כאלה

 .אחרות בעסקאות

 

 שלא עשויות, הבריטיים הבתולה איי של השיפוט לתחום מחוץ לבצען יש אשר התחייבויות  4.3

 כאמור התחייבויות של שביצוען וככל אם, הבריטיים הבתולה איי דיני תחת אכיפות להיות

 או מנדטורית לחקיקה מנוגד או שיפוט תחום אותו דיני תחת הציבורית למדיניות מנוגד יהא

 .שיפוט תחום אותו של ציבורית מדיניות
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 הקיימות והעובדות הנסיבות על ובהתבסס בהתייחס ורק אך, ניתנת זו דעת חוות 

 הבריטיים הבתולה איי לדיני ורק אך מתייחסת זו דעת חוות. זו דעת חוות במועד לנו והידועות

 .זו דעת חוות במועד בתוקף הינם אשר

 

 לא, הדעת חוות נמעני למעט, אדם אף. בלבדחוות דעת זו רשאים להסתמך נמעני חוות דעת  על

 לחשוף הסכמתנו נותנים הרינו. בכתב מראש אישור קבלת ללא דעת חוות על להסתמך מורשים

חוות הדעת בפני כל מי שרוכש ניירות ערך מהחברה או מי שמוכר או רוכש ניירות ערך של  את

החברה תוך כדי מסחר בבורסה או מחוצה לה לצורכי מידע בלבד. חוות דעת זו מוגבלת לנושאים 

 הכלולים בה ואין לקרוא אותה כחוות דעת ביחס לכל נושא אחר.

 

 והבורסה הישראלית ערך ניירות לרשות לעברית גומהותר זו דעת חוות להעביר מסכימים הרינו

 .המדף מדוח כחלק"מ בעאביב -בתל ערך לניירות

 
 
 

 ,רב בכבוד
 

 קריל קולאס
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 חתימות
 

 

 :החברה

 

MDG Real Estate Global Limited    ____________ 

 

 

 :הדירקטורים

 
 ____________        דיוויד מרקס

 

 

 ____________        גילה מרקס

 

 

 ____________       סטיבן ג'ושוע מרקס

 

 

 ____________        יהודה פרישמן

 

 

 ____________       לילי אילון, דב"ת

 

 

 ____________       אהרון אדסט, דח"צ

 

 

 ____________       דורון תורג'מן, דח"צ
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 'א נספח
 

  2017בדצמבר  6מיום  ('ג סדרה) החוב לאגרות הנאמנות שטר
 
 



 

 

 

 

 

 נאמנות שטר
  2017 בדצמבר 6 יוםתל אביב בשנערך ונחתם ב

 ב י ן :

 

MDG Real Estate Global Limited  

 :אשר משרדה הרשום באיי הבתולה הינו אצל חברה זרה מאיי הבתולה הבריטיים

Hauteville Trust (BVI) Limited, P.O. Box 3483, Road Town, Tortola, British Virgin 

Islands 

 : הינובישראל לצורך שטר זה  ומענה

 עורכי דין –שות' ו שמעונוב אצל

 23תדהר, קומה  רוגובין, רמת גן מגדל 11מנחם בגין  דרך

 03-6111000: טל

 03-6133355: פקסימיליה

 "(החברה" )להלן:

 

 מצד אחד;

 

 ל ב י ן :

 פז נבו נאמנויות בע"מ רזניק

 אביב תל, 14 חרוצים יד מרחוב

 03-6389200טלפון: 

 03-6289222פקס: 

 "(הנאמן)להלן: "

 ;שנימצד 
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'(, בכמות גובכוונת החברה לפרסם דוח הצעת מדף על פיו תציע החברה לראשונה אגרות חוב )סדרה  הואיל:
 , והכל בדרך, באופן ובתנאים שיקבעו בדוח ההצעה;כאמוראשר תקבע בדוח הצעת מדף 

, דוח ההצעה תנאיעל פי  וזאת(, סדרה ג') חוב אגרותהחליט לאשר הנפקה של  החברה ודירקטוריון הואיל: 
 ;להלן 1.5.5 ףסעיב המונח כהגדרת

ה להנפקת סדרבאופק שלילי  A3דירוג מקדמי  קביעתעל  מידרוגהודיעה  2017בנובמבר  20וביום  :והואיל
 מיליון ש"ח ע.נ.; 320של החברה, בהיקף כולל של עד  )סדרה ג'(אגרות חוב  חדשה של

 של דירוגה לצורך המדרגת החברה של התנאים בכל עומדת החברה זה שטר חתימת למועד ונכון והואיל
 ( בדירוג המפורט לעיל;סדרה ג') החוב אגרות סדרת

אשר  החברותחוק  לפי מוגבלת במניות שנתאגדה בישראלפרטית הינו חברה  מצהיר כיוהנאמן  :והואיל
 מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

פי -פי חוק ניירות ערך, או כל דין אחר, להתקשרותו עם החברה על-והנאמן הצהיר כי אין מניעה על :והואיל
לשמש נאמן ניירות ערך שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות ותנאי הכשירות הקבועים בחוק 

 ;דוח ההצעה( המוצעות על פי 'ג סדרהאגרות החוב ) להנפקת

 כל עניין אישי בנאמן;לה אין מצהירה כי חברה הכל עניין בחברה ולו אין והנאמן מצהיר כי  והואיל:

, ו/או הסכם לבצע )בין בישראל ובין מחוץ לישראל( כי אין מניעה על פי כל דין והחברה מצהירה והואיל:
 על פי שטר נאמנות זה; הנאמןלהתקשרות עם  הנפקה של אגרות החוב ו/או

 החברה קבלה את כל האישורים לפי כל דין ו/או הסכם לביצוע ההנפקה של אגרות החוב;ו :והואיל

 "מ;בעאביב -בתל ערך לניירות בבורסה למסחר תירשמנה( סדרה ג') החוב ואגרות :והואיל

והנאמן הסכים ( 'סדרה ג) החובאגרות והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי   :והואיל
הכל כפוף ולחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב )כהגדרתן לעיל( 

 ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

 :לפיכך הוסכם, הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן

 והגדרות ;פרשנות מבוא; .1

 מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. הרצופים לו והתוספות הנספחים  ,המבוא לשטר נאמנות זה 1.1

פים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד, ואין סעיפים וכן מתן כותרות לסעיחלוקת שטר נאמנות זה ל 1.2
 להשתמש בהם לשם פרשנות. 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין נקבה במשמע וכן  1.3
האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת ו/או משתמעת להפך, וכל 

 ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת. 

לבין שטר  שאינן ניתנות להתניה הדיןבכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות  1.4
בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות  .ראליהדין הישזה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות 

 ., והכל בכפוף לתקנון והנחיות הבורסהבקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה בתשקיף

צוין מפורשות תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם, אלא אם  ,החובאגרות בשטר נאמנות זה וב 1.5
 :אחרת

לרבות הנספחים על תיקוניו כפי שיהיו מעת לעת שטר נאמנות זה ": שטר הנאמנותאו " "שטר זה" 1.5.1
 המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;והתוספות 

 איהןתנ אשר, לתשקיףבהתאם תונפקנה על ידי החברה ( ש'סדרה ג)אגרות חוב : "('סדרה ג) החוב אגרות" 1.5.2
 ;החוב איגרת ובתעודת הנאמנות בשטר מפורטים

לתעודת אגרת החוב ו לשטר זהרשומות על שם, שתנאיהן יהיו בהתאם  חוב אגרות": החובסדרת אגרות " 1.5.3
 ;(סדרה ג')
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, נושא תאריך 2016באוגוסט  24תשקיף המדף של החברה שפורסם ביום : "תשקיף המדףאו " "התשקיף" 1.5.4
 ;2016באוגוסט  25

פי תשקיף המדף, בהתאם -הצעת מדף אשר יפורסמו על ותדוח/ :"מדף הצעת דוח"" או דוח ההצעה" 1.5.5
סדרה הצעת אגרות החוב )א)ו( לחוק ניירות ערך, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים ל23  ףסעילהוראות 

 (;'ג

 31, הנושא תאריך 2015באוגוסט  30ביום  פורסםהחברה, אשר  שלתשקיף להשלמה ": 2015תשקיף " 1.5.6
)מספר  2015בספטמבר  4( והודעה משלימה מיום 2015-01-108963)מספר אסמכתא:  2015באוגוסט 

 (;(, על פיה גייסה החברה מהציבור אגרות חוב )סדרה א'2015-01-113766אסמכתא: 

ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות :"הנאמן" 1.5.7
 ;לפי שטר זה

 29  ףסעיכאמור ב החובאגרות ב המחזיקים מרשם: ""המרשםו/או מרשם המחזיקים באגרות החוב" " 1.5.8
 לשטר זה;

 ניירות ערך;כהגדרת מונח זה בחוק : ״"מחזיק אגרות החובו/או " מחזיק״ 1.5.9

  לשטר זה; כתוספת ראשונה מצורפתנוסחה תעודתה ותעודת איגרת חוב אשר  :" החוב איגרת תעודת" 1.5.10

 כפי שיהיו מעת לעת;  ,יולפ תקנותהו 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח :"חוק ניירות ערךאו " "החוק" 1.5.11

 לעת;והתקנות לפיו, כפי שיהיו מעת  1999-": חוק החברות, התשנ"טחוק החברות" 1.5.12

 לביצוע בישראל הבנקים ורוב הבורסה מסלקת פתוחים בו יום כל :בנקאי״ עסקים ״יוםאו  יום עסקים"" 1.5.13
 ;עסקאות

 ;: יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה"יום מסחר" 1.5.14

ובלבד  או כל חברה לרישומים שתבוא בנעליה מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ :"החברה לרישומים" 1.5.15
 ;על שמהניירות הערך של החברה הרשומים למסחר יהיו רשומים שכל 

 ;נפרע שטרם החוב אגרת של הנקוב הערך סכום: הקרן״ ״סכום 1.5.16

 ;הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ :"הבורסה" 1.5.17

 ": דולר ארצות הברית;"דולר 1.5.18

 "החלטה מיוחדת":  1.5.19

-באי ידי-על או בעצמם נכחו בה(, 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי של כללית באסיפה שנתקבלה החלטה
סדרה ) החוב אגרותמיתרת הערך הנקוב של  50% לפחותמחזיקים באגרות החוב שלהם  , לפחות שניכוחם

 לפחות שני, כוחם-באי ידי -על או בעצמםבאגרות החוב,  מחזיקים בה שנכחו נדחית באסיפה או(, ג'
 ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלה ואשר, כאמורמיתרת הערך הנקוב  20% לפחות שלהםמחזיקים 

 ('סדרה גאגרות החוב ) של הנקוב הערך מיתרת( 2/3) שלישים שני לפחות של ברוב( הנדחית באסיפה
 ., למעט הנמנעיםבהצבעה המיוצג

 ":רגילה החלטה" 1.5.20

-ידי באי-(, בה נכחו, בעצמם או עלסדרה ג'החוב ) אגרותהחלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי 
(, או סדרה ג'החוב ) אגרות( מיתרת הערך הנקוב של 25%כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים וחמישה )

כוחם, כל מספר משתתפים שהוא, ואשר נתקבלה )בין -ידי באי-באסיפה נדחית שנכחו בה, בעצמם או על
( מכל הקולות של 50%חמישים אחוזים )באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות 

 המשתתפים בהצבעה, למעט הנמענים.

מובהר כי בכל מקום בשטר זה בו לא נאמר במפורש אחרת, החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקבל 
 .כהחלטה רגילה

  לשטר זה; 8.3ף סעיב משמעו: כאמור "עניין מנוגד" 1.5.21

 שיהיה כפימוסדיים,  לגופיםשוק ההון, ביטוח וחיסכון  על הממונה של המאוחד החוזר – "המאוחד החוזר" 1.5.22
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 ; 1לעת מעת בתוקף

 .חברת הדירוג, כהגדרתה להלןידי  על דירוג – "דירוג" 1.5.23

 בשטר הנאמנות זה ובאגרות החוב תהיה לדירוג אגרות החוב המשמעות המפורטת בטבלה להלן:

"A "מינוס ilA-  בדירוג מעלות אוA3 או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע  בדירוג מידרוג
 (.'על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב )סדרה ג

"BBB "פלוס ilBBB+  בדירוג מעלות אוBaa1  בדירוג מידרוג או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר
 (.'ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב )סדרה ג

"BBB" ilBBB  בדירוג מעלות אוBaa2  בדירוג מידרוג או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר
 (.'ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב )סדרה ג

"BBB "מינוס ilBBB-  בדירוג מעלות אוBaa3  בדירוג מידרוג או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר
 (.'ת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב )סדרה גייקבע על ידי חבר

"BB "פלוס ilBB+  בדירוג מעלות אוBa1  או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר  מידרוגבדירוג
 '(.גייקבע על ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את אגרות החוב )סדרה 

בע"מ )לעיל ולהלן:  , מידרוג"(מעלותולהלן: ")לעיל בע"מ  מעלות פורס אנד סטנדרט: "חברת הדירוג" 1.5.24
 .2014-חוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"דכהגדרתה בחברה מדרגת או  "(מידרוג"

 כהגדרתו בחוק ניירות ערך. : "מדווח"תאגיד  1.5.25

  .דיוויד מרקס" : בעל השליטה" 1.5.26

 .1970-התש"לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,  : "תקנות הדוחות" 1.5.27

דוחות כספיים שנתיים או רבעוניים, מבוקרים או סקורים שעל החברה לפרסם בהתאם  :"דוחות כספיים"  1.5.28
 לחוק ניירות ערך והתקנות על פיו.

 '( לראשונה;גמכוחו תונפקה אגרות החוב )סדרה דוח הצעת מדף אשר  -" הראשון ההצעה דוח" 1.5.29

בכל מקום בו כללי הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי כל עוד אגרות החוב רשומות למסחר בבורסה,  1.6
. מובהר, כי לא יהיה יקבעו בהתאם לכללי הבורסהואופן ביצועה על פי שטר נאמנות זה, מועדי הפעולה 

 ( כדי לגרוע מהסכמות הצדדים עפ"י שטר זה.הבביצוע פעולות כאמור )לרבות אם ישונו כללי הבורס

החברה  .מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות בכל 1.7
בין ו שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו בין נכון למועד השטר, אין סתירהבזאת כי בהירה אשרת וממ

 בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב. בתשקיףההוראות המתוארות 

 .זהנאמנות שטר  יסתיים תוקפו שלמכל סיבה שהיא, ב, ביטול הנפקת אגרות החומקרה של ב 1.8

פים בחוק תותאם ההפניה, בשינויים המחויבים, לשינויים שיחולו בחוק, סעיבכל הפניה בשטר זה למספר של  1.9
 ככל שיחולו.

 פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינויו או בכשירותו.  1.10

 כדאיות או המוצעים הערך ניירות של טיבם בדבר מצדו דעה הבעת הנאמנות שטר על הנאמן בחתימת אין 1.11
 .בהם ההשקעה

                                                 

1 entities/Pages/Codex.aspx-http://mof.gov.il/hon/Information 

mailto:http://mof.gov.il/hon/Information-entities/Pages/Codex.aspx
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 שווה דרגהההצמדה;  תנאי; הנפקה תנאי; החוב אגרותהנפקת  .2

, ('סדרה ג)החוב  אגרות , וכי( כמתואר במבוא לשטר זה'סדרה ג) החוב אגרותתנפיק את מתחייבת כי החברה  2.1
 .בבורסה למסחר תירשמנה ,דוח ההצעהשתונפקנה במסגרת 

 אגרות אתנפיק על פי התשקיף ובכפוף לפרסום דוח הצעת מדף ולפי שיקול דעתה הבלעדי, לה רשאיתהחברה  2.2
 : כדלקמן יהיו תנאיהן אשר( סדרה ג') החוב

( 5) חמישהב לפרעון עומדות, שם על רשומות( תהיינה "החוב"אגרות '( )להלן: סדרה ג) החוב אגרות
וכל אחת מהשנים  2020 עד 2019 מהשנים אחת כל של באוקטובר 31 ביום לא שווים שנתיים תשלומים

 של הכולל הנקוב ערכן מקרן 10%( התשלומים הראשונים יהווה 2) שנישכל אחד מ באופן 2024עד  2022
 אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 25%, כל אחד משני התשלומים הבאים יהווה )סדרה ג'( החוב אגרות
. )סדרה ג'( החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 30%והתשלום האחרון יהווה  )סדרה ג'( החוב

באוקטובר  31 ביום ישולם האחרון הקרן ותשלום 2019 באוקטובר 31תשלום הקרן הראשון ישולם ביום 
2024.  

)בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג  5.90%של  קבוע בשיעור שנתית ריבית נושאותאגרות החוב 
וכן בכפוף  להלן 5.3 -ו 5.2  בסעיפים כמפורט/או אי עמידה בהתניות פיננסיות ואגרות החוב )סדרה ג'( 

הריבית על יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב . להתאמה בגין ריבית פיגורים ככל שתחול(
עד ליום  2018באפריל  30החל מיום  באוקטובר 31-אפריל וב 30בשנה, בימים פעמיים )סדרה ג'( תשולם 

 ישולם ריבית תשלום כל, )כהגדרתה להלן( הראשונה הריבית תקופת למעט)כולל(.  2024באוקטובר  31
(. ״הריבית תקופת״: להלן) התשלום למועד הקודם ביום שנסתיימה החודשים ששת של התקופה בעד

שולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה( )קרי התקופה יהריבית ש שיעור
ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום  הקודמתהריבית  תקופת של התשלוםהמתחילה ביום 

הריבית הראשון  תשלום .(2.95%)קרי,  2כשיעור הריבית השנתית חלקי  יחושבהסמוך אחרי יום תחילתה( 
ההקצאה של  יום שלאחר הראשון המסחר ביום המתחילה התקופה בגין 2018אפריל ב 30ישולם ביום 

להלן: לעיל ו) 2018באפריל  29 ביום והמסתיימתעל פי דוח ההצעה הראשון '( סדרה ג) החוב אגרות
תשלום  .זו בתקופה הימים מספר לפי בשנה יום 365 של בסיס על מחושבת"(, הראשונה הריביתתקופת "

החברה  .'(ג, בעת פירעונן הסופי של אגרות החוב )סדרה 2024באוקטובר  31הריבית האחרון ישולם ביום 
 .בגין תקופת הריבית הראשונהאת שיעור הריבית  ההנפקהתפרסם בדוח מיידי על תוצאות 

  .כלשהו מטבע או למדדצמודות )קרן וריבית(  תהיינה לא ('סדרה ג) החוב אגרות

 7 ף סעיבהתקיים התנאים המפורטים ב אגרות החובלמוקדם  פדיוןלבצע  ,שומרת לעצמה את הזכותהחברה  2.3
 .שטר זהל

בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן ובלי זכות בכורה או  כולן תעמודנה ('סדרה ג) אגרות החוב 2.4
 עדיפות של האחת על פני האחרת.

 וביצוע חלוקה ו/או אדם קשור חוב על ידי החברה אגרותרכישת  .3

בלי , ומעת לעת בכל עת( 'סדרה ג) את אגרות החוב רכושאת הזכות ל , בכפוף לכל דין,החברה שומרת לעצמה 3.1
תודיע על כך החברה  אמור,כ רכישה. במקרה של שבמחזור( 'סדרה ג)של אגרות החוב לפגוע בחובת הפירעון 

 .לנאמן בכתב, מבלי לגרוע מחובת הדיווח המיידי החלה עליה

, אוטומטי באופן הנרכשות( 'סדרה ג) החוב אגרות יפקעו ,לעיל כאמור החברה ידי על רכישה של במקרה
 . מחדש להנפיקן רשאית תהיה לא והחברה מהמסחר ותמחקנה תתבטלנה

החברה תפנה בבקשה למסלקת הבורסה למשיכת  ,ידי החברה-( תירכשנה על'סדרה גאגרות החוב )ש במקרה
היה ולפי . והכל אלא אם ייקבע אחרת לפי הוראות הדין כפי שיהיו באותה עת התעודות שנרכשו כאמור

( לא תתבטלנה ולא תימחקנה מהמסחר בבורסה, החברה תהא 'סדרה גהוראות הדין באותה עת אגרות החוב )
רכשות, כולן או חלקן, לפי שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם ( הנ'סדרה גרשאית למכור את אגרות החוב )

 (.'סדרה גלהוראות הדין כפי שיהיו באותה עת, מבלי לקבל הסכמת הנאמן ו/או המחזיקים של אגרות החוב )



- 8 - 

 

סעיף ב כאמור( 'סדרה ג) החוב אגרות את מוקדם בפדיון לפדות החברה בזכות לפגוע בכדי לעיל באמור אין
 .להלן 7 

וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או  וגז בן) ומשפחתו/או בן )במישרין או בעקיפין( בחברה  בעל השליטה 3.2
 חברה קשורה של החברה ו/או חברה בת של החברה/או ו צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה(

)למעט החברה  )במישרין או בעקיפין( תאגיד בשליטתם של כל אחד מהםו/או  חברה כלולה של החברהו/או 
אגרות חוב ו/או למכור לרכוש  יהיו רשאים"( קשוראדם )להלן: "לעיל(  3.1 ף סעילגביה יחול האמור בעצמה 

, בכל עת ומעת לעת, לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה, כפוף לכל דין(ובעל פי שיקול דעתם )( 'גסדרה )
אדם  על ידיו/או מכירה כאמור  רכישה. במקרה של עפ"י שטר הנאמנותאשר יונפקו ( 'סדרה ג)אגרות חוב 

אשר תוחזקנה ( 'סדרה ג)החוב  אגרות. , בהתאם להוראות הדיןוח מיידייותמסור החברה על כך ד קשור,
לא תימחקנה ואם הן רשומות למסחר, הן , הקשורהאדם נכס של כתיחשבנה  קשוראדם ידי -כאמור על

אשר ( 'סדרה ג)חוב ה. אגרות ('סדרה ג) תהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב, וכן מהמסחר בבורסה
ולא ( 'סדרה ג)זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב  הקשורלאדם יקנו לא  קשוראדם בבעלות 

מחזיקים ייערכו על פי  אסיפות. אסיפות אלההדרוש לפתיחת  מניין חוקיקביעת קיומו של יימנו לצורך 
 , ככל שהינו מחויב על פי דין לעשות כן,קשור ידווח לחברה אדם לשטר הנאמנות. ההשנייהוראות התוספת 

הקשורים ואת  האנשים( והחברה תמסור לנאמן, על פי דרישתו, את רשימת 'סדרה געל רכישת אגרות חוב )
 מאנשיםוזאת על פי הדיווחים שהתקבלו כאמור  הכמויות המוחזקות על ידיהם בתאריך שיבקש הנאמן

. מובהר כי דיווח במערכת המגנ"א יהווה דיווח לנאמן קשורים ואשר דווחו במערכת המגנ"א על ידי החברה
 ף זה.סעילצרכי 

קשור או את מחזיקי אגרות החוב  אדם, כדי לחייב את החברה או כשלעצמו, ילף זה לעסעיב רבאמו אין 3.3
 שבידיהם.( 'סדרה ג)או למכור את אגרות החוב ו/גרות חוב לקנות א( 'סדרה ג)

ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה  שהיא מגבלה כללא חלה על החברה למועד החתימה על שטר זה  נכון 3.4
 .להלן 5.8 ף סעיבעצמית של מניותיה, למעט כמפורט 

  נוספותהנפקת אגרות חוב  .4

 אישור בקבלת צורך ללא, לפעם מפעם, רשאית תהיה החברהבכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר,  4.1
בין  ,)בין בהצעה פרטית ('סדרה ג)חוב נוספות  אגרותלהנפיק , עת באותה הקיימים מהמחזיקים או/ו מהנאמן

בתנאים כפי שתימצא  (,לעיל 3.2 ף סעי, לרבות לאדם קשור )כהגדרתו ב(ובין בכל דרך אחרת במסגרת תשקיף
( ואולם, במקרה כזה ('סדרה גאגרות החוב )לנכון )תנאי אגרות החוב הנוספות המונפקות יהיו זהים לתנאי 

באופן קבוע עד לתום  ,לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת שכר טרחתו השנתי באופן יחסי להגדלת הסדרה
והחברה נותנת את הסכמתה מראש בהתקשרותה בשטר זה להגדלת שכר טרחת הנאמן תקופת הנאמנות 

 ממועד) הנוספות( 'גסדרה ) החוב ואגרות הסדרה הרחבת במועד הקיימות( 'סדרה ג) החוב אגרות. כאמור
, יחול גם לגבי כל (סדרה ג')ושטר הנאמנות של אגרות החוב  ,וענין דבר לכל אחת סדרהתהווינה ( הנפקתן

סדרה ) החוב אגרות את למסחר לרשום בבקשה לבורסה תפנה החברה. כאמור סדרה ג'אגרות חוב נוספות מ
  .לכשיוצעו, כאמור הנוספות( 'ג

התנאים כל יתקיימו בכפוף לכך ש תבוצע( סדרה ג'חוב ) ותהנפקה נוספת של אגרהאמור לעיל,  על אף 4.2
סדרה )כאמור לא תפגע בדירוג אגרות החוב ( 'סדרה ג)ההנפקה הנוספת של אגרות חוב )א( המפורטים להלן: 

 ;(הרחבת הסדרה ערבקרי הדירוג אשר הונפקו לראשונה על פי שטר זה, כפי שיהיה הדירוג באותו מועד )( 'ג
( מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת 'סדרה גף זה יובהר כי כל עוד אגרות החוב )סעילעניין 

על פי הדוחות הכספיים האחרונים ( ב) ;מביניהםהגבוה ף זה תיעשה בכל עת, על פי הדירוג סעיהדירוג לצורך 
 .לשטר זה 6.3  ףסעיהפיננסיות המפורטות ב בהתניותעומדת  החברההנוספת  ההנפקה מועדשפורסמו לפני 

( במועד ההנפקה ג); להלן 8.1 מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף  ,זאת
שתובא ולאחר  ,בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת הנוספת,

; )ד( החברה באמות המידה הפיננסיות כאמור לעילביצוע ההנפקה הנוספת החברה תעמוד בחשבון למפרע 
( וכי לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון 'סדרה גמהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )אינה מפרה איזו 

הפירעון של החברה את אגרות  )ה( כי הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת-להלן; ו 8.1 מיידי כמפורט בסעיף 
  (.'סדרה גהחוב )
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ם טרם ביצוע מכרז לקבלת התחייבות מוקדמת ממשקיעים עסקי ימי 3החברה תמסור לנאמן לפחות  4.3
ימי  3לפחות מסווגים )ככל שהחברה תבחר לקיים מכרז כאמור בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי( ובכל מקרה 

הבכיר בתחום הכספים משרה הנושא  בחתימתאישור בכתב ביצוע ההנפקה הנוספת בפועל  טרםעסקים 
 ואיז( כי החברה אינה מפרה 2; )4.2 בסעיף  יםהתקיימותם של התנאים האמור( 1) :בחברה בדבר

וכי לא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט  ('סדרה גהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )מ
 -ו ('סדרה גפירעון של החברה את אגרות החוב )( כי הרחבת הסדרה לא תפגע ביכולת ה3)-; ולהלן 8.1 ף סעיב
( כי דירקטוריון החברה בחן את השפעת הרחבת הסדרה כאמור על יכולתה של החברה לעמוד 4)

של הנפקה נוספת  מקרהבכל . ( קודם לביצוע ההנפקה כאמור'סדרה גבהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב )
הגדלת הסדרה תיעשה בכפוף לקבלת אישור מראש מחברת הדירוג שהגדלת הסדרה כאמור לא תפגע , כאמור

אישור חברת הדירוג יפורסם על ידי החברה טרם ( כפי שיהיה באותה עת. 'סדרה גהחוב ) אגרותבדירוג 
 הנוספת ההנפקה באם, הנוספת ההנפקה לביצוע קודם עוד, תפרסם דוח מיידי החברה הרחבת הסדרה.

 .ים לעילהאמור םבתנאי( העניין לפי, עומדת לא)או  עומדת

( תציין החברה את דבר עמידתה בתנאי ATMבמקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב במהלך המסחר בבורסה ) 4.4
בקשר עם הרחבת  פרסום דוח הצעת המדף )או התשקיף, לפי המקרה(ף זה בעת ההרחבה, קרי במועד סעי

 ולא בעת ביצוע המכירות במהלך המסחר., רסדרה במהלך המסחר בבורסה כאמו

אין בזכות זאת של החברה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור, ככל שחובה כזו מוטלת על  4.5
הנאמן על פי דין, ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן ושל מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה, לרבות 

  להלן. 8 ף סעיות החוב כאמור במזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגר

תעמודנה בדרגת בטחון , לרבות אלו שתונפקנה במסגרת הרחבת הסדרה כאמור לעיל, ('סדרה גאגרות חוב ) 4.6
 שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

( הנוספות, ככל שיהיו כאלה, יהיה שונה משיעור 'סדרה גון אשר יקבע לאגרות החוב )היה ושיעור הניכי 4.7
( הקיימות במחזור באותה עת )לרבות היעדר ניכיון, ככל שרלבנטי(, תפנה 'סדרה גהניכיון של אגרות החוב )
המס  על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוילפני הגדלת סדרת אגרות החוב, החברה לרשות המסים, 

( שיעור ניכיון אחיד לפי 'סדרה גהחוב ) אגרות(, ייקבע ל'סדרה גהחוב ) אגרותבמקור מדמי הניכיון בגין 
 "(. שיעור הניכיון המשוקללנוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים בסדרה, ככל שיהיו )להלן: "

(, 'סדרה גהחוב ) אגרותבמקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל  4.8
את שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה, לפני הגדלת בדבר תוצאות ההנפקה ותפרסם בדיווח מיידי 

יון המשוקלל כאמור ובהתאם (, לפי שיעור הניכ'סדרה גמס במועדי הפירעון של אגרות החוב )וינוכה הסדרה, 
להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. באם לא יתקבל אישור 

( הנוספות כתוצאה מהגדלת 'סדרה גהחוב ) אגרותכאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, בסמוך לפני הנפקת 
בעת פירעון ינוכה ר שנוצר בגין אותה הסדרה. מס במקור הסדרה האמורה, על שיעור הניכיון הגבוה ביות

 (, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. 'סדרה גאגרות החוב )

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק ינוכה לפיכך, יתכנו מקרים בהם  4.9
"(, ויהא בכך כדי להרע את מצבם הניכיון העודפיםדמי ( טרם הגדלת הסדרה )להלן: "'סדרה גבאגרות חוב )

ובין אם ( 'סדרה גלאגרות החוב )וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד 
( 'סדרה ג( לפני הגדלת הסדרה ועד לפירעון אגרות חוב )'סדרה גלאו. במקרה זה נישום שהחזיק אגרות חוב )

"ח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, אלו, יהיה זכאי להגיש דו
 ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

 בכל להנפיק, דין כל להוראות בכפוף, הזכות את לעצמה שומרת החברה, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי 4.10
( ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי אחרת דרךכל ב ובין בין במסגרת תשקיף ,ומעת לעת )בין בהצעה פרטית עת

(, לעיל 3.2 ף סעיולרבות לאדם קשור )כהגדרתו בלפי העניין,  ,הנאמןו/או להסכמת  ('סדרה ג)אגרות החוב 
 – המסחריים )קרי ןאגרות חוב שתנאיה : )א(למעט, לנכון תמצא שהחברה כפי, חוב אגרות של נוספות סדרות

שיעור הקרן הנפרעת בכל מועד תשלום ומועדי פירעון הקרן, שיעור הריבית ומועדי תשלומה, וכן היעדר 
אגרות חוב סדרות  ; )ב(( שבמחזור'סדרה גיהיו זהים לתנאי אגרות החוב )ההצמדה של הקרן והריבית( 
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ת דרגת הפרעון במקרה ( מבחינ'סדרה געל פני אגרות החוב ) ותעדיפ תהיינהשלמרות שאינן מגובות בבטוחות 
  .תונפקנה סדרות אגרות חוב אשר תהיינה מובטחות בבטוחות(ובלבד )קרי, ייתכן  של פירוק

ההנפקה זה בלבד: " 4.10 ף סעיזה לעיל )להלן ב 4.10 ף סעיהנפקת אגרות חוב כאמור בעל אף האמור לעיל,  4.11
ההנפקה הנוספת כאמור לא תפגע )א( ים המפורטים להלן: כל התנא להתקיימות כפופה"( תהא הנוספת

קרי באותו מועד ) דירוגןאשר הונפקו לראשונה על פי שטר זה, כפי שיהיה ( 'סדרה ג)בדירוג אגרות החוב 
( מדורגות על ידי יותר 'סדרה גף זה יובהר כי כל עוד אגרות החוב )סעילעניין ; (ההנפקה הנוספת ערבהדירוג 

( במועד ב)מביניהם; הגבוה ף זה תיעשה בכל עת, על פי הדירוג סעימחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך 
זאת, מבלי לקחת . לשטר זה 6.3  ףסעיהפיננסיות המפורטות ב בהתניותעומדת  החברהההנפקה הנוספת 

מהתחייבויותיה  ואיזהחברה אינה מפרה ; ןלהל 8.1 בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות בסעיף 
; וכן להלן 8.1 ף סעי( ולא מתקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי כמפורט ב'סדרה גלמחזיקי אגרות החוב )

ההנפקה  במועד( ג)-ו ('סדרה ג)אין בהנפקה הנוספת כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב 
 שתובאולאחר  ,בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת, הנוספת
 . לשטר זה 6.3  ףסעיבבאמות המידה הפיננסיות כאמור תעמוד החברה ביצוע ההנפקה הנוספת למפרע  בחשבון

האישורים הבאים ותבצע פרסומים כמפורט טרם הנפקת אגרות חוב מסדרות נוספות תעביר החברה את 
 להלן:

בחברה בדבר הבכיר בתחום הכספים משרה הנושא  בחתימתהחברה תמסור לנאמן אישור בכתב  .1
לביצוע ההנפקה ימים קודם  4-לא יאוחר מ לעיל, 4.10 בסעיף  יםהתנאים האמורכל התקיימותם של 

, כאמור ( בפירוק'סדרה גוכן אישור כי ההנפקה הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב ) הנוספת
  .לעיל 4.11 בסעיף 

ההנפקה הנוספת כאמור כי עת  באותהשיהיו קיימות ת הדירוג וחברכל החברה תפרסם אישור מאת  .2
הדירוג כפי שיהיה אשר הונפקו לראשונה על פי שטר זה, ( 'סדרה גהחוב ) אגרותלא תפגע בדירוג 

  באותה עת.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל אין בזכויות האמורות של החברה, כדי למעט מזכות הנאמן מלבחון את 
השלכות ההנפקה כאמור, ואין בה כדי לגרוע מזכויות הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה, 

 להלן. 8 ף סעיכאמור ב סדרה ג'לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב 

עובר זמן סביר בכפוף להוראות כל דין, החברה תודיע לנאמן אודות הנפקת אגרות חוב נוספות כאמור 
 דין. לביצוע ההנפקה ותעביר אליו כל דיווח שתוציא בקשר לעניין זה על פי כל 

 התחייבויות החברה .5

פי -עלמשתלמים אשר  הריביתו את כל סכומי הקרן , במועדים הקבועים לכך,החברה מתחייבת בזה לשלם 5.1
אגרות פי תנאי -ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על ,('סדרה ג) החובאגרות תנאי 
 פי שטר זה.-ועל( 'סדרה ג) החוב

  (:'סדרה ג) החוב אגרות בדירוג שינוי בגין הריבית שיעור התאמת 5.2

( מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, 'סדרה גף זה להלן יובהר כי כל עוד אגרות החוב )סעילעניין 
בחינת הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל שיהא שינוי כאמור( תיעשה, בכל 

  עת, על פי הדירוג הנמוך מביניהם.

(, סדרה ג'(, יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב )סדרה ג'שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )
 ף זה: סעיכמפורט להלן ב

ף זה לעיל ולהלן וכן על פי סעייובהר כי, אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר ב
מעל  2%להלן, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על  5.2 ף סעיהמנגנון המתואר ב

)א( לתנאים 4 ף סעיל בהתאם ל. ריבית פיגורים, ככל שתחושנקבע בדוח ההצעה הראשון שיעור הריבית
 לשיעור האמור ולא תהווה חלק ממנו. תיתוסףמעבר לדף 

 זה:  5.2 ף סעילעניין 
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 לעיל.0  1.5  ףסעיכהגדרתם בטבלה ב הדירוגים

  .מינוס  Aדירוג  – "הבסיס"דירוג 

 כלבגין לשנה,  0.25%שיעור של תוספת ריבית שתינתן למחזיקי אגרות החוב ב – "שיעור הריבית הנוסף"
לשנה  1%עד לתוספת ריבית מקסימלית של ( פלוס  BBB( )קרי החל מירידה לדירוג Notchדרגה )ב ירידה

 לכל היותר.

במקרה של החלפת חברת דירוג, תעביר )דירוג הידי חברת -על ('סדרה ג)שדירוג אגרות החוב ככל  .א
החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של 

יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב  חברת הדירוג החדשה(
יעלה שיעור , הבסיסמדירוג  ״(הדירוג המופחת״ להלן:)יהיה נמוך בדרגה אחת או יותר  ('סדרה ג)

הריבית , בשיעור ('סדרה ג)הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
וזאת בגין התקופה שתתחיל בהתאם למדרגות שנקבעו כאמור, , ן(הנוסף או בחלקו )כאמור להל
ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת -ממועד פרסום הדירוג החדש על

( להלן ה )5.2 ף סעי(, או עד למועד העלאת הדירוג בהתאם להוראות 'סדרה ג)של אגרות החוב 
ת כאמור ות מידה פיננסיוהועלה שיעור הריבית קודם לכן בגין חריגה מאמ. להלן 5.2 ף סעיולהוראות 

להלן, אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן שתוספת הריבית  5.3 ף סעיב
 .2%לא תעלה בכל מקרה על הכוללת )למעט אם קמה זכאות לריבית פיגורים( השנתית 

יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לא  .ב
לעיל, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )א(  אלדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק  ('סדרה ג)

ואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב  , את דוח הדירוגאת דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת
)ב( עמידתה/אי עמידתה באמות המידה ״(; מועד הורדת הדירוג״)להלן: בדירוג המופחת  ('סדרה ג)

להלן על פי הדוח הכספי המאוחד הסקור או המבוקר האחרון של  5.3 ף סעייות המתוארות בהפיננס
החברה שפורסם לפני מועד הדוח המיידי וכן האם חל שינוי בריבית בגין עמידתה/אי עמידתה באמות 

 ('סדרה ג)ת שתישא יתרת קרן אגרות החוב ( את שיעור הריבית המדויקג) המידה הפיננסיות כאמור;
 365לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי 

( את שיעור הריבית דבהתאמה(; ) ״,תקופת ריבית המקור״-ו״ ריבית המקור״להלן: )ימים בשנה( 
החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית  ('סדרה ג)שתישא יתרת קרן אגרות החוב 

הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור הריבית יחושב לפי 
וזאת ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן, ככל , "(הריבית המעודכנתימים בשנה( )להלן: " 365

ככל שארעה, שאז עליית  להלן 5.3 ף סעיננסיות כאמור בשהועלה, בגין חריגה מאמות המידה הפי
הכוללת ) למעט אם  שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית

בגין ירידת דירוג ואי עמידה באמות המידה הפיננסיות לא תעלה בכל קמה זכאות לריבית פיגורים( 
 ('סדרה ג)( את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ה); 2%מקרה על 

שיעור הריבית השנתית ( את ו( לעיל; )ד)-( וגבמועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור בס"ק )
הריבית החצי ( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור זהמשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; )

 . לתקופות הבאות( חלקי שתייםתחושב כריבית השנתית  החצי שנתית)הריבית  שנתית

בדירוג המופחת יחול במהלך הימים שתחילתם  ('סדרה ג)היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב  .ג
מועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד ארבעה ימים לפני ה

, במועד ('סדרה ג)תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ״(, תקופת הדחייה״להלן: )הקובע הנ"ל 
ככל ששיעור הריבית לא הועלה קודם בלבד,  , טרם השינויתשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור

שיעור הריבית הנובע כאשר  להלן, 5.2 ף סעיבגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות כאמור בלכן 
מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד 

שלום תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד ת
 .הריבית הבא

ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על שיעור -על ('סדרה ג)במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב  .ד
, תודיע החברה ( להלןה )5.2 ( לעיל או א )5.2 ף סעיכאמור ב ('סדרה ג)הריבית שתישאנה אגרות החוב 

 .על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור



- 12 - 

 

 ('סדרה ג)במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב  .ה
וככל  כלפי מעלה ('סדרה ג), תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב לעיל (א )5.2  ףסעיכאמור ב

, להלן 5.3 ף סעיששיעור הריבית לא הועלה קודם לכן בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות כאמור ב
לדירוג בגין העלאת דירוג עד  (Notchדרגה ) לכללשנה  0.25%יופחת שיעור הריבית במדרגות של 

( 'סדרה גהדירוג את הדירוג לאגרות החוב )ככל שתעדכן חברת  .( מינוס Aהבסיס )קרי עד לדירוג 
וככל ששיעור הריבית לא הועלה , (״הדירוג הגבוה״להלן: )גבוה מדירוג הבסיס הלדירוג כלפי מעלה 

אזי יקטן שיעור הריבית להלן,  5.3 ף סעית כאמור בות המידה הפיננסיוקודם לכן בגין חריגה מאמ
, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת ('סדרה ג)החברה למחזיקי אגרות החוב  ידי-שישולם על

ית שתישא דורגו בדירוג הגבוה בלבד, כך ששיעור הריב( 'סדרה ג)בגין התקופה בה אגרות החוב 
שיקבע במכרז, כפי יהיה שיעור הריבית  ('סדרה ג)היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב 

בגין הורדת הדירוג כאמור  ללא כל תוספתשהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה, 
זה )ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית שיקבע  5.2 ף סעיב

( לעיל, בשינויים המחויבים ד( עד )ב. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק )במכרז(
  ג המופחת.הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירו

ת ייבחן ות מידה פיננסיומובהר, כי עדכון שיעור הריבית עקב שינוי בדירוג או עקב אי עמידה באמ 
המצטברת בגין ירידה בדירוג  המרביתבנפרד ללא שהאחד ישפיע על השני וזאת בכפוף לכך שהריבית 

ריבית בגין אי לשנה. תוספת  2%ת לא תעלה על שיעור של ות מידה פיננסיוובגין אי עמידה באמ
להלן, תמשיך לחול אף במקרה של  5.3 ף סעית, ככל שחלה בהתאם לות מידה פיננסיועמידה באמ

 לשיעורי הריבית הנקובים לעיל. תיתוסף, עלייה בדירוג. מובהר, כי ריבית פיגורים, ככל שתחול

תפסקנה להיות מדורגות מסיבה התלויה בחברה )כך לדוגמה, אך לא  ('סדרה ג)ככל שאגרות החוב  .ו
רק, בשל אי קיום התחייבויות החברה כלפי חברת הדירוג, לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או 

ימים, לפני פירעונן  21עולה על דיווחים להם התחייבה החברה כלפי החברה המדרגת( לתקופה ה
באופן ששיעור הריבית  (סדרה ג')הסופי, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב 

 8.1.23וזאת מבלי לגרוע מהאמור בס"ק  יחולו בהתאם )ה(-"ק )ב(והוראות ס, 1%-הנוסף יסתכם ב
יפסיקו להיות מדורגות, לפני פירעונן  ('סדרה ג) . למען הסר ספק יובהר, כי היה ואגרות החובלהלן

( לעיל א ף )סעיהסופי, מסיבה שאינה תלויה בחברה, הדבר לא ישפיע על שיעור הריבית כאמור ב
 לא יחולו. זה  5.2 ף סעיוהוראות 

סדרה )או שאגרות החוב ( יותר מחברת דירוג אחת)גם במקרה בו יש במקרה בו תוחלף חברת הדירוג  .ז
יום מסחר אחד תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי, בתוך  ('ג

 השינוי ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.ממועד 

( לא יגרור שינוי בשיעור סדרה ג'שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב ) (1: )למען הסר ספק, מובהר כי .ח
( 'סדרה ג( כל עוד אגרות החוב )2; )ף זה לעילסעי( כאמור בסדרה ג'הריבית שתישאנה אגרות החוב )

כל חברות הדירוג מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, ס"ק )ו( לעיל לא יחול אלא במקרה שבו 
 .('סדרה גיפסיקו לדרג את אגרות החוב )

( לעיל. ככל שלפני מועד הורדת ב )-( וא )5.2  פיםסעיבמקרה של הורדת דירוג תפעל החברה על פי  .ט
או יותר מאמות המידה הפיננסיות על פי הדירוג חלה עלייה בשיעור הריבית בגין חריגה מאחת 

 5.2 ף סעיבגין מנגנון ההתאמה המפורט ב השינוי שיחול בריביתלהלן,  5.3ף סעיהמנגנון המפורט ב
זה לעיל יוגבל, באופן שבכל מקרה העלייה בשיעור הריבית )אם וככל שתהא עלייה כאמור( לא תהא 

. ריבית פיגורים ככל שתחול שנקבע בדוח ההצעה הראשוןמעל שיעור הריבית  2%-במצטבר יותר מ
 תתווסף לריבית האמורה.

( תהיינה מדורגות על סדרה ג'החוב )אגרות  , כי ככל שהדבר בשליטתה,לכך לפעולהחברה מתחייבת  .י
 ,בין היתר ,ולצורך כך החברה מתחייבת (סדרה ג'במשך כל תקופת אגרות החוב ) חברת הדירוגידי 

לשלם לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ולמסור לחברת הדירוג 
. לעניין ברה לבין חברת הדירוגאת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין הח

את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי בין היתר,  ,זה יראו
מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה 
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( סדרה ג'החוב ) אגרותבמקרה של הפסקת דירוג  שהינן בשליטת החברה. בותהמדרגת, כסיבות ונסי
. תפרסם החברה דוח מיידי על כך ותציין את הסיבות לשינוי חברת הדירוג, חברת הדירוגהחלפת  או

מובהר, כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי שיקול דעתה 
 הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. 

ף את החברה המדרגת או שלא לסיים התקשרות עמה במשך החברה איננה מתחייבת שלא להחלי
אשר במועד גם כ ,(. במקרה בו החברה תחליף את החברה המדרגתסדרה ג'החוב ) אגרותתקופת 

ו/או תפסיק את עבודתה של  ,(סדרה ג'חברת הדירוג היחידה המדרגת את אגרות החוב )אינה ההחלפה 
לדווח על כך בדיווח מיידי וכן , מתחייבת החברה דה(חברת הדירוג )במקרה בו אינה חברת דירוג יחי

וכל זאת  תודיע על כך לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי החברה המדרגת
לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה כאמור ו/או ממועד ההחלטה על הפסקת עבודתה של חברת 

באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה  . מובהר, כי איןהדירוג, לפי המוקדם
, לפי שיקול או להפסיק את עבודתה של חברת הדירוג )במקרה בו אינה חברת דירוג יחידה( מדרגת

 דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.

  :פיננסית מידה באמת עמידה מאי כתוצאה הריבית שיעור התאמת 5.3

ת המידה ואמאחת או יותר מ( יותאם בגין חריגה מ'סדרה גאגרות החוב )שיעור הריבית שתישאנה 
 ת להלן:ות המפורטוהפיננסי

 ;דולר מיליון 160-מ יפחת לא( מיעוט זכויותכולל  לאהעצמי המאוחד של החברה ) ההון .א

להלן( לא יעלה על שיעור של  6.3 נטו )כהגדרת המונחים בסעיף  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ב
72.5%; 

 יעלהלהלן( לא  6.3  בסעיף מונחים אלה )כהגדרתמתואם  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ג
, קרי מועד 2019ביוני  30 תכנס לתוקף החל מדוחותיה הכספיים של החברה ליום זו תניה .18על 

 .כאמור יהיה במועד פרסום הדוחות האמורים )בכפוף לדין( התניה הבדיקה הראשון של

ת המידה ואמיחדיו: "בלבד זה לעיל ולהלן  5.3 ף סעיב לעיל יכונו 'ג-ו "ק א'בסהמידה המפורטות  אמות
 ."אמת המידה הפיננסית: "תכונה מהן אחת וכל "תוהפיננסי

ף זה לעיל ולהלן וכן על פי סעייובהר כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר ב
מעל  2%לעיל, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על  5.2 ף סעיהמתואר בהמנגנון 

)א( 4 ף סעיית פיגורים, ככל שתחול בהתאם ל. ריבשנקבע בדוח ההצעה הראשוןהשנתית שיעור הריבית 
 לשיעור האמור ולא תהווה חלק ממנו. תיתוסףלתנאים מעבר לדף 

ת המידה ומאממכל אחת  בגין חריגה 0.5%שיעור של תוספת ריבית ב – "שיעור הריבית הנוסף"
אם החברה חרגה בו זמנית מכל אמות המידה  1%)בנפרד, והעלאת ריבית מצטברת של עד  תוהפיננסי

, פיננסיתהמידה הת ומאממכל אחת בגין חריגה  תיעשה רק פעם אחת העלאת שיעור הריבית .הפיננסיות(
מידה האמת מאותה החריגה במקרה שפעם נוספת , ושיעור הריבית לא יועלה חריגה כאמור ככל שתהא

יודגש כי במקרה שבו בגין ירידה בדירוג אגרות החוב הועלה שיעור הריבית השנתית . תימשך תופיננסיה
ף ביחד עם שיעור סעילעיל, אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף מכוח אותו  5.2 ף סעיבהתאם להוראות 

 .2%ת, לא יעלה על ות המידה הפיננסיוזה, בגין החריגה מאמ 5.3 ף סעיהריבית הנוסף מכוח 

 מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה. – "מועד החריגה"

המאוחדים של על פי דוחותיה הכספיים ת ופיננסיהמידה הת ומאממאיזו ככל שתחרוג החברה  .א
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת  ,"(החריגההחברה הסקורים או המבוקרים )להלן: "

מעל שיעור  ,בגין החריגה הריבית הנוסף, בשיעור ('סדרה ג)הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
ד לפירעון ועהחריגה וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד טרם השינוי, , כפי שיהיה באותה עתהריבית 

( או עד למועד פרסום דוחות כספיים 'סדרה ג)מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 
הועלה שיעור . אמת המידה הפיננסית, לפי המוקדםאותה של החברה לפיהם החברה עומדת ב

לעיל, אזי עליית שיעור הריבית בגין החריגה  5.2 ף סעיהריבית קודם לכן בגין ירידת דירוג כאמור ב
הכוללת )למעט אם ת נשוא ס"ק זה תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית ות המידה הפיננסיומאמ
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לא תעלה בכל ת ופיננסיהמידה הת ועמידה באמ בגין ירידת הדירוג ואיקמה זכאות לריבית פיגורים( 
 . 2%מקרה על 

היה ותתקיים חריגה כאמור, לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים של  .ב
החברה, מבוקרים או סקורים )לפי העניין( תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )א( את אי 

)ב(  במועד פרסום הדוח הכספי; הפיננסית המידה תואמ, תוך פירוט ההעמידה בהתחייבות האמור
( על פי דוח הדירוג האחרון שפורסם לפני מועד הדוח 'סדרה ג) החוב אגרות של העדכני הדירוגאת 

שא י)ג( את שיעור הריבית המדויקת שת ;לעיל 5.2 ף סעיה התאמת ריבית כאמור בוהאם חל המיידי
( לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה )שיעור 'סדרה גקרן אגרות החוב )

בהתאמה(;  ״,ריבית המקורתקופת ״-״ וריבית המקור״ :להלןימים בשנה( ) 365הריבית יחושב לפי 
( החל ממועד החריגה ועד מועד 'סדרה ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב )ד)

תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור 
 לכן קודםהריבית  עורשיהועלה  ."(הריבית המעודכנתימים בשנה( )להלן: " 365הריבית יחושב לפי 

ו/או בגין חריגה מאמת מידה פיננסית אחרת כאמור בסעיף  לעיל 5.2  ףסעיב כאמור בדירוג ירידה בגין
תוגבל  זה ק"ס נשוא הפיננסיותהמידה  תומאמ החריגה בגין הריבית שיעור עליית אזי ,לעיל 5.3 

 בדירוג ירידה בגיןהכוללת )למעט אם קמה זכאות לריבית פיגורים(  באופן שתוספת הריבית השנתית
( את שיעור הריבית המשוקללת ה; )2%תעלה בכל מקרה על  לא תופיננסי מידה תובאמ עמידה ואי

( במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן האמור 'סדרה גהחוב )שתשלם החברה למחזיקי אגרות 
( את ז( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; )ו( לעיל; )ד)-( וגבס"ק )

תחושב כריבית  שנתית החצי)הריבית  שנתית החצישיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית 
 . ( לתקופות הבאותשתיים חלקיהשנתית 

מועד הקובע לתשלום ריבית ארבעה ימים לפני ההיה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם  .ג
תשלם , ״(תקופת הדחייה״להלן:כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל )

טרם ) , במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור('סדרה ג)החברה למחזיקי אגרות החוב 
בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף  (השינוי

לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את 
 שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

ן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב ת, באופות מידה פיננסיואממ חריגהבמקרה של  .ד
, תודיע החברה על כך לנאמן בכתב ( להלןה )5.2 ף סעיאו ב ( לעילא )5.2 ף סעיכאמור לעיל ב( 'סדרה ג)

 כאמור. םהדוחות הכספייתוך יום עסקים אחד ממועד פרסום 

הכספיים מבוקרים  דוחותיהתפרסם החברה את החריגה, , כי במקרה שלאחר מובהר למען הסר ספק .ה
אזי יקטן שיעור  ,אמת המידה הפיננסיתאותה באו סקורים )לפי העניין(, ועל פיהם תעמוד החברה 

, במועד התשלום הרלוונטי של ('סדרה ג)ידי החברה למחזיקי אגרות החוב -הריבית שישולם על
, אשר תחילתה במועד כאמור באמת המידה הפיננסיתהריבית, וזאת בגין התקופה בה החברה עמדה 

, כך ששיעור אמת המידה הפיננסיתאותה פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על עמידה ב
ל ששיעור הריבית ככ ,יהיה( 'סדרה ג)הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב 

או עקב ו/ לעיל 5.2 ף סעי( כאמור ב'סדרה גלא הועלה קודם לכן בגין ירידה בדירוג אגרות החוב )
או שיעור ריבית אחר שנקבע עקב שיקבע במכרז שיעור הריבית  ,ת מידה פיננסית אחרתמחריגה מא

ת מידה פיננסית מאו עקב חריגה מאו/ לעיל 5.2 ף סעי( כאמור ב'סדרה גירידה בדירוג אגרות החוב )
 .(שיקבע במכרז)ובכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב משיעור הריבית  אחרת

, לפי העניין, לעיל, בשינויים המחויבים )ד(עד  )ב(במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק 
 .פיננסיתהמידה האמת אותה במעמידת החברה הנובעים 

ת ייבחן ות מידה פיננסיונוי בדירוג או עקב אי עמידה באממובהר, כי עדכון שיעור הריבית עקב שי 
המצטברת בגין ירידה בדירוג  המרביתבנפרד ללא שהאחד ישפיע על השני וזאת בכפוף לכך שהריבית 

לשנה. תוספת ריבית בגין ירידה  2%ת לא תעלה על שיעור של ות מידה פיננסיוובגין אי עמידה באמ
ת המידה ותמשיך לחול אף במקרה בו עמדה החברה באמ 5.2 ף סעיבדירוג, ככל שחלה בהתאם ל

 לשיעורי הריבית הנקובים לעיל. תיתוסףת. מובהר, כי ריבית פיגורים, ככל שתחול, והפיננסי
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 עלפרסום הדוחות הכספיים  ביוםתתבצע ת ות המידה הפיננסיובאמבדבר עמידת החברה  הבדיקה .ו
 הכספיים לדוחות ביחס, במחזור קיימות( סדרה ג'וכל עוד אגרות חוב ) החברה ידי

 .מועד לאותו עד לפרסם החברה על שהיה/השנתיים הרבעוניים

את עמידתה או אי , לפי העניין, םהמצורף לדוחות הכספיידוח הדירקטוריון החברה תפרט במסגרת  
 ת. ות המידה הפיננסיואמכל אחת מעמידתה ב

למען הסר ספק יובהר, כי בכפוף לאמור לעיל, תשלומי הריבית הנוספת כתוצאה מהורדת דירוג כאמור 
 זה לעיל 5.2 ף סעית כאמור בופיננסיהמידה הת וו/או כתוצאה מאי עמידת החברה באמלעיל  5.2 ף סעיב

ת, ופיננסיהמידה הת ואממהינם מצטברים. לפיכך, במקרה ותחול ירידה בדירוג, ובנוסף תחרוג החברה 
ובלבד שתוספת הריבית  להגדלה בשיעור הריבית כמפורט לעיל( 'סדרה ג)יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב 

כן מובהר, כי ריבית  .2%לא תעלה על ת ופיננסיומידה ות ובגין ירידת דירוג ואי עמידה באמהשנתית 
 לשיעורי הריבית הנקובים לעיל. תיתוסףפיגורים, ככל שתחול, 

  :בעל השליטהחריגות עם  עסקאות 5.4

, או בחברה בעל השליטהמתחייבת כי עסקאות חריגות של החברה )כהגדרתן בחוק החברות(, עם  החברה
יש בהן עניין אישי, או התקשרויות של החברה  בעל השליטהעסקאות חריגות של החברה עם אדם אחר של

או עם קרובו )כהגדרת המונח בחוק החברות(, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות  בעל השליטהעם 
באשר לתנאי כהונתו והעסקתו, ואם הוא עובד החברה  –וכן אם הוא גם נושא משרה בה ו חברה בשליטת

(, תהיינה מותנות, בנוסף "המיוחדות"העסקאות )להלן:  באשר להעסקתו בחברה –ואינו נושא משרה בה 
מראש,  ,(סדרה ג'לחוק החברות, בהסכמת מחזיקי אגרות החוב ) 275ף סעילאישורים לפי הוראות 

 . רגילה בהחלטה

 לרבות חברות מוחזקות של החברה. –" החברהזה, " 5.4 ף סעי לעניין

זה יובהר, למען הסר ספק, כי העסקאות המפורטות להלן לא תיחשבנה "עסקאות  5.4 סעיף  לעניין
 זה לעיל )להלן: "עסקאות פטורות"(: 5.4 סעיף במיוחדות" ולפיכך לא יידרש אישור המחזיקים כאמור 

העברת נכסים לחברה על ידי בעל השליטה או קרובו, במישרין או בעקיפין לרבות באמצעות חברה  .א
 בשליטתו, כנגד הקצאת מניות בלבד )ללא תמורה כספית במזומן(; 

  ;של החברה מוחזקותרכישת חלקם של השותפים של החברה בחברות  .ב

 פרסום למועד עובר אושרואשר  2015 לתשקיף 9 בפרק המפורטות העסקאותעדכון או חידוש אישור,  .ג
 9.2.1.2המפורט בסעיף והתפעול הניהול שירות ובכלל זאת עדכון או חידוש הסכם  2015תשקיף 

אלפי דולר לשנה.  500לא יעלו על רות הניהול )כהגדרתן שם( לחבכך שדמי הניהול  ,2015לתשקיף 
  ;Street 34-10יובהר כי עדכון דמי הניהול כאמור יכול שיעשה רק לאחר פתיחת המלון הידוע בשם 

לטובת גופים מממנים עבור החברה ( בעקיפין/או ו)במישרין השליטה  בעלהעמדת ערבויות על ידי  .ד
 ו/או לתאגידים בשליטת החברה; 

עסקאות חריגות בהתאם לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי  וכן, חריגות לא עסקאות .ה
 ; 2000-ענין(, תש"ס

, המקובלים הסיכונים כנגדהמוחזקים  והתאגידים החברה נכסי לביטוח בפוליסות התקשרות .ו
ככל  השליטה בעל של נכסיו עם ביחד החברה של הנכסים פורטפוליו את המכסות פוליסות במסגרת

מובהר בזאת כי כאשר  שיהיו )כאשר סכומי הפרמיה מוקצים על ידי חברת הביטוח לנכסים השונים
 ; (בעל השליטה של ונכסיבתשלום בגין לא תשא החברה 

א לדוח פרטים נוספים על התאגיד 29 בסעיףהשליטה ו/או קרובו כמפורט  לבעלהענקת כתב שיפוי  .ז
וכן כתב שיפוי חדש כפי שיעודכן, ככל שיעודכן,  2016לדוח התקופתי של החברה לשנת  אשר צורף

 נושאי ביטוח בפוליסות התקשרות וכן, בהתאם לחוק החברות והתקנות על פיו כפי שיהיו מעת לעת
 ; זה מסוג בחברות כמקובל ודירקטורים משרה
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או קרובו המעניקות שירותי  השליטה בעל של פרטיות חברות ובין החברה בין עתידיות עסקאות .ח
 עוד כל((  HUD-ה הגדרת) 2015 לתשקיף 7ההגדרות לפרק  בסעיףראו  לפרטים, )HUD-תפעול ב
 שלישיים צדדיםידי  על המשולמת מזו גבוהה תהא התקשרויות אותן בגין לחברה שתושלם התמורה
 ; שוק מתנאי לחברה עדיפים בתנאים, קרי, החברה עם ומיטיבה

ת עתידיות בין החברה ובין חברות פרטיות של בעל השליטה או קרובו, שעניינן השכרת נכסים עסקאו .ט
 בנכסיםALP (Assisting Living Facility )או  residential healthcare facilityאו  Nursing Homesמסוג 

 ובלבד, בעתיד החברה ידי על שיפותח אלה מסוגים אחר נכס כל או Mays או Utopiaבשם  הידועים
 מדמי הנובעת ההשקעה על והתשואה החברה של הביקורת וועדת ידי על אושרה כאמור שהעסקה
  .בשנה 7.5%-מ גבוהה או שווהצפויה להיות  השכירות

 עסקאות בוצעו לא כי, , לפי הענייןהמצורף לדוחות הכספייםדוח הדירקטוריון החברה תאשר במסגרת 
 (. סדרה ג'זה מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי אגרות החוב ) 5.4 סעיף ב כאמור מיוחדות

 :וכרית הוצאות ריבית כרית 5.5

 :ביתיכרית ר 5.5.1

שצפוי ( שנתית חציאחד )קרי סכום ריבית ריבית תשלום  לסכוםהחברה תעביר סכום בסך השווה  .א
"( לידי הנאמן סכום כרית הריבית הראשון( )להלן: "סדרה ג'למחזיקי אגרות החוב ) משולםלהיות 

באמצעות העברה של סכום כרית הריבית הראשון מחשבון על שם רכז ההנפקה, בו תוחזק תמורת 
סדרה בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב ) הנאמנות )כהגדרת המונח בסעיף להלן(ההנפקה לחשבון 

 "(. חשבון כרית הריבית( בלבד )להלן: "ג'

חשבון אשר יפתח הנאמן על שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב  משמעו:" חשבון הנאמנות"
'(, באחד מחמשת הבנקים הגדולים בישראל. זכויות החתימה בחשבון הנאמנות יהיו של ג)סדרה 

 עלויות פתיחת ניהול וסגירת חשבון הנאמנות יחולו על החברה.הנאמן בלבד. כל 

החברה תעביר לנאמן הוראות בכתב באשר לאופן השקעות הכספים המופקדים בחשבון הנאמנות 
פי  והנאמן יפעל בהתאם להוראות אלה. הוראות החברה יהיו בהתאם להשקעה המותרת לנאמן על

לשטר הנאמנות. הנאמן לא יהיה אחראי לבחון את טיב השקעות הכספים כאמור ולא יהיה  17 סעיף 
 .אחראי לתוצאות ההשקעה

ום לכל חודש קלנדארי שלאחר מועד תשלום ריבית כלשהו, ואם אינו יום עסקים אזי בי 2-ה ביום .ב
"(, יהיה הסכום המופקד בחשבון כרית הריבית נמוך מועד השלמת כריתהעסקים העוקב )להלן: "

, תעביר החברה לחשבון כרית הריבית סכום השווה לסכום הנדרש הקרובהריבית  תשלוםמסכום 
לשם השוואת הסכום המופקד בחשבון כרית הריבית, במועד השלמת כרית, לסכום תשלום הריבית 

ימי עסקים ממועד  4"( וזאת בתוך סכום הכרית השוטףשלאחר מועד השלמת כרית )להלן: "הקרוב, 
 השלמת הכרית.

, השוטף הכרית מסכום גבוה הריבית כרית בחשבון המופקד הסכום יהיה הכרית השלמת במועד אם .ג
 לבקש החברה רשאית תהא"( העודף הסכום)להלן: " עת אותה השוטף הכרית סכום שיהא כפי

לצורך פירעון ריבית ו/או קרן אגרות החוב במסגרת מועד סכום העודף ב לעשות שימושהנאמן מ
תשלום כלשהו )וככל שסכום תשלום הריבית ו/או הקרן יהא גבוה מהסכום העודף, לאחר שהציגה 

 החברה אסמכתא בדבר העברת יתרת התשלום לחברה לרישומים(.

בכל מועד הנפקת אגרות החוב לראשונה וכן  לאחר ימי עסקים 2-לא יאוחר מ ,תמסור לנאמן החברה .ד
השלמת הריבית תחשיב חתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר סכום 

 הכרית השוטף באותו מועד.

(, תעביר החברה לחשבון כרית הריבית, סדרה ג'מובהר כי היה ותורחב בעתיד סדרת אגרות החוב ) .ה
לחברה, סכום השווה לסכום הדרוש להשלמת סכום הכרית כתנאי ולפני העברת תמורת ההרחבה 

 .השוטף שלאחר מועד הרחבת הסדרה כאמור



- 17 - 

 

לעיל, תפקיד  5.3 ו/או  5.2 מובהר כי במידה ותחול זכאות לשיעור ריבית נוסף כהגדרתו בסעיף  .ו
החברה בחשבון כרית הריבית , סכום השווה לסכום הדרוש להשלמת סכום הכרית השוטף שלאחר 

ימי עסקים ממועד פרסום דוח מיידי בדבר שינוי בשיעור  4וזאת בתוך  שינוי שיעור הריבית כאמור
 .הריבית כאמור

ימי עסקים מהמועד הרלוונטי, יהווה  7מובהר כי אי הפקדת כספים בחשבון כרית הריבית, בתוך  .ז
 להלן.  8.1.33 בסעיף ( שבמחזור כאמור סדרה ג'עילה להעמדה לפירעון מיידי של יתרת אגרות החוב )

למען הסר ספק יובהר, כי התחייבות החברה להעברת הכספים לחשבון כרית הריבית אינה מובטחת  .ח
במנגנון אשר יבטיח ביצוע התחייבות זו. במקרה בו החברה לא תעמוד בהתחייבותה להעברת 

בית, לא תהא לנאמן היכולת למנוע הפרת התחייבות זו, אלא לנקוט הכספים לחשבון כרית הרי
באמצעים העומדים לרשותו על פי דין ועל פי שטר הנאמנות, לאכוף על החברה בדיעבד את ביצוע 

 התחייבותה.

( יועברו כל הכספים המצויים בחשבון כרית הריבית, סדרה ג'במועד הפירעון הסופי של אגרות החוב ) .ט
צאות )בניכוי הוצאות ועמלות( על ידי הנאמן ישירות לחברה לרישומים לצורך ביצוע למעט כרית ההו

הפירעון הסופי כאמור וזאת בכפוף לקבלת אישור מראש מהחברה בדבר הסכום הנדרש להשלמת 
פירעון אגרות החוב כאמור והעברתו על ידי החברה לחברה לרישומים במקביל. סעיף זה ייראה 

 ת החברה להעברת הכספים האמורים לחברה לרישומים.כהוראה בלתי חוזרת מא

לרבות הפירות סכום כרית הריבית הראשון, סכום הכרית השוטף והסכום העודף, מובהר, כי  .י
, יוחזקו בידי הנאמן בנאמנות עבור "(סכומי כרית הריבית)להלן: " שיצטברו בגין סכומים אלו

 בשום מקרה זכאית לקבל כספים אלו לידיה החברה לא תהיהבלבד,  (סדרה ג'מחזיקי אגרות החוב )
 . לסכומי כרית הריבית ו/או ביחס אליהם ו/או בקשר עימםכל זכות  והיא מוותרת בזאת על

 .לשטר 17סעיף ידי הנאמן יחולו הוראות  -על השקעת הכספים שבחשבון כרית הריבית על .יא

 כרית הוצאות: 5.5.2

 250-ל השווה, מתוך תמורת ההנפקה נטו יופקד סך הנאמנות לשטר 26 מבלי לגרוע מהוראות סעיף  .א
אשר ישמש לצורך תשלום  (לעיל 5.5.1הנאמנות )כהגדרת המונח בסעיף בחשבון אלף דולר ארה"ב, 

( לפירעון סדרה ג'ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן במקרה בו יועמדו אגרות החוב )
 "(. כרית ההוצאות)להלן ולעיל: " הנאמנות שטר הוראות את הפרה החברה בו במקרה/או ומיידי 

 תמורתלהעברת יתרת  במקבילעל ידי רכז ההנפקה,  הנאמן לחשבון יועבר ההוצאות כרית סכום .ב
השער היציג דולר/שקל לעניין זה יקבע על פי השער היציג של בנק ישראל כפי  .לחברה ההנפקה

 כריתבחשבון  סכום כרית ההוצאות יוחזקשנקבע ביום העסקים הקודם ליום ההעברה כאמור. 
סדרה עד למועד הפירעון הסופי והמלא של אגרות החוב ) להלן( 5.5.1 )כהגדרת המונח בסעיף  הריבית

הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר פירעון מלוא אגרות  המשרה(. לאחר קבלת אישור מאת נושא ג'
הפירות שנצברו בגינה(, ככל שלא נעשה בה ( תועבר כרית ההוצאות )בצירוף כל סדרה ג'החוב )

 שימוש, לחברה בהתאם לפרטים שיימסרו על ידה.

במקרה בו סכום כרית ההוצאות לא יספיק לצורך כיסוי הוצאות הנאמן בקשר עם העמדה לפירעון  .ג
, יפעל הנאמן ו/או הפרת הוראות שטר הנאמנות על ידי החברה( סדרה ג'מיידי של אגרות החוב )

 .להלן 26ור בסעיף בהתאם לאמ

 סכוםככל שייעשה שימוש בסכום כרית ההוצאות, כולו או חלקו, מתחייבת החברה להשלים את  .ד
ימי עסקים ממועד בו נדרשה להשלים  10בתוך  זה וזאת 5.5.2 בסעיף כרית ההוצאות לסכום המפורט 

 את כרית ההוצאות כאמור.

 מינוי נציג לחברה בישראל 5.6

נציג של החברה בישראל )להלן:  יכהןכי החברה מתחייבת ( במחזור, 'סדרה גל עוד אגרות החוב )כ .א
"( אליו ניתן יהיה להמציא כתבי בי דין לחברה ו/או לנושאי המשרה בה. בישראל החברה נציג"



- 18 - 

 

המצאה לנציג החברה בישראל תחשב כהמצאה תקפה ומחייבת בקשר לכל תביעה ו/או דרישה של 
 ( על פי שטר נאמנות זה. 'סדרה גהנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב )

אל ואת המען הרשום מעת לעת, כפוף החברה תהיה רשאית להחליף את זהות נציג החברה בישר 
 ג' להלן.-לס"ק ב' ו

וכן תעביר  מיידיהחברה בישראל, החברה תדווח את פרטיו בדיווח  נציג של /החלפהמינוי במועד .ב
הדיווח במקרה של מינוי נציג חדש,  הודעה לנאמן הכוללת את פרטיו של נציג החברה בישראל.

 את המועד בו נכנס מינויו של הנציג החדש לתוקף. בנוסףהמיידי וההודעה לנאמן יכללו 

החברה מתחייבת, כי במקרה של החלפת נציג החברה בישראל, החברה תמנה נציג של החברה  .ג
 ן, מעלעיל כאמורלמינוי נציג חדש  עדימים. ( 30שלושים )בישראל בתוך תקופה שלא תעלה על 

  .המוחלףהנציג  כתובת יהיהבישראל לצורך שטר זה ולצורך המצאת כתבי בי דין  חברהה

 אגרות של והמדויק הסופי, המלא הסילוק למועד עדמתחייבת כי יכהן נציג חברה בישראל  החברה .ד
  (.סדרה ג') החוב

ככל שלא מכהן נציג החברה בישראל במועד חתימת ) לעיל כאמור בישראל החברה נציג למינוי עד .ה
 כמתואר במבוא לשטר נאמנות זה.המען הרשום יהיה (, השטר

 ונושאי המשרה בחברה בעל השליטההתחייבויות החברה,  5.7

ונושאי המשרה בחברה, בהווה ובעתיד, מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו  בעל השליטההחברה, 
 באופן בלתי חוזר )לפי העניין( כדלקמן:

 א לחוק ניירות ערך;39ף סעישלא להעלות טענות נגד תחולתו, תקפותו או אופן יישומו של  .א

שלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על  .ב
 ( של החברה;'סדרה גידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב )

 .נגזרת תביעה להגיש( סדרה ג') החוב אגרות מחזיקי זכות כנגד טענות עלותהל שלא .ג

הדין ייקבע כי , במישרין עם צד שלישי, לרבות עם עובדי החברה, כי בכל הסכם בו תתקשר החברה .ד
ייפתחו רק בבית  הליכי חדלות פירעון כנגד החברהובכלל זה כי  ,הישראלי יחול על הסכמים כאמור

י התחייבות זו לא תחול על התקשרויות של משפט בישראל ועל פי הדין הישראלי. לעניין זה יובהר כ
עם צד שלישי, הנלוות להתקשרויות חברות מוחזקות )כהגדרת המונח בתקנות ניירות ערך  החברה

וכן לא תחול על הסכמי גידור בהם תתקשר  של החברה, 2010-)דוחות כספיים שנתיים(, התש"ע
 ;החברה עם צד שלישי, אם וככל שתתקשר

( אשר תוגש לבית משפט בישראל 'סדרה גאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב )שלא להתנגד לבקשת הנ .ה
שלא לפנות ביוזמתם לבית להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פירעון, ככל שתוגש, 

משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב 
להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין  שלא ( של החברה,סדרה ג')

 פשרה והסדר וחדלות פירעון;

לעניין זה יצוין . שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל .ו
בע מתביעה כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון, שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר, הנו

 ;ל"פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם ןותטע התעשה כמיטב יכולת של נושה זר, החברה

בישראל בקשר  המנהליתשלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה  .ז
שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת  מנהלייםעם עיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה 

לחוק ניירות ערך וכן לקיים את  4ו/או פרק ח' 3בישראל, וזאת על פי פרק ח' המנהליתהאכיפה 
בישראל ובכלל זה, מבלי לגרוע  המנהליתהחלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה 

תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )ככל  מכלליות האמור, לשלם את העיצומים הכספיים ו/או
 .שיוטלו( ולנקוט בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה
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פים, אשר הוחלו בתקנון החברה על מנת לשקף סעיאת תקנון החברה בקשר עם אותם  שלא לשנות .ח
 ;20162 –את צו ניירות ערך )החלפת התוספת הרביעית לחוק(, התשע"ו 

ובכפוף לחוקי המס הקיימים,  במחזורהחברה  של( סדרה ג'של אגרות חוב )כל עוד קיימת יתרה  .ט
לא יבחרו להיחשב כחברות  ,שטר זה למועד נכוןהחברה והתאגידים המוחזקים על ידה, 

(Corporations).בדוחתכלול גילוי  החברה , אלא ימשיכו להיחשב כשקופים לצרכי מס אמריקאי 
, לפי העניין, בדבר עמידתה ועמידת כלל התאגידים שנתי/או ו הרבעוני החברה של הדירקטוריון

כי אין בידי הנאמן יכולת לוודא כי החברה  מובהרף זה. סעיהמוחזקים על ידה אותה עת בהוראות 
"ק זה לעיל והוא יסתמך לעניין זה על גילוי החברה שבסוהתאגידים האמורים עומדים בהתחייבויות 

 צע כל בדיקה בעניין.בדוחותיה הכספיים כאמור ולא יב

' לעיל יינטלו על ידי כל אחד מבין ז -' וו ', ה ', ג ', ב ', א פים סעימובהר בזאת כי ההתחייבויות שב .י
בעוד שיתר ההתחייבויות יינטלו בהתאם למפורט , ונושאי המשרה בחברה בעל השליטה, החברה

 להלן:

 .בלבד החברה ידי על יינטלו לעיל' ד  ףסעישב ההתחייבויות .1

 בחברה בלבד. בעל השליטהלעיל תינטל על ידי  'ח  ףסעישב ההתחייבות .2

 .בעל השליטהו, החברה ידי על תינטל לעיל' ט ף סעישב ההתחייבות .3

ונושאי המשרה בחברה נכון למועד חתימת שטר זה יחתמו על  בעל השליטה כי לכך תגרום החברה .יא
ומתחייבת לפרסם התחייבויות אלו לא יאוחר  זה לעיל 5.7 ף סעיהתחייבויות בלתי חוזרות כמפורט ב

סדרה טרם רישומן למסחר של אגרות החוב )( 'סדרה גממועד ההנפקה הראשונה של אגרות החוב )
 חדש משרה נושא מינוי ממועד םימי עסקי 2-וחר מיא לא כי לכך לגרום החברה מתחייבת, בנוסף. ('ג

נוי שליטה בחברה תיחתמנה ותפורסמנה התחייבויות כאמור על ידי נושא שי ממועד/או ו בחברה
 ההתחייבויות את לנאמן תמסור החברה המשרה החדש או בעל השליטה החדש, לפי העניין.

 .ןחתימת ממועדימים  14אמורות, חתומות במקור, בתוך ה

 :חלוקה מגבלת 5.8

 תשלם, תכריז לא זה ובכלל, כלשהי( החברות בחוק)כהגדרתה  חלוקההיא לא תבצע  מתחייבת כי החברה
 : אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן דיבידנד כל תחלק או

בנטרול  2015 באפריל 1מהרווחים אשר נוצרו החל מיום  50% על יעלה לא החלוקה סכום 5.8.1
רווחי/הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשווים ההוגן של נכסיה ביחס לשווים 

"רווחים או למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר מביניהם )להלן:  2015במרץ  31ההוגן ליום 
(. רווח אשר בגינו לא בוצעה חלוקה ברבעון מסוים ניתן יהיה לחלק על בסיסו ברבעונים צבורים"
יתווספו/יופחתו )לפי העניין( , ששוערך)מימוש(  נכס מכירת של במקרה כי יובהרהבאים. 

 ;לרווחים הצבורים 2015באפריל  1החל מיום כאמור לעיל  שנוטרלו שערוך /הפסדירווחי

לא כולל זכויות מיעוט( בתום הרבעון האחרון, בטרם חלוקת הדיבידנד, ההון העצמי של החברה ) 5.8.2
 ;מיליון דולר 180-בניכוי הדיבידנד שיחולק, לא יפחת מ

להלן( לא יעלה על שיעור  6.3 נטו )כהגדרת המונחים בסעיף  CAP-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 5.8.3
 ;70%של 

להלן( לא  6.3 בסעיף  מונחים אלה )כהגדרתמתואם  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל 5.8.4
, 2019ביוני  30 תכנס לתוקף החל מדוחותיה הכספיים של החברה ליום זו תניה .17.5יעלה על 

כאמור יהיה במועד פרסום הדוחות האמורים )בכפוף  התניה קרי מועד הבדיקה הראשון של
 .לדין(

                                                 

 .זו להתחייבות בנעליו ייכנס חדש שליטה בעל כי יהיה למכירה תנאי כי מתחייב ואה בחברה השליטה את רוימכ אם כי השליטה בעל מתחייב בנוסף 2
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בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם  מתקיימיםלא  החלוקההחלטת הדירקטוריון על  במועד 5.8.5
 הדוחות;( לתקנות 14)ב()10בתקנה 

של  הדוחות הכספייםעל פי  להלן 6.3  עומדת בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף החברה 5.8.6
אילו  מפרה אינה החברהוכן  החברה, אשר פורסמו עובר למועד הבדיקה הרלבנטי

 .'(גסדרה ) החוב אגרות למחזיקי מהתחייבויותיה

 (. "החלוקה"מגבלת : יחדיו יכונו 5.8.6  עד 5.8.1 המפורטים בסעיפים  התנאים)

 וטרם החברה דירקטוריון ידי על חלוקה אישור לאחר עסקים ימי 2 בתוך, הנאמן לידי תעביר החברה
 במגבלת החברה עמידת בדברנושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים  אישור, בפועל חלוקה ביצוע

)בנוסח לשביעות רצון  הרלבנטי החישוב פירוט כולל ,זה לעיל( 5.8  )כהגדרת המונח בסעיף החלוקה
התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב כל ( החברה עומדת ב1, וכן התקיימות התנאים שלהלן: )הנאמן(

 את החברה של הפירעון בכושר לפגוע בכדי חלוקהב אין( 2( בהתאם להוראות שטר נאמנות זה; )סדרה ג')
. יובהר כי מגבלת להלן 8.1 ( לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי לפי סעיף 3; )(סדרה ג') החוב אגרות

 דק גם עובר לחלוקה וגם בהנחה שהחלוקה בוצעה.תיב החלוקה

 החובאגרות  הבטחת .6

לפרטים אודות  , בשעבודים כלשהם או בכל אופן אחר.מובטחות בבטוחות ( אינן'סדרה גאגרות החוב ) 6.1
 להלן.  6.2 ף סעיראו  שעבוד שוטף כלליאי יצירת התחייבות להתחייבות החברה בדבר 

, את ולא יבחן חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחןולא תחול למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה 
הנאמן לא נתבקש לערוך,  .('סדרה ג) הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב

( כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר Due Diligenceבדיקת נאותות )ולא יערוך נאמן בפועל לא ערך וה
 ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה

וד , הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמ('סדרה ג)
. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל דין ('סדרה ג) בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב

)ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן 
בהם כדי להשפיע לרעה  ואילך ככל שישחתימת השטר לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך  דין(

 . ('סדרה ג) על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב

 התחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף 6.2

על ידה  ים)המוחזק , הקיימים או העתידיים,רכושהנכסיה ושלא לשעבד את כלל  מתחייבתהחברה  6.2.1
( סדרה ג'של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )בשעבוד שוטף כללי, ללא קבלת הסכמה מראש במישרין בלבד( 

החברה רשאית לשעבד את רכושה, כולו  ,6.4  מבלי לגרוע מהאמור בסעיף, . יודגש כימיוחדת בהחלטהלכך 
קבלת הסכמת ב צורךללא  שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים(ב וכןאו מקצתו, בשעבודים ספציפיים )

 ( לכך.סדרה ג'אסיפת מחזיקי אגרות החוב )

רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל שעבוד  של החברה חברות בנות למען הסר ספק יובהר כי 6.2.2
קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי אגרות ב צורך ( ובכל דרך שהיא, ללאעל כלל רכושן )לרבות שעבוד שוטף

 במקביל( 'סדרה ג( לכך ומבלי שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'החוב )
 .הןידי על כאמור שעבוד ליצירת

 בדינישטר זה חוות דעת מאת עו"ד המתמחה  ימים לאחר חתימת 30-לא יאוחר מלנאמן  תמציאהחברה  6.2.3
חובה חוקית באיי הבתולה הבריטיים לרשום שעבוד  איןפיה  עלעל החברה  יםהחל בריטייםה הבתולה איי

החברה תמציא . הבריטיים הבתולה איי דיני פי על המתנהללעיל במרשם כלשהו  6.2 בסעיףמפורט כשלילי 
נכון של כל שנה, אישור מאת עו"ד המתמחה בדין הרלוונטי החל על החברה לפיו  לינואר 31לנאמן, מידי 

החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל בדצמבר של השנה הקלנדרית שהסתיימה,  31ליום 
 .לעיל 6.2.1  ףסעיבבניגוד להתחייבותה  לטובת מאן דהוא כלשהו כללי שוטףעל פי הדין הרלוונטי שעבוד 

 .החברה על החל הדין פי על זה לעניין המתנהל מהמרשם אסמכתא תצורף כאמור לאישור

 אי או עמידתה בדבר התייחסות, המצורף לדוחות הכספייםדוח דירקטוריון  כל במסגרת תכלול החברה
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 למסור, להמחות, להחכירתהיה רשאית למכור,  החברה .לעיל 6.2.1  ףסעיב האמורה בהתחייבות עמידתה
 צורך ללאדרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון,  בכלאת רכושה, כולו או חלקו,  שהיאבכל דרך  להעביר או

 .העניין לפי, ('סדרה ג) ו/או מחזיקי אגרות החוב ןהנאמ של כלשהי בהסכמה

המפורטות דה של החברה בהתחייבויותיה יכי אין בידי הנאמן נתונים אשר יאפשרו לו לוודא עמ ,יובהר 6.2.4
זה  6.2  ףסעיבהוראות  פי המשנה שלו( ולפיכך, לצורך בדיקת עמידה של החברהסעי)על עיל לזה  6.2 ף סעיב

את לוודא  ידרשולא י זה לעיל 6.2  ףסעיים המפורטים באישורהיסתמך הנאמן על דיווחי החברה ולעיל 
 .נכונותם

 התחייבויות פיננסיות 6.3

(, ומילוי כל יתר 'סדרה געד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תנאי אגרות החוב )
סדרה על פי שטר נאמנות זה ותנאי אגרות החוב ) ('סדרה גהתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )

אמות המידה )לעיל ולהלן: " ת להלןות המפורטוהפיננסי ותבהתני(, תעמוד החברה בכל עת 'ג
 :"(הפיננסיות

)להלן:  דולרמיליון  150-( לא יפחת ממיעוט זכויותכולל  לאשל החברה ) המאוחד העצמיהון ה .א
 ;"(המינימאלי העצמי ההון" או" העצמי ההון התניית"

 75% לא יעלה על שיעור של )כהגדרת המונחים להלן( נטו CAP-להחוב הפיננסי נטו מתואם  יחס .ב
 ("המקסימאלי CAP-יחס חוב ל" או" CAP-יחס חוב ל התנייתלהלן: ")

חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך מבנקים ומוסדות  -משמעו " חוב פיננסי נטו מתואם"
החברה, בניכוי מזומן ושווי פיננסיים בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה 

מזומן, וכן בניכוי השקעות לזמן קצר, ניירות ערך סחירים ופיקדונות )לרבות נכסים כאמור 
 ;של החברה המאוחדים המוגבלים בשימוש( והכל על בסיס הדוחות הכספיים

": חוב החברה למחזיקי אגרות חוב חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב שהנפיקה החברה"
 מכל הסדרות שהנפיקה החברה( בהתאם לדוחות הכספיים של החברה.)

" CAPחוב פיננסי נטו מתואם בתוספת ההון העצמי המאוחד של החברה )כולל זכויות מיעוט(.נטו :" 

 חוב יחס תניית)להלן: " 19מתואם לא יעלה על  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל .ג
, תכנס לתוקף EBITDA-ל חוב יחס תניית "(.המקסימאלי EBITDA -ל חוב יחס" או" EBITDA-ל

התנייה  , קרי מועד הבדיקה הראשון של2019ביוני  30החל מדוחותיה הכספיים של החברה ליום 
 כאמור יהיה במועד פרסום הדוחות האמורים )בכפוף לדין(.

"EBITDA רווחי )הפסדי( שערוך  בנטרולרווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות  –משמעו " מתואם
רווחי )הפסדי(  בנטרולאיחוד יחסי של רווח תפעולי בתוספת פחת והפחתות  בתוספתונדל"ן להשקעה 

המתואם יחושב לפי  EBITDA-ה .ות כלולות ובחברות בשליטה משותפתשערוך נדל"ן להשקעה בחבר
  נתוני ארבעת הרבעונים האחרונים המצטברים.

/או השלמת נכס בהקמה ו/או תרומת נכס ואו יותר  אחד מניב כסנ רכישת של במקרה כי יובהר
המתואם של הנכס או הנכסים בהתאם  EBITDA-יחושב ה ,החודשים האחרונים 12במהלך  לחברה

ועד למועד הדוח  נכסה תרומת/או ו בהקמה נכסה השלמת/או ו הרכישה מיום EBITDA-להיקף ה
 .הכספי, בגילום שנתי

הפרויקטים לפיתוח של החברה במאוחד )לרבות חלקה של החברה בחברות כלולות ובחברות  היקף .ד
המתואם של החברה )כהגדרתו להלן( המאוחד מסך המאזן  25%בשליטה משותפת( לא יעלה על 

 פרויקטיםהיקף  יחס" או "בפיתוח לסך מאזן מתואם פרויקטיםהיקף  יחס התניית)להלן: "
היקף היקף פרויקטים בפיתוח לסך מאזן  יחס תניית ."(בפיתוח לסך מאזן מתואם המקסימאלי

, קרי 2019בדצמבר  31תכנס לתוקף החל מדוחותיה הכספיים של החברה ליום  מתואם המקסימאלי
 התנייה כאמור יהיה במועד פרסום הדוחות האמורים )בכפוף לדין(. מועד הבדיקה הראשון של

עלות ההשקעה )במובחן משווי הוגן( של החברה  – משמעו" החברה של לפיתוח יםפרויקט היקף"
 נכון למועד הדוחות הכספיים הרלוונטיים. וטרם הסתיימה בפרויקטים שהבנייה שלהם החלה
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מאזנים סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק החברה ב –" משמעו אםוהמת המאוחד המאזן"
 .)איחוד יחסי( בשליטה משותפתחברות כלולות וחברות של 

פרסום  ביוםתתבצע  ,לעיל( ד)6.3 ( עד א)6.3 "ק שבס הפיננסיות בהתניותעמידת החברה  בדבר הבדיקה
 הכספיים לדוחות ביחס, במחזור קיימות( סדרה ג') וכל עוד אגרות חוב החברה ידי עלהדוחות הכספיים 

 ."(בדיקה מועדזה: " 6.3  ףסעי)להלן ב מועד לאותו עד לפרסם החברה על שהיה/השנתיים הרבעוניים

 בהתניות, את עמידתה או אי עמידתה הרלבנטית לתקופה הכספי לדוח הביאוריםתפרט במסגרת  החברה
 המידה מאמות אחת לרבות ציון הערך המספרי של כל לעיל( ד)6.3 ( עד א)6.3 "ק שבסהפיננסיות 

  .הפיננסיות

הקסימאלי מהיחס  CAP-החוב ליחס עלה /או ו המינימאלי העצמיון העצמי של החברה מההון הה פחת
בפיתוח  פרויקטיםהיקף  חסהמקסימאלי ו/או עלה י EBITDA-ל חוב מיחסEBITDA -ו/או עלה יחס החוב ל

, כלשהו בדיקה במועד המקסימאליבפיתוח לסך מאזן מתואם  פרויקטיםהיקף  מיחסלסך מאזן מתואם 
"א אודות נתון זה ואת במגנ מיידי בדיווח תדווח וכן לנאמן כך על בכתב תדווח, החברה העניין לפי

משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה, וזאת לא יאוחר מתום יום עסקים אחד לאחר פרסום הדוחות 
 .ייחשב כדיווח לנאמן לא במגנאהכספיים )רבעוני ושנתי(. לעניין סעיף זה דיווח 

 CAP-חוב להתניית יחס בעמידה  אירצופים ו/או  רבעונים שני במשך העצמיעמידה בהתניית ההון  אי
 בפיתוח לסך מאזן מתואם פרויקטיםהיקף  יחס התנייתו/או אי עמידה ב רצופים רבעונים שני במשך

ים שני רבעונים רצופ במשך EBITDA-במשך שני רבעונים רצופים ו/או אי עמידה ב תניית יחס חוב ל
עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת  התהוו ,)דהיינו, בשני מועדי בדיקה רצופים(
  .להלן 8.1.15 בסעיף של אגרות החוב )סדרה ג'(, כמפורט 

 בעת אי עמידה ,(Recourse) , לפי הענייןכי לא תיטול חוב פיננסי בעל זכות חזרה לחברה תהמתחייב ההחבר 6.4
אשר  ,בחברה בעל השליטהחוב פיננסי מ, למעט לעיל 6.3  ףסעיאמות המידה הפיננסיות הקבועות במ באיזו

)קרי, והן מבחינת מועד הפרעון בחדלות פירעון של החברה הן  ( של החברה'סדרה גיהא נחות לאגרות החוב )
החברה לא למשך כל התקופה בה וזאת שמועד פירעונו יהא לאחר מועד הפירעון הסופי של אגרות החוב( 

כמו כן, כל עוד  .לעיל 5.6 ף סעיובכפוף לאמור ב ,לעיל 6.3  ףסעיעומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות ב
לעיל, החברה לא תיטול חוב פיננסי שאינו  6.3  ףסעיהחברה לא עומדת באמות המידה הפיננסיות הקבועות ב

, אלא אם החוב נלקח לצורך ריפוי אי העמידה באמות המידה (Recourse) Nonבעל זכות חזרה לחברה 
 , במלואן או חלקן. ('סדרה ג) ובהפיננסיות או לצורך פרעון על חשבון קרן או ריבית של אגרות הח

ככל שלא תעמוד החברה באיזו מאמות המידה הפיננסיות ובמשך התקופה בה לא תעמוד החברה באיזו 
מאמות המידה הפיננסיות כאמור, תכלול החברה גילוי בדוחות הכספיים, לפי העניין, במסגרת הגילוי 

זה. בנוסף, במהלך התקופה  6.3  סעיףשב הייעודי למחזיקי אגרות החוב, בדבר עמידתה בהתחייבויות
האמורה, ככל שתיטול החברה חוב פיננסי כאמור תמסור החברה אישור חתום על ידי נושא המשרה 

כי החוב הינו כלפי  –( ככל שמדובר בחוב בעל זכות חזרה לחברה 1ו: )הבכיר בתחום הכספים בחברה לפי
( ככל שמדובר בחוב שאינו בעל זכות 2בעל השליטה בחברה וכי הינו נחות לאגרות החוב כאמור לעיל; או )

כי החוב נלקח לצורך ריפוי אי העמידה באמות המידה הפיננסיות או לצורך פירעון האג"ח  - חזרה לחברה
על אישור נושא המשרה ועל גילוי החברה בדוחות כאמור מבלי שיידרש לבצע  יסתמךנאמן כאמור. ה

 .בדיקות נוספות

החברה מתחייבת כי לא תיטול אשראי ממוסדות פיננסיים שאינם ישראלים ולא תעניק שעבודים למוסדות  6.5
ות פיננסיים בארה"ב פיננסיים שאינם ישראלים, למעט בגין מסגרות אשראי אשר יכול שיועמדו על ידי מוסד

וזאת לצורך עמידה בדרישות נזילות לצורך )לרבות שעבודים ספציפיים להבטחת אותן מסגרות אשראי( 
שמירה על הדרוג ולצורך ביצוע עסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר ביחס לאגרות חוב אותן 

יר בתחום הכספים בחברה, בסוף חודש החברה תמסור לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכתנפיק החברה. 
אישור כאמור יינתן על ידי החברה גם  ף זה.סעיכי החברה עמדה בהתחייבותה על פי אפריל של כל שנה, 

 .לדוחות הכספיים של החברהדוח הדירקטוריון אשר יצורף הגילוי הייעודי למחזיקי אגרות החוב שבמסגרת 

( של החברה, בגין כל הפרה של התחייבות 'סדרה גאגרות החוב )החברה מתחייבת להודיע לנאמן ולמחזיקי  6.6
, וזאת מבלי לגרוע מהאמור כלפי נושה פיננסי כלשהו וזאת מבלי שהדבר יהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי

 .להלן 8.1 ף סעיב
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 מוקדםפדיון  .7

 הבורסה ביוזמת מוקדם פדיון 7.1

 ששווי מפני החוב אגרות של למסחר מרישום מחיקה על ערך לניירות הבורסה ידי על שיוחלט וככל אם
 החברה תפעל, מהמסחר מחיקה בדבר הבורסה בהנחיות הקבוע מהסכום פחת החוב אגרות סדרת

 :כדלקמן

 תודיע כאמור למסחר מהרישום המחיקה עלהחלטת דירקטוריון הבורסה  מתאריך יום 45 תוך (א)
 .לפדותן החוב באגרות המחזיק רשאי שבו מוקדם פדיון מועד על החברה

 מאוחר ולא ,ההודעה פרסום מתאריך יום 17 לפני לא יחול החוב אגרות לגבי המוקדם הפדיון מועד (ב)
 תשלומה מועד לבין ריבית לתשלום הקובע המועד שבין בתקופה לא אך, הנ״ל מהתאריך יום 45-מ

 .בפועל

 יתרת לפי ,לפדותן ביקשו בהן שהמחזיקים החוב אגרות את החברה תפדה המוקדם הפדיון במועד (ג)
 על יעשה הריבית חישוב) בפועל הפדיון מועד עד הקרן על שהצטברה הריביתבצירוף  הנקוב ערכן

 (.בשנה יום 365 בסיס

 ,החוב באגרות הקבועות הפדיון בזכויות לפגוע כדי בה אין לעיל כאמור מוקדם פדיון מועד קביעת (ד)
 החוב אגרות אך, לעיל כאמור המוקדם הפדיון במועד אותן יפדו שלא החוב אגרות ממחזיקי למי

 .מכך הנובעות המס השלכות היתר בין עליהן ויחולו, בבורסה מהמסחר יימחקו

 את, כאמור שתיפדנה, החוב באגרות שהחזיק למי יקנה לא, לעיל כאמור החוב אגרות של מוקדם פדיון
 .הפדיון מועד שלאחר התקופה בגין ריבית לתשלום הזכות

 תמורת סכום גם יפורט כאמור בהודעה. מיידי בדו״ח המוקדם הפידיון מועד על הודעה תפרסם החברה
 .המוקדם הפידיון

  החברה ביוזמת מוקדם פדיון 7.2

סדרה אגרות החוב ) לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי, שלהחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי,  7.2.1
ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכל  בבורסה למסחר רישומן מועד לאחר ימים 60 חלוףמ(, החל 'ג

 בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלוונטי:

 .לרבעון אחד פדיון על תעלה לא המוקדמים הפדיונות תדירות 7.2.2

 מועד או חלקי פדיון םלתשלו מועד או ,ריבית לתשלום מועד גם בו שקבוע ברבעון מוקדם פדיון נקבע 7.2.3
 הפדיון המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור.  יבוצע ,סופי פדיון לתשלום

ספטמבר,  –יוני, יולי  –מרץ , אפריל  –" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר רבעוןזה " ןלעניי
 דצמבר.-אוקטובר

רשאית לבצע  חברהה ,לעיל האמור למרות"ח. ש מיליון 1-מ יפחת לא, מוקדם פדיון כל של המזערי ההיקף 7.2.4
 מיליון ש"ח ובלבד שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה. 1-פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ

רטה -(, פרו'סדרה גכל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב ) 7.2.5
 ת.( המוחזקו'סדרה גשל אגרות החוב ) ערכן הנקובלפי 

דוח  החברה תפרסםעם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,  7.2.6
 מועד( ימים לפני 45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17מיידי עם העתק לנאמן לא פחות משבעה עשר )

. ('סדרה ג) החוב אגרות למחזיקי מוקדם בפדיון שישולם הסכום את, היתר בין, יכלול אשר מוקדםהפדיון ה
( לבין 'סדרה גמועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב )

מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם 
 הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד 

מיליון  3.2-( אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ'סדרה גלא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב ) 7.2.7
 ש"ח. 
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( את הריבית שנצברה סדרה ג') החוב אגרות למחזיקי תשלם החברהבמועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה,  7.2.8
במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת. רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי 

( שיעור 2( שיעור הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )1שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: )
( שיעור 4( שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; )3הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )

( עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים 5ם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; )הריבית שישול
( המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

 ( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.12עשר )-שיהיה שנים

( במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין 'סדרה גהחוב )הסכום שישולם למחזיקי אגרות  7.2.9
פי מחיר -, אשר ייקבע עלהעומדות לפדיון מוקדםשבמחזור  (סדרה ג'שווי שוק של אגרות החוב )( 1הבאים: )

( ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת 30( בשלושים )סדרה ג'הממוצע של אגרות החוב ) הסגירה
ומועד הפדיון המוקדם חל במועד בו מבוצע תשלום  במידה. ביצוע הפדיון המוקדםהדירקטוריון בדבר 

ריבית על חשבון אגרות החוב, ינוכה מהמחיר הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית המשולם באותו 
( העומדות לפדיון מוקדם 'סדרה ג( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב )2; )מועד בגין אגרות החוב

יתרת תזרים המזומנים של  (3דהיינו קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) שבמחזור,
( העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא מהוונת לפי תשואת האג״ח סדרה ג'אגרות החוב )

מוקדם  ( העומדות לפדיוןסדרה ג'לשנה. היוון אגרות החוב ) 1.8%הממשלתי )כהגדרתה להלן( בתוספת 
( סדרה ג'יחושב החל ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב )

 העומדות לפדיון מוקדם.

, בתקופה של (ברוטו) " משמעה, ממוצע משוקלל של תשואה לפדיוןתשואת האג״ח הממשלתי"לעניין זה: 
סדרות אגרות חוב  2הפדיון המוקדם, של  ימי עסקים לפני מועד ההודעה על 2ימי עסקים, המסתיימת  7

בשיעור קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב  שאינן צמודות למדד, בעלות ריביתשקליות ממשלתי 
הקרוב אגרות החוב במועד הרלוונטי, היינו סדרה אחת בעלת המח"מ  ביותר למשך החיים הממוצע של

אגרות  במועד הרלוונטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הנמוך למח"מ (סדרה ג')אגרות החוב  הגבוה ממח"מ
  במועד הרלוונטי. במועד הרלוונטי ואשר, שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב (סדרה ג')החוב 

ים ומח"מ שנ 2הוא  שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' 4לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא 
 שנים, תחושב התשואה כדלקמן: 3.5יתרת ההלוואה הוא 

4x + 2(1-x) = 3.5 

X  =.'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א 

1 – X = 'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב. 

וחמישה אחוזים  קלל בשיעור של שבעיםועל פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תש
בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים  מ"התשואה" ותשואה השנתית של אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל (75%)
 ."מ"התשואה (25%)

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת על הערךהנקוב שנפדה 
 .בפדיון המוקדם בלבד

החשבון המבקר  רואהאישור  ןקטוריוהדירהחלטת  ממועד עסקיםתמציא לנאמן תוך חמישה ימי  החברה 7.2.10
 . , בנוסח לשביעות רצון הנאמןלפרעוןבדבר חישוב הסכום  החברה של

 פירעון מיידיל להעמדהזכות  .8

 :, לפי העניין8.2 ף סעייחולו ההוראות ש להלן זה ףסעיב המנויים המקרים מן יותר או אחד בקרות 8.1

או לא תעמוד או לפי שטר הנאמנות  החוב לאגרות בקשר ממנה שיגיע כלשהו סכום תפרע לא החברה אם 8.1.1
  .באיזו מיתר התחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים

החברה  או אם הקפאת הליכים כנגד החברה צו יינתן או אם הליכים הקפאת צול בקשה אם החברה תגיש 8.1.2
 חברה עם מיזוג למטרת)למעט  לחוק החברות 350ף סעילפי  החברה נושיהסדר עם ל לפשרה אובקשה תגיש 
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 זה שטר תנאי לפי אסורים שאינם פיצול או החברה במבנה שינוי/או ולהלן  8.1.19  ףסעיב כאמור אחרת
 של)הניתנים למימוש למניות( /או מחזיקי כתבי אופציה וולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה 

החוב  אגרותשאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של ו זה שטר תנאי לפי אסורים שאינם ,החברה
 של יכולתה העדר רקע עלאו הסדר כאמור,  פשרהאחרת  בדרךאו אם החברה תציע לנושיה  ((סדרה ג')

או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי הדין הרלוונטי , במועדן בהתחייבויותיה לעמוד החברה
בהסכמת החברה ייחשבו כבקשות  'גף זה, בקשות כאמור שהוגשו על ידי כל צד סעילעניין  .החל על החברה

 שהוגשו על ידי החברה.

כנגד החברה )ושלא או לפי הדין הזר החל על החברה, לחוק החברות  350ף סעיאם תוגש בקשה לפי  8.1.3
ה על ידי החברה או או בוצע הליך דומ ימים ממועד הגשתה 45בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך 

 .כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה

 (להלן 8.1.19 ף סעיכאמור ב אחרת חברה עם מיזוג למטרות פירוק למעטהחברה תקבל החלטת פירוק ) אם 8.1.4
התקבלה  או קבוע מפרקלה  ימונה או/ווסופי על ידי בית משפט  קבועפירוק  צו ביחס לחברה יינתןאו אם 

  .החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי החברה ו/או כלפיה על פי הדין הרלוונטי החל על החברה

או כל בעל תפקיד דומה ו/או ימונה מפרק זמני  או צו דומה על פי הדין הרלוונטיאם יינתן צו פירוק זמני  8.1.5
ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, וצו או החלטה כאמור לא  שימונה על פי הדין הרלוונטי

על אף האמור, לא תינתן  העניין.ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי  45נדחו או בוטלו בתוך 
לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או 

 בהסכמתה.

או כל בעל תפקיד דומה שימונה על אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(  8.1.6
או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים  ,מהותי של החברה )כהגדרתו להלן(לחברה או על נכס  פי הדין הרלוונטי

ימים ממועד  45אשר לא נדחו או בוטלו בתוך  – או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי הדין הרלוונטיזמני 
נכס מהותי של על לחברה או אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע  – הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או

. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי הרלוונטי( או צו דומה על פי הדין ה )כהגדרתו להלןהחבר
 כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

או מספר נכסים במצטבר של החברה או של תאגידים  נכס - ומשמע ״של החברה מהותי נכס״בשטר זה: 
 של החברה, (סקורים או מבוקרים) אחרוניםה מאוחדיםה כספייםה דוחותעל פי ה ם,ערכ אשרבשליטתה, 

. כאמור כספייםה דוחותה פי עלהיקף הנכסים במאזן המאוחד של החברה מ 25% על האירוע עולה במועד
 זהסעיף  לעניין ייחשב לא( Non-Recourse) ללווה חזרה יכולת ללא להלוואה בטוחה המשמש נכס כי מובהר

 אשראו מספר נכסים במצטבר של החברה או של תאגידים בשליטתה,  נכסבמדובר אלא אם , מהותי כנכס
האירוע  במועד של החברה, (סקורים או מבוקרים) אחרוניםה מאוחדיםה כספייםה דוחותעל פי ה ם,ערכ

  .כאמור כספייםה דוחותה פי עלהיקף הנכסים במאזן המאוחד של החברה מ 50% על עולה

 מהותי נכס עם בקשרעל פי הדין הרלוונטי או הליך דומה  לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או עיקול יוטל אם 8.1.7
, החברה ו/או בקשר עם כל או מרבית נכסי להלן( זה מונח )כהגדרתבגין חוב מהותי של החברה  החברה של

ממועד הטלתם או  םימי)ארבעים וחמישה(  45 תוך לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העניין, והעיקול
על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו  .ביצועם, לפי העניין

 או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

של החברה שהערך  (או מספר חובות במצטבר) חובמשמעו "חוב מהותי של החברה" סעיף זה,  לעניין
 שפורסמוהחברה  של האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחותלפי  דולר מיליון 40 הינו ושל ההתחייבותי

או חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה )בשרשור סופי( בחברה הכלולה בערך ההתחייבותי של 
-Non) עצמה לחברה חזרה יכולת ללא הלוואה. הכספיים הדוחותדולר ארה"ב לפי  מיליון 40החוב מהווה 

Recourse )של החברה,  (במצטברחובות או מספר )בחוב מדובר אלא אם , מהותי כחוב זה לעניין תיחשב לא
החברה  של האחרונים המאוחדים הכספיים הדוחותלפי  דולר מיליון 100 הינו ושל ההתחייבותישהערך 

או חוב של חברה כלולה שמכפלת שיעור ההחזקה )בשרשור סופי( בחברה הכלולה בערך  שפורסמו
  .הכספיים הדוחותדולר ארה"ב לפי  מיליון 100ההתחייבותי של החוב מהווה 

 .(לעיל זה מונח )כהגדרת אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה 8.1.8

מהותיות כלפי מחזיקי הבהתחייבויותיה  , או שהחברה לא עמדה,משי שהחברה לא תעמודאם קיים חשש מ 8.1.9
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כי בין ההתחייבויות המהותיות של החברה נכללים בין היתר סכומי  מובהר(. 'סדרה גאגרות החוב )
 .תשלומיהם מועדיוהתשלום למחזיקים 

 לחדול כוונתה על ההודיע או חדלה או, תשלומיה את להפסיק כוונתה על הודיעה או הפסיקה החברהאם  8.1.10
 .לעת מעת יהיו שאלו כפי, עסקיהל והימנ

( 'סדרה גלעומת מצבה במועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב )בעסקי החברה מהותית חלה הרעה אם  8.1.11
 .ןבמועד( 'סדרה גאגרות החוב )וקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את 

הסכמת מחזיקי ולא התקבלה להעברת השליטה כאמור , בעקיפין או במישרין, בחברה השליטה הועברה אם 8.1.12
( סדרה ג'בחברה במועד הנפקת אגרות החוב ) בעל השליטה. בהחלטה מיוחדתמראש ( סדרה ג'אגרות החוב )

 .דיוויד מרקס והינ

בני שאינם יחד עם אחרים ב, לא כולל החזקה כהגדרתה בחוק ניירות ערך –" שליטה""ק זה סלעניין 
הסר ספק יובהר לעניין זה כי ירושה על פי דין אינה מהווה  למען .משפחה )כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך(

  .שליטה העברת

אם יועמדו לפרעון מיידי סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה )להלן  8.1.13
חוב אחר של החברה, או סדרת חובות ם מישראל, או י"( או חוב מגופים מוסדיהסדרה האחרתבסעיף זה: "

של החברה דוחותיה הכספיים המאוחדים בהתאם למיליון דולר ארה"ב  75אשר היקפם עולה על  במצטבר
( אלא אם מדובר בחוב, או בסדרת חובות Non-Recourse)למעט חוב שהינו ללא זכות חזרה לחברה עצמה )

נכסי החברה, בהתאם לדוחותיה הכספיים ומעלה מסך  40%המהווה  Non-Recourseשהינם  במצטבר
"(, והדרישה לפרעון מיידי כאמור החוב האחרמיליון דולר ומעלה, לפי הנמוך( )להלן: " 100המאוחדים או 

לעניין זה יצוין כי, בקשר עם חוב אחר  .ימים מהמועד בו הועמדו לפרעון מיידי כאמור 30לא הוסרה תוך 
זה תקום רק  8.1.13 מתן ערבות לפירעון אותו חוב, העילה שבסעיף אשר חבות החברה בגינו הינה בעקבות 

( ערבות החברה לפירעון החוב אינה מוגבלת בסכום או שהינה מוגבלת 1ככל שיתקיימו התנאים הבאים: )
( החברה נדרשה לפרוע לפחות סכום הגבוה או 2)-לסכום הגבוה מסכום החוב האחר )כהגדרתו לעיל(; ו

ווה לחוב האחר האמור; ככל שיתקיימו התנאים האמורים דלעיל אזי תחול העילה האמורה וזאת החל הש
מאותו מועד שבו נדרשה החברה לפרוע את החוב האחר )בכפוף לתקופת הריפוי המפורטת לעיל( ולא ממועד 

 .העמדת אותו חוב לפירעון מיידי, ככל שמועדים אלו אינם חופפים

ימים  45, והפרה זו לא תוקנה בתוך לעיל( 8.1.13 )כהגדרתו בסעיף  ועדו חוב אחרבמאם החברה לא שילמה  8.1.14
ר חבות החברה בגינו לעניין זה יצוין כי, בקשר עם חוב אחר אשמהמועד הקבוע לתשלום החוב הרלוונטי. 

זה תקום רק ככל שערבות החברה  8.1.14 הינה בעקבות מתן ערבות לפירעון אותו חוב, העילה שבסעיף 
 .מוגבלת לסכום הגבוה מגובה החוב האחר לפירעון החוב אינה מוגבלת בסכום או שהינה

 .לעיל במשך שני רבעונים רצופים 6.3  שבסעיףלא עמדה באילו מאמות המידה הפיננסיות אם החברה  8.1.15

 .לעיל 5.8 ף סעי, כמפורט בהחלוקההחברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת  אם 8.1.16

במקרה  .'מינוס BBB' לדירוג הנמוך מדירוג יופחת חברת הדירוג( על ידי סדרה ג'שדירוג אגרות החוב ) ככל 8.1.17
של החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג המוחלפת 

  .לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה

( מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, 'סדרה גאגרות החוב )כל עוד ף זה להלן יודגש כי סעילעניין 
  מביניהם.הנמוך , כל עת, על פי הדירוג לעניין העילה לפירעון מיידי שלעיל תיעשהבחינת הדירוג 

 כאמור למכירה, ולא התקבלה רצופים חודשים 12במהלך  את עיקר נכסיה /יםהחברה תמכור לאחר אם 8.1.18
 . בהחלטה רגילהמראש ( סדרה ג'הסכמת מחזיקי אגרות החוב )

בחברה ו/או  בעל השליטהמכירה לכל צד שלישי שהוא )לרבות  – מכירה לאחר"" –"ק זה סלעניין 
 החברה;  מלאה שלבבעלות (, למעט מכירה לתאגידים ובשליטתתאגידים 

נכס או צירוף של מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם  –" מרבית נכסי החברהאו "" עיקר נכסי החברה"
 50%המצרפי )לפי העניין( בדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע הרלוונטי עולה על 

  .כאמור הכספיים הדוחות פי על המאוחד במאזן נכסיה מהיקף

 אלא, בהחלטה רגילה( 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי שלללא קבלת אישור מוקדם של החברה מיזוג  בוצע 8.1.19
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 , לרבות באמצעות הנאמן,(סדרה ג') החוב אגרות מחזיקי כלפי)לפי העניין(  הקולטת הישות הצהירה כן אם
 הישות של ביכולתה יהיה לא המיזוג שעקב סביר חשש קיים לא כי, המיזוג מועד לפני עסקים ימי 10 לפחות

ף זה כדי לגרוע מיתר סעיאין ב .('סדרה גמחזיקי אגרות החוב )לקיים את ההתחייבויות כלפי  הקולטת
 . כמו כן,זה לעיל ולהלן 8.1 ף סעיהעילות להעמדה לפירעון מיידי המוקנות למחזיקי אגרות החוב בהתאם ל

זה לעיל ולהלן  8.1 ף סעייות בוימים לפני מועד המיזוג המתוכנן, יחולו כל העילות המנ 30החל מתקופה של 
פים בהם האמור נגזר מהדוחות סעיהחברה. ביחס לאמור ב ההייתהקולטת כאילו  לישותביחס גם 

 הקולטת כפי שיהיו לאחר המיזוג.  הישותהכספיים של החברה, תבוצע הבדיקה ביחס לדוחות הכספיים של 

בעילה של היווצרות אי  השעיה, למעט ( בבורסה הושעה על ידי הבורסהסדרה ג'החוב ) אגרותהמסחר ב אם 8.1.20
לא  ההשעיהבמהלכם  ההשעיהימים ממועד  60וחלפו בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, 

  .בוטלה

 .שהיא סיבה מכל תימחק או תחוסל החברה אם 8.1.21

( ו/או שטר הנאמנות הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר 'סדרה גאם החברה הפרה את תנאי אגרות החוב ) 8.1.22
ו/או מלא והחברה לא תיקנה את  ןנכו והחברה באגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינ מהותי ממצגי כי מצג

 ימים ממתן ההודעה. 7ההפרה כאמור תוך 

 נסיבות/או ו ותסיב עקביום  60לתקופה העולה על  תפסקנה להיות מדורגות( 'סדרה ג)אגרות החוב  אם 8.1.23
את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם  היתר, ןיראו, ביחברה )לעניין זה ה בשליטת שהינן

לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות 
 שהינן בשליטת החברה(.  בותבין החברה לחברה המדרגת, כסיבות ונסי

, וספות של אגרות חובאו תנפיק סדרות נ (סדרה ג'במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב ) 8.1.24
  .שטר הנאמנותל 4 ף סעיבניגוד להוראות 

 לחוק ניירות ערך. 1 ף סעיהחברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו ב אם 8.1.25

יום  30בתוך , או לפי הוראות השטר דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דיןאם החברה לא פרסמה  8.1.26
  .מהמועד האחרון שבו הוא חייב בפרסומו

 ( נמחקו מהמסחר בבורסה.'סדרה גאם אגרות החוב ) 8.1.27

שניתנה לטובת אחרת לא קוימה התחייבות מהותית לא נפרעו במועדן או ( 'סדרה ג)אם אגרות החוב  8.1.28
 המחזיקים.

 6.2  ףסעיבכאמור  בשעבוד שוטף כללי שלא לשעבד את כלל רכושהתיה יותפר את התחייבואם החברה  8.1.29
 לעיל.

בקרות כל אירוע אחר המהווה פגיעה מהותית ו/או יכול לגרום לפגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות  8.1.30
 החוב.

 לעיל. 5.4 ף סעיהתחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות מיוחדות כאמור באיזו מאם החברה תפר  8.1.31

 לעיל, לפי העניין. 6.5 -ו 6.4  פיםסעיאיזה מאם החברה נטלה חוב פיננסי או אשראי בניגוד לאמור ב 8.1.32

 5.5 , כמפורט בסעיף או כרית הוצאות החברה תפר את התחייבותה להפקיד את כספי כרית הריבית אם 8.1.33
 . הרלוונטי ממועד עסקים ימי 7 בתוך, לעיל

 הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של שני רבעונים רצופים. םתירש אם 8.1.34

 , בקשר עם מינוי נציג החברה בישראל.לעיל 5.6 בסעיף המפורטת חייבותה הת תפר אתהחברה  אם 8.1.35

בשליטתה במועד  אם החברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה. לעניין זה, עיקר פעילותה של החברה וחברות 8.1.36
וח, ופיתוח מחדש של נכסים מניבים פית ההנפקה הינו תחום הנדל"ן המניב, הכולל רכישה, ניהול, השכרה,

וכן במלונאות במדינת ניו יורק  (מסוגים שונים)אבות  בעיקר למגורים וכן למשרדים, דיור מוגן ובתי
בדוחות התקופתיים ו/או הרבעוניים, לפי העניין, במסגרת דוח  שבארה"ב בלבד. החברה תכלול

ה. כמו כן, החברה מתחייבת להודיע לנאמן על עיקר פעילותה של החברה לא השתנ הדירקטוריון, אישור כי
  עיקר פעילותה כנ"ל. פרסום דיווח מיידי במגנ"א לא ייחשב כמתן דיווח כנ"ל. שינוי
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 :יחולו, לפי העניין, ההוראות הבאותלעיל  8.1 ף סעיב המפורטים מהאירועים איזה בקרות 8.2

 החוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמןיהיה חייב  הנאמןלעיל,  8.1  ףסעיבבקרות איזה מהאירועים המפורטים  8.2.1
 להוראות בהתאם יותר קצר מועד או) זימונה ממועד ימים 21 בחלוף יהיה כינוסה מועד אשר ('סדרה ג)

 הבלתי היתרה כל של מידי לפירעון העמדה בדבר החלטה תהיה יומה סדר על ואשר(, להלן 8.2.4  ףסעי
 מהאירועים איזה קרות בשל, (ושיינתנו/או מימוש בטוחות )ככל  ('סדרה ג) החוב אגרות של מסולקת

 ., לפי הענייןלעיל 8.1  ףסעיב המפורטים

 בה שנכחו מחזיקים באסיפת תתקבל מיידי לפירעון ('סדרה גאת אגרות החוב ) להעמיד מחזיקים החלטת 8.2.2
 של ברוב, ('סדרה גאגרות החוב ) של הנקוב הערך מיתרת לפחות( 50%) אחוזים בחמישים מחזיקים

 נדחית מחזיקים באסיפת כאמור ברוב או בהצבעה המיוצג אגרות החוב של הנקוב הערך ביתרת המחזיקים
 .כאמור מהיתרה ( לפחות20%) אחוזים בעשרים מחזיקים בה שנכחו

, לעיל 8.1  ףסעיב המפורטים מהאירועים איזה הוסר או בוטל לא האסיפה כינוס למועד עד בו במקרה 8.2.3
, לעיל 8.2.2 ף סעיבאופן הנדרש כמפורט ב התקבלה כאמור( 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי באסיפת והחלטה

 החוב אגרות של מסולקת הבלתי היתרה כל את מיידי לפירעון להעמיד, סביר זמן תוך, חייב יהיה הנאמן
 .(ושיינתנו/או מימוש בטוחות )ככל  ('סדרה ג)

 מראש התראה יהווההזימון לאסיפה ו לחברה הנאמן ידי על ישלח כאמור האסיפה זימון מהודעת העתק 8.2.4
ו/או מימוש בטוחות  כאמור להעמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב לפעולהנאמן  כוונת על לחברה ובכתב
  .(ושיינתנ)ככל 

אם סבר כי הדבר  לעיל 8.2.1  ףסעיב האמורים הימים 21 מנין את לקצר דעתו לשיקול בהתאם רשאי הנאמן 8.2.5
 דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים.

אלא לאחר שמסרו התראה  הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לא יעמידו את אגרות החוב לפירעון מיידי 8.2.6
 קיים חשש סביר כי בו במקרה ,לא למסור התראה כלל םרשאי וואולם יהילחברה על כוונתם לעשות כן 

  .מיידי לפירעון אגרות החוב את להעמיד באפשרות תפגע ההתראה מסירת

לעיל, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל  8.1  ףסעיפי המשנה בסעינקבעה באיזה מ 8.2.7
החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את 

זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;  8 ף סעיאגרות החוב לפירעון מיידי כאמור ב
אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות  האמורהואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה 

 .המחזיקים

זה לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של הנאמן להעמיד לפירעון  8.2 ף סעילמען הסר ספק יובהר, כי אין באמור ב 8.2.8
 על פי שיקול דעתו.( ושיינתנ)ככל ו/או מימוש בטוחות ( 'סדרה גמיידי את אגרות החוב )

 ('סדרה גנציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב ) וינימל, הבלעדי דעתה שיקול פי־על, תפעל החברהככל ש 8.2.9
עילת הפירעון המיידי קמה וככל שטרם  במקרה של אי עמידה באחת או יותר מאמות המידה הפיננסיות

 לשטר הנאמנות. תוספת השלישיתההוראות הקבועות ביש לפעול על פי , בעקבות אי עמידה כאמור

אשר , ('סדרה ג)הנקוב של אגרות החוב  ערכן יתרת למען הסר ספק מובהר כי הפירעון המיידי יעשה לפי 8.2.10
 הריבית כאשר ,)וכן ריבית פיגורים ככל שרלוונטי( הקרן על שהצטברו ריבית הפרשי טרם נפרעו כולל

 בפועל למועד הפירעון המיידי ועד ריבית שולמה שבגינו האחרון היום לאחר המתחילה לתקופה תחושב
 לשנה(. יום 365 בסיס על יעשה משנה חלק עבור הריבית )חישוב

כדי  מיידיכאמור לעיל ו/או בהעמדה לפירעון  מיידיהסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון  למען 8.2.11
או לנאמן על פי תנאי אגרות ( 'סדרה ג)אגרות החוב  לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או נוסף העומד למחזיקי

בקרות איזה מהמקרים  מיידיוהוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון ( 'סדרה ג)החוב 
לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן  8.1  ףסעיהמפורטים ב

 כאמור.
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 תביעות והליכים בידי הנאמן .9

וללא , דעתו שיקול לפי, עת בכל, רשאי יהיה הנאמן בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, 9.1
 שימצא כפי, ובקשות לקבלת הוראות משפטיים הליכים לרבות, הליכים אותם בכל לנקוט, מתן הודעה נוספת

 אכיפתכן לשם ו ('סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי זכויותו/או הגנה על  מימוש לשם, דין לכל ובכפוף לנכון
אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או . הנאמנות שטר פי על החברה של אחרת התחייבות של החברה על הביצוע

לא הועמדו  ('סדרה ג)לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב 
לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות ו/או  ('סדרה ג) והכל להגנת מחזיקי אגרות החובמיידי לפירעון 

, זכות להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם מובהר כי ף זהסעיעל אף האמור ב ובכפוף להוראות כל דין.
 ף זה. סעילעיל ולא מכח  8 ף סעילהוראות 

מחזיקי אגרות  של כללית אסיפה עת בכל לכנס, חייב לא אך הנאמן רשאי, הנאמנות שטר להוראות בכפוף 9.2
  .הנאמנות לשטר הנוגע עניין בכל הוראותיה את לקבל או/ו לדון מנת על ('סדרה ג)החוב 

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים או הגשת  9.3
 דעתו שיקול פי על, רשאי הנאמןף זה, יהיה סעיכאמור ב ('סדרה ג)תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב 

סדרה ) החוב אגרות מחזיקי של כללית מאסיפה הוראות שיקבל עד כאמור פעולה כל של ביצוע לעכב, הבלעדי
 הראשון במועד ייעשו לביהמ״ש הפניה או האסיפה שכינוס ובלבד לפעול כיצד המשפט מבית הוראות או/ו ('ג

ספק יובהר, כי הנאמן לא יהיה רשאי לעכב נקיטת פעולות או הליכים כאמור במקרה בו למען הסר  .האפשרי
 .('סדרה ג) בזכויות מחזיקי אגרות החוב השיהוי עשוי לפגוע

, לוותר באותם תנאים שיראה לנכון על קיומן של אותן להלן 28להוראות סעיף הנאמן יהיה רשאי, בכפוף  9.4
 החברה.התחייבויות, כולן או מקצתן, של 

כדי  ('סדרה ג) הם, לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חובשהנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים משפטיים כל 9.5
יהיה הנאמן  ,אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה. כמו כןבשיוחלט על ידי המחזיקים 

הנוגע לניהול ההליכים  לצורך קבלת הוראות בכל ('סדרה ג)רשאי לשוב ולכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב 
 על פי הוראות התוספת השנייה לשטר הנאמנות האפשרי הראשון במועד יעשה האסיפה שכינוס ובלבדכאמור 

 .המחזיקים זכויות את לסכן כדי ההליכים בדחיית יהיה ולא

 התקבולים עלנאמנות  .10

כל חוב כלפיו, בכל דרך  ופרעון , הוצאותיולמעט שכר טרחתו הנאמן ידי על הכספים שיוחזקו מעת לעת כל
, שינקוט מהליכים כתוצאה או/ו, מיידי ןלפירעו החוב אגרות מהעמדת כתוצאה שהיא לרבות אך לא רק

הקדימויות בנשיה  סדר ולפי למטרות בידיו וישמשו בנאמנות ידיו על יוחזקו, החברה כנגד, ינקוט אם
 הוטלו, הנאמן ידי על שהוצאו וההתחייבויות ההיטלים, התשלומים, ההוצאות לסילוק – תחילה: הבא
, הנאמנות שטר תנאי עם בקשר אחר באופן או הנאמנות ביצוע מפעולות כתוצאה או אגב נגרמו או, עליו

 – שנית)ובתנאי כי הנאמן לא יקבל את שכרו הן מהחברה והן ממחזיקי אגרות החוב(.  שכרו לרבות
 – שלישיתלהלן(;  26.1.6 ף סעיוי' )כהגדרת מונח זה בלתשלום כל סכום אחר על פי ה'התחייבות לשיפ

 ;להלן 26.4.2  ףסעיאשר נשאו בתשלומים לפי  'סדרה גלמחזיקי אגרות החוב מלתשלום 

, ('סדרה ג) בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החובמראש היתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת 
 לפי להם המגיעה הריבית פיגורי את למחזיקים לשלם כדי – ראשית : )א(למטרות לפי סדר העדיפות הבא

 או העדפה ללא מהם אחד לכל המגיע הריבית לסכום יחסי ובאופן פסו-פרי( 'סדרה ג) החוב אגרות תנאי
את פיגורי הקרן ( 'סדרה ג)כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב  –)ב( שנית ;  מהם איזה לגבי קדימה זכות

פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם -המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב פרי
( 'סדרה ג)כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב  –ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ג( שלישית 

פסו שמועד תשלומם טרם -פרי ידיהם-פי אגרות החוב המוחזקות על-את סכומי הריבית המגיעים להם על
חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב 

 את( 'סדרה גאגרות חוב ) למחזיקים לשלם כדי – רביעית (ד)ידי החברה או באופן אחר; -על( 'סדרה ג)
, זאת בין אם הגיע זמן סילוק פסו-פרי ידם על המוחזקות החוב אגרות פי על להם המגיעים הקרן סכומי
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סכומי הקרן ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של 
 ישלם, כזה שיהיה במידה – העודף את( ה) על ידי החברה או באופן אחר;( 'סדרה ג)הוצאת אגרות החוב 

 . העניין לפי, לחליפיה או לחברה הנאמן

 ינוכה מס במקור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.( 'סדרה ג)מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב 

יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת 
ולפי הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות 

 ף זה.סעיסדר העדיפות המפורט ב

 לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמןסמכות  .11

הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם למחזיקים )להלן 
"( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר התשלום הרלוונטיבסעיף זה: "

"( ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן סכום המימוןלן בסעיף זה: "זה )לה
מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום 
הרלוונטי. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר 

 תחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום המימון לידי הנאמן כאמור.ה

עד לא יאוחר מיום עסקים אחד לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון 
תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים שישולמו 

 זיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.למח

סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה 
קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין )לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם 

 ירוף מע"מ(.ש"ח )בצ מיליון 1נדרש סכום המימון( יוגבל לסך של 

בתה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת ואין באמור כדי לשחרר את החברה מח
בהם על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר 

 להשגת סכום המימון המגיע למחזיקים מן החברה.

 סמכות לעכב חלוקת כספים .12

 האמורים ההליכים מנקיטת כתוצאה יתקבל אשר, הכספי והסכום היה, לעיל 10  ףסעיב האמור למרות
 הנאמן יהיה לא, "חש ממיליון פחות יהיה, לעיל 10  ףסעיל בהתאם לחלוקה כלשהו בזמן יעמוד ואשר לעיל
 שטר לפי המותרות בהשקעות, מקצתו או כולו, האמור הסכום את להשקיע רשאי יהיה והוא לחלקו חייב

 שיגיעו נוספים כספים עם יחד רווחיהן על אלה השקעות לכשתגענה. להלן 17  ףסעיכמפורט ב הנאמנות
לסדר  בהתאם למחזיקים הנאמן ישלם, לעיל האמור הסך את לשלם כדי יספיק אשר לסכום הנאמן לידי

למועד המוקדם מבין: מועד תשלום הריבית ו/או הקרן  עד בו במקרה. לעיל 10  ףסעיב אמורכ הקדימויות
 כדי יספיק אשר, סכום הנאמן בידי יהיה לאהקרוב או זמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, 

 .שבידו הכספים את החוב אגרות למחזיקי לחלק רשאי הנאמן יהיה, כאמור "חש מיליון לפחות לשלם

 על שתתקבל רגילה החלטה לפי, ('סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי רשאים, לעיל זה 12  ףסעיב האמור אף על
 10  ףסעיב כאמור לחלוקה והעומדים הנאמן ידי על שנתקבלו הכספים את להם לשלם לנאמן להורות, ידם

ואף אם טרם הגיע מועד תשלום קרן ו/או ריבית על פי  ₪ מיליוןמ פחות על עומד סכומם אם אף, לעיל
על אף האמור  .עת אותה שיהיו כפי תיווהנחיווזאת בכפוף להוראות תקנון הבורסה  תנאי אגרות החוב

)ולעניין תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם 
אם  אףההוצאות שכבר שולמו על ידי הנאמן, יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע הכספים לידי הנאמן( 

 כאמור. "חש מיליוןהסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מסך של 
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 הודעה על חלוקה  .13

 מבין שהוא כל תשלום יבוצע שבו והמקום היום על( 'סדרה ג)אגרות החוב  למחזיקי יודיע הנאמן
 הקבוע באופן שתימסר יום 14 של מוקדמת בהודעה וזאת, לעיל 12 –ו 10  פיםסעיב הנזכרים התשלומים

 לפי לריבית זכאים( 'סדרה ג)אגרות החוב  מחזיקי יהיו בהודעה הקבוע היום לאחר. להלן 28  ףסעיב
 או ששולם הסכום ניכוי לאחר( כזו תהיה אם) הקרן סכום יתרת על ורק אך, החוב באגרת הקבוע השיעור
 .כאמור להם לשלם שהוצע

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה  .14

 מסיבהבמועד הקבוע לתשלומו,  בפועל שולם לא ואשר( 'סדרה ג) חוב אגרת למחזיק המגיע כלשהו סכום 14.1
 ריבית לשאת יחדל, "(המניעה)להלן: " לשלמוויכולה  מוכנה ההיית שהחברה בעוד, בחברה תלויה שאינה

 זכאי שהיה סכומים לאותם ורק אך זכאי יהיה( 'סדרה ג) החוב באגרת והמחזיק לתשלומו שנקבע מהמועד
  .הריביתאו  הקרן חשבון על תשלום אותו ןלפירעו שנקבע במועד להם

 במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחר המועד שנקבע לתשלום ולא יאוחר מתום, הנאמן בידי תפקיד החברה 14.2
ותודיע  לעיל 14.1 ף סעיבמועדו, כאמור ב שולם שלא התשלום סכום את, לתשלום שנקבע מהמועד יום 10

על הפקדה ( 'סדרה ג)בכתב על פי הכתובות המצויות ברשותה, ככל שמצויות ברשותה, למחזיקי אגרות החוב 
החוב,  אגרותובמקרה של סילוק כל המגיע בגין  למחזיק תשלום אותו כסילוק תיחשב כאמור והפקדהכאמור 

אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובות החברה לשאת בשכר . החברה ידי על( 'סדרה ג) החוב אגרת כפדיוןגם 
 טרחתו של הנאמן והוצאותיו והכל בהתאם לקבוע בשטר זה.

 או בשמו, ידו על ויושקע בבנק הנאמן ידי על יופקד המחזיקים עבור בנאמנות הנאמן ידי על שיוחזק סכום כל 14.3
 לזכאים חייב יהיה לא הנאמן כן עשה. להלן 17 ף סעי פי-עללו  המותרות השקעותב שיקול דעתו לפי ,בפקודתו

 בהשקעה הקשורות ההוצאות בניכוי ההשקעות ממימוש שתתקבל התמורה את אלא סכומים אותם בגין
 אותן כנגד לזכאים וישלמה ,החובה ותשלומי טרחתו שכר ובניכוי הנאמנות חשבון ניהול בגיןלרבות , האמורה
 המניעה הסרת על הודעה מהמחזיק הנאמן שיקבל לאחר. המלאה רצונו לשביעות ידו על שידרשו הוכחות
 כל בניכוי, השקעתם ממימוש והנובעים ההפקדה בגין שהצטברו הכספים את למחזיק הנאמן יעביר, כאמור

 התשלום. דין פי על מס כלשכר טרחתו ו ובניכוי הנאמנות חשבון ניהול דמילרבות בגין  הסבירות ההוצאות
 .לקבלו המחזיק של זכותו בדבר, הנאמן דעת על מקובלות שיהיו, הוכחות אותן הצגת כנגד יעשה

 ןלפירעו הסופי מהמועד שנה תוםלהלן, עד ל 17 ף סעיעל פי הוראות הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם  14.4
 הוצאותיו בניכוי( פירותיהם כולל) בידיו שיצטברו הסכומים את הנאמן יחזיראז , ('סדרה ג) החוב אגרת

 ,שכר טרחתו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה )כגון שכר נותני שירותים וכו'( בניכויו
הזכאים לאותם ( 'סדרה ג)עבור מחזיקי אגרות החוב  בנאמנות אלו בסכומים תחזיק והחברה, לחברה

ובכל הנוגע , ('סדרה ג) ( שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב7לתקופה של עד תום שבע ) סכומים
לעיל בשינויים  14.3 ף קטן סעילסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות 

ממועד ( שנים 7שבע )בתום ( 'סדרה ג)די מחזיק אגרות חוב כספים שלא יידרשו מאת החברה על י. המחויבים
יום מיום מסירת הודעה לידי  30לאחר  החברה לבעלות יעברו, ('סדרה ג) הפירעון הסופי של אגרות החוב

 והיא, המחזיקים האמורים על ידי החברה, בכתב, על פי הכתובות המצויות ברשותה, ככל שמצויות ברשותה
 הנאמן יהיה לא לחברה הסכומים החזרת לאחר .שהיא מטרה לכל הנותרים בכספים להשתמש רשאית תהא
 .כאמור ידו-על שהוחזקו הסכומים בגין כלשהו תשלום( 'סדרה ג) החוב אגרות למחזיקי חייב

 עבור בנאמנות קבלתם דבר ואת לעיל 14.4 ף סעיכאמור ב הסכומים החזרת את לנאמן בכתב תאשר החברה 14.5
 שהוא סוג מכל נזקכל תביעה ו/או הוצאה ו/או  בגין הנאמן את ותשפה כאמור( 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי
 . זדוןבבחוסר תום לב או  ,רשלנותאלא אם כן פעל הנאמן ב ,כאמור הכספים העברת בגיןעקב ו לו שייגרם
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 ומאת הנאמן החובאגרות קבלה מאת מחזיקי  .15

או אסמכתא של חבר הבורסה המעביר על ביצוע ההעברה ( 'סדרה ג) החוב איגרת מחזיק מאתחתומה  קבלה 15.1
 אגרת בגין הנאמן ידי על לו ששולמו והריבית הקרן סכומי בגין או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה

 .בקבלה הנקובים הסכומים של התשלום ביצוע לעצם הקשור בכל מוחלט בשחרור הנאמן את תשחרר החוב

 כאמור( 'סדרה ג) החוב איגרת מחזיקי לזכות אצלו והריבית הקרן סכומי הפקדת בדבר הנאמן מאת קבלה 15.2
 לשחרור ביחס לעיל 15.1  ףסעיב האמור לצורך( 'סדרה ג) החוב איגרת מחזיק מאת כקבלה תחשב לעיל

 .בקבלה הנקובים הסכומים של התשלום לביצוע הקשור בכל החברה

 .('סדרה ג) החוב אגרות של הפירעון חשבון על כתשלום יחשבו לעיל 12 -ו 10  פיםסעיב כאמור שחולקו כספים 15.3

 רישום בקשר עם תשלום חלקי ;לנאמן הצגת איגרת חוב .16

 או כלשהי ריבית תשלום בזמן, הנאמן בפני להציג( 'סדרה ג) חוב איגרת ממחזיק לדרוש רשאי יהיה הנאמן 16.1
מחזיק אגרת  .התשלומים משולמים שבגינן( 'סדרה ג) החוב אגרות תעודת את, וריבית קרן של חלקי תשלום
יהיה חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי ( 'סדרה ג)החוב 

אחריות ו/או ( 'סדרה ג)בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי אגרות החוב ( 'סדרה ג)אגרות החוב 
 .חבות כלשהי

 לעיל כאמור ששולמו לסכומים בנוגע הערה( 'סדרה ג) החוב אגרות תעודת על לרשום רשאי יהיה הנאמן 16.2
 .תשלומם ותאריך

 לאחר( 'סדרה ג) החוב אגרות תעודת הצגת על לוותר, דעתו שיקול לפי, מיוחד מקרה בכל רשאי יהיה הנאמן 16.3
 נזקים בגין דעתו להנחת מספקת ערובה או/ו שיפוי כתב( 'סדרה ג) החוב איגרת מחזיק ידי על לו שניתן

 .לנכון שימצא כפי הכל, כאמור ההערה רישום אי מחמת להיגרם העלולים

 תשלומים לגבי, אחר באופן רישומים לקיים דעתו שיקול פי על רשאי הנאמן יהיה לעיל האמור למרות 16.4
 .כאמור חלקיים

 כספים השקעות .17

הבנקים מארבעת באחד  ידיו על יושקעו, הנאמנות שטר לפי להשקיעם הנאמן רשאי אשר הכספים כל
 בפיקדונות שישקיע ובלבד, בפקודתו או בשמו AAובלבד שדירוג הבנק לא יפחת מדירוג  ,הגדולים בישראל

 בנק ידי על המונפקות או אגרות חוב ממשלתיותו/ ישראל בנק ידי על המונפקים"מים מק, בנקאיים
 .ישראל

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות 
ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות העמלות ו שכר טרחתו והוצאותיו, בניכוי

 יפעלהכספים כאמור , וביתרת לומי החובה החלים על חשבון הנאמנותהנאמנות, העמלות ובניכוי תש
 .ןהעניילעיל, לפי  14 ו/או  12 פים סעיעל פי הוראות  הנאמן

  התחייבויות החברה כלפי הנאמן .18

 נפרעו טרם 'סדרה גמ החוב שאגרות זמן כל, בומחזיקי אגרות החו אמןהנ כלפי בזאת מתחייבת החברה
 :כדלקמן, במלואן

 .ויעילה נאותה, סדירה בצורה החברה עסקי את ולנהל להתמיד 18.1

 לרבות הפנקסים את ולשמור, מקובלים חשבונאיים לעקרונות בהתאם סדירים חשבונות פנקסי לנהל 18.2
, במשרדיה שטרי משכון, משכנתא, חשבונות וקבלות()לרבות  כאסמכתאות להם המשמשים המסמכים

ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן  5-לא יאוחר מ, לעיין הנאמן של מורשה נציג כלנאמן ו/או לל ולאפשר
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 נציג, זה לעניין. בו לעיין יבקש שהנאמן כאמור מסמך או/ו כאמור פנקס בכל, החברה עם מראש שיתואם
 שתימסר הנאמן של בכתב בהודעה וזאת, כאמור עיון למטרת ימנה שהנאמן מי פירושו הנאמן של מורשה
  להלן. 31.12 ף סעיכמפורט ב וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות ,כאמור העיון לפני לחברה

 בו מקרה כל על, לה שנודע לאחר ,מיום עסקים אחד, ולא יאוחר הסביר האפשרי בהקדם בכתב לנאמן להודיע 18.3
(, לעיל 8.1  ףסעיזה ב מונח כהגדרת) החברה של מהותי נכס עלו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל  עיקול הוטל

 נאמן או/ו קבוע או זמני מפרק או/ו מיוחד מנהל, נכסים כונס מהותי של החברה לנכס מונה בו מקרה בכל וכן
 כנגדו/או כל בעל תפקיד דומה אחר  החברות לחוק 350 ףסעי לפי הליכים להקפאת בקשה במסגרת שמונה

 כינוס ביטול או כזה עיקול הסרת לשם הנדרשים הסבירים האמצעים בכל חשבונה על לנקוט וכן, החברה
 .העניין לפי הניהול או הפירוק, הנכסים

 מן יותר או אחד קרות (1: )על לא יאוחר מיום מסחר אחד, לחברה הדבר היוודע עם מיד, בכתב לנאמן להודיע 18.4
חשש ממשי של החברה לקרות אחד או יותר מן  (2; )פיו הקטניםסעילעיל על  8.1  ףסעיהמנויים ב המקרים

פי המשנה שלו יבוצע על סעיף זה, על כל סעיהאמור ב .פיו הקטניםסעיעל  לעיל 8.1  ףסעיהמקרים המנויים ב
 לעיל, ככל שקיימות. 8.1  ףסעיידי החברה מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות ב

ימי  5-לא יאוחר מ, בחברה הכספים בתחום הבכיר המשרה נושא בידי חתומהבכתב  הודעה, לנאמן למסור 18.5
 חייבת אותם הסכומים יתרת ועל החוב אגרות לבעלי תשלום כל ביצוע על ,מהמועד בו יבקש הנאמן עסקים
 .הנ״ל התשלום ביצוע לאחר החוב אגרות לבעלי מועד באותו החברה

 במערכת מיידי דיווח. ערך ניירות לרשות בהגשתו תחייב שהיא דוח כל, מסירתו עם מיד לנאמן למסור 18.6
, )במלואו( על ידי החברה במערכת המגנ"א יפורסםאו מידע אשר  דיווחכל ו ערך ניירות רשות של המגנ״א

על אף האמור לעיל, לבקשת הנאמן תמסור החברה לנאמן עותק מודפס של  .לנאמן נמסר כאילו ייחשב
 הדיווח או המידע כאמור.

 .זה לשטר 28 ף סעיהחברה, כאמור ב שתיתןלנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות  למסור 18.7

ימי עסקים ממועד דרישתו  10-לא יאוחר מ, ןיית בחברה כספיםתחום הב הבכיר משרה נושא כי לכך לגרום 18.8
 נכסיה או/ו עסקיה, לחברה בנוגע מידע או חישוב, מסמך, הסבר כל, שיורה לאנשים או/ו לנאמן, של הנאמן

 הגנה לצורך הנאמן ידי על שנעשות בדיקות לשם, הנאמן של דעתו שיקול פי-על, סביר באופן דרושים שיהיו
 .החוב אגרות מחזיקי על

אסיפות כלליות בבין אם ושנתיות אסיפות כלליות בבין אם ) הכלליות באסיפות נוכח להיות נאמןה לזמן את 18.9
 (הצבעה או השתתפות זכויות ללא) החברה של המניות בעלי של (רהבשל בעלי המניות בח מיוחדות

פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות של החברה במערכת המגנ"א, ייחשב  .שתתקיימנה בישראל
 – חברת אגרות חוב כהגדרת המונח בחוק החברותכל עוד החברה הינה  ף זה.סעיכזימון הנאמן לצרכי 

בעלי המניות בתוך יום עסקים אחד ממועד חתימת  להמציא לנאמן פרוטוקולים חתומים של אסיפות
 הפרוטוקולים האמורים.

 להלן:  כמפורט והדיווחים הדוחות את לנאמן לתת במלואן נפרעו טרם ('סדרה ג) החוב שאגרות זמן כל 18.10

לא יאוחר , החברה של סקורים רבעוניים כספיים ודוחות, החברה של מבוקרים שנתיים כספיים דוחות 18.10.1.1
 .מדווח תאגידבמקרה בו החברה תפסיק להיות  גם הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערךמהמועדים 

 מעבירה שהחברה מסמך מכל העתק – , כהגדרתה בחוק החברותציבוריתחברה אם וככל שהחברה תהא  18.10.1.2
 בדרך להם מעבירה שהחברה מידע כל ופרטי החוב באגרות המחזיקים לכלל או מניותיה בעלי לכלל

 מיד(, מיידיים דיווחים) לציבור פרסומו לשם ערך ניירות לרשות דין פי על המוגש דוח כל לרבות, אחרת
להמציא לנאמן העתק מכל  –חוב  אגרותכל עוד החברה הינה חברה פרטית שהיא חברת  .פרסומו עם

 בדרך להם מעבירה שהחברה מידע כל ופרטי החוב באגרותמסמך שהחברה מעבירה לכלל המחזיקים 
 מיד(, מיידיים דיווחים) לציבור פרסומו לשם ערך ניירות לרשות דין פי על המוגש דו״ח כל לרבות, אחרת

 .פרסומו עם

בכתב חתום על ידי רואה חשבון כי כל התשלומים  אישורלמסור לנאמן, לפי דרישתו הראשונה בכתב,  18.10.1.3
 .שבמחזור החוב אגרות של הנקוב הערך יתרת, ואת מועדםלמחזיקי אגרות החוב שולמו ב
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, לעיל 18.10 -18.3 פים סעיחדלה החברה מהיות תאגיד מדווח, תמסור החברה לנאמן, בנוסף לאמור ב 18.10.1.4
כשהם חתומים על ידי מנכ"ל החברה ונושא המשרה  דיווחים שנתיים, רבעוניים ומיידיים כמפורט להלן

  :לפי העניין ,הבכיר בתחום הכספים

)ניהול נכסי השקעה והעמדת  2בחלק  4לפרק  5.2.4.8דיווח שנתי הכולל את המידע המפורט בנספח  )א(
יום מהמועד בו הייתה  60-, לא יאוחר מ)עקרונות לניהול עסקים( בחוזר המאוחד 5אשראי( בשער 

  נדרשת החברה לפרסם את הדוחות השנתיים אילו הייתה תאגיד מדווח;

ה והעמדת )ניהול נכסי השקע 2בחלק  4לפרק  5.2.4.9הכולל את המידע המפורט בנספח  דיווח רבעוני )ב(
יום מהמועד בו הייתה  30-, לא יאוחר מ)עקרונות לניהול עסקים( בחוזר המאוחד 5אשראי( בשער 

 נדרשת החברה לפרסם את הדוחות הרבעוניים אילו הייתה תאגיד מדווח;

)ניהול נכסי  2בחלק  4לפרק  5.2.4.10דיווח מיידי אם אירע אחד מן האירועים המפורטים בנספח  )ג(
הדיווח יימסר במועד בו . )עקרונות לניהול עסקים( בחוזר המאוחד 5דת אשראי( בשער השקעה והעמ

או בכל תקנה אשר  הדוחות)ב( לתקנות 30תקנה  נדרשת החברה לדווח על קרות האירוע עפ"י ההיית
 .תחליף תקנה זו

בנוגע לחברה , נוסף מידע או/ו פרטים או/ו מסמכים או/ו ההצהרות או/ו תצהיר, דרישתו פי על, לנאמן למסור 18.11
לרואה החשבון שלה  להורות)לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיה( ואף 

ימי עסקים ממועד  10-וזאת לא יאוחר מוליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן, 
, הסמכויות והפעלת םיישו לשםוזאת ככל שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן  בקשתו של הנאמן

לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוני ונדרש , הנאמנות שטר פי על כוחו באי או/ו הנאמן של ההרשאותו הכוחות
וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות  ,לב בתוםשהנאמן פועל  החוב ובלבד אגרותלשם הגנה על זכויות מחזיקי 

 .להלן 31.12 ף סעיכאמור ב

 .לחוקי 35  ףסעיב כמפורט ההודעות או הדוחות כללמסור לנאמן את  18.12

ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים או הרבעוניים של החברה, לפי העניין,  7-לא יאוחר מ 18.13
חתום על ידי נושא המשרה הבכיר , ביעות רצון הנאמןבנוסח לשתמציא החברה לנאמן אישור מפורט בכתב, 

ה או אי עמידתה בכל אחת עמידתבדבר בצירוף תחשיב בקובץ אקסל פעיל, בתחום הכספים בחברה, 
בצירוף פירוט החישוב הרלוונטי בקשר עם כל התניה  לשטר זה 6.3  ףסעיהפיננסיות המפורטות ב מההתניות

 . פיננסית

, בתוקף זה שטר עוד וכל, הרבעוניים של החברה הכספיים הדוחות פרסום לאחר עסקים ימי 7-מ יאוחר לא 18.14
החתימה מטעמה וכן יו"ר הדירקטוריון שלה  מורשישל החברה, בחתימת  בכתבתמציא החברה לנאמן אישור 

השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר  שמתאריך שבתקופהו/או מנהלה הכללי, על כך 
 ('סדרה ג) החוב אגרותתנאי ו, ועד למועד מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה מביניהם

, אלא אם כן צוין בו דלעיל 5.7ף סעישל ההתחייבות המנויה ב בעל השליטהיימת הפרה מצד ובכלל זה לא ק
 במפורש אחרת. 

וכל עוד שטר זה בתוקף, תעביר החברה לנאמן עבור השנה הקלנדרית הקודמת, של כל שנה, באפריל  10די מ 18.15
ו/או אישור החתום על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר ביצוע של כל תשלומי הריבית 

, שמועד תשלומם הגיע לפני תאריך האישור, ומועד ('סדרה ג) בקשר עם אגרות חוב ,הקרןתשלומים על חשבון 
של אגרות החוב, מסדרה זו, שעדיין במחזור נכון למועד האישור; וכן  התשלום, וכן את יתרת הערך הנקוב

לדצמבר לא הייתה קיימת מצד  31-אישור מאת דירקטור בחברה ומאת מנהלה הכללי, כי בשנה שהסתיימה ב
)לרבות של אותם הגבלות ותנאים ספציפיים החברה הפרה של התנאים וההגבלות הקבועים בשטר הנאמנות 

, אלא אם צוין אחרת וב, שביחס אליהם יבקש הנאמן מהחברה להתייחס במסגרת האישור(בשטר ובאגרת הח
 מפורשות באישור האמור.

 .בכתובתה או בשמה שינוי כל על לנאמן בכתב להודיע 18.16

הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח לאלתר במערכת המגנ"א, בשם הנאמן כל דיווח בנוסח כפי שיועבר בכתב  18.17
 והחברה תהיה חייבת לדווח את הדיווח כאמור.על ידי הנאמן לחברה, 
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 כן אם אלא, שימוש כל בו יעשה ולא לאחר אותו יגלה לא, זה ףסעי לפי אליו שהגיע מידע בסוד ישמור הנאמן 18.18
 בית של צו לפי או, הנאמנות שטר לפי, החוק לפי הנאמן של תפקידו מילוי לשם נדרש בו השימוש או גילויו

 .או לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב משפט

ימי עסקים מיום  2-זר כלשהו בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ בקובננטתודיע לנאמן על אי עמידה  החברה 18.19
ימי עסקים מהמועד בו ניתנה לה הודעה על ידי חברה כלולה  2הזר או בתוך  בקובננטתחילת אי העמידה 

וכן את ההשלכות הצפויות של אי עמידה זו בהתאם להסכמי  י הענייןזר כלשהו, לפ בקובננטבדבר אי עמידה 
זר כלשהו ותינתן לה ארכה לשם עמידה  בקובננט. מובהר, כי ככל שהחברה לא תעמוד החברה עם אותו גורם

והחברה תודיע לנאמן על אי  בקובננטף זה בלבד, את הארכה כעמידה סעיהזר, לא יראו, לעניין  בקובננט
  הזר כאמור. בקובננטהעמידה 

  –ף זה סעילעניין 

תניה פיננסית מהותית של החברה ושל כל חברה כלולה של החברה, במסגרת הסכם עם  – "קובננט זר"
 אשראי מהותי.או לחברה הכלולה מוסד פיננסי או עם גורם אחר אשר העמיד לחברה 

של החוב  מיידיילה לפירעון תניה פיננסית אשר אי עמידה בה מקימה ע –" מהותית פיננסית תניה"
 הרלוונטי.

וכן מהווה  זכויות מיעוט( כוללמאוחד )מסך נכסי החברה ב 5%אשראי המהווה לפחות  –" מהותי אשראי"
. לעניין או יותר מסך הלוואות החברה כחברה אם, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי המאוחד 10%

בחברה הכלולה )בשרשור סופי( אשראי אשר מכפלת סכומו בשיעור ההחזקה של החברה  –חברה כלולה 
או יותר מסך הלוואות  10%וכן מהווה  זכויות מיעוט( כוללמאוחד )מסך נכסי החברה ב 5%מהווה לפחות 

 .החברה כחברה אם, כפי שהן מוצגות בדוח על המצב הכספי המאוחד

זר בנוסף לכל  בקובננטשלהלן, תעביר החברה לנאמן הודעה בכתב על אי העמידה  27 ף סעיאף האמור ב על
 שתפרסם החברה בעניין, ככל שיפורסם. מיידידיווח 

 נוספות התחייבויות .19

 שתדרש עת ובכל לזמן מזמן החברה תבצע, לעיל 8  ףסעיב כמוגדר, מיידי לפרעון תעמודנה החוב שאגרות ככל 19.1
 הנאמן בידי הנתונות הסמכויות כל הפעלת את לאפשר כדי הסבירות הפעולות כל את, הנאמן ידי על לכך

 :ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן 7-, וזאת לא יאוחר מהבאות הפעולות את החברה תעשה ובמיוחד

 מועד אם בין, הנאמנות שטר תנאי לפי להם המגיעים הסכומים כל את ולנאמן החוב אגרות למחזיקי לפרוע 19.1.1
 הודעת הנאמן לחברה.ימים ממועד  7'(, וזאת תוך Acceleration)'האצה' ' לא או חל בגינן החיוב

 או הנחוצות הפעולות כל לביצוע תגרום אוו/ תבצע/או ו המסמכים כל על תחתום/או ו הצהרותאת  תצהיר 19.1.2
 כוחו באי/או ו הנאמן של וההרשאות הכוחות, הסמכויות להפעלת תוקף מתן לשם לדין בהתאם הדרושות

 .פי שטר נאמנות זה-על

 שטר הוראות יישום לשם וידרשן למועילות אותן יראה שהנאמן וההוראות הפקודות, ההודעות כל את תיתן 19.1.3
 .הנאמנות

 במסגרת, ידו על הנדרשת פעולה כי המאשרת הנאמן ידי-על חתומה בכתב הודעה – זה ףסעי למטרות 19.2
 .לכך לכאורה ראיה תהווה, סבירה פעולה היא, סמכויותיו

 חובאי כ .20

בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה את החברה ממנה בזאת, באופן  20.1
כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות 

ולמנות כל  לה, חלק מהסמכויות הנתונות לבצע פי שטר זה ולא ביצעה אותן או-שהחברה חייבת לעשותן על
פי שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את -אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על
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 פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן-הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על
 . ובלבד שפעל באופן סביר

והחברה פוטרת בזאת את הנאמן  לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה 20.1 ף סעיאין במינוי לפי  20.2
וחיו ל טענה כלפי הנאמן ושלש על כראמכל פעולה שהיא, והחברה מוותרת  ומראש במקרה שלא יעשושלוחיו 

נעשתה על  אן, בגין זה, על סמך כל פעולה שליבגין כל נזק שנגרם או עלול להגרם לחברה במישרין או בעקיפ
  .כאמור לעיל ושלוחיו ידי הנאמן

 הסכמים אחרים .21

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר 
אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה  כנאמן, כדי למנועזה, או בעצם מעמדו 

יהיה בכך כדי יצוין כי הנאמן לא יוכל להתקשר עם החברה כאמור אם עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו. 
 .('סדרה גליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כנאמן למחזיקי אגרות החוב )

 דוחות על ענייני הנאמנות .22

 .חוק ניירות ערךל 1ח35 ף סעיחייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות הנאמן יהיה  22.1

דוח שנתי על ענייני הנאמנות )להלן:  לכל שנה, עבור השנה הקלנדרית הקודמת, יוניב 30ליום עד הנאמן יערוך  22.2
דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה  הדוח השנתי יכלול ."(הדוח השנתי"

 .שחלפה

 .הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א 22.3

מכח פרסומים  ,מצד החברה ('סדרה ג)ו/או של תנאי אגרות החוב זה נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר  22.4
( 'סדרה ג)החוב אגרות  יודיע למחזיקילעיל,  18.4לנאמן לפי ס'  ומביים של החברה או מכח הודעת החברהפ

חובה זו  , לפי העניין.על החברה קיום התחייבויות החברהלאכיפת על ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או 
חובה זאת של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל  פי הדין.-לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על

  אודות ההפרה כאמור.

, ('סדרה ג) )חמישה אחוזים( מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 5%-לפי דרישה של המחזיקים למעלה מ 22.5
 .צאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנותהנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הו

לחוק לפי דרישה סבירה של מחזיקים  1חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה' יהא נאמן ה 22.6
( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל 10%בעשרה אחוזים )

 .י)ד( לחוק35י החברה כאמור בסעיף הנאמן כלפ שלבכפוף לחובת סודיות 

 ש"חמיליון  40נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של  22.7
( יופחת סכום הכיסוי סדרה ג'"(. ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב )סכום הכיסוילתקופה )להלן: "

ימי עסקים מהיום בו  7-אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר ממסיבה כלשהי,  ש"חמיליון  32מסך של 
ף זה יחולו עד למועד סעינודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא. הוראות 

כניסתם לתוקף של תקנות לחוק נירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר 
תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא  כניסתן לתוקף של

 יעמוד בדרישות התקנות.

 זה. 22 ף סעיהנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי  22.8

 הנאמןוכיסוי הוצאות שכר  .23

 לשטר זה. 23נספח החברה תשלם לנאמן שכר טרחה כמפורט ב
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 סמכויות מיוחדות .24

בקשר הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו  24.1
/או במקום אחר בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ועם הנאמנות נשוא שטר זה לרבות 

 שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין. 

 כל של עצתואת  או דעתו חוותהזמין את ל הנאמנות שטר לפי הנאמנות עניני ביצוע במסגרת רשאי הנאמן 24.2
ולפעול בהתאם  ,"(היועצים)להלן: " אחר מומחה או מתווך, מודד, מעריך, שמאי, חשבון רואה, דין עורך

 אחראי יהיה לא והנאמן החברה לבקשת או הנאמן הוכנה לבקשת כזו עצה או דעת חוות אם ביןלמסקנותיה 
, כאמור דעת חוות או עצה סמך על ידו על שנעשו מחדל או פעולה מכל כתוצאה שיגרם נזק או הפסד כל בעד
ו/או בזדון. החברה תישא  לב תום בחוסר אוו/ ברשלנות פעל הנאמןכן נקבע בפסק דין חלוט כי  אם אלא

בנסיבות אותו עניין וככל שלא  ככל שהדבר אפשרי ,במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד
הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת לחברה יתן ישהנאמן יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, 

 או עצה כאמור. מומחה

 דואר, פקסימיליה ,מברק, מכתב ידי על להתקבל או להישלח, להינתן יכולה כזו תדע חוות או/ו עצה כל 24.3
 על שעשה פעולות בגין אחראי יהיה לא והנאמן ,מידע להעברות אחר אלקטרוני אמצעי כל או/ו אלקטרוני

 או/ו שגיאות בה שנפלו למרות לעיל המוזכרים האופנים באחד שהועברו ידיעה או דעת חוות או/ו עצה סמך
 .סבירה בבדיקה אלה שגיאות לגלות היה ניתן אם אלא, אותנטיות היו שלא

 להתערב רשאי ואינו הנאמנות שטר חתימת על כלשהו לצד להודיע חייב יהיה לא הנאמן, דין לכל בכפוף 24.4
 אין. פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן בשטר זה-, אלא עלעניניה או החברה עסקי בהנהלת שהיא צורה באיזו

 .הנאמנות לשטר בהתאם לבצע שעליו בפעולות הנאמן את להגביל בכדי זה ףסעיב באמור

 דעתו שיקול לפי, הנאמנות שטר לפי לו שהוקנו ובסמכויות בהרשאות, בכוחות בנאמנות ישתמש הנאמן 24.5
לכל נזק ואו הפסד ו/או  באחריות ישא לא הוא ,הנאמן כך פעל. ובכפוף ליתר הוראות שטר זה המוחלט

לשאת עקב כל פעולה ו/או  הםו/או אשר בהם יהיה עלי לחברה ו/או למחזיקי אגרות החובהוצאה אשר יגרמו 
נקבע בפסק דין חלוט כי אלא אם כן  דעת בשיקול טעויותמ הנאמן, לרבות כתוצאה מחדל שיעשו על ידי

והכל בכפוף ובהתאם להוראות  להוראות שטר זה או בניגוד פעל ברשלנות או בחוסר תום לב או בזדון הנאמן
  .הדין

למעט אם נקבע במפורש אחרת בחוק או בהוראות שטר זה, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן, שאינו מפורט  24.6
במפורש בשטר זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

 יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב 

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .25

 ובין דין עורך בין, במקומו /ושיפעל /יםשלוח למנות, הנאמנות עסקי הנהלת במסגרת, רשאי יהיה הנאמן
 או לעשות כדי(, 'סדרה גככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים באגרות החוב ), אחר אדם

, כאמור שלוח לכלסביר  שכר ולשלם לנאמנות בקשר לעשותן שיש מיוחדות פעולות בעשיית להשתתף
 חשבון על לסלק רשאי הנאמן יהיה כן. משפטיים בהליכים נקיטה לעיל האמור מכלליות לגרוע ומבלי

 לנאמן תחזיר והחברה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו כזה שלוח כל של שכרו את החברה
והכל בתנאי שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי , כנ״ל הוצאה כל הראשונה דרישתו עם מיד

בנסיבות העניין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  ככל שהדבר יהיה אפשריזאת  שלוחים כאמור
 .המחזיקים

 שלוחיו. מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות
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 לנאמן שיפוי .26

לשטר הנאמנות, כל אחד בגין  26.6 ף סעיבמועד הקובע הרלוונטי כאמור בומחזיקי אגרות החוב )החברה  26.1
וכל נושאי משרה בו,  הנאמןאת לשפות את בז יםמתחייב( לשטר הנאמנות 26.4 ף סעיהתחייבותו כאמור ב

ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין  עובדיו, שלוח או מומחה שימנה
הזכאים )להלן: "על פי הוראות שטר נאמנות זה  (סדרה ג')שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב 

 "(: לשיפוי

חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה בגין ו/או  כל נזק ו/או הפסד 26.1.1
פעולות שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה ל

ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות  ,זהשטר הוראות מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ושביצע
ו/או  ו/או לפי דרישת החברה( 'סדרה ג)או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/ כל דין מוסמכת ו/או

 ; וכןלתפקידם מכוח שטר זה

וכן בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו ו/או שעומדים להוציא  והוצאות שהוציאבגין שכר הזכאים לשיפוי ו 26.1.2
ו/או על פי חוק ו/או  ,זהשטר הוראות מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעלהם בשל 

ו/או לפי דרישת ( 'סדרה ג)או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/ הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין
וכן בקשר לכל מיני הליכים  זהבתוקף שטר  ותו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ החברה

הליכי חדלות פרעון, שא ומתן, דין ודברים, הוצאות, משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, מ
ו/או דבר שנעשו  ענייןתביעות ודרישות בנוגע לכל הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי, 

 .ו/או לתפקידם מכוח שטר זה ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון

  והכל בתנאי כי:

 ;)מבלי לפגוע בזכותם לשיפוי בדיעבד( ש בעניין שאינו סובל דיחויהזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מרא 26.1.3

במסגרת שלא פעולה נעשתה הבתום לב ושלא  ופעל כי הזכאים לשיפויחלוטה שיפוטית  לא נקבע בהחלטה 26.1.4
 ם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;מילוי תפקיד

 כי הזכאים לשיפוי התרשלו;  חלוטה לא נקבע בהחלטה שיפוטית 26.1.5

 כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;חלוטה לא נקבע בהחלטה שיפוטית  26.1.6

 .ות לשיפוי"אהזכ" או "התחייבות השיפוי" נהזה תקרא 26.1 ף סעיהשיפוי על פי  זכויות

שלא במסגרת מילוי או (. פעלו שלא בתום לב, 1מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי )
 –(. פעלו בזדון 3(. התרשלו; ו/או )2שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או )או תפקידם, 

שיקבע בהחלטה ככל תחייבות השיפוי' אך יהיו הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום 'ה
כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי  חלוטה שיפוטית

 'התחייבות השיפוי' ששולמו להם. 

פי -מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או במחויבויות החברה על 26.2
ידי הנאמן מהליכים שנקט, -שטר זה, יהיו הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על

ביצוע הנאמנות או בקשר  בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב
לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות 
בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין 

נעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר ש
יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי 

ובכפוף להוראות כל  ('סדרה גאגרות החוב )האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי 
 זה ףסעי לענייןובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה.  דין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב

דרושה באופן  השהיית/או מחזיקי אגרות החוב, תיחשב כפעולה ו החברה ידי על שאושרה הנאמן של פעולה
 .סביר

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר לעיל,  26.1 ף סעיתוקף 'התחייבות השיפוי' שבממבלי לגרוע  26.3
 פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב-הנאמנות ו/או על
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לעשות פעולה כלשהי,  על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ו/או לשם הגנה ו/או לפי דרישת החברה,( 'סדרה ג)
, כאמור בשטר ('סדרה ג) פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב ,אך לא רק ,לרבות

פיקדון כספי לכיסוי , יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו זה
בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה  בסכום הנדרש, "(כרית המימון"להלן: 'התחייבות השיפוי' )

חזיקי אגרות מיפנה הנאמן ל, המימון' במועד בו נדרשה לעשות זאת על ידי הנאמןכרית 'מלוא לא תפקיד את 
בבקשה כי להלן(,  26.6 ף סעיבמועד הקובע )כאמור ב( 'סדרה ג)באגרות החוב שהחזיקו ( 'סדרה ג)החוב 

כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון', 
ול על הנאמן לא תחהנדרשת, לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 'כרית המימון' ( 'סדרה ג)מחזיקי אגרות החוב 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה  אין ;חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים
  .('סדרה ג) הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב

כאמור, הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת 
ף זה כדי לשחרר את סעייובהר כי אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי  מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו.

 החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

הנאמן על פי שיקול דעתו הבלעדי יהיה רשאי לעשות שימוש בכספים המופקדים בכרית המימון לשם 
 .הרלוונטייםביצוע פעולות או שימוש בהליכים 

 :שיפויהזכאות ל 26.4

או ו/ו/או לפי תנאי שטר הנאמנות על פי כל דין  הזכאות לשיפוי קמה( 1) :תחול על החברה בכל מקרה ש 26.4.1
( 2זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן ) לשם הגנה על

 פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.

( 1) :לשטר הנאמנות( בכל מקרה ש 26.6 ף סעיהמחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בתחול על  26.4.2
דרישת מחזיקים לשם  שלזכאות הקמה בדרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט הזכאות לשיפוי קמה בשל 

שיפוי החלה ל הזכאותידי החברה של סכום -( אי תשלום על2הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב(; וכן )
ובלבד שהזכאים  לשטר הנאמנות( 26.6 ף סעינות )בכפוף להוראות לשטר הנאמ 26.3 ף סעיפי -עליה על

יובהר  .הנדרשות לשם גביית הסכומים האמורים מהחברההסבירות בנסיבות העניין לשיפוי נקטו בפעולות 
שיפוי בהתאם בזכאות ל( לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת 2ף קטן )סעיכי אין בתשלום בהתאם ל

 .26.4.1 ף סעילהוראות 

ו/או לא תפקיד את  הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי'מלוא  החברה לא תשלם את בכל מקרה בו 26.5
ף סעיו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי ; ןהענייסכום 'כרית המימון', לפי מלוא 

הנדרשות לשם גביית הסכומים  הסבירות בנסיבות העניין ובלבד שהזכאים לשיפוי נקטו בפעולות לעיל, 26.3 
 :יחולו ההוראות הבאות האמורים מהחברה,

  הכספים יגבו באופן הבא: 26.5.1

סדרה )הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב  – ראשית 26.5.1.1
 לעיל;  11 ף סעילאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות ( 'ג

כל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את 'התחייבות כ – שנית 26.5.1.2
ן( בהתאם לחלקו היחסי להל 26.6  ףסעיהשיפוי', יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור ב

 )כהגדרת מונח זה( בידי הנאמן הסכום החסר. 

אותם החזיק המחזיק במועד הקובע ( 'סדרה ג) " משמעו: החלק היחסי של אגרות החובחלקו היחסי"
להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק  26.6  ףסעיהרלוונטי כאמור ב

 היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק. 

ף זה לעיל יוכלו לשאת סעיריות לכיסוי הוצאות כאמור ביובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באח
ף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות סעיבהוצאות כאמור ב

 לשטר זה. 10 ף סעיבהתאם לאמור ב

 המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התחייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון' הינו כדלקמן: 26.6
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בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' נדרשים בשל החלטה או פעולה דחופה  26.6.1
וזאת ללא החלטה ( 'סדרה ג)ת החוב הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרו

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום  – ('סדרה ג)מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 
 ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו.  ,קבלת ההחלטהשל נקיטת הפעולה או 

המימון' נדרשים על פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית  26.6.2
מועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי שמועד זה נקבע ביהיה המועד הקובע לחבות  – ('סדרה ג) חוב

 .ותחול גם על מחזיק אשר לא השתתף באסיפה בהודעת הזימון(

זה, כדי  26 ף סעיפי  אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה על 26.7
על הנאמן לפעול להשבת כספים כאמור ששולמו על ידי  לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.

  המחזיקים במקום החברה, מהחברה.

ף סעיף זה מתוך תקבולים בידי הנאמן ראה סעיאשר נשאו בתשלומים לפי  םקדימות ההחזר למחזיקי ןלעניי 26.8
 .לעיל 10 

 הודעות .27

 :כדלקמן תינתן החוב אגרות למחזיקי הנאמן או/ו החברה מטעם הודעה כל 27.1

על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך; )הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת  27.1.1
לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה(, 

בעלי תפוצה רחבה, עיתונים יומיים  בשני ובמקרים המפורטים להלן בלבד בנוסף בדרך של פרסום מודעה
לחוק החברות; )ב( מיזוג. כל  350ף סעי: )א( הסדר או פשרה לפי בישראל בשפה העבריתהיוצאים לאור 

הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור 
  .(ןהעניי)במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי 

 שישלח מכתב ידי על להינתן תוכלאו מטעם החברה לנאמן  לחברה הנאמן מטעם דרישה או הודעה כל 27.1.2
למשנהו  דיודיע צד אח עליה אחרת כתובת לפי או, הנאמנות בשטר המפורטת הכתובת לפי רשום בדואר
או  הודעה וכל שליח ידי על או בפקסימיליה שיגורה באמצעות או ,)לרבות כתובת דואר אלקטרוני( בכתב

כעבור שלושה ימי  -( במקרה של שיגור בדואר רשום1: )הצד השני ידי על נתקבלה כאילו תחשב כזו דרישה
( במקרה של שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא 2; )לנאמן על פי רישומי הדוארמסירתה עסקים מיום 

 -( במקרה של שליחתה על ידי שליח3כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ) -טלפוני בדבר קבלתה(
( ובמקרה של שליחתה באמצעות 4) העניין לפיבמסירתה על ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, 

 כעבור יום עסקים אחד מיום שליחתה. –דואר אלקטרוני 

  שטר הנאמנותבשינויים ו ,פשרה ,ויתור .28

שינוי במועד הקובע )אך לרבות  החוב אגרת פי על התשלומים מועדי לגבי למעט, דין כל להוראות בכפוף
ת מידה והתאמות הריבית הנובעות מאי עמידה באמ, )לרבות ריבית הפיגורים( הריבית שיעור, (לתשלומם

התחייבויות החברה ת ומשינוי בדירוג, התחייבויות החברה בקשר עם ההתניות הפיננסיות והפרתן, ופיננסי
הוראות הנוגעות להרחבת סדרה, , שוטף אי יצירת שעבודלהנוגעות החברה התחייבויות , הבקשר לחלוק

כרית ריבית וכרית הוצאות, התחייבות למינוי הוראות הנוגעות לדין החל על שטר זה, הוראות הנוגעות ל
 מיידי ןלפירעו להעמדה עילות ,בעל שליטהעם מגבלות על ביצוע עסקאות הוראות הנוגעות לנציג בישראל, 

 יהיה, "(להתניההחברה שאינן ניתנות  התחייבויות)להלן ביחד: " לנאמן לתת החברה שעל ודיווחים
 החוב אגרות מחזיקי בזכויות פגיעה משום, לדעתו, בדבר אין כאשר עת ובכל לזמן מזמן רשאי הנאמן

 תנאי כל של מילוי אי או החוב אגרות מתנאי תנאי כל של מילוי-אי או הפרה כל על לוותר, ('סדרה ג)
 .החברה ידי על הנאמנות שטר מתנאי

, רשאי הנאמן יהיה, מיוחדת החלטהשל מחזיקי אגרות החוב ב מוקדם ובאישור דין כל להוראות בכפוף
 או זכות לכל בקשר החברה עם להתפשר, לפירעון תעמוד ('סדרה ג) החוב אגרות שקרן אחרי ובין לפני בין

 ('סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי של תביעה או זכות כל על לוותר ,('סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי של תביעה
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 של הסדר לכל החברה עם ולהסכים( 'סדרה ג) החוב ואגרות הנאמנות שטר פי על החברה כלפי מהם מי או
על פי שטר  החברה כלפי( 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי של תביעה או זכות כל על לוותר כולל, זכויותיהם

  .זה

( או הסכים עם 'סדרה ג, ויתר על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות החוב )החברההתפשר הנאמן עם 
ת לאחר שקיבל אישור מוקדם של אסיפ ('סדרה גהחברה לכל הסדר של זכויות מחזיקי אגרות החוב )

כאמור לעיל, יהיה הנאמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ( 'סדרה ג)מחזיקי אגרות החוב 
או ברשלנות ידי האסיפה הכללית, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון 

 .ביישום החלטת האסיפה הכללית

 שקרן אחרי ובין לפני בין רשאים והנאמן החברה יהיו דין כל להוראות בכפוףגרוע מהאמור לעיל, מבלי ל
סדרה ) החוב אגרות תנאיב על נספחיו )לרבות שינוי הנאמנות טרש את לשנות, ןלפירעו תעמוד החוב אגרות

 :מאלה אחד נתקיים אם ('ג

התחייבויות החברה  לגבי למעט) ,החוב באגרות במחזיקים פוגע אינו השינוי כי שוכנע הנאמן אם (א)
 בשטר שכרו או הנאמן זהות של שינוי ולמעטף זה לעיל סעיכהגדרתן ב להתניהשאינן ניתנות 
אשר הנאמן לא רשאי להסכים  – כהונתו; שהסתיימה נאמן של במקומו נאמן מינוי הנאמנות, לשם

  . לשינויים ו/או ויתורים בהם או לגביהם(

 .( בהחלטה מיוחדת'סדרה גהשינוי אושר על ידי מחזיקי אגרות החוב ) (ב)

 רשות של האינטרנט אתר באמצעות מיידי דו״ח באמצעות הודעה החוב אגרות למחזיקי תמסור החברה
  .ביצועובסמוך לאחר , לעיל כאמור שינוי כל על (המגנ״א) ערך ניירות

 החוב אגרות ממחזיקי לדרוש רשאי הנאמן יהיה, זה ףסעי פי על הנאמן בזכות שימוש של מקרה בכל
, ויתור, פשרה כל בדבר בהן הערה רישום לשם, החוב אגרות תעודות את לחברה או לו למסור ('סדרה ג)

 בזכות שימוש של מקרה בכל. כאמור הערה החברה תרשום הנאמן דרישת ולפי כאמור תיקון או שינוי
 .סביר זמן תוך( 'סדרה ג) החוב אגרות למחזיקי, בכתב, כך על יודיע, זה ףסעי פי על הנאמן

 החוב אגרות ב המחזיקים מרשם .29

בהתאם לחוק ניירות  ('סדרה ג) החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם של מחזיקים באגרות החוב 29.1
 שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם. ערך,

 ,מפורשת נאמנות בדבר הודעה שום ('סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי במרשם לרשום חייבת תהיה לא החברה 29.2
 אחרת זכות או קיזוז או תביעה, שביושר זכות כל או שהוא מין מכל שעבוד או משכון או, משוערת או מכללא
 .החוב אגרות נרשמו שבשמו האדם של בבעלותו רקאך ו תכיר החברה. ('סדרה ג) החוב לאגרות בקשר, כלשהי
 עקב, חוב לאגרות זכאי שיהיה אדם וכל הרשום הבעלים של צוואתו מבצעי או עזבונו מנהלי, החוקיים יורשיו
 מתן לאחר כמחזיק להירשם רשאי יהא(, פירוקו עקב – תאגיד הוא ואם) רשום בעלים כל של רגל פשיטת

 .חוב אגרות של כמחזיק להירשם זכותו את להוכיח כדי תספקנה החברה מנהלי שלדעת הוכחות

 שחרור .30

נפרעו, נפדו או לכשתפקיד החברה  ('סדרה ג) לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב
, וכן לכשיוכח מלא וסופי של אגרות החוב בפארי בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיוןבנאמנות 

מלוא שכרו וכל ההוצאות שהוצאו על ידי הנאמן ו/או שלוחיו בקשר עם לשביעות רצונו של הנאמן כי 
שה במלואן, אזי יהיה הנאמן חייב, לפי דרילו פי הוראותיו שולמו -ועל פעולתו על פי שטר הנאמנות

פי -שלא נדרש פדיונן על ('סדרה ג) בגין אגרות חובאצלו לפעול בכספים שהופקדו  ראשונה של החברה
 התנאים הקבועים בשטר זה. 
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 נאמןשל הו פקיעת כהונתהנאמן, תפקידי הנאמן, סמכויות הנאמן ו מינוי .31

ב 35 ף סעיהוראות  בלבד מכח( 'סדרה ג)החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  31.1
 לחוק ניירות ערך.

( לחוק 1ב)א35 ף סעיתקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות  31.2
  ניירות ערך.

 פי כל דין ושטר זה.-ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה תפקידי הנאמן יהיו על 31.3

 יפעל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.  הנאמן 31.4

, והוא יהיה כלפיהם החברהענין הנובע מהתחייבויות  בכל( 'רה גסד)החוב  אגרותייצג את המחזיקים ב הנאמן 31.5
 .רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק זה או לפי שטר הנאמנות

המפורטות בשטר ההוראות רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין ו הנאמן 31.6
  .נאמנות זה

 לשטר זה. 25 ף סעירשאי למנות שלוחים כמפורט ב הנאמן 31.7

  .נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותוהשל  פעולותיו 31.8

הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך המוצעים או כדאיות  אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה 31.9
  ההשקעה בהם.

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת  31.10
ל ף זה כדי להגביל את הנאמן בכסעיאין באמור ב. ידיועסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפק

 .פעולה שעליו לבצע בהתאם להוראות שטר זה

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות זה, כדי שמידע  31.11
כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע 

 לידיעתו ואין זה מתפקידו. 

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור בסודיות כל  31.12
מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש 

חובת הסודיות כאמור  ל בית משפט.לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו ש
כי העברת מידע למחזיקי אגרות  מובהר. תחול גם על כל שלוח של הנאמן )לרבות כל יועץ, בא כוח וכדומה(

פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה, אינה -החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על
 .מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או  31.13
אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או 

 הוצא על ידו.

 על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך. 31.14

 כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.פקעה  31.15

החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחר תיעשה באסיפה אשר למרות האמור לעיל,  31.16
, או אסיפה נדחית אשר 'סדרה גמיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מ 50%מחזיקים אשר להם  נכחו בה

וברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט לפחות מהיתרה כאמור,  10%נכחו בה מחזיקים אשר להם 
 .הנמנעים

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן אחר. הנאמן יעביר לידי  31.17
סדרה להנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות 
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, ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל ג'
 לפעול לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי  31.18
( כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי 'גאגרות החוב )סדרה 

תו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, כמו כן, לא יהא בסיום כהונלשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל דין. 
ו/או גרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת יתביעות או טענות שיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי א

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי הנובעות מתביעה שעילתה קודמת 
 .גרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דיןיא

 חברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.ה 31.19

  החובאגרות אסיפות של מחזיקי  .32

 לשטר זה.  היבתוספת השנייתנהלו כאמור ( 'סדרה ג) החובאגרות אסיפות מחזיקי 

 הדין תחולת  .33

בכל עניין שלא הדין הישראלי.  הינו החובאגרות ונספחיו לרבות תוספותיו  ,שטר הנאמנותהדין החל על 
לבין שטר זה, יפעלו  להתניהשאינן ניתנות הדין נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות 

  .בלבד הדין הישראליהצדדים בהתאם להוראות 

 ייחודית סמכות .34

בכלל זה ונספחיו תוספותיו ובשטר זה על בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים 
 יפו.-אביב-כנספח לו יהיה בית המשפט המוסמך בתל באגרת החוב המצורפת

 לעיל. 5.8 ף סעיבחברה ראו המשרה ונושאי  בעל השליטהלפרטים אודות התחייבויות החברה, 

 כללי .35

, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, ('סדרה ג) ת החובומבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגר
"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של ויתורמנעות מפעולה )"ישתיקה, ה

מצד  רכוויתו, לא יחשבו ('סדרה ג) פי שטר זה ואגרת החוב-חייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן עלהת
הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות 

 , הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת('סדרה ג) האחרות של שטר זה ואגרת החוב
מנעות מפעולה או בכל דרך יהנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור וה

אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי 
)לרבות שטר זה  תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם

  (.('סדרה ג) ואגרת החוב

 אחריות הנאמן .36

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב ובתוך זמן  36.1
סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי לנזק שנגרם אלא אם כן 

 זהף סעיסתירה בין הוראת  תתעוררכי ככל ש מובהרכי הנאמן פעל ברשלנות חמורה.  לוטנקבע בפסק דין ח
 .זהף סעילהוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת 

( לחוק, לא יהיה אחראי 3ח)ד35 ( או 2ח)ד35 ף סעיפעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות  36.2
 בשל ביצוע הפעולה כאמור.
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 מענים .37

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

 למגנ"א הסמכה .38

מאשר בזאת  , הנאמן2003רות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( התשס"ג בהתאם להוראות תקנות ניי
 לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על שטר נאמנות זה.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום

 

   

 בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות

 

 MDG Real Estate Global Limited 

 

מורשי על ידי  מאשר כי שטר נאמנות זה נחתםעורכי דין,  -ממשרד שמעונוב ושות'עו"ד, , כהן ששוןניר אני הח"מ 
מחייבת את החברה בקשר עם וחתימתו  דיוויד מרקס מרבאמצעות  MDG Real Estate Global Limitedחתימה של ה

 .שטר נאמנות זה

 

________________________ 

 עו"ד, ניר כהן ששון
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Estate Global LimitedMDG Real  

 תוספת ראשונה

 ('סדרה ג) חובאגרת תעודת 

"(, עומדות הריבית)להלן: " 5.90% בשיעוראגרות חוב )סדרה ג' רשומות על שם, נושאות ריבית שנתית קבועה 
עד  2022-ו 2020 עד 2019 מהשנים אחת כל של באוקטובר 31 ביום לא שווים שנתיים תשלומים חמישה -בלפירעון 

 ,)סדרה ג'( החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 10%התשלומים הראשונים יהווה  שניכל אחד מש באופן 2024
והתשלום האחרון  )סדרה ג'( החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 25%כל אחד משני התשלומים הבאים יהווה 

 באוקטובר 31תשלום הקרן הראשון ישולם ביום . רה ג'()סד החוב אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 30%יהווה 
 . 2024באוקטובר  31 ביום ישולם האחרון הקרן ותשלום 2019

באפריל  30החל מיום  באוקטובר 31-אפריל וב 30בשנה, בימים פעמיים  תשולם'( סדרה גהחוב ) אגרות בגין הריבית
  .)כולל( 2024באוקטובר  31עד ליום  2018

 על שם הרשומ ('סדרה ג) חובאגרת 

 1 מספר

 ש"ח__________ ערך נקוב 

 .____%שנתית קבועה בשיעור ריבית 

 אחת כל של באוקטובר 31 ביום"( תשלם החברה)" MDG Real Estate Global Limitedתעודה זו מעידה, כי  .1
או  לרישומים בע"ממזרחי טפחות חברה  של לרישומים לחברה)כולל(  2024עד  2022-ו 2020 עד 2019 מהשנים

של כל  באוקטובר 19ביום "( '(סדרה גמחזיק איגרת החוב )לכל מי שיהיה הבעלים הרשום של איגרת חוב זו )"
יתר ל בהתאםהכל ונקוב של אגרת חוב זו, הערך מה שיעור)כולל(,  2024 עד 2022-ו 2020 עד 2019אחת מהשנים 

 .תנאים שמעבר לדףוב הנאמנות שטרהתנאים המפורטים ב

הריבית יעשה כנגד מסירת תעודות התשלום האחרון של אחרון של הקרן והתשלום העל אף האמור לעיל,  .2
במשרדה הרשום של  (,2024באוקטובר  31אגרות החוב )סדרה ג'( לידי החברה במועד התשלום האחרון )קרי 

( ימי 5מחמישה )כאמור תפורסם לא יאוחר  החברההחברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת 
 .עסקים לפני מועד התשלום האחרון

אשר נחתם בין החברה  ____"( מיום שטר נאמנותמונפקות בהתאם לשטר נאמנות )" ('סדרה ג) אגרות חוב .3
 "(.הנאמן)" בע"מ רזניק פז נבו נאמנויותבין ל

בקשר עם התחייבויות פסו( -תעמודנה בדרגת בטחון שווה בינן לבין עצמן )פרי ('סדרה ג)כל אגרות החוב  .4
 ( ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת כלפי האחרת. 'סדרה גפי אגרות החוב )-החברה על

זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף, לתנאים המפורטים בשטר הנאמנות  ('סדרה ג) איגרת חוב .5
 . ובתשקיף

 

  נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום _____________

 ידי:-על

   מורשה חתימה: _______________

 

 MDG Real Estate Global Limited אני הח"מ, ______, עו"ד, מאשר כי תעודת אגרות חוב זו זה נחתמה על ידי חברת

 מחייבת את החברה לצורכי איגרת חוב זו. ווחתימת__________  מרכדין ע"פ תקנונה, באמצעות 

 _____, עו"ד
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 התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

( זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות וככל שלא הוקנו להם משמעויות 'סדרה גבאיגרת חוב )
 להלן, המשמעויות המוקנות להם בשטר הנאמנות:

 "יום עסקים"

 הבנקים בישראל לביצוע עסקאות. רובומסלקת הבורסה כל יום בו פתוחים  "יום עסקים בנקאי" או

לתעודת  לשטר הנאמנות,רשומות על שם, שתנאיהן יהיו בהתאם  החוב אגרות "סדרת אגרות החוב"
 הםלפידוח הצעת מדף, כהגדרתם בשטר הנאמנות, לו( סדרה ג'אגרת החוב )
 הן תונפקנה.

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

 בה(, 'סדרה ג) החוב אגרות מחזיקי של כללית באסיפה שנתקבלה החלטה "החלטה מיוחדת"
מחזיקים באגרות החוב שלהם  , לפחות שניכוחם-באי ידי-על או בעצמם נכחו

 באסיפה או(, סדרה ג') החוב אגרותמיתרת הערך הנקוב של  50% לפחות
, כוחם-באי ידי -על או בעצמםבאגרות החוב,  מחזיקים בה שנכחו נדחית

 ואשר, כאמורמיתרת הערך הנקוב  20% לפחות שלהםלפחות שני מחזיקים 
 שני לפחות של ברוב( הנדחית באסיפה ובין המקורית באסיפה בין) נתקבלה
 המיוצג ('סדרה גאגרות החוב ) של הנקוב הערך מיתרת( 2/3) שלישים
 .בהצבעה

או חברה  מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מהחברה לרישומים של  "החברה לרישומים"
ניירות הערך של החברה הרשומים ובלבד שכל  לרישומים שתבוא בנעליה

 .למסחר יהיו רשומים על שמה

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

 אביב בע"מ.-מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל "מסלקת הבורסה"

 אגרות החוב .2

 לשטר הנאמנות. 2 ף סעי( ראו ב'סדרה גלפרטים בדבר אגרות החוב )

 דוח ההצעה( המוצעות על פי 'סדרה גתנאי אגרות החוב ) .3

 תעמודנה)סדרה ג'(  החוב אגרות. אחת כל.נ. ע"ח ש 1 בנות, שם על רשומותאגרות החוב )סדרה ג'(,  )א(
 2020 עד 2019 מהשנים אחת כל של באוקטובר 31 ביום לא שווים שנתיים תשלומים חמישהב לפרעון

 הנקוב ערכן מקרן 10%( התשלומים הראשונים יהווה 2) משנישכל אחד  באופן 2024עד  2022-ו
 הנקוב ערכן מקרן 25%, כל אחד משני התשלומים הבאים יהווה )סדרה ג'( החוב אגרות של הכולל
 אגרות של הכולל הנקוב ערכן מקרן 30%והתשלום האחרון יהווה  ,)סדרה ג'( החוב אגרות של הכולל
 האחרון הקרן ותשלום 2019 באוקטובר 31תשלום הקרן הראשון ישולם ביום . )סדרה ג'( החוב

 .2024באוקטובר  31 ביום ישולם

 5.90% ( תישא ריבית שנתית קבועה בשיעורסדרה ג') החוב אגרות קרן של מסולקת הבלתי היתרה )ב(
באמת מידה ו/או אי עמידה  3(סדרה ג')בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )

 (.ו/או ריבית פיגורים, ככל שתחול הנאמנות לשטר 5.2 -ו 5.2 פים סעיב כמפורט פיננסית

 .למדד או מטבע כלשהו צמודות תהיינהלא  (סדרה ג') החוב אגרות )ג(

                                                 
( מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל סדרה ג'יובהר כי כל עוד אגרות החוב ) 3

 מביניהם. הנמוךשיהא שינוי כאמור( תיעשה, בכל עת, על פי הדירוג 
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החל  באוקטובר 31-אפריל וב 30בשנה, בימים  פעמייםתשולם '( סדרה ג) החוב אגרות בגין הריבית )ד(
. למעט תקופת הריבית הראשונה, כל )כולל( 2024באוקטובר  31עד ליום  2018באפריל  30מיום 

 התשלום למועד הקודם ביום שנסתיימה החודשים שישה של התקופה בעדתשלום ריבית ישולם 
 .(״הריבית תקופת״: להלן)

. התשלום הראשון 2019באוקטובר  31 ביום יהיה'( סדרה ג) החוב אגרות בגין הראשון הקרן תשלום )ה(
עבור התקופה המתחילה ביום  2018באפריל  30)סדרה ג'( ישולם ביום  החוב אגרותשל ריבית 

על פי דוח ההצעה הראשון  אגרות החוב )סדרה ג'(ההקצאה של המסחר הראשון שלאחר יום 
( 2018באפריל  29מועד התשלום הראשון של הריבית )קרי, ביום  שלפני האחרוןותסתיים ביום 

ימים  365"(, אשר תחושב על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס תקופת הריבית הראשונה" )להלן:
בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה( )קרי  שיעור הריבית שתשולם בשנה.

התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד 
שיעור התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים )להלן: "

 את שיעור הריביתההנפקה וח מיידי על תוצאות החברה תפרסם בד"(. הריבית החצי שנתית
 .הראשונה, את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית החצי שנתית

 19החוב ביום  באגרות שהחזיק למי'(, ישולמו סדרה גהתשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב ) )ו(
 התשלום של פירעונו למועד קדמו אשר)כולל(  2024 עד 2022-ו 2020 עד 2019 בשנים באוקטובר

 ישולמו'( סדרה ג) החוב אגרות בגיןעל חשבון הריבית  התשלומים. האחרון התשלום למעט, הרלוונטי
 19-ו (באפריל 30 ביום שחל לתשלום ביחס) באפריל 18 ביום'( סדרה גאגרות החוב )ב שהחזיק למי

)כולל(,  2024 עד 2018כל אחת מהשנים  של(, באוקטובר 31 ביום שחל לתשלום ביחס) באוקטובר
תשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת ה, לעיל האמור אף על. האחרון התשלום למעט

( 2024באוקטובר  31'( לידי החברה במועד התשלום האחרון )קרי סדרה גתעודות אגרות החוב )
 תפורסם כאמור החברה הודעת. במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה

 .( ימי עסקים לפני מועד התשלום האחרון5לא יאוחר מחמישה )

, לעיל בס"ק )ו(האמורים ממועדי התשלום באיזה נמנה על מחזיקי אגרות החוב מובהר כי מי שאינו  )ז(
 שהתחילה לפני אותו מועד. התקופהלא יהיה זכאי לתשלום בגין 

 ( 'סדרה גאגרות החוב )תשלומי הקרן והריבית של  .4

מהמועד הקבוע ימים ( 7כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ) )א(
ריבית פיגורים כהגדרתה  איישלתשלומו על פי תנאי אגרות החוב, וזאת מסיבה התלויה בחברה, 

ן זה, שיעור ריבית הפיגורים לתשלומו ועד למועד תשלומו בפועל. לעניי מהמועד הקבוע להלן, החל
והכל על בסיס , 3%, בתוספת העניין לפי, לעיל)ב( 3  ףסעיב כאמור יעור הריבית על אגרות החובשיהיה 

וכן על מועד התשלום שיעור ריבית הפיגורים  (. החברה תודיע על"ריבית הפיגורים"להלן: שנתי )
 ( ימי מסחר לפני מועד התשלום בפועל.2שני ) כאמור בדיווח מיידי וזאת

לשטר  14.2  ףסעיזה, תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר לא הופקד בידי הנאמן בהתאם ל לעניין
 , ייחשב כתשלום שלא שולם מסיבה התלויה בחברה.הנאמנות

לזכות חשבון  הבורסהו/או באמצעות מסלקת  התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית )ב(
. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה, ('סדרה ג)אגרות החוב  מחזיקיהבנק של 

 .הלןל 7 ף סעילשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, יחולו הוראות 

בתשלומים  ויודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוישיחפוץ בכך  ('סדרה ג)מחזיק אגרת חוב  )ג(
כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או  ('סדרה ג)ת החוב ולאותו מחזיק על פי אגר

בכתובתו, לפי העניין, בהודעה שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו 
ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה  15 של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף

 לחברה.

בעוד מועד לחברה פרטים בדבר מכאמור  המחזיקים במרשםהרשום לא מסר מחזיק אגרת חוב  )ד(
חשבון הבנק שלו, שלזכותו יש להעביר לאותו מחזיק תשלומים על פי אגרת החוב, ייעשה כל תשלום 

. משלוח שיק לזכאי במרשם המחזיקיםונה הרשומה כזה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחר



- 48 - 

 

כאמור,  בדואר בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו
 כפוף לכך שהשיק הופקד בבנק ונפרע בפועל.

 דחיית מועדים .5

יידחה מועד  ,ם עסקיםבכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יו
הקובע" לצורך קביעת הזכאות  המועדללא תוספת תשלום ו" ,התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו

 לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.

 החוב אגרות הבטחת  .6

 לשטר הנאמנות. 6 ף סעיב ראו

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .7

 לשטר הנאמנות.  14 ף סעי, ראה הוראות תלויה בחברהשאינה הימנעות מתשלום מסיבה  ןלעניי

  החובאגרות מחזיקי  מרשם .8

 לשטר הנאמנות. 29 ף סעי, ראה ('סדרה ג) מחזיקי אגרות החובמרשם  ןלעניי

 פיצול תעודות אגרות החוב .9

הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, ( 'סדרה ג)בגין אגרות החוב  (א)
 "(.התעודותתיקראנה להלן: "ף זה סעיתוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה )התעודות הנזכרות ב

כל תעודת אגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב שלהן שווה לסכום  )ב(
 הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה

גרת חוב ביחד עם בקשה בכתב . הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אובשקלים חדשים שלמים
בחתימת המחזיק הרשום לחברה במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות 

 בפיצול, לרבות מסים והיטלים, אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

 החוב אגרות העברת .10

ה בשקלים חדשים ב, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיואגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנק
שלמים. כל העברה של אגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על ידי המחזיק 

נציגיו החוקיים, אשר יימסר לחברה במשרדה או הרשום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה 
הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם 
הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. אם יחול מס או כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות 

חת דעתה של החברה. תקנון ההתאגדות של החוב, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנ
החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול, בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אופן 
העברת אגרות החוב ועל הסבתן. במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב בתעודה של אגרת 

, תחילה את תעודת אגרת החוב למספר תעודות אגרות חוב לעיל 9 ף סעיחוב, יש לפצל, על פי הוראות 
ך כל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת סכמתחייב מכך, באופן ש

, והחברה תהא רשאית לדרוש כי במרשם. לאחר קיום כל התנאים האלה תירשם ההעברה החוב האמורה
הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב המועברת שתימסר למקבל ההעברה או כי 
תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתעודת אגרת החוב 

בכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר "הנעבר", והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי המועברת, כך ש
 שטר הנאמנות.

 פדיון מוקדם .11

 7 ף סעיראה  ין פדיון מוקדם ביוזמת החברהיביוזמת הבורסה ולענ פדיון מוקדם של אגרות החוב, ןלעניי
 לשטר הנאמנות.

  על ידי החברה ו/או אדם קשור החובאגרות רכישת  .12

 לשטר הנאמנות. 3 ף סעירכישת אגרות החוב, ראה  ןלעניי

  שטר הנאמנותושינויים בות פשר ;יםויתור .13
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 לשטר הנאמנות. 28 ף סעי, ראה שטר הנאמנותושינויים בות פשר, יםויתור ןלעניי

  החובאגרות אסיפות מחזיקי  .14

בתוספת תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור ( 'סדרה ג) החובאגרות האסיפות הכלליות של מחזיקי 
 לשטר הנאמנות. ההשניי

  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב .15

 לשטר הנאמנות. 15 ף סעיקבלה מאת מחזיקי אגרות החוב, ראה  ןלעניי

 פירעון מיידי .16

 לשטר הנאמנות. 8 ף סעיפירעון מיידי של אגרות החוב, ראה  ןלעניי

 הודעות .17

 לשטר הנאמנות. 27 ף סעיהודעות, ראה  ןלעניי

  הדין החל וסמכות שיפוט .18

 לשטר הנאמנות. 34 -ו 33 פים סעילעניין הדין החל וסמכות שיפוט ראה 

 סדר קדימויות .19

מובהר בזאת כי נכון  האמור בשטר הנאמנות.במקרה של סתירה בין תוספת זו לבין שטר הנאמנות יגבר 
 .הנאמנותשטר בתוספת זו ללמועד השטר, אין סתירה בין ההוראות המתוארות 

 

 

*** 

 



- 50 - 

 

MDG Real Estate Global 

 תוספת שניה

 ('סדרה ג) חובהאגרות אסיפות מחזיקי 

 זכאות לכינוס אסיפה .1

מחזיק בתעודות התחייבות מסדרה הנאמן יכנס אסיפת מחזיקים, אם ראה צורך בכך או לדרישת  1.1
מסוימת, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות מאותה 

 לדרושיהיה הנאמן רשאי  ,החוב אגרות מחזיקי הינם האסיפה זימון את שהמבקשים במקרה סדרה
 .בכך הכרוכות הסבירות ההוצאות עבור , לרבות מראש,שיפוי מהמבקשים

כי, דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת פעולה שנועדה  יובהר 1.2
למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת 

 .בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה

, בהזמנה שיקבע למועד, הדרישה לכנסה לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוך יזמן אסיפת מחזיקים הנאמן 1.3
 הנאמן ואולם; הזימון ממועד ימים 21-מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכינוס שמועד ובלבד
 לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי
 מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, כן המחזיקים; עשה זכויות על הגנה

 .הכינוס

 את לכנס המחזיק ימים מיום שנדרש רשאי 21 בתוך ,מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת זימן הנאמן לא 1.4
 והנאמן, הנאמן בידי האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכינוס שמועד ובלבד, האסיפה

 .האסיפה כינוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא

( תתקיים בישראל, במקום עליו יודיעו החברה ו/או הנאמן, 'סדרה גכל אסיפת מחזיקי אגרות החוב ) 1.5
 .בכל העלויות הסבירות של כינוס האסיפהוהחברה תישא 

 זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה .2

מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפני זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם  2.1
(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה "אסיפת התייעצות" מועד כינוסה )להלן:

 החלטות.

 ,יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיה מעת לעתזימון לאסיפה, שאינה אסיפת התייעצות,  2.2
 . ("זימון" טרם כינוס האסיפה )להלן: )עשרים ואחד( ימים, 21-יותר מ, אך לא ( ימיםשבעה) 7 לפחות

 חמישה שלו, יותר או אחד, ('סדרה ג)באגרות החוב  הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים. מחזיק 2.3
 בסדר נושא לכלול מהנאמן לבקש רשאי, ('סדרה ג) אגרות החוב של הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים

 באסיפה נדון לדעת הנאמן להיות מתאים שהנושא ובלבד, בעתיד שתתכנס מחזיקים אסיפת של היום
 ;כאמור

אם ראה כי דחייה  ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימוןהנאמן יהיה רשאי לקצר את מועד  2.4
 בדוח הנאמן ינמק, כן עשהבכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב. 

 .הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר

 :יפורטו בזימון 2.5

 . מקום התכנסות האסיפה 2.5.1

 ;ושעת האסיפה תאריך התכנסות האסיפה 2.5.2

 להלן; 3  ףסעיט בהמניין החוקי לפתיחת האסיפה כמפור 2.5.3
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לפני כינוס האסיפה ולא יותר משלושה ימי מסחר המועד הקובע להשתתפות באסיפה אשר יחול לא פחות  2.5.4
 ימים טרם כינוסה.מארבעה עשר 

 וההחלטות המוצעות; הנושאים שידונו באסיפהיצוינו  2.5.5

  תב;בכ הצבעה לעניין הסדרים 2.5.6

 המניין החוקי לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחית .3

 אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא. 3.1

 .לקיום האסיפהאסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש  3.2

כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת וכפוף להוראות חוק ניירות ערך,  3.3
 25% שלהם באגרות החוב מחזיקים שני לפחות של נוכחות הוא מחזיקים אסיפת לקיום החוקי המניין

 של אגרות החוב הנמצאותשל הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  )עשרים וחמישה אחוזים( לפחות
 .האסיפה לפתיחת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתוך, במחזור אותה עת

ולהוראות  חוקי מניין, האסיפה לתחילת שנקבע מהמועד השעה מחצית בתום, מחזיקים באסיפת נכח לא 3.4
 לקיום שנקבע המועד לאחר עסקים ימי משני יקדם שלא אחר למועד האסיפה תידחה, שטר הנאמנות

מחזיקי  זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי הנאמן סבר אם, אחד עסקים מיום או המקורית האסיפה
 .לכך הסיבות את האסיפה הנדחית זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, האסיפה נדחתה; אגרות החוב

 נכח לאלמעט בקשר עם אסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך,  3.5
יהיה המניין , לתחילתה שנקבע המועד לאחר השעה מחצית כעבור חוקי מניין הנדחית המחזיקים באסיפת

 החוקי כדלקמן:

 שהוא; משתתפים מספר בכל – אם כונסה האסיפה ע"י הנאמן 3.5.1

יהיה  –לעיל  1.3 -ו 1.1  פיםסעיאם כונסה האסיפה עקב דרישת מחזיקים או על ידי מחזיקים, כמפורט ב 3.5.2
 מזכויות חוזים( לפחות)חמישה א 5% שלהם באגרות החוב, אחד או יותר, המניין החוקי מחזיקים

  ההצבעה בסדרת אגרות החוב.

לשטר( לא יובאו בחשבון לצורך קביעת  3.2 ף סעיאגרות חוב המוחזקות על ידי אדם קשור )כהגדרתו ב 3.6
 המניין החוקי.

 יושב הראש .4

 .אסיפה לאותה ראש כיושב מינה שהוא מי או הנאמן יכהן מחזיקים אסיפת בכל

 אסיפה נמשכת .5

ש האסיפה ויכול שיהיו בה מושב אחד או אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב רא 5.1
 יותר.

קיום מושב  על להחליט רשאים, הנאמןיושב ראש האסיפה ו/או , חוקי מניין בה שיש מחזיקים אסיפת 5.2
 ; ("אסיפה נמשכת" שייקבע על ידי הנאמן )להלן: ובמקום אחר נוסף אשר יתקיים במועד

ובלבד שהודעה תתכנס האסיפה הנמשכת הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם  5.3
 .האסיפה הנמשכתשל  השעות לפחות טרם כינוס 12כאמור תינתן 

 לגביו נתקבלה ושלא יומה של האסיפה המקורית סדר על שהיה נושא אלא יידון לא באסיפה נמשכת 5.4
 .החלטה

המקורית יוכל להתייצב לאסיפה הנמשכת ולהצביע על הנושאים שעלו להצבעה מחזיק שלא נכח באסיפה  5.5
)ושההצבעה עליהם טרם ננעלה( ושיועלו להצבעה, בכפוף לכך שיוכיח בפני מזמן האסיפה את בעלותו 

 באגרות החוב נשוא האסיפה נכון למועד הקובע לאסיפה כפי שנקבע בהודעת הזימון של האסיפה.

 הודעות עמדה .6
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אגרות  של הנקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, אגרות החוב מחזיק הנאמן או 6.1
 מנת על באגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה למחזיקים בכתב לפנות ( רשאי'סדרה גהחוב )

"הודעת  –אסיפה )בתוספת זו  באותה לדיון העולים מהנושאים בנושא הצבעתם אופן לגבי לשכנעם
 .(עמדה"

מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו, יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט על העמדת אותו  6.2
 שעות ממועד אותו מושב. 24נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך 

 1.1 פים סעיבאסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט ב 6.3
יהיה רשאי כל מחזיק, באמצעות הנאמן, לפרסם הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה  לעיל, 1.3 -ו

 של האסיפה. 

הנאמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בנפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה שנשלחה  6.4
 רת למחזיקי אגרות החוב.לעיל או בתגובה לפניה אח 6.3 או  6.1 ים פסעיבהתאם ל

 באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. 6.5

 הצבעות באסיפה .7

 ההצבעה באסיפת מחזיקי אגרות חוב תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו בזימון בלבד. 7.1

 מחזיק יהיה רשאי להצביע בעצמו, באמצעות שלוח שימונה בהתאם לתוספת זו או באמצעות כתב הצבעה.  7.2

לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה יו"ר האסיפה רשאי  7.3
בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה יופץ 

מלא את כתב ההצבעה  לנאמןלשלוח נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים ויקבע את מועד  למחזיקים,
קיומו או היעדרו של ל במסגרת כתב ההצבעה באשרמחזיק להצהיר רשאי לדרוש מ ןכדין. הנאמ חתוםו

. מחזיק אשר לא ימלא את כתב )כהגדרתו להלן( שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמןעניין מנוגד 
על פי הוראות התוספת  באסיפה ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע ההצבעה במלואו

כתב . ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה ,כמי שלא מסר כתב הצבעהייחשב  השנייה,
הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע 

בהתאם, יהיה הנאמן רשאי, בהתאם  באסיפה. לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי
קול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות כתבי הצבעה וללא לשי

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.

החלטה של האסיפה הכללית הוא רוב כל הדרוש לקבלת הרוב אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה,  7.4
 בנוסף רשאי הנאמן להחליט על פירגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד. 

 האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל. נסיבותל ו בהתאםשיקול דעת

. החברה רק תציג סוגיות טרם החברה לא תיטול חלק באסיפה ללא זכות הצבעה.באסיפה  ףישתת הנאמן 7.5
לעניין זה יובהר, כי הנאמן יהיה  חלק ככל שיהיו שאלות של מחזיקים לחברה. וייטלהדיון או שנציגה 

מחזיקים תתקיים ללא נוכחות החברה או נציג מטעמה  תרשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט כי אסיפ
 לחובת נימוק.קשור או אדם אחר כלשהו מבלי שיהיה כפוף אדם או 

בעלי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם או באמצעות באי כוח. בכל  7.6
כוחו, -הצבעה של מחזיקי אגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין קולות, כך שכל מחזיק אגרות חוב או בא

של אגרות החוב שמכוחן ש"ח ע.נ. מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה  1יהיה זכאי לקול אחד בגין כל 
הוא רשאי להצביע. במקרה של מחזיקים במשותף, יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום ראשון 

 מביניהם במרשם, אם בעצמו ואם על ידי שלוח.

בעל אגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה מסוימת, ובגין 
 אחר להימנע, הכל לפי ראות עיניו. חלק אחר נגד, ובגין חלק 



- 53 - 

 

 בדיקת קיומו של "עניין מנוגד" .8

ף סעיבמניין המצביעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של בעלי אגרות חוב אשר הינם אדם קשור כהגדרתו ב 8.1
הקשור זכות להצביע באסיפות הכלליות של  אדםלשטר הנאמנות ואגרות חוב אלו לא תקנינה ל 3.2 

 מחזיקי אגרות החוב כל עוד הן מוחזקות על ידי האדם הקשור.

לבין  באגרות החובעניין הנובע מהחזקתם את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים, בין יבחן הנאמן  8.2
(; הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף "עניין אחר" – בתוספת זועניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן )

  על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור. באסיפת מחזיקים להודיע לו

 ל עניין מנוגד:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבע 8.3

 שטר הנאמנות(; 3.2 ף סעימחזיק אשר הנו אדם קשור )כהגדרת מונח זה ב 8.3.1

 מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס ההחלטה באסיפה; 8.3.2

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או הוראת  8.3.3
רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר 

יק אשר לא ימסור . מחזד'חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב 
ידי הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, -הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

זה, הנאמן יבחן אם  9 ף סעיולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור ב
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 

 ו מחזיק. בכתב ההצבעה(, בהתאם להצהרת אות

קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן. כמו כן, 
להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע 

הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין 
 עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו עליה  8.4
 הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.

לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל  יובהר, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה 8.5
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 

 ל עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או ע

 של קולותיהם את בחשבון הנאמן יביא לא, מחזיקים באסיפת שהתקיימה בהצבעה הקולות מניין בספירת 8.6
 ניגוד מתקיים כי מצא שלגביהם מחזיקים של לעיל או 8.2  ףסעיב כאמור לדרישתו נענו שלא מחזיקים

 (. "מנוגד עניין בעלי מחזיקים" – בתוספת זו) קטן ףסעי באותו כאמור עניינים

, מנוגד עניין בעלי מחזיקים שאינם, בהצבעה המשתתפים החזקות סך פחת, לעיל 8.6  ףסעיב האמור אף על 8.7
 בחשבון הנאמן יביא, ('סדרה ג) אגרות החוב של הנקוב הערך ( מיתרת5%) אחוזים חמישה של משיעור
 .מנוגד עניין בעלי המחזיקים של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות מניין בספירת

 הכרזה על קבלת החלטה .9

 תהיה, פלוני ברוב ובין אחד פה בין, נדחתה או נתקבלה מחזיקים באסיפת שהחלטה הראש יושב הכרזת 9.1
 .בה לאמור לכאורה ראיה

 כתב מינוי .10

 לו שיש כוחו בא ידי על או הממנה ידי על םוייחת בכתב יהיה שלוחמיופה כוח ו/או  הממנה מינוי כתב 10.1
 התאגיד בחותמת חתום בכתב המנוי ייעשה, תאגיד הוא הממנה אם. כהלכה בכתב כן לעשות הסמכה
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 שלוח של המנוי כתב. כן לעשות הסמכות לו שיש התאגיד של כח בא או התאגיד פקיד של חתימתו בצירוף
 .מחזיק בעצמו להיות חייב אינו שלוח. מקובלת צורה בכל ייערך

, כזה כח יפוי של מאושר העתק או, המינוי כתב נחתם פיה שעל האחרת התעודה או הכח-ויפוי מינוי כתב 10.2
 המזמנת בהודעה אחרת נקבע אם אלא, כח יפוי ניתן שלגביה האסיפה מועדל עובר, במשרדי הנאמן יופקד

 .האסיפה את

 או המרשה נפטר לכן קודם אם אף תקפה תהא שלוח הממנה שבמסמך לתנאים בהתאם שנעשתה הצבעה 10.3
 נתקבלה אם אלא, הקול ניתן שלגביה החוב אגרת הועברה או המינוי כתב בוטל או דין פסול הוכרז

 לפי, ההעברה או הביטול, הפסלות החלטת, הפטירה בדבר בכתב הודעה, האסיפה לפני ,במשרדי הנאמן
 .העניין

 אדם של כוחו את ליפות כדין חתומה בכתב הרשאה ידי על רשאי, חוב איגרת של בעלים שהוא תאגיד כל 10.4
 בשם לפעול רשאי יהיה כך שהורשה והאדם, החוב אגרות בעלי של אסיפה בכל כנציגו לפעול בעיניו שיראה

 .מייצג שהוא התאגיד

 פרוטוקול .11

נאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקים, וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע שנים ה 11.1
 ממועד האסיפה.

הכרזת יושב  .בו הרשומים לעניינים ראיה לכאורה ישמש, האסיפה ראש יושב ידי על שנחתם פרוטוקול 11.2
ישמשו ראיה  ,הפרוטוקוליםמרשם ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה ב

 .על עובדה זו לכאורה

המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן, ויהיה פתוח לעיון מחזיקי  מרשם הפרוטוקולים של אסיפות 11.3
, ,)ולעיון החברה על פי בקשתה ורק לעניין אסיפות/דיונים בהן נכחה החברה ו/או מי מטעמה( אגרות החוב

 שביקש זאת. והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב

רם שהוא, אם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, העברת הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גו 11.4
 . ('סדרה ג)הפרוטוקול, כולו או חלקו, עשויה לפגוע או להביא לפגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב 

 ידי -על לכך שיורשו אחרים אנשים או אדם וכל החברה מזכיר, הנאמן ידי על שיתמנו אנשים או אדם .12
פי שיקול דעתו -במקרה בו על .החוב אגרות מחזיקי של באסיפות נוכחים להיות רשאים יהיו, נאמןה

יידרש לערוך בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי החברה, אזי לא ישתתפו באותו  הסביר של הנאמן
 חלק של הדיון נציגי החברה או מי מטעמה.

 כל האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות. .13

ניירות ערך )הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות על תוספת זו יחולו תקנות  .14
 .2015-לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות( התשע"ה

 

*** 
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  החוב אגרות למחזיקי דחופה נציגות

(, החברה סדרה ג'(, ככל שתמונה נציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'ביחס לאגרות החוב ) .1
 4לפרק  5.2.4.4נספח מתחייבת כי הנציגות הדחופה תמונה לפעול בהתאם להוראות הרלוונטיות מתוך 

וכן  4בחוזר המאוחד)עקרונות לניהול עסקים(  5בשער ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי(  2בחלק 
ברה לפעול בשיתוף פעולה עם הנציגות הדחופה והנאמן, ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות מתחייבת הח

הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה, ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים 
 שיידרשו לה לגבי החברה .

 מינוי; תקופת כהונה .2

 אגרות מחזיקי מבין דחופה נציגות למנות ולכנס ,יה חייביה -או לבקשת החברה בכתב ,הנאמן יהיה רשאי 2.1
 "(.הדחופה הנציגות)להלן: " להלן שיפורט כפי, החוב

ידי  על לו שיימסר למידע בהתאם, אשר, החוב אגרות מחזיקי( 3) שלושת את דחופה לנציגות ימנה הנאמן 2.2
 כי יצהירו ואשר החוב אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים הינם החברה,

 מבין מי, בו במקרה"(. הדחופה הנציגות חברי: "להלן) להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים
 המחזיק, החוב אגרות מחזיק את במקומו, הנאמן ימנה, כאמורדחופה  בנציגות כחבר לכהן יוכל לא, אלו

 . להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב הערך בשיעור

 :ואלו התנאים

 לענייןהמנוגד  נוסף מהותי עניין כל של קיומו בשלמהותי  עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק 2.2.1
צד שהינו  מחזיק כי, מובהר ספק הסר למען. החוב באגרות ומהחזקתוהדחופה  בנציגות מכהונתו הנובע
 ;הדחופה בנציגות יכהן ולא כאמורמהותי  עניינים ניגוד כבעל ייחשבלחברה  קשור

 אחרות חוב אגרות של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך 2.2.2
 המקסימלי כשיעור נקבע אשר, ידו על המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין

 .דחופה נציגות כינון עם בקשר עסקיים הגבלים על הממונה הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר

 המנויות הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הדחופה הנציגות של כהונתה ובמהלך היה 2.3
 החוב אגרות מחזיקי מבין במקומו אחד חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקעלעיל,  2.2.2-ו 2.2.1 פיםסעיב

 .לעיל 2.2 ףסעיב כאמור

 הצהרה, הדחופה הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הדחופה הנציגות חברי מינוי בטרם 2.4
 בנציגויות כהונה ובדבר לעיל 2.2.1 ףסעיב כאמור מהותי עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר

 הנציגות מחברי כאמור הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן כמו. לעיל 2.2.2ף סעיב כאמור נוספות
 שיש כמי ייחשב כאמור הצהרה ימסור שלא מחזיק. הדחופה הנציגות של כהונתה במהלך עת בכלהדחופה 

 לפי, לעיל כאמור עסקיים הגבלים על הממונה הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו
 ובמידת, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן ,מהותי עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין
 הנאמן כי, מובהר. בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים בניגודי יש האם יחליט הצורך
 הנאמן של קביעתו. נוספת עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות על יסתמך

 .סופית תהיה אלו בעניינים

 בקשר הדחופה הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתייםהדחופה  הנציגות כהונת תקופת 2.5
 .לתוספת זו להלן 2.1 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה ארכה מתן עם

                                                 

4 entities/Pages/Codex.aspx  -http://mof.gov.il/hon/Information. 

http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp
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 סמכות .3

 אמותמ איזוב לעמידה למועדים בקשר לחברה פעמית חד ארכה למתן הסמכות תהאהדחופה  לנציגות 3.1
יום  (90) תשעים שלא תעלה על לתקופה וזאתלשטר הנאמנות  6.3  בסעיף שנקבעו פיננסיותה מידהה

שתסתיים במועד או לשטר הנאמנות,  6.3  , כקבוע בסעיףהמידה הפיננסיותההפרה של אמותממועד 
"מועד -)ויראו במועד הנדחה כאמור כ המוקדם מביניהם ידי החברה,-ח הכספי הבא עלפרסום הדו

 יובאהדחופה  הנציגות של למינויה שעד הזמן פרק כי, יובהר לשטר הנאמנות(. 6.3  סעיף לצרכיההפרה" 
 מעבר לחברה כלשהי נוספת אורכה למתן עילה יהווה לא והוא, לעיל האמורה הארכה במסגרת בחשבון
הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה, יוגבל לדיון באפשרות של פעילות יובהר, כי עוד  .לעיל לאמור

 הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור. יועבר בין חברי וכי לא ,מתן ארכה כאמור

 לתת שלא החליטההדחופה  הנציגות אם או ,תוספת זול 1לפי הוראות סעיף דחופה  נציגות מונתה לא אם 3.2
קבלת  צורך, להחוב אגרות מחזיקי אסיפת לזמן חייב יהיה הנאמן, לעיל 3.1 ף סעיב כאמור ארכה לחברה

 .לשטר 8.2  ףסעי להוראות בהתאם ת החוב,והחלטה על העמדה לפירעון מיידי של אגר

 אסיפת מחזיקי אגרות חוב כינוס לדרוש החוב אגרות מחזיקי מזכותאין באמור כדי לגרוע יובהר כי, 
 והוראות זה נאמנות שטר להוראות כפוף, מיידי לפירעון העמדה עם בקשר, לרבות הדין להוראות בהתאם

 .הדין

 התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה .4

 באגרות המחזיקים לזהות בקשר להשיג שביכולתה או שבידיה מידע כל לנאמן לספק מתחייבת החברה 4.1
. כמו כן, הנאמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על החזקותיהם והיקף החוב

 פי דין.

 ביצוע לצורך הנדרש ככל והנאמןהדחופה  הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מתחייבת החברה, בנוסף 4.2
 הנתונים כל אתהדחופה  לנציגות ולהעביר, הדחופה הנציגות החלטת וגיבוש ידם על הנדרשות הבדיקות

 החברה, האמור מכלליות לגרוע מבלי. הדין למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרשו והמסמכים
 ולא מטעה פרט כל יכלול לא אשר, החלטתה גיבוש לצורך הרלוונטי המידע את הדחופה לנציגות תמסור

 .חסר יהיה

 הנציגות ידי על ומומחים יועצים העסקת בעלויות זה ובכלל, הדחופה הנציגות בעלויות תישא החברה 4.3
 .המחויבים בשינויים, הנאמנות לשטר 26  ףלהוראות סעי, בהתאם ובכפוף מטעמה או הדחופה

 אחריות .5

כאמור, בין אם הוחלט על ידי הנציגות הנציגות הדחופה  החלטות אודות יידידיווח מ תפרסם החברה 5.1
 הדחופה לתת ארכה לחברה ובין אם לא.

, אחראית תהא ולא המוחלט דעתה שיקול פי על, לידה המסורים בעניינים ותחליט תפעל הדחופה הנציגות
 החוב אגרות ומחזיקי והחברה, יועציהם או עובדיהם, בהם המשרה נושאי, חבריה מבין מי או היא

 מלהשתמש נמנעו או שהשתמשו כך בגין כנגדם ותביעות דרישות, טענות לכל ביחס, בזאת אותם פוטרים
 או אליהן ובקשר זה ועל פי נספח נאמנותה שטר פי על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות

 .לב תום בחוסר או/ו בזדון כך פעלו אם למעט, פיו על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל

לשטר  26  ףסעיב הקבועות השיפוי הוראות יחולו מטעמם ומי הדחופה הנציגות חברי של פעולתם על 5.2
 .הנאמן היו כאילו המחויבים, בשינויים ,הנאמנות

*** 
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 23נספח 

 2017בדצמבר  6לשטר הנאמנות מיום 

  בע"מ רזניק פז נבו נאמנויותלבין  MDG Real Estate Globalשנחתם בין 

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר נאמנות זה, כמפורט להלן:

ישולם לנאמן שכר טרחה ( 'סדרה ג)חוב המועד הנפקת אגרות מ החל ,או חלק ממנהשנת הנאמנות  כל בגין 1.1
 ש"ח.  30,000 שנתי בסך של

חוב נוספות מאותה הסדרה, כל אימת שתבוצע, לאחר ההנפקה המקורית של הסדרה, הנפקה של אגרות  1.2
או שהיקף הסדרה יורחב בכל דרך אחרת, יגדל שכר הטרחה השנתי של הנאמן בסכום המשקף את מלוא 

 .שיעור הגידול בנפח הסדרה וזאת באופן קבוע עד לתום תקופת הנאמנות

 ."השכר השנתילעיל יכונו להלן: " 1.1 בסעיף  הכלוליםהסכומים 

 בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.  1.3

סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות  –" הוצאות סבירות"
פי שטר זה ובכלל זה: הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות  לו על

 .וככל שמתחייב על פי כל דין ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפהונסיעות בגין שליחויות 

 600ל בסך ש מהחברה יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה בנספח זה,מבלי לפגוע בכלליות האמור  1.4
ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן )הכל 

 בכפוף להוראות שטר הנאמנות(, ולרבות:

 על ידי החברה;או חשש ממשי להפרה של השטר פעולות הנובעות מהפרה של השטר  1.4.1

ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות  פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 1.4.2
 חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר עם זכויות  1.4.3
טר זה, החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות בשל אי עמידת החברה בהתחייבויותיה על פי ש אגרותמחזיקי 

לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באספות מחזיקי 
 אגרות חוב; 

עבודות מיוחדות )לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת  1.4.4
ן סביר, בשל שינוי בחוקים החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמ

לחוק ניירות ערך( ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות  51-ו 50)לרבות תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים 
 אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;

ו"ל(, כמו כן, דין )לרבות בחל כעל פי פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל  1.4.5
בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות )כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד 
נכסים וכד'(, שנטלה או שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת 

אגרות החוב( כלפי מחזיקי  התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי
 אגרות החוב, לרבות באשר למהות תנאי בטוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור  1.5
י תפקידו ו/או הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילו

, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא לעילבנספח זה מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור 
עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור 

 לשטר, ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש. 10 -ו 9 ף סעיב

ם ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות החלים על פעולת מובהר כי במידה ובשל שינוי עתידי בחוקי 1.6
הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות, שידרשו ממנו לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, תשפה החברה 

 את הנאמן על הוצאותיו הסבירות לרבות שכר טרחתו הסביר. 
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  .החברהמע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי  1.7

אולם בכל מקרה לא ישולם סכום  2017 הידוע במועד ההנפקהכל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד  1.8
 הנמוך מהסכום הנקוב בשטר זה.

ידונו החברה והנאמן בעדכון שכר הטרחה,  ,במקרה בו יוענקו למחזיקי אגרות החוב בטחונות כלשהם 1.9
 בהתאם להיקף השעות אשר יידרש הנאמן להקדיש לנאמנות במקרה כאמור. 

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס נכסים לחברה  1.10
 בית המשפט אם לאו. (, או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחתאו מפרק מנהל ,)או כונס נכסים

 השכר השנתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שנת נאמנות. 1.11

 החוב. אגרותזה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי  בנספחכל הסכומים האמורים  1.12

כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל  ופקעה במידה 1.13
. במידה וכהונת הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר החלופי הנאמן של תחילת כהונתומיום 

החל ממינוי הנאמן החלופי.  החוב אגרותהטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש הנאמן כנאמן ל
 ף זה לא יחול לגבי שנת הנאמנות הראשונה.סעיהאמור ב

כלליות של בעלי המניות שתתקיימנה בישראל יהיה זכאי הנאמן לשכר  בגין השתתפות הנאמן באסיפות 1.14
 ש"ח. 750בסך של 

יד)ד( לחוק ניירות ערך, יישאו 35 ( או 1ב)א35 פים סעימונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי  1.15
בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר  'סדרה גמהמחזיקים בתעודות התחייבויות 

ר הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמו
 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.

החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של ככל שעל פי דין תחול על  1.16
 הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

פים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף על סעיבהאמור  1.17
 .זהבנספח האמור 
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 'ב נספח 
 

 ההצעה תיאור
  



 נספח ב'

 תיאור ההצעה

 

 היחידה מחיר על מכרזבדרך של  אחידה ההצע -ההצעה לציבור  תיאור .1

על מחיר היחידה, לציבור בהצעה אחידה בדרך של מכרז  '( מוצעותסדרה ג)אגרות החוב  

בדוח הצעת המדף  ומחיר היחידה המזערי מפורטיםכשהרכב כל יחידה כמפורט להלן, 

דוח " או "דוח הצעת המדףבלתי נפרד הימנו )להלן: "אשר נספח זה מהווה חלק 

 "(.ההצעה

 רשימת החתימות .1.1

"יום רשימת החתימות לרכישת היחידות תפתח ביום שייקבע בדוח הצעת המדף )להלן:  

"מועד ( בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף )להלן: "יום הגשת הבקשות"או  המכרז"

 לא אך( ותיסגר באותו יום בשעה שתיקבע בדוח הצעת המדף פתיחת רשימת החתימות"

( שעות מסחר לפחות ממועד פרסום דוח הצעת 5ומתוכן חמש ) שעות (7) שבע תום לפני

 (. "מועד סגירת רשימת החתימות")להלן:  המדף

 הגשת הבקשות בשלב המכרז .1.1

למטרה זו, את הבקשות לרכישת היחידות יש להגיש לחברה, על גבי טפסים הנהוגים  .1.2.1

"(, במישרין או רכז ההנפקהבאמצעות רכז ההנפקה, כפי שיקבע בדו"ח ההצעה )להלן: "

"(, לא חברי בורסהבאמצעות סניפי בנקים או באמצעות חברים אחרים בבורסה )להלן: "

 יאוחר ממועד סגירת רשימת החתימות.

יום אם כל בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו 

תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, ובתנאי 

שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי רכז ההנפקה, 

המועד האחרון להגשה עד לתום שעה אחת ממועד סגירת רשימת החתימות )להלן: "

 "(.לרכז

 יפחתושונים, אשר לא  יחידה במחירישלוש הזמנות  עדכל מזמין יהיה רשאי להגיש  .1.2.2

 היחידה מחיר"(. המחירמדרגות : "להלן"ח )ש 1 שלממחיר היחידה המזערי במדרגות 

הקרובה כלפי  המחיר, יעוגל למדרגת המחירהנקוב בהזמנה, שאינו שווה לאחת ממדרגות 

 . מטה

בלתי חוזרות. כל בקשה תחשב כהתחייבות  הןבכפוף לכל דין, הבקשות לרכישת היחידות  .1.2.1

בלתי חוזרת מצד המבקש לרכוש את היחידות שתוקצינה לו כתוצאה מהיענות מלאה או 

בהתאם לתנאי דוח ההצעה, וייחשב כמחויב לשלם את מלוא תמורת  בקשתוחלקית ל

 .ההצעה דוחהיחידות, לפי העניין, שהוא יהיה זכאי לקבלן בהתאם לתנאי 

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד. בקשה שתוגש לגבי חלק כלשהו של  .1.2.1

יחידה, יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר היחידות השלמות הנקוב בה בלבד וחלק 



2 

היחידה הכלול בבקשה יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה. בקשה שמספר 

 היחידות הנקוב בה פחות מיחידה אחת לא תתקבל.

סך כל היחידות המוזמנות בידי מזמין אחד )בגין כל הבקשות שיגיש ועד שלוש בקשות  .1.2.5

כאמור( לא יעלה על שיעור מהכמות המוצעת כפי שייקבע בדוח ההצעה, אם וככל שייקבע 

מזמין "(, בכפוף להוראות כל דין. במקרה בו יגיש כמות היחידות המירבית)להלן: "

בשיעור כולל העולה על כמות היחידות המירבית, כאמור בקשה אחת או יותר ליחידות 

יראו את כל בקשותיו כאילו הוגשו לרכישת כמות היחידות המירבית בלבד ובאופן 

 המפורט להלן:

 הגבוה היחידה מחירהנוקבת ב הזמנהראשית יילקחו בחשבון היחידות הנקובות ב .א

 "(;הבקשה הראשונהביותר ועד לכמות היחידות המרבית )להלן בס"ק זה: "

הראשונה נמוך מכמות היחידות המרבית  הזמנהבמקרה בו מספר היחידות הנקובות ב .ב

ביותר  הגבוה היחידה במחירהנוקבת  הזמנהיילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך ה

"( וזאת עד לכמות היחידות הבקשה השנייהשנותרו )להלן בס"ק זה: " הבקשותמבין 

 המרבית במצטבר;

הנקובות בבקשה הראשונה ובבקשה השנייה נמוך מכמות  במקרה ובו מספר היחידות .ג

היחידות המרבית, יילקחו בחשבון יחידות נוספות מתוך הבקשה השלישית שנותרה 

 וזאת עד לסך של כמות היחידות המרבית במצטבר.

בו לא נקבעה מגבלה על כמות היחידות המירבית, אזי כל בקשה שצוינה בה כמות  במקרה .1.2.1

פי דוח הצעת המדף, יראוה כבקשה שצוינה -ה מהכמות המוצעת עליחידות מוזמנת הגבוה

 פי דוח הצעת המדף.-בה הכמות המוצעת על

יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי רכז ההנפקה לתשלום מלוא הבורסה  חברי .1.2.7

 התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות שהוגשו באמצעותם ואשר נענו במלואן, או בחלקן.

ביחד עם בן משפחתו הגר עימו ולרבות משקיע מסווג עימו  -" מזמין" או "מבקש" .1.2.1

החברה לרכישת יחידות )אם וככל שהחברה תתקשר עם משקיעים מסווגים  התקשרה

 פי דוח הצעת המדף( כפי שיפורט בדוח ההצעה.-על

 הליכי המכרז .1.1

שידור הבקשות לרכז באמצעות לרכז ההנפקה  חברי הבורסהידי -הבקשות תועברנה על .1.1.1

. כמו כן, בקשות שיוגשו ישירות באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואליתההנפקה 

לרכז ההנפקה יועברו במעטפות סגורות אשר תישמרנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון 

המעטפות הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ביחד עם הבקשות להגשה לרכז ההנפקה. 

 .לשעה האמורהוזאת עד  אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה

, לרבות בקשות יוצגו הבקשות שבכספתביום המכרז לאחר המועד האחרון להגשה לרכז  .1.1.2

בנוכחות נציג החברה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו  אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה,

 על קיום נאות של הליכי המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.

תימסר הודעה על ידי  10:00ום המכרז, לא יאוחר משעה ביום המסחר הראשון שלאחר י .1.1.1

רכז ההנפקה ובאמצעות המורשים להגשת בקשות, למבקשים, אשר בקשותיהם נענו 

שנקבע במכרז, את מספר היחידות המחיר ליחידה במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את 
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ובאותו יום  שתוקצינה לכל מזמין ואת התמורה המגיעה מהם בעבורן. עם קבלת ההודעה,

, לרכז ההנפקה, חברי בורסהבצהרים, יעבירו המבקשים באמצעות  12:10 עד השעה

להלן, את מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות  1.5 לחשבון המיוחד כאמור בסעיף

 לגביהן נענתה הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

לרשות ניירות ערך  ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח מיידי .1.1.1

ולבורסה על תוצאות המכרז, ותוך שני ימי עסקים נוספים תפרסם על כך הודעה בשני 

 עיתונים יומיים נפוצים בישראל בשפה העברית.

 היחידה במכרז והקצאת היחידות למבקשים מחירקביעת  .1.1

ייקבע בהתאם שליחידה אחיד במחיר , תונפקנה תיעננהכל היחידות שבקשות לרכישתן 

 "(.האחיד המחיר"" או שיקבע הרכישה מחיר")להלן:  וצאות המכרזלת

 הקצאת היחידות תעשה כדלקמן:

משקיעים מסווגים מהיה והמספר הכולל של היחידות המבוקשות )כולל הזמנות  .1.1.1

( יפחת מהמספר הכולל של היחידות שהתחייבומוקדמת, אם וככל  בהתחייבות תחייבושה

המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות במלואן, ובמקרה כזה יהיה מחיר היחידה 

יתרת היחידות שלא תתקבלנה ליחידה שפורט בדוח ההצעה.  המזערילמבקשים המחיר 

 בגינן הזמנות לא תונפקנה.

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )כולל הזמנות  .1.1.2

( יהיה שווה או שהתחייבומוקדמת, אם וככל  בהתחייבות תחייבומשקיעים מסווגים שהמ

 יעלה על מספר היחידות המוצעות לציבור, אזי הקצאת היחידות תעשה כדלקמן: 

 תענינה במלואן. –הגבוה מהמחיר האחיד ליחידה  במחירבקשות הנוקבות  .א

 לא תענינה. – ליחידההאחיד  מהמחיר נמוך במחירבקשות הנוקבות  .ב

 –יעים מסווגים( ק)לא כולל בקשות ממש ליחידההאחיד  במחירבקשות הנוקבות  .ג

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר 

 ליחידההאחיד  מהמחיר גבוה מחירבגין הזמנות הנוקבות בלחלוקה, לאחר ההקצאה 

 שהתחייבולהן יהיו זכאים המשקיעים המסווגים שולאחר הקצאת היחידות 

 ןשבה ות, חלק השווה ליחס שבין מספר היחידות שהזמין בבקשמוקדמת בהתחייבות

בהן ננקב שהאחיד ליחידה לבין סך כל היחידות הכלולות בכל ההזמנות  במחירנקב 

 היחידה מחירמשקיעים מסווגים אשר נקבו במ, בניכוי הזמנות ליחידה האחיד המחיר

 האחיד.

 לדוח ההצעה. 1בסעיף  כמפורטהקצאת יחידות למשקיעים מסווגים תיעשה  .ד

אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות במכרז כאמור לעיל ייווצרו שברי יחידות הם  .1.1.1

ה ביותר. עודפים של יחידות שינבעו כתוצאה יעוגלו, ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרוב

 זה. מדף הצעת דוחמהעיגול כאמור יירכשו על ידי רכז ההנפקה, במחיר ליחידה שנקבע ב

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו כתוצאה  .1.1.1

 מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל.
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 המיוחד והקצאת היחידות החשבון  .1.1

לעיל לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה ) סמוך .1.5.1

חשבון ה"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את פרטיו של החשבון המיוחדלהלן: "ו

. החשבון המיוחד ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה ועבורה המיוחד

 .1911-חוק ניירות ערך, התשכ"חבהתאם להוראות 

יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא  מיוחדבחשבון ה שיצטברוכספים  .1.5.2

 צמודים, נושאים ריבית על בסיס יומי.

יפקידו בחשבון המיוחד, את כל הסכומים ששולמו בגין ניירות הערך  בורסהחברי  .1.5.1

שבקשות לרכישתם נענו על פי תנאי דוח ההצעה ורכז ההנפקה ינהג בהם ויפעל על פי 

 תנאי דוח ההצעה.

ביום המסחר השני שלאחר יום  12:10 לחברה, לא יאוחר מהשעהיעביר רכז ההנפקה  .1.5.1

ו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו הבקשות, את יתרת הכספים שיוותר הגשת

 למזרחיעל פי דוח ההצעה  המוצעותאגרות החוב התעודות בגין בגינם, וזאת כנגד העברת 

 .("החברה לרישומים")להלן: טפחות חברה לרישומים בע"מ 

 למסחר בבורסה ההצעה דוחעל פי  המוצעות החוב אגרותאישור לרישום  .1.1

הבורסה לרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי דוח לאחר קבלת אישורה של  .1.1.1

ימי מסחר לאחר מועד סגירת רשימת החתימות,  1ההצעה, תפנה החברה לבורסה בתוך 

 בבקשה לרשום בה למסחר את ניירות הערך המוצעים על פי דוח ההצעה. 

 ןעל פי דוח ההצעה יחל סמוך לאחר רישומאגרות החוב המוצעות שתוצענה ב המסחר .1.1.2

 למסחר. 

 תעודות .1.1

נענתה החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים, את ניירות הערך 

הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, על ידי משלוח תעודות בגין אגרות החוב 

ידי רכז ההנפקה -לחברה לרישומים כנגד העברת הכספים שהופקדו בחשבון המיוחד על

 לעיל. 1.5.1לחברה כאמור בסעיף 

להעברה, לפיצול ולוויתור לטובת '( תהיינה ניתנות סדרה ג)התעודות לאגרות החוב 

אחרים, בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ומסירתו, בצירוף התעודות לחברה 

 ובכפוף לתשלום כל ההוצאות, המסים וההיטלים הכרוכים בכך, על ידי המבקש.

  הבריטייםמיסוי על פי דיני איי הבתולה  .1.1

התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין הקיים 

הסכם או אמנה עם איי  אין, למדינת ישראל דוח ההצעה. נכון למועד דוח ההצעהבמועד 

 .הבתולה הבריטיים בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים

(, הן יחידים והן חברות תושבות 'גלעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב )סדרה 

פטורים איי הבתולה,  תושבי כאלו שהינןלרבות  ,ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות

(, 'גבאיי הבתולה הבריטיים בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב )סדרה  ממס

 אין, ומרווח הון כאמור, ככל שיהיה, דוח ההצעהה במסגרת אשר תונפקנה על ידי החבר
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 .חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים

(, וכן לעניין מיסוי בגין דמי ניכיון אגרות 'גלעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב )סדרה 

הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות  ,('גהחוב )סדרה 

תושבי איי הבתולה, פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין ריבית  כאלו שהינןות לרב

, או בגין דמי דוח ההצעה( אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת 'געל אגרות החוב )סדרה 

אינה לפי העניין, וריבית אשר תשולם על ידי החברה,  ,('גניכיון על אגרות החוב )סדרה 

מניכוי במקור  יהיו פטוריםבאיי הבתולה הבריטיים והמחזיקים בניכוי מס במקור  חייבת

 .גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב

לעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על אגרות החוב 

 .(, ראו האמור מטה'ג)סדרה 

למחזיקי  מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור, תודיע החברה על כך

( בדיווח מיידי, בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום, וחובת הניכוי 'גאגרות החוב )סדרה 

במקור תהיה של החברה ועל מחזיקי אגרות החוב תהיה אז החובה לפעול בהתאם לאמור 

 .להלן

חובת ניכוי מס במקור ליחידים וחברות  לא חלה דוח ההצעהכפי שצוין לעיל, נכון למועד 

וכן לתושבים זרים, ו/או לחברות זרות, לרבות תושבי איי הבתולה ל תושבי ישרא

( ו/או בגין הריבית 'גהבריטיים, בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב )סדרה 

 .שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בגין דמי הניכיון על אגרות החוב הללו

 "בארה דיני .1.1

 מיסוי פדראלי בארה"ב .1.9.1

מסכם השלכות מס מהותיות הנוגעות למס הכנסה פדרלי ומס עיזבון פדראלי סעיף זה 

לרכישה, החזקה, מכירה או כל דיספוזיציה אחרת של אגרות החוב )להלן:  בארה"ב ביחס

 ."(ניירות הערך"

אלא אם מצוין אחרת, סעיף זה רלבנטי אך ורק ל"מחזיק ישראלי" )כהגדרת המונח 

כנכס הוני לצורכי מס אמריקאי )באופן כללי, נכס  להלן( אשר מחזיק בניירות הערך

 (.המוחזק למטרות השקעה

, כפי שתוקן )להלן: U.S. Internal Revenue Code of 1986תיאור זה מבוסס על הוראות 

סטוריה החקיקתית של הקוד, תקנות קיימות והתקנות המוצעות של משרד י"(, הההקוד"

יות מנהליות שפורסמו על ידי שלטונות מס האוצר האמריקאי, פירושים משפטיים והנח

(, אשר עשויים לחול למפרע, ואשר הינם נתונים "IRS"ההכנסה בארה"ב )להלן: 

לפירושים שונים. תיאור זה אינו מתייחס לכל ההיבטים של המיסוי הפדראלי של הכנסות 

ר בארה"ב אשר עשוי לחול על משקיעים לאור נסיבותיהם המיוחדות או על משקיעים אש

כפופים לטיפול מיוחד במסגרת חוקי מס הכנסה פדראלי בארה"ב. בנוסף לכך, תיאור זה 

מתבסס על הוראות האמנה בין ממשלת ארצות הברית וממשלת ישראל ביחס למיסוי 

, ותוקנה באמצעות פרוטוקולים שנחתמו ביום 1975בנובמבר  20הכנסות שנחתמה ביום 
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)להלן:  1995בינואר  1ונכנסה לתוקף ביום , 1991בינואר  21וביום  1910במאי  10

 ."(האמנה"

הינו כל מחזיק )לרבות תאגיד ישראלי ויחיד  –" מחזיק ישראלי" –לצורך סעיף זה 

המתגורר בישראל לצורכי מס בישראל( אשר הינו תושב ישראל למטרות האמנה, אשר 

זכאי להטבות מכוח האמנה, ואשר נחשב כבעלים המוטב של ניירות הערך ובלבד שמחזיק 

ברית כאמור אינו: )א( אזרח או תושב ארה"ב, )ב( אזרח או תושב לשעבר של ארצות ה

של הקוד, )ג( תאגיד, שותפות או  177Aאו  177הכפוף לכללים המיוחדים בהתאם לסעיף 

ישות אחרת שנוצרה או התאגדה לפי חוקי ארצות הברית או אחת מהמדינות בתוך 

( בית משפט בתוך ארצות הברית יש סמכות להפעיל 1ארצות הברית, )ד( נאמנות אם )

אחד או יותר, הינם בעלי סמכות  US Person–פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה ו

 20( הנאמנות הייתה קיימת ביום 2לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות, או )

( Treasury Regulationsוהיא בחרה בהתאם לתקנות האוצר ), 1991באוגוסט 

 –( ובחירתה זו הינה בתוקף, או domestic trust) הרלבנטיות, להיחשב כנאמנות מקומית

)ה( עיזבון, אשר ההכנסה ממנו כפופה למס הכנסה בארצות הברית, יהא מקורה אשר 

 .יהא

סיכום זה הינו כללי באופיו ואינו דן בכל השלכות מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי 

העשויות להיות רלבנטיות למחזיקים ישראלים לאור נסיבותיהם המיוחדות או לסוגים 

פול מס מיוחד במסגרת מס ההכנסה הפדראלי מסוימים של משקיעים הכפופים לטי

האמריקאי, כגון מוסדות ממשלתיים, בנקים או מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ישויות 

שאינן אמריקאיות אשר יכול ותסווגנה כשותפויות או נאמנויות לצורכי מס הכנסה 

ים סוחרזרות פאסיביות,  פדראלי אמריקאי, תאגידים נשלטים זרים, חברות השקעה

בניירות ערך או במטבעות, משקיעים הפטורים ממס, עובדים המקבלים את ניירות הערך 

המחזיקים )במישרין או  כחלק משכרם או במהלך העסקתם, ומחזיקים ישראלים

 .לפחות מכוח ההצבעה במשלם 10%-בעקיפין( ב

מומלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות דיני מס 

ההכנסה הישראלי ומסים בגין רכוש אישי, זיכיון, מקומי, מדינתי ופדראלי בארצות 

הברית והשלכות מס אחרות, כולל תחולת הוראות האמנה, המתייחסות לרכישה, בעלות 

 .ומכירה של ניירות הערך

 מיסוי של מחזיקים ישראלים .1.9.2

אמריקאים חוקי מס ההכנסה הפדראלי בארצות הברית החלים על מחזיקים שאינם 

הינם מורכבים וסעיף זה ינסה לספק סיכום בלבד של כללים אלו. למחזיקים ישראליים 

מוצע להתייעץ עם יועצי המס שלהם על מנת לקבוע את היקף ההשפעה של חוקי המס 

המקומי, המדינתי והפדראלי בארצות הברית ומחוץ לארצות הברית )כולל ישראל(, כמו 

, בנוגע להשקעה בניירות הערך, כולל דרישות דיווח גם אמנות מס הכנסה רלבנטיות

 .בגינם
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 הכנסות מריבית .1.9.1

( המיוחס לאג"ח תחת הוראות OIDככלל, הכנסה מריבית )לרבות ניכיון הנפקה מקורי )

הקוד הרלבנטיות( המתקבלת על ידי מחזיק ישראלי, ואשר אינה נחשבת כ"קשורה באופן 

ל המחזיק הישראלי, חייבת בניכוי מס אפקטיבי" למסחר או עסק בארצות הברית ש

 17.5%מס במקור של ניכוי שיעור ב, או, בכפוף לנסיבות, 10%במקור בארה"ב בשיעור של 

דרישות נוספות מתקיימות.  אם המחזיק הישראלי נחשב כתושב ישראל על פי האמנה וכן

( המתקבלת OIDריבית )לרבות יחד עם זאת, הכנסתו של מחזיק ישראלי מתשלומי 

הקבועים " "Portfolio Interest Exemptionמאגרת חוב עשויה, ככלל, לעמוד בתנאי 

תהא חייבת בניכוי מס במקור או מס הכנסה  ולפיכך, לאלקוד,  (c)881ו  (h)871בסעיף 

אם הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה באופן אפקטיבי  -פדראלי בארצות הברית 

( המחזיק 1) :הישראלי וכן בתנאי ש לעסק או מסחר בארצות הברית של המחזיק

הישראלי אינו מחזיק במישרין או בדרך של החלת חוקי בעלות קונסטרוקטיבית 

הריבית  (2מכוח ההצבעה הכולל של כל סוגי המניות של המשלם; ) 10%מסוימים לפחות 

המחזיק הישראלי אינו "חברה נשלטת  (1איננה תלויה בתוצאות העסקיות של המשלם; )

( )א( 1) -צורכי מס הכנסה פדראלי בארה"ב אשר נחשבת כקשורה למשלם; וזרה" ל

המחזיק הישראלי מאשר בפני המשלם או נציגיו של המשלם, בכפוף לעונשים הקבועים 

בחוק בגין עדות שקר, כי המחזיק הישראלי אינו אזרח או תושב ארה"ב ומוסר את שמו 

או  )במקרה של יחיד( W-8BEN פסטושל המחזיק כאמור, כתובתו ומידע נוסף אחר על 

הערוך כדין או טופס חלופי, או )ב( , IRS -של ה )במקרה של ישות(  W-8BEN-Eטופס 

מסלקת ניירות ערך, בנק או מוסד פיננסי אחר אשר מחזיק בניירות ערך של לקוחות 

במהלך העסקים הרגיל שלו ובכלל זה באגרות החוב, מאשר בפני המשלם או נציגיו של 

 W-8BEN, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בשל עדות שקר, כי קיבל טופס המשלם

כאמור מהבעלים הסופי )או שקיבל ממוסד פיננסי אחר  W-8BEN-Eכאמור או טופס 

הצהרה דומה, על פיה הוא או מוסד פיננסי אחר הפועל מטעם הבעלים, קיבל טופס כזה 

בנוגע לאג"ח ולריבית הכל בהתאם להוראות  מהבעלים הסופי( וכן מולאו דרישות נוספות

 .הקוד והתקנות

למעט במקרים בהם קובעת האמנה אחרת, עלול מחזיק ישראלי להיות, ככלל חייב במס 

הכנסה פדראלי בארצות הברית בכל הנוגע לריבית המתקבלת בגין אגרת חוב אם ריבית 

אם  .י בארה"בכאמור קשורה באופן אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראל

המחזיק הישראלי יסווג כתאגיד לצרכי מס הכנסה פדראלי, מחזיק ישראלי כאמור, עלול 

 10%גם, בנסיבות מסוימות, להיות כפוף בנוסף למס "רווחי סניף" אמריקאי בשיעור של 

במסגרת האמנה(.  12.5%)או, אם דרישות מסוימות ימולאו, השיעור מס מופחת של 

"הקשורה אפקטיבית" כאמור לעיל כפופה למס הכנסה פדראלי למרות שהכנסת ריבית 

אמריקאי, ועלולה אף להיות כפופה למסי רווחי סניף, ניתן להימנע מניכוי מס במקור, אם 

)או טופס חלופי( למשלם או לנציג של  IRS W-8 IRSהמחזיק הישראלי מגיש טופס 

 המשלם.
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 ת של אגרות חובמכירה, החלפה, רכישה מחדש, פדיון או מכירה אחר .1.9.1

ככלל, מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה"ב בגין כל רווח ממכירה, 

( הרווח 1החלפה, רכישה מחדש, פדיון או העברה אחרת של אגרות חוב אלא אם כן: )

קשור באופן אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב, ואם חלה 

( במקרה בו מחזיק 2קבע של המחזיק הישראלי בארה"ב; ) האמנה, הרווח מיוחס למוסד

-ישראלי הינו יחיד, מחזיק כאמור שהה בארה"ב במשך תקופה או תקופות המסתכמות ב

ימים או יותר בשנת המס בה התקיימה ההעברה וכן התקיימו תנאים מסוימים  111

 .נוספים

אמור יהא כפוף למס על ( לעיל, ככלל יחיד כ1אם מחזיק ישראלי יחיד נכלל תחת ס"ק )

הרווח הנקי הנובע ממכירה או העברה אחרת באותו האופן שבו היה חייב תושב ארה"ב. 

ימים או  111למחזיקים ישראליים אשר הינם יחידים ואשר שוהים )או צפויים לשהות( 

יותר בארצות הברית בשנת המס בה הם שוקלים להעביר את אגרות החוב, מומלץ 

המס שלהם בכל הקשור להשלכות המס של מכירה או העברה אחרת. להתייעץ עם יועצי 

( לעיל חל לגביו, יהא כפוף, ככלל, למס על 1מחזיק ישראלי שהינו תאגיד זר ואשר ס"ק )

הרווח הנקי הנובע מהמכירה באותו אופן שבו היה חייב תאגיד אמריקאי, ובנוסף, עשוי 

כמפורט  12.5%ו בשיעור מופחת של )א 10%להיות חייב במס על רווחי סניף בשיעור של 

 .באמנה(

 מס עיזבון פדראלי .1.9.5

ומוחזקות על ידי  Portfolio Interest Exemption-ככלל, איגרות חוב העומדות בתנאי ה

פדראלי יחיד ישראלי בזמן מותו לא יכללו בעיזבונו של אותו יחיד למטרות מס עיזבון 

 מס עיזבון. בארה"ב. יצוין כי ארה"ב וישראל לא חתמו על אמנת

 ( וחובות דיווחbackup withholding taxניכוי מס במקור לצורך גיבוי ) .1.9.1

החברה נדרשת לבצע "ניכוי במקור כגיבוי" על בסיס ברוטו על כל תשלומי ריבית ששולמו 

, אם דרישות מסוימות אינן מתקיימות. תחת הדין "US Person"-בגין אגרות החוב ל

. ניכוי מס במקור כגיבוי אינו חל על 21%גיבוי הינו הקיים שיעור ניכוי מס במקור כ

תשלומים בגין אגרות החוב למחזיק ישראלי אם ההצהרות הרלבנטיות המתוארות להלן 

נמסרו כדין על ידי המחזיק הישראלי, ובתנאי שלמשלם אין ידיעה בפועל או סיבה לדעת 

)במידה וקיים( בגין כל . ניכוי המס במקור כגיבוי "US Person"שהמחזיק הישראלי הינו 

 .IRS-מחזיק שראלי ידווח מדי שנה ל

 על ידי מחזיקי אגרות החוב E -8BEN-Wאו 8BEN -Wמילוי טופס  .1.9.7

זה וכן מחזיקים אשר ירכשו את  דוח הצעהמחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה על פי 

איגרות החוב האמורות בשלב יותר מאוחר, ידרשו, כתנאי לרכישת איגרות החוב, למלא 
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)במקרה של  W-8BEN1אצל חבר הבורסה, באמצעותו רכשו את איגרות החוב, טופס 

 .IRS -)במקרה של ישות( של ה W-8BEN-E2יחיד( או טופס 

או  W-8BENטופס  ק איגרות חוב אשר לא יעבירלמען הסר ספק יובהר בזאת, כי מחזי

W-8BEN-E ממולא כנדרש, יהיה כפוף לניכוי מס במקור על כל תשלומי הריבית ,

 .כמתואר לעיל 10%וזאת בשיעור של 

 דרישות תפעוליות נוספות .1.9.1

בדצמבר של כל שנה  15החברה תעביר למסלקת הבורסה מדי שנה ולא יאוחר מיום 

בצרוף התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים  IRS 1012קלנדארית טיוטת טופס 

זה( מהחברה, באמצעות החברה  דוח הצעהלקבל מחזיקי אגרות החוב )שהונפקו על פי 

( ותנאי שטר הנאמנות, לרבות 'גלרישומים והמסלקה, על פי תנאי איגרת החוב )סדרה 

, 1012פי של טופס תשלומי ריבית, ערוך כדין. החברה תעביר למסלקת הבורסה נוסח סו

 .בינואר של כל שנה קלנדארית 15כפי שהוסכם על ידי מסלקת הבורסה, עד ליום 

 (FATCAהחוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים ) .1.9.9

על פי התקנות יש לדווח רק על בעלי המניות האמריקאיים ולכן אין שום חובת דיווח 

 .לבעלי האג"ח בישראל

החברה מתכוונת לנקוט בצעדים שניתן לנקוט יחולו על החברה,  FATCAככל שכללי ה 

ולמנוע הטלת ניכוי במקור של מס בשיעור  FATCA-בהם באופן סביר על מנת לציית ל

. על מנת לעשות כן, החברה, או כל מוסד פיננסי שבאמצעותו מוחזקות אגרות 10%של 

 .החוב, יכול ויידרשו להשיג אישורים ו/או מסמכים מסוימים מכל מחזיק ישראלי

 מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל .1.10

-ה"התשס(, 117' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק בכנסת התקבל 2005 ביולי 25 ביום

[, חדש נוסח] הכנסה מס פקודת הוראות את ניכר באופן שינה התיקון"(. התיקון)" 2005

, כן כמו. בבורסה הנסחרים ערך ניירות למיסוי הנוגעת"(, הפקודה)" 1911-א"התשכ

 להתפרסם הצפויות החדשות התקנות כל התפרסמו טרם, זה דוח הצעה פרסום במועד

 לגבי מקובלת פרקטיקה קיימת לא זה דוח הצעה פרסום במועד, בנוסף. התיקון בעקבות

 החדשות המס הוראות את המפרשת פסיקה קיימת לא וכן התיקון מהוראות חלק

 .בתיקון

 פורסם אשר, לפקודה 119 תיקון את הכנסת אישרה 2001 בדצמבר 29 ביום, בנוסף

 שינויים וחולל(, 2009 בינואר 1 ביום לתוקף ונכנס) 2001 בדצמבר 11 ביום ברשומות

 .ערך ניירות למיסוי ביחס נוספים

-פורסם ברשומות החוק לשינוי נטל המס )תיקוני חקיקה( התשע"ב 2011בדצמבר  1 ביום

י של הועדה לשינוי כלכלי חברתי בראשותו של , המאמץ את רוב המלצות המיסו2011

בין היתר,  .2012בינואר  1פרופ' טרכטנברג. רוב השינויים בחוק נכנסו לתוקף החל מיום 

                                                        
1  Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and 

Reporting (Individuals). 
2    Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and 

Reporting (Entities). 
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העלאת המס על הכנסות  ,ביטול מתווי הפחתות המס לחברות ויחידים נקבע בתיקון:

לגבי רווח  3ות מהותיולגבי בעל מני 25%-ל 20%-ליחידים בגין רווח הון, ריבית ודיבידנד מ

 .10%-ל 25%-הון ודיבידנד מ

 תיקוני( המס נטל ולשינוי הגירעון לצמצום החוק פורסם ברשומות 2012באוגוסט  11 ביום

(. "111"תיקון לפקודה )להלן:  195, אשר כלל את תיקון מס' 2012 -התשע"ב ),חקיקה

הכנסתו החייבת בשנת המס  כי יחיד אשרקבע ב אשר 121, נוסף סעיף 195במסגרת תיקון 

 הכנסתו חלק על נוסף במס 2011, היה חייב החל משנת שקלים חדשים 100,000 עלתה על

על האמור  נוספים 2%מאות אלף שקלים חדשים בשיעור של  החייבת העולה על שמונה

 ."(יסף מסלעיל )"

 -ו"התשע(, 211' מס) הכנסה מס פקודת לתיקון החוק ברשומות פורסם 2011 בינואר 5 -

 .2011בשנת ( 25% -ל) 1.5% -ב החברות מס שיעור הופחת במסגרתו ,2011

 ליישום חקיקה תיקוני) הכלכלית ההתייעלות חוק לתוקף נכנס 2017 ינוארב 1 ביום

 הופחת במסגרתו, 2011–ז"התשע(, 2011-ו 2017 התקציב לשנות הכלכלית המדיניות

, כן כמו. ואילך 2011 משנת 21%-ול 2017 שנת לגבי 21%-ל בהדרגה חברות מס שיעור

 וחל 1%-ל הועלה יסף מס ושיעור, 17%-ל הופחת ליחיד המקסימאלי השולי המס שיעור

 .ש"ח )סכום שמתואם מידי שנה( 110,000 על העולה יחיד של החייבת הכנסתו חלק על

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס 

בדבר  דוח ההצעההכלולות ב ההוראותהקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים. 

מיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות 

נתונים המיוחדים ולנסיבות , ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לדוח ההצעהב

 .הייחודיות לכל משקיע

הסדרי המס  זה דוח הצעהניירות הערך המוצעים על פי הקיים כיום חלים על  הדיןלפי 

 :המתוארים בתמצית להלן

 רווח הון ממכירת ניירות הערך .1.10.1

לפקודה, תושב ישראל חייב במס על רווח הון שנצמח או  19ות סעיף אבהתאם להור .1.10.1.1

לפקודה, רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך  91לסעיף  בהתאם לישראל.הופק מחוץ 

בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף ידי יחיד תושב ישראל חייב במס -על

 4במכירת אגרת חוב שאינה צמודה למדד 15%בשיעור שלא יעלה על לפקודה, אך  121

רווח כל , ויראו את חוץ( )או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע

כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. לגבי מכירת כרווח הון ריאלי, וההון 

שיעור המס לגבי רווח הון  ידי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה-ניירות ערך על

שתבע הוצאות יחיד כמו כן, לגבי . 20%ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

הפרשי הצמדה בשל ניירות הערך יחויב רווח ההון ממכירת ניירות וריאלית ריבית 

, עד לקביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית 10%הערך במס בשיעור של 
                                                        

 10% -לפקודה(, ב 11יחיד המחזיק, במישירין או בעקיפין, לבדו או ביחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף   3
לפקודה( בחברה, במועד  11לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו מאמצעי השליטה )כהגדרת נוח זה בסעיף 

 ."(בעל מניות מהותי)להלן: " החודשים שקדמו למכירה כאמור 12 -מכירת נייר הערך או במועד כלשהו ב
 לפקודה. 91כהגדרת  מונח זה בסעיף  4 
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כאמור לא המופחת לפקודה. שיעור המס א)ב( 101-ו( 9א )א()101 סעיפיםריאלית לפי 

ר הכנסה מ"עסק", שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגד ,יחול לגבי יחיד

במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי  ( לפקודה.1)2בהתאם להוראות סעיף

 .ולכן על כל משקיע להתייעץ עם יועציו לפקודה 121בהתאם להוראות סעיף 

 הקבועחבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור  .1.10.1.2

 .(1.1.11החל מיום  21% -ו 1.1.2017החל מיום  21%) )א( לפקודה121 סעיףב

( לפקודה, 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .1.10.1.1

בהתקיים התנאים הקבועים  פטורים ממס בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור

יחול שיעור . על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות ערך באותו סעיף

או  המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק"

 מס שיעור להכנסה בעקנ לא .מ"משלח יד", אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת בדין

 .ודהקלפ 121 בסעיף בועקה המירבי בשיעור במס ההכנסה תחויב, מיוחד

 במס חייב( אדם בני חבר או יחיד) חוץ תושב לפקודה( 2()ב)19 סעיף להוראות בהתאם .1.10.1.1

(, חברה או יחיד) חוץ תושב, האמור לאור. בישראל שהופק או שנצמח רווח על

 חברה של ערך ניירות מכירת בעת בישראל במס חייב יהיה לא, בפקודה כמשמעותו

 בישראל בנכסים מחזיקה שאינה, מישראל ומנוהלת נשלטת שאינה חוץ תושבת

 החוץ תושב של קבע במפעל אינו ההון רווח באם וזאת(, בעקיפין או במישרין)

 .בישראל נצמח או שהופק הון רווח תניב לא שכזו מכירה שכן, בישראל

 פטור, בפקודה כמשמעותו(, חברה או יחיד) חוץ תושב, ככלל, לעיל האמור אף על

( 2ב)97 סעיף מכוח בישראל בבורסה הנסחרים ערך ניירות במכירת הון רווחי על ממס

 רווח אם(, לפקודה 111 לתיקון בהתאם קצר לטווח ח"ואג מ"מק למעט) לפקודה

( 2ב)97 סעיף של ולמגבלות לתנאים ובהתאם בישראל שלו הקבע במפעל אינו ההון

 בעלי הם ישראל תושבי אם חוץ תושבת חברה לגבי יחול לא לעיל האמור. לפקודה

 של, מהרווחים או מההכנסות יותר או 25%-ל הזכאים או הנהנים או, בה שליטה

 לפי כאמור, אחר עם ביחד או לבד, בעקיפין או במישרין החוץ תושב האדם בני חבר

 . לפקודה א11 סעיף

 אם) המס אמנת של פטור הוראות שיחולו אפשר, חל אינו כאמור שפטור במקרה

 של מראש להמצאה כפוף, החוץ תושב של התושבות למדינת ישראל בין( קיימת

 או בנקאי תאגיד ידי-על במקור מס ינוכה לא, כן כמו. המסים מרשות מתאים אישור

 .מסוימים תנאים בהתקיים חוץ לתושב בורסה חבר

", חוזר תושב"ל או" ותיק חוזר תושב"ל או" לראשונה ישראל תושב"ל שנעשה יחיד .1.10.1.5

לתקופות מסוימות ובתנאים  פטור להיות עשוי לפקודה 11 בסעיף כהגדרתם

 בהתאם, מחוץ לישראל שהופקו או נצמחו מאגרות חוב רווח הון על מסוימים ממס

 .לפקודה 97 סעיף לתנאי

לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,  1בתקנה  .1.10.1.1

, נקבע כי בפדיון של אגרות חוב 2002-מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

יראו כתמורת הפדיון את התמורה  ,דמי ניכיוןהנסחרת בבורסה שבו משולמים גם 

( רווח ההון במכירת אגרת החוב אינו 1בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: )
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( הפדיון אינו בידי בעל השליטה 1) -ו ;( במועד הפדיון נוצר הפסד הון2) ;פטור ממס

ה הפסד או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, והכל עד גוב

שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, לא יחשבו כהכנסה לפי  ההון. דמי הניכיון

 .( לפקודה1)2סעיף 

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת ניירות הערך המוצעים,  .1.10.1.7

תקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ל בהתאם

)להלן:  ,2002-בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התשס"גערך, במכירת יחידה 

המשלם למוכר )כהגדרת מונח זה בתקנות האמורות( חייב  "(תקנות ניכוי מתמורה"

מרווח  15%, ינכה מס בשיעור של שאינם צמודים למדד תמורה במכירת ניירות הערך

בשיעור של  1.1.11-והחל מ) 21% ההון הריאלי כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור של

כאשר המוכר הינו חבר בני אדם. או מהתשלום לפי העניין מרווח ההון הריאלי  (21%

זאת, כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים 

שמותר למנכה במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה מס במקור לקופות גמל, קרנות 

, וזאת לאחר המצאת ם מניכוי מס במקור לפי הדיןנאמנות וגופים נוספים הפטורי

ידי תאגיד בנקאי או -כמו כן, לא ינוכה מס במקור על .האישורים המתאימים על ידם

במועד המכירה לא נוכה אם חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים. 

ות )ד( לפקודה וההורא91מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי, יחולו הוראות סעיף 

 .מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה בגין מכירה כאמור

הצעה זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור  דוחפי -על המוצעים הערך שניירות ככל .1.10.1.1

( 10%הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים )

ס מהתמורה, כל עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מ

 במקור אחר של ניכוי מס במקור )לרבות פטור מניכוי מס במקור(. 

 שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב .1.10.2

על ריבית  15%ג)ג( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של 125לסעיף  בהתאם .1.10.2.1

( לפקודה( או דמי ניכיון, 1)ה1)לרבות הפרשי הצמדה חלקיים כהגדרתם בסעיף 

שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד, או שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית 

 .להחזראו עד  המדד, כולו או חלקו, או שאינה צמודה למדד עד לפדיון

כאמור לא יחולו בהתקיים, המופחתים שיעורי המס ג)ד( לפקודה 125בהתאם לסעיף  .1.10.2.2

 או "משלח יד" ( הריבית היא הכנסה מ"עסק"1): בין היתר, אחד מהתנאים הבאים

( לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת 1)2לפי סעיף 

צאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות הושל ( היחיד תבע ניכוי 2) ;ברישום כאמור

( היחיד הוא 1; )המשלמת את הריביתבחברה ( היחיד הוא בעל מניות מהותי 1) ;החוב

עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים 

או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה, אלא אם כן הוכח להנחת דעתו של 

ה ששיעור הריבית נקבע בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים פקיד השומ

( הריבית שולמה מקרן השתלמות או 5) כאמור בין היחיד לבין חבר בני האדם;

( מתקיים תנאי אחר שקבע שר 1) מקופת גמל לתמלוגים בהתאם לתנאים בסעיף;
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 שולי בהתאם מס יחול אלובמקרים  האוצר באישור ועדת הכספים של הכנסת.

 .לפקודה 121סעיף הוראות ל

 שקלים 110,000 על עלתה המס בשנת החייבת הכנסתו אשר יחיד 2017 משנת החל .1.10.2.1

 שש מאות וארבעים על העולה החייבת הכנסתו חלק על נוסף במס חייב יהיה, חדשים

 .לעיל האמור על נוספים 1% של בשיעור חדשים שקלים אלף

", חוזר תושב"ל או" ותיק חוזר תושב"ל או" לראשונה ישראל תושב"ל שנעשה יחיד .1.10.2.1

לתקופות מסוימות ובתנאים  פטור להיות עשוי לפקודה 11 בסעיף כהגדרתם

, מחוץ לישראל שהופקו או נצמחו מאגרות חוב הכנסות ריבית על מסוימים ממס

 .לפקודה 11 סעיף לתנאי בהתאם

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל  .1.10.2.5

( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט 2)9שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

, שמקורן באגרות חוב הנסחרות )ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה1עניין סעיף ל

 21%( לפקודה )שיעור של )א121בהתאם לסעיף  , הינו שיעור מס החברותבבורסה

 .(ואילך 2011משנת  21%-ו 2017נכון לשנת המס 

( לפקודה, 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  .1.10.2.1

)ח( 1פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף 

על הכנסותיה החזקתו של אחר. לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו בתקופת 

של קרן נאמנות חייבת מריבית או מדמי ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של 

יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", אלא אם נקבע 

 המירבי בשיעור במס ההכנסה תחויב, מיוחד מס שיעור אחרת. לא נקבע להכנסה

 .לפקודה 121בסעיף  הקבוע

לפקודה, תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסות ממקורות  2בהתאם לסעיף  .1.10.2.7

 ההכנסה נצמחה בו המקום לפקודה, א'1 סעיף הוראות פי עלישראלים. כמו כן, 

 ככל ,המשלם של מושבו מקום פי על יקבע, הצמדה ומהפרשי ניכיון מדמי, מריבית

 וגם ישראל תושב אינו המשלם כי ויקבע במידה, זאת לאור .בישראל סניף לו שאין

 .בישראל במס חייבת תהיה לא זו הכנסה, ישראל תושב אינו הנכיון או הריבית מקבל

 על ממס פטור 5חוץ תושבד( לפקודה, 15)9להוראות סעיף  בהתאםעל אף האמור, 

 בבורסה הנסחרת חוב אגרת בשל הצמדה מהפרשי או ניכיון מדמי, מריבית הכנסה

 של קבע במפעל אינה שההכנסה ובלבד ישראל תושב אדם בני חבר שהנפיק, בישראל

לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ, אם היא מוחזקת  האמור. בישראל החוץ תושב

לפקודה. במקרה שפטור כאמור לא  ג'11בידי תושבי ישראל בהתאם לקבוע בסעיף 

 שמקורן( אדם בני וחבר יחיד) חוץ תושבי שלחל, שיעור המס שיחול על הכנסת ריבית 

 בהתאם או לעיל כמפורט, הפקודה להוראות בהתאם יחוייב ערך בניירות

 מדינת לבין ישראל מדינת בין שנכרתו מס כפל למניעת אמנות של להוראותיהן

 .החוץ תושב של מושבו
                                                        

 אחד למעט, העניין לפי, ההצמדה הפרשי או הניכיון דמי, הריבית קבלת ביום חוץ תושב שהוא מי - חוץ תושב   5
 קרוב להגדרת 1 בפסקה זה מונח כהגדרת, קרוב( 2; )המנפיק האדם בני בחבר מהותי מניות בעל( 1: )מאלה
 מוכר, שירותים לו נותן, המנפיק האדם בני בחבר שעובד מי( 1; )המנפיק האדם בני חבר של, לפקודה 11 בסעיף

 או הריבית ששיעור השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח אם אלא עימו מיוחדים יחסים לו שיש או מוצרים לו
 המוחזקת חוץ תושבת חברה( 1; ) כאמור היחסים של מקיומם שהושפעו ומבלי לב בתום נקבעו הניכיון דמי
 .לפקודה א11 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל תושבי בידי



11 

-מריבית, מדיבידנד ומרווחים מסוימים(, התשס"ו ניכוימס הכנסה )בהתאם לתקנות  .1.10.2.1

שיעור  ,לפקודה 170 -ו 111 פיםוהוראות סעי"( תקנות ניכוי מריבית" , )להלן:2005

המשולמת על אגרות  6המס שיש לנכות במקור על ריבית )כהגדרתה בתקנות הנ"ל(

חוב נסחרות בבורסה, לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את 

, או למטבע חוץ אינן צמודות למדד המחירים לצרכןאגרות החוב במקרה בו  הריבית

לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית . מאידך, 15% הינו

נותן לה שירותים או מוכר לה שעובד בחברה המשלמת את הריבית או יחיד האו 

 121מוצרים, שיעור המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף 

ינוכה מס בשיעור ותושב חוץ לגבי חבר בני אדם תושב ישראל  .לפקודה כמפורט לעיל

-ו 2017נכון לשנת המס  21%)שיעור של  )א( לפקודה121מס החברות הקבוע בסעיף 

 .ד( לפקודה15)9בכפוף להוראות סעיף  ,(ואילך 2011משנת  21%

 עלו לפקודה 11' ס פ"ע" נאמנות קרן"כ המוגדר גוף על יחולו לא מריבית ניכוי תקנות .1.10.2.9

 .נאמנות לקרן המחולקת ריבית בגין במקור מס ניכוי יתבצע לא כן

, ניכוי המס במקור 2010בדצמבר  27יובהר, כי בהתאם להנחיות רשות המיסים מיום  .1.10.2.10

אביב, ינוכה -מריבית המשולמת בגין ניירות ערך נסחרים בבורסה לניירות ערך בתל

החברות המנפיקות. החברה ויועבר לרשות המיסים על ידי חבר בורסה במקום 

תעביר לחברי הבורסה )באמצעות הבורסה( את סכום הריבית ברוטו וכן את המידע 

 שיש ברשותה ביחס למחזיקים ולנייר הערך שמכוחו משולמת הריבית כאמור.

במקרה שבו משולמת ריבית לבעל מניות מהותי או ליחיד העובד בחבר בני אדם 

ים או מוכר לחבר בני אדם המשלם את הריבית, משלם הריבית או למי שנותן שירות

ניכוי המס במקור לשיעור המס המירבי כקבוע החברה תהיה אחראית להשלמת 

 .בתקנות ניכוי מריבית

 קיזוז הפסדים .1.10.1

הכנסות ריבית בידי תושב ישראל )יחיד או חברה( שמקורן בניירות הערך המוצעים, 

אלי )שאילו היה רווח עסקי, היה נישום ניתנות לקיזוז כנגד הפסד עסקי שוטף ממקור ישר

לפקודה. כמו כן, בכפוף לתנאי סעיף  21לפי הוראות הפקודה(, בכפוף להוראות סעיף 

( ניתן לקזז את הכנסות הריבית גם כנגד הפסד עסקי ממקור זר, שאילו היה רווח 2)29

היה מתחייב במס בישראל ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר 

 .לפקודה 112 -ו 111הפסד, כאמור בסעיפים ה

ד או חברה( י(, הכנסות הריבית בידי תושב ישראל )יח1) 29כמו כן, בכפוף לתנאי סעיף 

שמקורן בניירות הערך המוצעים, ניתנות לקיזוז כנגד הפסד פאסיבי )שוטף או מועבר( 

שהיה לתושב ישראל מחוץ לישראל, שאילו היה רווח היה חייב עליו במס כהכנסה 

פאסיבית ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס שבה נוצר ההפסד, כאמור 

 לפקודה. 112 -ו 111בסעיפים 

                                                        
 בסעיף כהגדרתם, חלקיים הצמדה הפרשי לרבות, דין כל פי-על פטורים שאינם הצמדה הפרשי, ריבית - ריבית  6

 .ניכיון ודמי לפקודה( 11)9
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לפקודה, ניתן לקזז הכנסות ריבית כאמור גם כנגד הפסד  92ן, בכפוף לתנאי סעיף כמו כ

הון שוטף ממקור ישראלי או ממקור זר שנוצר ממכירת ניירות הערך המוצעים או ניירות 

 .25%ערך אחרים ובלבד ששיעור המס החל על הריבית אינו עולה על 

 הערך ניירות במכירת שמקורם, המס בשנת הפסדים, לפקודה 92 לסעיף בהתאם

תחילה  יקוזזו מקבלם בידי במס חייבים היו הון רווחי היו ושאילו המס בשנת המוצעים

 רווח לרבות מקרקעין ושבח הון רווחי כנגדכנגד רווח הון מחוץ לישראל ולאחר מכן 

 חייב אינפלציוני הון רווח)למעט  זר או ישראלי, נסחר שאינו או נסחר, ערך נייר ממכירת

 או ערך נייר אותו בגין ששולמו ודיבידנד ריבית כנגד, וכן(. 1.5 -ל 1 של ביחס יקוזז אשר

 עולה לא כאמור דיבידנד או ריבית על החל המס ששיעור)בתנאי  אחרים ערך ניירות בגין

 המס יש לציין כי .(21% -2017)א( לפקודה )מס חברות, בשנת 121שיעור הקבוע בסעיף  על

 ההון הפסד, כן על. 10% הינו מהותי מניות בעל שהוא ליחיד דיבידנד חל על אשר

 או דיבידנד הכנסות כנגד קיזוז בר יהיה לא ערך ניירות ממכירת המס בשנת שהתהווה

 מהותי. מניות כבעל המוגדר יחיד בידי אחרים ערך מניירות ריבית

בשנות  הפסד ממכירת נייר ערך שלא ניתן לקזזו בשנת המס כאמור, יהיה ניתן לקיזוז

המס הבאות, בזו אחר זו, לאחר השנה בה נוצר ההפסד, כנגד רווח הון כאמור בסעיף 

 )ב( לפקודה ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה היה ההפסד.92

 במקור המס ניכוי לצורך ההון רווח חישוב בהתאם לתקנות ניכוי מתמורה, במסגרת

: להלן) עתידיות ועסקאות נאמנות קרנות של יחידות, נסחרים ערך ניירות ממכירת

 ניירות ממכירת שנוצר ההון הפסד את במקור בניכוי החייב יקזז"(, סחירים ניירות"

 בין, ההפסד נוצר שבה מס שנת באותה נוצר שהרווח לכך ובכפוף בניהולו שהיו סחירים

 עם להתייעץ משקיע כל על, האמור לאור .האמור המועד לאחר ובין ההפסד יצירת טרם

, כאמור המס בשנתנייר ערך שלא ניתן לקזזו  ממכירתלפני קיזוז ההפסדים. הפסד  יועציו

, כנגד ההפסד נוצר בה השנה לאחר, זו אחר בזויהיה ניתן לקיזוז בשנות המס הבאות, 

)ב( לפקודה ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת המס בה 92רווח הון כאמור בסעיף 

 .היה ההפסד

 זר מס זיכוי .1.10.1

כנגד חבות המס שצוינה לעיל, יינתן לתושב ישראל )יחיד או חברה( זיכוי בגובה המס הזר 

, וזאת בכפוף להוראות האמורים הערך ותניירלבמקור בחו"ל, אם נוכה, ביחס  נוכהאשר 

לפקודה,  201 -ו 201אמנת המס רלוונטית )ככל שקיימת( ולתנאים הקבועים בסעיפים 

 .שורים מתאימיםיובכפוף להמצאת א

 הניכיון חישוב .1.10.5

 מס ובניכוי במס החייבת כריבית ניכיון בדמי רואים לפקודה ג125ו( 1)2 לסעיף בהתאם

 הניכיון לגבי גם, ריבית לגבי האמורות ההוראות יחולו, האמור לאור. לעיל כאמור במקור

 או כולם, זה דוח הצעה פי על המוצעים ערך ניירות תנפיק החברה אם. הקרן בסדרות

 רשות עמדת לפי תפעל החברה, להמרה שאינן חוב אגרות הכוללות ביחידות, חלקם

, זה דוח הצעה בתאריך, לחברה הידוע ככל. כאמור ההנפקה במועד שתהיה כפי המיסים

 הערך לניירות, ההנפקה תמורת את מס לצורכי לשייך יש כי הינה המיסים רשות עמדת
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 הנעילה למחיר בהתאם) שוויין ממוצע פי על ייקבע אשר, היחסי שווים פי על המוצעים

 המסחר ימי משלושת אחד כל בתום שיוצעו הערך מניירות אחד כל של( בבורסה

 .7ערך ניירות באותם הראשונים

 חוב אגרות סידרה כל בגין שייווצר הניכיון, המס מרשויות אחרת הוראה בהיעדר

 אגרות סדרת של הנקוב הערך שבין ההפרש פי על מס לצורכי ייקבע כאמור המוצעות

. חיובי שזה ככל, לעיל כאמור, החוב לאגרות שייוחס ההנפקה בתמורת החלק לבין החוב

"( א"המגנ) ערך ניירות רשות של האינטרנט באתר יפורסם אשר מיידי דוח תגיש החברה

 שיעור על, למסחר החוב אגרות של רישומן לאחר 8הרביעי המסחר מיום יאוחר לא

 .הרלוונטית החוב אגרות סדרת בגין שנוצר הניכיון

 הערך לניירות אחר ערך לייחס החברה תידרש מוסמכת רשות דרישת פי שעל במקרה

 האינטרנט באתר יפורסם אשר מיידי דוח החברה תגיש, כאמור שיוצעו ביחידות שיכללו

 במקור מס ינכו הבורסה חברי. כאמור דרישה על( א"המגנ) ערך ניירות רשות של

 לגבי למעט, במקור לנכות חייבים הם אותם המס תשלומי את החוב אגרות מתשלומי

, החוב אגרות קרן פרעון במועדי. לדין בהתאם כאמור במקור מס מניכוי הפטורים גופים

 .ולהלן לעיל כמפורט, יהיו אם, הניכיון דמי בגין במקור מס הבורסה חברי ינכו

 הרחבת סדרההנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת  .1.10.1

רואים בדמי הניכיון בגין אגרות החוב ריבית לפקודה ( 1)2בהתאם להוראות סעיף 

החייבת במס, ולגביה יחולו כללי ניכוי מס במקור במועד הפדיון. ככלל שיעור הניכיון 

ייקבע כהפרש בין הערך ההתחייבותי של אגרות החוב לבין התמורה שתתקבל ככל 

הצעה אינן ה( המוצעות לציבור על פי דוח 'גהחוב )סדרה  שהפרש זה הינו חיובי. אגרות

 מונפקות בניכיון.

, לכן קודם שהונפקהבמקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מסדרה 

במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה )לרבות העדר 

 מועד עד קרי) ת הסדרה הרלוונטיתניכיון, ככל שרלבנטי( תפנה החברה, לפני הרחב

מנת לקבל את אישורה כי -, לרשות המסים על(הנוספות החוב אגרות של בפועל ההקצאה

מהסדרה לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות החוב 

באותה שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים הרלוונטית 

"(. במקרה של קבלת שיעור הניכיון המשוקללסדרה, ככל שיהיו )להלן בסעיף זה: "

הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל לאחר אישור כאמור, החברה תחשב 

בהתאם לאותו אישור. לאחר הרחבת הסדרה תגיש מהסדרה הרלוונטית אגרות החוב 

בו  האינטרנט של רשות ניירות ערך )המגנ"א(אשר יפורסם באתר החברה דוח מיידי 

מס במועדי הפדיון של אגרות  וינוכהשיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה מהו תודיע 

לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. הרלוונטית החוב מהסדרה 

ם לא יתקבל במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. בא

                                                        
 הנעילה למחיר בהתאם) שוויין לממוצע בהתאם תקבע חדשים ערך מניירות ההנפקה תמורת  7

 .ערך ניירות באותם אחד מסחר יום בתום שיוצעו הערך מניירות אחד כל של( בבורסה
 ערך ניירות רשות של האינטרנט באתר יפורסם אשר מיידי דוח תגיש החברה חדשים ערך ניירות בגין 8

 .למסחר החוב איגרות של רישומן לאחר השני המסחר מיום יאוחר לא"( א"המגנ)
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 חוב אגרות סדרת כל לגבי הניכיון מדמי במקור מס ינוכהאישור כאמור מרשות המסים, 

תגיש  זה במקרה. זו סדרה בגין שנוצר יותר הגבוה הניכיון לשיעור בהתאם הרלוונטיות

שנקבע לגבי על  שיעור הניכיוןאת הרחבת הסדרה בו תודיע לאחר החברה דיווח מיידי 

 תר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. בעת פדיון הסדרהויחולו כל יהסדרה 

 בהתאם לשיעור שידווח כאמור.ינוכה מס במקור , הרלוונטית

 היה, שהיא סיבה מכל, להמרה החוב אגרות או החוב אגרות סדרת הרחבת של מקרה לבכ

 מהסדרה להמרה החוב אגרות או חוב אגרות הנפקת במסגרת שייקבע הניכיון ושיעור

 העדר לרבות) הסדרה הרחבת ערב הסדרה של הניכיון משיעור גבוה יהיה, הרלוונטית

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון  ינוכהיתכנו מקרים בהם  (,ניכיון

דמי הניכיון הסדרה )להלן: " הרחבתשנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה טרם 

"(, וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד העודפים

 משוקלל ניכיון שיעור לקביעת כאמור אישור, כי נדגיש. לאו אם ובין הרלוונטית לסדרה

 אותה של, שתתרחש ככל, עתידית הנפקה לכל פעמי חד באופן ניתן, המיסים רשות מאת

 .ח"אג סדרת

 דיני מדינת ישראלהיבטי שליטה וניהול על פי  .1.10.7

, החבות כלומר, פרסונליעל בסיס  ינה, חבות המס הבישראל נהוגהעל פי שיטת המס ה

 פי על. בפקודהלכל מי שמוגדר כ"תושב ישראל", כהגדרת מונח זה  תקוםבמס בישראל 

 הוא( 1: )מאלה אחד בו התקיים אם" ישראל"תושב כ יוגדר אדם בני חבר הפקודה

יטה על עסקיו וניהולם מופעלים בישראל. ככל שהשליטה ( השל2. )בישראל התאגד

והניהול מופעלים מישראל, חברה תוגדר כחברה תושבת ישראל אף אם היא לא התאגדה 

על הפעלת השליטה  תקפידבשליטה זרה באופן מלא ובכל מקרה  הינהבישראל. החברה 

ניין הוראות " לעישראל"תושבת כלהיחשב  צפויהלא  היא ולכןוהניהול מחוץ לישראל 

הכנסה עסקית  כל לה תהא ולאהפקודה. כמו כן, החברה לא תבצע כל פעילות בישראל 

 .הוראות הפקודה לענייןבישראל  שמקורה

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות -לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי עלהכללי התיאור 

, לפנות לייעוץ דוח ההצעהפי -הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על

 .מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות-מקצועי על

ם שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס הכנסה, טרם בשל השינויים המהותיי

התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן 

יישומן. יתרה מזאת, ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן 

ין הסדרי המס שקיבלה יות לענלצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים האמורים, לרב

 החברה.

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות 

משקף את הוראות מובהר כי האמור לעיל  .דוח ההצעהבניירות הערך המוצעים על פי בהשקעה 

לתוצאות  , ואלה עשויות להשתנות ולהובילדוח ההצעה הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד

אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות בנוסף יש להדגיש, כי האמור לעיל  שונות.
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; לפיכך, התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ בדוח ההצעההחוק הנזכרות 

ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש -אינדיבידואלי על

מנת להבהיר את תוצאות המס -, לפנות לייעוץ מקצועי עלדוח ההצעהפי -ערך על לרכוש ניירות

 .אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות
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 'ג נספח 
 

  הסכמת חברת הדירוג להכללת דוח הדירוג בדוח הצעת המדף
 
 
 



 
 

 

09.01.2018 

 

 לכבוד

MDG Real Estate Global Limited 

 

 שלום רב,

 

 צירוף דו"ח פעולת דירוג לדוח הצעת מדף הנדון: 

 

מיום פעולת הדירוג ואת דוח  20.11.2017מיום  פעולת הדירוג בהמשך לפנייתכם, הננו לאשר לכם לצרף את דוח

, ללא םבמלוא פויצור ם)להלן: "החברה"(,  ובלבד שה MDG Real Estate Global Limitedל ושבוצע 09.01.2018

( 'גבדרך של הפניה לדו"ח הצעת מדף להנפקת אגרות חוב )סדרה  , לרבותהשמטות ו/או שינויים, ואתם רשאים לצרפו

 . 2018 ינוארשל החברה, אשר צפוי להתפרסם בחודש 

 

, אנו מאשרים בזאת לגורם 2003-בנוסף, בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני(, התשס"ג

המוסמך לכך מטעם החברה המנפיקה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות ערך על אישור צירוף זה ועל דו"ח פעולת 

 הדירוג המצוין לעיל.

 

בכתב, טרם פרסום דוח הצעת המדף דלעיל,  כי נוסחו  של דוח הצעת המדף שהתפרסם הנכם נדרשים לאשר למידרוג 

 זהה לנוסח שנמסר למידרוג במסגרת תהליך הדירוג.

 

יום ממועד מכתבנו זה, ואין לכלול ו/או לצרף את דו"ח  60הדירוג כאמור הינה בתוקף למשך  חותהסכמתנו לצירוף דו

 ועד זה, ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.פעולת הדירוג לדוח הצעת המדף לאחר מ

 

 

 

 בכבוד רב,

 

 , סמנכ"לרן גולדשטיין

 נדל"ןראש תחום 
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