טיוטה מס'  1לציבור )טיוטה מס'  2מיום  10באפריל  2018לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע"מ( .יובהר כי טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות ערך לציבור ,ואין לרכוש או להתחייב לרכוש
ניירות ערך על פי טיוטה זו .ייתכנו שינויים בפרטים שנכללים בטיוטה זו.
טיוטה מס'  2לציבור מיום  29באפריל  2018וטיוטה לרשות ניירות ערך ולבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )"בורסה"(.
בטיוטה זו נכללים כל הפרטים הנדרשים לצורך מתן היתר לפרסום התשקיף )אלא לפי כל דרישה ,ככל שתהא ,של רשות ניירות ערך או הבורסה( .ככל
שיהיו שינויים בתשקיף שיפורסם לאחר קבלת היתר רשות ניירות ערך ואישור הבורסה ,אם וככל שיתקבלו ,השינויים האמורים יהיו זניחים בלבד לעומת
טיוטה זו או שינויים שניתן לכלול אותם בהודעה משלימה כהגדרתה בתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז .2007 -בהתאם
לתקנות 2א ו2-ב לתקנות ניירות ערך )תקופה להגשת הזמנות לניירות ערך המוצעים בתשקיף( ,התשס"ו ,2005 -התקופה להגשת הזמנות תתחיל לא לפני
מועד פרסום התשקיף ולא יאוחר מ 45 -יום מיום פרסומו ובלבד שעברו  5ימי עסקים ממועד פרסומה של הטיוטה האחרונה או מועד מוקדם יותר כפי
שייקבע על ידי הרשות בהתאם לסמכותה על פי סעיף )24ג( לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968 -
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חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים
)"החברה"(
תשקיף להשלמה ותשקיף מדף
של
]__[ 700,000,000ש״ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה א'( של החברה ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת .לתיאור איגרות החוב )סדרה
א'( ותנאיהן  -ראו סעיף  2לשטר הנאמנות לאיגרות החוב )סדרה א'( המצורף כנספח א לתשקיף זה )להלן" :שטר הנאמנות'" ו" -התשקיף",
בהתאמה( .לתיאור פרטי ההצעה ואופן הצעת איגרות החוב )סדרה א'(  -ראו סעיף  2.2לתשקיף.
איגרות החוב )סדרה א'( מוצעות לציבור ,בהצעה אחידה ,בערכן הנקוב באמצעות ]__[ 700,000יחידות ,כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו
כדלקמן:
 1,000איגרות חוב )סדרה א'(
------------------------------סה״כ מחיר ליחידה

במחיר  1ש״ח לאיגרת חוב
--------------------------- 1,000ש׳׳ח

איגרות החוב )סדרה א'( )להלן" :אגרות החוב" או "ניירות הערך המוצעים"( מוצעות לציבור בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בפרק ב' לתקנות
ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,התשס"ז .2007 -לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה אשר במסגרתה יושלמו
הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים לעדכון בתשקיף זה ,בהתאם לסעיף )16א (2)(1לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח 1968-
)להלן" :חוק ניירות ערך"( ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז) 2007 -להלן" :תקנות הודעה משלימה"( לרבות פרטים
אודות התקשרות מוקדמת של החברה עם משקיעים מסווגים ואודות שינויים ,ככל שיהיו ,בכמות ,בשיעור הריבית ובמחיר איגרות החוב .אם
בהודעה המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א) (1עד ) (3לתקנות הודעה משלימה ,תתחיל התקופה להגשת
הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה ,לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה ,ותסתיים לא לפני תום
שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה ולא יאוחר מ 75-ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ45 -
ימים מתחילת התקופה להגשת הזמנות ,לפי המוקדם .עם פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד מתשקיף זה .לפרטים נוספים
אודות ההודעה המשלימה ,ראו סעיף  2.4.8לתשקיף.
איגרות החוב מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית שתישאנה איגרות החוב .שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא
יעלה על שיעור של ]__ 3.9%[%לשנה או על שיעור אחר שיקבע במסגרת ההודעה המשלימה .המכרז כאמור לציבור ייערך ביום ובשעה כפי שייקבע
בהודעה המשלימה.
החברה תציין בהודעה המשלימה אם היא תוכל לבצע הקצאה נוספת של יחידות למשקיעים מסווגים ו/או הקצאה נוספת של יחידות לכלל
המזמינים.
ההצעה על פי תשקיף זה היא הצעה ראשונה לציבור של ניירות ערך של החברה.
בין החברה לבין בעל השליטה וחברת האם )כהגדרת מונחים אלה בפרק  ,7ולהלן ,ביחד" :בעלי השליטה"( לא קיים הסכם לתיחום פעילות בנוגע
לפעילותה של החברה.
בין החברה לבין בעלי השליטה מתקיימות עסקאות .לפרטים אודות עסקאות אלו ראו סעיף  9.2לתשקיף.
אגרות החוב לא תהיינה צמודות )קרן וריבית(.

אגרות החוב מדורגות בדירוג מקדמי של ]__[  ilAAעל ידי ]__[סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ ,כמפורט בדוח הדירוג המצורף כנספח ב' לתשקיף .אלא
אם יתקבל אישור מחברת הדירוג להנפקת היקף אגרות חוב גבוה יותר ,סך כל אגרות החוב שתונפקנה על פי התשקיף וההודעה המשלימה כולל
הקצאות נוספות שתוצענה ,ככל שתוצענה ,לא יעלה על סך של  700,000,000ש"ח ערך נקוב.
איגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד כלשהו למעט שעבוד שלילי.
לפרטים בדבר אפשרות לפדיון מוקדם של איגרות החוב ,ראו סעיף ] [7לשטר הנאמנות .לפרטים אודות מגבלות שנטלה על עצמה החברה בקשר עם
חלוקת דיבידנד ,ראו סעיף ] [6.4לשטר הנאמנות.
גורם הסיכון הקשור לפעילות החברה ,שלהערכת הנהלת החברה ,נכון למועד התשקיף הינו בעל השפעה גדולה על עסקי החברה הוא :קריסת שוק
הנדל"ן .לפרטים אודות גורמי הסיכון העיקריים הקשורים בפעילות החברה ומידת השפעתם על עסקיה בכללותם ,בהתאם להערכת החברה ,ראו
סעיף ] [7.22לתשקיף.

מאז מועד הקמתה של החברה )כמפורט להלן( ועד למועד פרסום התשקיף ,לחברה לא הייתה כל פעילות) Silverstein Holdco I LLC .תאגיד מסוג
 LLCהמאוגד במדינת דלאוור ואשר מחזיק במלוא ההון המונפק של החברה( )להלן" :חברת האם"( התחייבה ,כי קודם לרישום למסחר בבורסה
לניירות ערך בתל-אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( של אגרות החוב המוצעות לציבור על פי התשקיף ,ובכפוף להתקיימות דרישות הסף לרישום
למסחר בבורסה של אגרות החוב ,כמפורט בסעיף  2.3לתשקיף ,חברת האם תעביר לחברה את מלוא החזקותיה בתאגידים שיחזיקו ,במישרין
ובשרשור ,בזכויות בתשעה ) (9נכסי נדל"ן הממוקמים ברובע מנהטן שבניו יורק ,ארה"ב )להלן :״הזכויות המועברות" או "התאגידים המועברים״,
לפי העניין( ,והכל כמפורט בתשקיף זה להלן .כנגד העברת הזכויות המועברות תנפיק החברה לחברת האם  100מניות רגילות של החברה .כל
הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה אחת .כמו כן ,העברת הזכויות המועברות אינה מותנית בתנאים מתלים והיא תיכנס לתוקף בכפוף
להתקיימות דרישות הסף לרישום למסחר של אגרות החוב ועובר למועד רישומן למסחר כאמור לעיל .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.1.6לתשקיף.
רישומן למסחר של איגרות החוב כפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר של איגרות החוב על פי התשקיף ומותנה בקיום פיזור מזערי של
החזקות ציבור ,בקיום שווי החזקות ציבור מינימלי כמפורט בסעיף  2.3.3לתשקיף וכן בקבלת אישור היועצים המשפטיים של החברה בארה"ב כי
הזכויות המועברות הועברו לחברה )"אישור היועצים המשפטיים בארה"ב"( תוך  14ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי רכז ההנפקה )ראו
סעיף  2.3.3לתשקיף( .החברה תפרסם דוח מיידי בסמוך לאחר קבלת אישור היועצים המשפטיים בארה"ב ,המהווה חלק מתשקיף זה .העברת
הזכויות המועברות לחברה תעשה  .AS ISאם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כאמור לעיל או לא התקבל אישור היועצים המשפטיים
בארה"ב ,אזי תתבטל הנפקת אגרות החוב ,הן לא תירשמנה למסחר בבורסה ,לא ייגבו כספים מהמזמינים ואגרות החוב לא תוקצינה למזמינים
והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי.
תשקיף זה מהווה גם תשקיף מדף ,אשר מכוחו יכול ויוצעו ,ביחד או לחוד ,אגרות חוב ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך
מסחריים ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך ,באמצעות דוחות הצעת מדף שבהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים לאותה הצעה ,לרבות
פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה כפי שיהיו באותה עת )להלן:
"תשקיף מדף"(.
החברה התאגדה ביום  12בפברואר  ,2018כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות  .BVI Business Companies Act, 2004על החברה יחולו
הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו החלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ונסחרות בבורסה בישראל .החברה תדווח בהתאם
להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך ותקנותיו ,כל עוד יחולו לגביה הוראות חוק ניירות ערך .כמו כן ,הואיל ותעודות התחייבות )לא
המירות( של החברה מוצעות לציבור בישראל על פי התשקיף ותירשמנה למסחר בבורסה ,בהתאם לדין הישראלי ,יחולו כאמור לעיל על החברה
הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך וכפועל יוצא יחולו עליה הוראות שונות של חוק החברות ,תשנ״ט) 1999-להלן" :חוק החברות"( )ובכלל זה
הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים ,מבקר פנים וועדת ביקורת( וההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה  1ודיני
איי הבתולה הבריטיים .יצוין ,כי לעניין דיני חדלות פירעון יחולו על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד ,ואילו הליכי מימוש נכסים יתבצעו
בהתאם לדיני ארה"ב.
על אף האמור לעיל ,יודגש כי שטר הנאמנות )סדרה א'( ונספחיו ,לרבות איגרות החוב )סדרה א'( ,כפופים להוראות הדין הישראלי .2בכל עניין
שלא נזכר בשטר הנאמנות או של סתירה בין הוראות הדין הישראלי לבין שטר הנאמנות ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי .בית
המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים בשטר הנאמנות על נספחיו יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו .לפרטים אודות
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תקנון החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך .יודגש כי בתקנון אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה
הבריטיים .מכח סעיף סמכות השיפוט בישראל שבפרק  5לתשקיף  -הכללת ההתחייבות התשקיפית לעניין תביעה נגזרת כמפורט בסעיף  5.1לתשקיף  -אינה
סותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
לעניין זה ,ראו סעיפים ] [33ו [34 -]-לשטר הנאמנות.

התחייבות החברה ,בעלי השליטה בחברה ונושאי המשרה המכהנים בחברה )בהווה ובעתיד( ,בין היתר ,שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי
איגרות החוב שתוגש לבית המשפט בישראל ,בהליך שהוגש נגד החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון בקשר
לחברה )ולרבות פירוק( ,ככל שתוגש; שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן לאיגרות
החוב ו/או על ידי מחזיקי איגרות החוב האמורות הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה ושלא להניע ביוזמתם
הליך של חדלות פירעון נגד החברה לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל; שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין
הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה )ולרבות פירוק( ושלא להעלות טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט
בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על ידי הנאמן לאיגרות החוב של החברה ,נגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת הנוגעים לעמידת
החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב האמורות של החברה ,ראו סעיף  5.1לתשקיף; לעניין זה יובהר כי התחייבות זו לא תחול על
התקשרויות של החברה עם צד שלישי ,הנלוות להתקשרויות חברות מוחזקות של החברה לרבות העמדת ערבויות על ידי החברה ,וכן לא תחול על
הסכמי גידור בהם תתקשר החברה עם צד שלישי ,אם וככל שתתקשר .לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ,בעלי השליטה
ונושאי המשרה )בהווה ובעתיד ,לפי העניין( ,הליך של חדלות פירעון ביחס לחברה שלא על פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים,
יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר .לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך כאמור ,החברה תעשה כמיטב יכולתה ותטען ל"פורום לא נאות" והכל
בכפוף לכל דין.
בהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין  Maples & Calderמאיי הבתולה הבריטיים )מדינת התאגדותה של החברה( :דיני איי הבתולה הבריטיים
ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראל ,את רישומם למסחר
ו/או את המסחר בהם בבורסה ,וניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות
כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה .לפרטים נוספים ,ראו חוות הדעת של משרד עורכי הדין האמור ותרגומה
לעברית ,המצ״ב בפרק  11לתשקיף .קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה ,תעביר
החברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור לעיל ,מאת עורכי דין מאיי הבתולה הבריטיים.
לפרטים אודות השלכות המיסוי הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי התשקיף ,בין היתר ,בשל תחולת דיני המס של איי הבתולה
הבריטיים ,דיני המס בארה״ב וכן דיני המס בישראל ראו סעיף  2.7לתשקיף.
נכון למועד התשקיף ,בעל השליטה בחברה ונושאי המשרה בחברה הם תושבי ו/או אזרחי ארה״ב ,יותר מ 50% -מנכסי החברה הינם בארה״ב
ועסקיה של החברה מנוהלים בארה״ב .לפיכך ,החברה מוגדרת ״domestic issuer״ כהגדרת המונח בסעיף  902ל) Regulation S -״ Regulation
S״( שהותקנה מכוח ה) United States Securities Act of 1933 -״Securities Act״(.
ההצעה לציבור על פי תשקיף זה ,נעשית בישראל בלבד ולתושבי ישראל בלבד ,בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים ולסדרים הנוהגים בה,
בעסקה מחוץ לגבולות המדינה )" ,("offshore transactionכהגדרתה ב Regulation S -שנקבעו בהתאם לSecurities Act United States of -
 "Regulation S") 1933ו "Securities Act" -בהתאמה( ולא יבוצעו מאמצי מכירה מכוונים בארה״ב )כהגדרתם ב (Regulation S-וזאת ,על
מנת לוודא עמידה בדרישות  ;Regulation Sכל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף זה ,ייחשב כמי שיצר כלפי החברה והמפיצים מצג
) (1כי הוא תושב ישראל (2) ,כי אינו נמנה עם קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב (3) ,כי אינו רוכש את ניירות הערך עבור אדם הנמנה עם קבוצה
המזוהה כאזרחי ארה"ב או עבור כל אדם השוהה בארה"ב (4) ,כי לא שהה בארה״ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי )(5
אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם כוונה לבצע הפצה ) (distributionבארה״ב.
על תשקיף זה ועל הצעת ניירות הערך על פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף זה ,בהצעת ניירות הערך על פיו וברכישתם ,יחולו דיני מדינת
ישראל בלבד .סמכות השיפוט בכל עניין הקשור לתשקיף זה ולהצעת ניירות ערך על פיו מוקנית אך ורק לבתי המשפט המוסמכים בישראל .רוכשי
ניירות הערך שמוצעים על פי תשקיף זה ,בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים ,מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו.
תשקיף זה והמידע המובא בו לא נועד לשם הפצה בארה"ב .תשקיף זה אינו מהווה הצעה למכירה או שידול להצעה למכירה של ניירות ערך
בארה"ב .ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה לא נרשמו ולא יירשמו תחת ה Securities Act -או חוקי ניירות ערך של מדינה אחרת ממדינות
ארה"ב ,ואין להציעם או למכרם בתוך גבולות ארה"ב ללא רישום או פטור מתאים מרישום או בעסקה שאינה עומדת בדרישות הרישום של ה-
 .Securities Actתשקיף זה לא הועבר ,או נסקר או אושר בידי רשות ניירות ערך האמריקאית )( U.S. Securities and Exchange Commission
ולא תבוצע כל הצעה לציבור של ניירות ערך בארה"ב .ניתן להציע או למכור ניירות ערך באמצעות תשקיף זה ,בישראל בלבד בעסקה מחוץ למדינה
בהתאם ל Regulation S -תחת ה Securities Act-ואין להציע ניירות ערך כאמור בתוך ארה"ב או לאדם הנמנה על קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב
מחוץ לארה"ב .קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה ,תעביר החברה לבורסה חוות דעת
בעניינים כאמור לעיל ,מאת עורכי דין מארצות הברית.
החברה המציאה לבורסה חוות דעת של משרד עורכי דין אמריקאי ,לפיה ,כפוף להנחות ,להסתייגויות ולמגבלות הקבועות בחוות הדעת ,לא נדרש
רישום של ניירות הערך המוצעים או נמכרים על-פי תשקיף זה תחת ה  Securities Act -לצורך הצעה או מכירת ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה באופן המפורט בתשקיף זה ,ניירות ערך שמוצעים על פי תשקיף זה יהיו ניתנים למכירה חוזרת בבורסה בהתאם להוראה  904של
.Regulation S

סך כל ההוצאות הכרוכות בהנפקת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יפורטו במסגרת ההודעה המשלימה.
הנאמן לאיגרות החוב )סדרה א'( :משמרת – חברה לשירותי נאמנות בע"מ )להלן :״הנאמן״(.
חתם מתמחר :לידר הנפקות ) (1993בע"מ )להלן" :החתם המתמחר"( .הנפקת איגרות החוב על פי התשקיף ,אינן מובטחות בהתחייבות חיתומית.
עם זאת ,החתם המתמחר מיועד לשמש כחתם מתמחר )כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות ערך( להצעות על פי תשקיף זה ,המעורב בין היתר בקביעת
מבנה ההנפקה.
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א1-

פרק  - 1מבוא
1.1

כללי
החברה נתאגדה ביום  12בפברואר  ,2018באיי הבתולה הבריטיים ,כחברה פרטית מוגבלת
במניות בהתאם להוראות .BVI Business Companies Act ,2004
כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה המוצעים על-פי התשקיף ,יחולו על החברה
הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו ,אשר חלות על חברות שהתאגדו מחוץ
לישראל ואשר ניירות הערך שלהן רשומים למסחר בבורסה .לפיכך ,החברה תדווח בהתאם
להוראות הדיווח המתאימות על-פי חוק ניירות ערך ותקנותיו.
כמו כן ,על החברה יחולו הוראות סעיף 39א)א( לחוק ניירות ערך ,וכפועל יוצא מכך  -יחולו עליה
הוראות שונות של חוק החברות החלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה תעודות
התחייבות שלה לציבור בישראל ,ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים חיצוניים ,מבקר
פנים וועדת ביקורת ,הכול בהתאם למפורט בתוספת הרביעית )חלק ב'( לחוק ניירות ערך.
ההוראות הללו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה 1ודיני איי הבתולה
הבריטיים החלים על החברה.
לפרטים אודות הדין החל על שטר הנאמנות ואיגרות החוב שיונפקו על-פי תשקיף זה ,הדין
החל על החברה לעניין דיני חדלות פירעון ודיני חלוקה ,ולהתחייבויות החברה ,בעלי השליטה
בה ונושאי משרה בה לרבות בקשר עם הנושאים האמורים ולכפיפות להוראות הדין החלות על
החברה ,ראו סעיף  5.1להלן.

1.2

היתרים ואישורים להצעה ראשונה של ניירות הערך על-פי תשקיף זה
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על-פי כל דין להצעת ניירות
הערך על-פי תשקיף זה ,להנפקתם ולפרסום התשקיף] .טרם התקבל[
אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים
על פי התשקיף.
הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה ,לפיו תנאי אגרות החוב )סדרה א'(
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות לפיו.
]טרם התקבל[
מתן אישור הבורסה לתשקיף כאמור ,אינו מהווה אישור לרישום למסחר של אגרות החוב )סדרה
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יצוין ,כי תקנון החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך ]התקנון החדש
יאומץ קודם לפרסום התשקיף[ .יודגש ,כי בתקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
מכוח סעיף סמכות השיפוט בישראל שבפרק  5להלן  -הכללת ההתחייבות התשקיפית לעניין תביעה נגזרת כמפורט
בסעיף  5.1להלן  -אינה סותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
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א׳( המוצעות לציבור מכוח תשקיף זה ,ורישומן למסחר יהיה כפוף לקבלת אישור הבורסה
לרישום למסחר כאמור על פי הודעה משלימה ,אשר תפורסם על-ידי החברה בהתאם להוראות
חוק ניירות ערך ותקנות הודעה משלימה )להלן :״הודעה משלימה״(.
הרישום למסחר של ניירות הערך המוצעים על פי ההודעההתשקיף וההודעה המשלימה ,מותנה
בקיום פיזור מזערי של החזקות הציבור בסדרת איגרות החוב כמפורט בסעיף  2.3.3.1להלן
ובקיום ,בקיום שווי החזקות ציבור מינימלי בסדרת איגרות החוב כמפורט בסעיף  2.3.3.2להלן.
וכן בקבלת אישור היועצים המשפטיים של החברה בארה"ב כי הזכויות המועברות הועברו
לחברה )"אישור היועצים המשפטיים בארה"ב"( תוך  14ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי
רכז ההנפקה )ראו סעיף  2.3.3לתשקיף( ,ובפרסום דיווח מיידי אודות העברת הזכויות המועברות
לחברה .אגרות החוב מדורגות בדירוג של ]__[ ilAAעל ידי ]__[,סטנדרט אנד פורס מעלות,
כמפורט בדוח הדירוג המצורף כנספח ב' לתשקיף ]טרם בוצע[.
אין לראות באישור האמור של הבורסה לתשקיף להשלמה אישור לפרטים המובאים בתשקיף
או למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של
ניירות הערך המוצעים בתשקיף להשלמה או על המחיר שבו הם מוצעים.
כמו כן ,אין לראות באישור הבורסה משום התחייבות למתן אישור לרישום בה למסחר של
אגרות החוב )סדרה א'( על-פי ההודעה המשלימה.
על אישור בקשה לרישום למסחר על-פי הודעה משלימה כאמור יחולו הוראות תקנון הבורסה
וההנחיות על-פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום למסחר כאמור ,לרבות בקשר
עם קיום פיזור מזערי באגרות החוב )סדרה א׳( וקיום דרישות שווי אחזקות הציבור באגרות
החוב )סדרה א׳( כאמור לעיל.
אישור הבורסה לרישום בה למסחר של אגרות החוב )סדרה א'( על-פי הודעה משלימה ,יינתן
לחברה )ככל שיינתן( טרם פרסומה של ההודעה המשלימה ביחס להנפקה מכוח תשקיף זה.
כל המפיצים יתחייבו שכל הצעה או מכירת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על ידי מי מטעמם
תבוצע בישראל בלבד וכי לא יוצעו או ימכרו ניירות ערך לאדם כלשהו בארה"ב או לכל אדם
הנמנה על קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב ,מחוץ לארצות הברית.
1.3

היתרים ואישורים הנוגעים לתשקיף המדף
החברה קיבלה את כל ההיתרים ,האישורים והרישיונות הדרושים על פי כל דין להצעת ניירות
הערך על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף ,להנפקתם ולפרסום תשקיף המדף.
]טרם התקבל[
אין בהיתר של רשות ניירות ערך לפרסם את התשקיף משום אימות הפרטים המובאים בו או
אישור מהימנותם או שלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים
על פי תשקיף המדף.
הצעת ניירות ערך לציבור על-פי תשקיף המדף כאמור בסעיף 23א)ו( לחוק ניירות ערך תיעשה על-
פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הצעת מדף של ניירות
ערך ,התשס"ו) 2005 -להלן" :תקנות הצעת מדף"( ואשר בו יושלמו הפרטים המיוחדים לאותה
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הצעה )להלן" :דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה"( .קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על
פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח תשקיף מדף זה ,תעביר החברה לבורסה חוות דעת
בעניינים כאמור להלן ,מאת עורכי דין מאיי הבתולה הבריטיים ומארצות הברית.
במסגרת דוח ההצעה יתחייבו כל המפיצים ,שכל הצעה או מכירת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם
או על ידי מי מטעמם תבוצע בישראל בלבד וכי לא יוצעו או ימכרו ניירות ערך לאדם כלשהו
בארה"ב או לכל אדם הנמנה על קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב ,מחוץ לארצות הברית.
הבורסה נתנה אישור עקרוני המתייחס לרישום למסחר של אגרות חוב ,כתבי אופציה הניתנים
למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים )להלן" :ניירות הערך"( אשר יוצעו על פי תשקיף
מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף )להלן" :האישור העקרוני"(] .טרם התקבל[
אין לראות באישור העקרוני של הבורסה אישור לפרטים המובאים בתשקיף המדף או
למהימנותם או לשלמותם ,ואין בו משום הבעת דעה על החברה או על טיבם של ניירות הערך
אשר יוצעו בתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף או על המחיר בו הם יוצעו בדוחות הצעת
המדף.
מתן האישור העקרוני אינו מהווה אישור לרישום ניירות הערך למסחר והרישום למסחר של
ניירות הערך אשר יוצעו על פי תשקיף מדף זה באמצעות דוחות הצעת מדף יהיה כפוף לקבלת
אישור לבקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף אשר יוגש בהתאם לחוק ניירות
ערך ותקנות הצעת מדף.
אין במתן האישור העקרוני משום התחייבות למתן אישור לרישום ניירות הערך למסחר על פי
דוח הצעת מדף .על אישור בקשה לרישום ניירות ערך למסחר על פי דוח הצעת מדף יחולו
הוראות תקנון הבורסה וההנחיות על פיו כפי שיהיו בתוקף בעת הגשת הבקשה לרישום על פי
דוח הצעת המדף.
בהתאם לחוות דעת של משרד עורכי דין  Maples & Calderמאיי הבתולה הבריטיים )מדינת
התאגדותה של החברה( ,2אשר הוגשה לבורסה :דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות
של החברה אינם מגבילים או מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור
בישראל ,את רישומם למסחר ו/או את המסחר בהם בבורסה ,וניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן
תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה .לפרטים נוספים ,ראו גם חוות
הדעת של משרד עורכי דין  Maples & Calderבעניין זה ותרגומה לעברית המצורפת לתשקיף
בפרק  11לתשקיף .קודם לביצוע הצעה של נייר ערך כלשהו על פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו
מכוח תשקיף מדף זה ,תעביר החברה לבורסה חוות דעת בעניינים כאמור להלן ,מאת עורכי דין
מאיי הבתולה הבריטיים.
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יודגש כי מכתב זה אינו בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף )17ב() (3לחוק ניירות ערך.
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החברה הינה ״מנפיק חוץ״ כמשמעו בתקנות ניירות ערך )דוחות כספיים שנתיים( ,התש״ע2010-
)להלן" :תקנות דוחות כספיים"( ולפיכך חלות עליה הוראות תקנה  5לתקנות דוחות כספיים,
לרבות לעניין הקלות במתכונת הדיווח של החברה.
ההצעה לציבור מכוח תשקיף זה ,ככל שתעשה ,תעשה בישראל בלבד לתושבי ישראל בלבד,
בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים ולסדרים הנוהגים בה ,בעסקה מחוץ לגבולות המדינה
)" ,("offshore transactionכהגדרתה ב Regulation S -שנקבעו בהתאם לUnited States -
 "Regulation S") Securities Act of 1933ו "Securities Act" -בהתאמה( ולא יבוצעו
מאמצי מכירה מכוונים )" ,"Direct Selling Effortsכמשמעותם בהוראות החוק( בארה"ב
וזאת ,על מנת לוודא עמידה בהוראות .Regulation S
כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על-פי תשקיף זה ייחשב כמי שיצר כלפי החברה
והמפיצים מצג כי הוא תושב ישראל אשר לא שהה בארה"ב בעת שהבקשה לרכישת ניירות
הערך המוצעים הוגשה ,כי אינו נמנה עם קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב ,כי אינו רוכש את
ניירות הערך המוצעים עבור אדם הנמנה עם קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב ,או עבור אדם
השוהה בארה"ב וכי הוא אינו רוכש את ניירות הערך המוצעים תוך כוונה לבצע "הפצה"
) (distributionבארה"ב .כמו כן ,כל המפיצים )כהגדרתם בתשקיף זה ובהודעה המשלימה(
התחייבו ,שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על-ידי מי מטעמם ,תבוצע בישראל
בלבד לתושבי ישראל בלבד ,בהתאם לדרישות הדין בישראל ולנהלים ולסדרים הנוהגים בה,
ולא בארה"ב או לאדם הנמנה עם קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב .כן התחייבו המפיצים כי לא
יבצעו מאמצי מכירה מכוונים )כהגדרתם ב (Regulation S-בארה"ב ,ביחס להצעת ניירות
הערך ,וכי ההצעה אינה חלק מתוכנית להתחמק מדרישות הרישום תחת ה.Securities Act -
על תשקיף זה ועל הצעת ניירות הערך על-פיו ורכישתם וכל הנובע ו/או הקשור בתשקיף זה,
בהצעת ניירות הערך על-פיו וברכישתם ,יחולו דיני מדינת ישראל .סמכות השיפוט בכל עניין
הקשור לתשקיף זה ולהצעת ניירות הערך על-פיו מוקנית לבתי המשפט המוסמכים בישראל.
רוכשי ניירות הערך שמוצעים על-פי תשקיף זה ,בהסכמתם לרכוש את ניירות הערך האמורים,
מקבלים על עצמם סמכות שיפוט בלעדית זו וברירת דין זו .בהתאם להוראה  904ל-
 ,Regulation Sניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ניתנים למכירה חוזרת בבורסהבישראל על-ידי כל אדם )למעט על-ידי החברה ,מפיץ ,או גופים הקשורים למי מהם או כל
אדם הפועל בשם האנשים האמורים( ,כל עוד) :א( ההצעה או המכירה נעשית בעסקה מחוץ
למדינה )כהגדרתה ב) ,(Regulation S-ב( אין למוכר או למי שפועל מטעמו או לקונים בארה"ב
ידיעה כי הרכישה אורגנה מראש מול מוכר בארה"ב ; ו) -ג( אין ולא יבוצעו מאמצי מכירה
מכוונים )כהגדרתה ב  (Regulation S -בארה"ב על-ידי המוכר ,גוף קשור ,או כל אדם הפועל
בשמם .מכירה חוזרת על-ידי נושא משרה או דירקטור בחברה או מפיץ ,שהוא גוף קשור
לחברה ,או מפיץ רק בשל היותו דירקטור או נושא משרה כאמור ,כפופים בנוסף למגבלה
הבאה :לא ישולמו להם עמלות מכירה ,עמלות או תגמול אחר ,מלבד עמלת הברוקרים
השגרתית והנהוגה המתקבלת על-ידי אדם המבצע עסקה כאמור כסוכן ,בקשר עם ההצעה או
המכירה של ניירות הערך האמורים לעיל.
אף אדם אינו מוסמך לנקוט בכל פעולה בארה"ב בקשר עם הצעתם או מכירתם של ניירות
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הערך שמוצעים על-פי תשקיף זה.
תשקיף זה והמידע המובא להלן לא נועד לשם הפצה בארה"ב .תשקיף זה אינו מהווה הצעה
למכירה או שידול להצעה למכירה של ניירות ערך בארה"ב או בכל סמכות שיפוט אחרת ,היכן
שהאמור אינו כדין .ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ,לא נרשמו ולא יירשמו תחת ה-
 Securities Actאו דיני ניירות הערך של מדינה ממדינות ארה"ב ואין להציעם או למכרם בתוך
גבולות ארה"ב ללא רישום או פטור מתאים מרישום ,או במסגרת עסקה שאינה עומדת
בדרישות הרישום של ה  .Securities Act -תשקיף זה לא הועבר ,או נסקר או אושר בידי
רשות ניירות ערך האמריקאית )  (U.S. Securities and Exchange Commissionולא תבוצע
כל הצעה לציבור של ניירות ערך בארה"ב .ניתן להציע או למכור ניירות ערך באמצעות תשקיף
זה ,בישראל בלבד בעסקה מחוץ למדינה בהתאם ל Regulation S -תחת הSecurities Act-
ואין להציע ניירות ערך כאמור בתוך ארה"ב או לאדם הנמנה על קבוצה המזוהה כאזרחי ארה"ב
מחוץ לארה"ב.
יש לקבל החלטה לרכוש את ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ,אך ורק בהסתמך על
המידע הנכלל בתשקיף זה .החברה לא התירה ולא תתיר לכל אדם או גוף אחר כלשהו למסור
מידע שונה מזה המפורט בתשקיף זה.
תשקיף זה אינו מהווה ולא יהווה הצעה של ניירות ערך בכל ארץ או מדינה אחרת למעט מדינת
ישראל.
החברה המציאה לבורסה חוות דעת של משרד עורכי דין אמריקאי ,לפיה ,בהתבסס על
ההנחות ,ההסתייגויות והמגבלות בחוות הדעת ,לא נדרש רישום של ניירות הערך המוצעים או
נמכרים על-פי תשקיף זה תחת ה  Securities Act -לצורך הצעה או מכירת ניירות הערך
המוצעים על פי תשקיף זה באופן המפורט בתשקיף זה ,ניירות ערך שמוצעים על-פי תשקיף זה
יהיו ניתנים למכירה חוזרת בבורסה בהתאם להוראה  904של  Regulation Sשנזכרה לעיל.
על-פי תקנון והנחיות הבורסה ,הצעת ניירות ערך על-פי דוחות הצעת מדף שיפורסמו מכוח
תשקיף מדף זה תהיה מותנית בעמידת החברה בפטור מדרישות הרישום על-פי הSecurities -
 Actביחס לניירות הערך שיוצעו על-ידי החברה כאמור ,וזאת על-פי חוות דעת עורך דין
אמריקאי של החברה שתוגש לבורסה קודם למועד פרסומו של דוח הצעת המדף על-ידי
החברה ,לפיה אין מניעה לחברה לפי דיני ניירות ערך הפדראליים בארה"ב להציע לציבור
בישראל את ניירות הערך המוצעים בתשקיף זה לציבור בישראל ,לרשום אותם למסחר
בבורסה ,וניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק
במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני ניירות ערך הפדראליים בארה"ב ,בכפוף לכל
תנאי כפי שיחול על פי דיני ארה"ב .לא נדרש רישום של ניירות הערך המוצעים או נמכרים על-
פי תשקיף זה תחת ה  Securities Act -לצורך הצעה או מכירת ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה לציבור בישראל וניירות ערך שמוצעים על-פי תשקיף זה יהיו ניתנים למכירה חוזרת
בבורסה בהתאם להוראה  904של  Regulation Sשנזכרה לעיל.
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1.4

הון החברה
הון המניות המונפק והנפרע של החברה נכון למועד פרסום התשקיף
סוג המניות

3

מניות רגילות ללא ערך נקוב
)"המניות"(

הון רשום

הון מונפק ונפרע

50,000

100

לפרטים אודות הקצאת מניות החברה ל ) Silverstein Holdco I LLC -המחזיקה במלוא ההון
המונפק של החברה( כנגד העברת הזכויות המועברות )כהגדרתן בסעיף  7.1.6לתשקיף( לחברה,4
ראו סעיף  7.1.6לתשקיף.
1.5

הון עצמי פרופורמה של החברה ,5באלפי דולר ארה"ב
ליום
הון ופרמיה על המניות
יתרת רווח
סה"כ הון המיוחס לבעלי
מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה
סה"כ הון

31.12.2017
182,909
1,291,517

31.12.2016
202,179
1,210,974

1,474,426

1,413,153

657,304
2,131,733

647,517
2,060,670

לפרטים נוספים ראו הדוחות הכספיים המאוחדים )פרופורמה( של החברה ליום  31בדצמבר
 2016והדוחות הכספיים ביניים המאוחדים )פרופורמה( של החברה ליום  31בדצמבר 2017
המובאים בפרק  10לתשקיף ,ובפרט ביאור 1א לדוחות הכספיים האמורים בקשר עם ההנחות
ששימשו לעריכת הדוחות הכספיים פרופורמה.

3
4

5

אינן רשומות למסחר בבורסה.
יובהר ,כי העברת הנכסים המועברים לחברההזכויות המועברות אינה מהווה תנאי לרישום למסחר .לפרטים נוספים
בענייןמותנת בתנאים מתלים והיא תיכנס לתוקף בכפוף להצלחת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה ,ראו סעיףכמפורט
בסעיף  7.1.6לתשקיף.
תחת הנחת העברת כל הזכויות המועברות לחברה כמפורט בסעיף  7.1.6לתשקיף.
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פרק  - 2פרטי ההצעה
.2.1

ניירות הערך המוצעים לציבור
.2.1.1

אגרות החוב )סדרה א'(
]__[ 700,000,000ש״ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה א'( ,המוצעות לציבור
בתמורה לערכן הנקוב ,נושאות ריבית קבועה בשיעור שייקבע במכרז שתערוך
החברה על שיעור הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( בשיעור
ריבית קבוע שלא יעלה על שיעור הריבית המרבי כמשמעו בסעיף  ,2.1.1.4בכפוף
להתאמות כמפורט בסעיף  2.1.1.4להלן.
.2.1.1.1

אגרות חוב )סדרה א'( ,המוצעות לציבור בתמורה לערכן הנקוב,
רשומות על שם ,עומדות לפרעון ב  -ארבעה ) (4תשלומים שנתיים
שווים ביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2021עד ) 2024כולל(
באופן שכל אחד מהתשלומים על חשבון הקרן יהווה  25%מקרן ערכן
הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(.

.2.1.1.2

הריבית בגין אגרות החוב )סדרה א'( תשולם ביום  31בדצמבר 2018
ובימים  30ביוני ו  31 -בדצמבר של כל אחת מהשנים  2019עד 2024
)כולל( )תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  31בדצמבר 2018
ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר  ,2024ביחד עם
פירעון התשלום האחרון של קרן איגרות החוב( בעד התקופה של
שישה החודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום )״תקופת
הריבית״( .שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט
תקופת הריבית הראשונה כהגדרתה להלן( )קרי התקופה המתחילה
ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון
שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( תחושב כשיעור
הריבית השנתית חלקי שניים .תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31
בדצמבר  2018בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר
יום המכרז על אגרות החוב )סדרה א'( )ראו סעיף  2.4.3.3להלן(
והמסתיימת ביום  30בדצמבר ") 2018תקופת הריבית הראשונה"(,
מחושבת על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו
ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר  .2024אגרות החוב
)סדרה א׳( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית(.

.2.1.1.3

החברה תפרסם בדיווח מיידי את תוצאות המכרז )ראו סעיף 2.4.3.3
להלן( את שיעור הריבית השנתית שייקבע במכרז ,את שיעור הריבית
החצי שנתית ואת שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה.
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לפרטים נוספים אודות תשלומי הריבית והקרן ראו סעיף ] [2.2לשטר
הנאמנות )סדרה א'(.
.2.1.1.4

בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה א'(
ו/או כתוצאה מחריגה באמת מידה פיננסית ,כמפורט בסעיפים ][5.2
ו [5.3 -]-לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח א' לתשקיף )להלן" :שטר
הנאמנות סדרה א'"( ו/או לזכאות לריבית פיגורים )כהגדרתה בסעיף
])4א([( לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת הראשונה לשטר הנאמנות(
שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( לא יעלה על
]__[ %3.9%או שיעור אחר כפי שייקבע בהודעה המשלימה שתפרסם
החברה במסגרת התשקיף )להלן" :שיעור הריבית המירבי לסדרה
א'"(.

.2.1.1.5

.2.2

החברה תהא רשאית להעמיד ביוזמתה את אגרות החוב )סדרה א'(
לפדיון מוקדם כמפורט בסעיף ] [7לשטר הנאמנות סדרה א'.

אופן הצעת ניירות הערך לציבור
.2.2.1

אגרות החוב )סדרה א'(
אגרות החוב )סדרה א'( מוצעות לציבור ,בדרך של הצעה אחידה ,כאמור בתקנות
ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור( ,התשס"ז ) 2007 -להלן" :תקנות אופן
ההצעה"( ,בערכן הנקוב באמצעות ]__[ 700,000יחידות ,בדרך של מכרז על שיעור
הריבית השנתית שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( )להלן" :המכרז לסדרה א'"(,
כאשר הרכב כל יחידה ומחירה הינו כדלקמן:
 1,000ש"ח ע.נ אגרות חוב )סדרה א'( במחיר  1ש"ח לאגרת חוב )סדרה א'(
סה"כ מחיר ליחידה

 1,000ש"ח

אגרות החוב )סדרה א'( מוצעות לציבור בדרך של מכרז על שיעור הריבית השנתית
שתישאנה אגרות החוב )סדרה א'( .שיעור הריבית השנתית אשר ייקבע במכרז לא
יעלה על שיעור הריבית המירבי לסדרה א'.
אגרות החוב )סדרה א'( ,המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה
שתפורסם כמפורט להלן יקראו להלן" :אגרות החוב המוצעות".
המכרז לאגרות החוב ייפתח במועד ובזמן שיקבע בהודעה המשלימה )להלן" :יום
המכרז"(.
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,תפרסם החברה הודעה משלימה בהתאם לסעיף
)16א (2)(1לחוק ניירות ערך ,ולתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת
תשקיף( ,התשס"ז  2007 -בקשר עם הנפקתם של אגרות החוב המוצעות )להלן:
"הודעה משלימה" ו" -תקנות הודעה משלימה" ,לפי העניין( .במסגרת ההודעה
המשלימה ,יושלמו הפרטים החסרים בתשקיף זה ו/או יעודכנו הפרטים הניתנים
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לעדכון בתשקיף זה ,בהתאם להוראות התקנות האמורות .לפרטים אודות
ההודעה המשלימה ,ראו סעיף  2.4.8להלן.
.2.3

רישום למסחר בבורסה
.2.3.1

הבורסה נתנה את אישורה העקרוני לתשקיף להשלמה זה ,לפיו תנאי אגרות החוב
המוצעות בתשקיף להשלמה זה )יחדיו" :ניירות הערך המוצעים" או "אגרות
החוב המוצעות"( עומדים בתנאים הקבועים בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו
]טרם נתקבל[.

.2.3.2

לפני פרסום ההודעה המשלימה תפנה החברה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר
את אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף להשלמה זה וההודעה המשלימה
שתפורסם בהמשך .בכפוף לקבלת אישור הבורסה לרישום למסחר כאמור לעיל,
תפנה החברה בבקשה לרשום בה את ניירות הערך למסחר תוך  3ימי עסקים
לאחר מועד המכרז .אישור הבורסה כאמור כפוף לעמידה בדרישות הבורסה ביחס
לאגרות החוב המוצעות כמפורט בסעיפים  2.3.3.1עד  2.3.3.3להלן .היה ואגרות
החוב המוצעות לא תירשמנה למסחר ,תוחזר תמורת ההנפקה למזמינים ,בצירוף
הפירות שנצברו ,אם וככל שנצברו ,בניכוי מס כדין )אם יחול(.

.2.3.3

רישומן למסחר של אגרות החוב המוצעות מותנה בקיום דרישות תקנון והנחיות
הבורסה )"הרישום למסחר"( .כמו כן ,הרישום למסחר מותנה גם בהעברת
הזכויות בחברות המועברות ,כהגדרתן בסעיף  7.1.6להלן ,לחברה ובפרסום דוח
מיידי של החברה אודות העברת החברותהזכויות המועברות לחברה וקבלת
אישור היועצים המשפטיים של החברה בארה"ב )הכולל את אישורו של החתם
המתמחר לחברה בדבר קבלת אישור היועצים המשפטיים בארה"ב לשביעות
רצונו( ,כי הזכויות בחברות המועברות הועברו לחברה )"אישור היועצים
המשפטיים בארה"ב" ו"-היועצים המשפטיים בארה"ב" ,לפי העניין(.
העברת הזכויות המועברות תעשה  .AS-ISהדוח המיידי כאמור אודות העברת
הזכויות המועברות יהוו חלק מתשקיף זה.
יובהר ,כי החברה תראה בקבלת תמורת ההנפקה על ידי רכז ההנפקה כאילו
התקבלה אצלה.
.2.3.3.1

בהתאם להנחיות הבורסה ,הפיזור המזערי של אחזקות הציבור
הנדרש לצורך רישומן למסחר של אגרות החוב המוצעות הינו 35
מחזיקים לפחות ,כשכל אחד מחזיק בשווי החזקות מזערי של
 200,000ש״ח לפחות )כשלעניין זה ״מחזיק״ ייחשב  -מחזיק אחד
ששווי החזקותיו עולה על שווי ההחזקה המזערי למחזיק כאמור או
מחזיק ביחד עם אחרים ששווי החזקותיהם במשותף עולה על שווי
ההחזקה המזערי למחזיק כאמור(.

.2.3.3.2

שווי אחזקות הציבור בסדרת אגרות החוב המוצעות לאחר הרישום
למסחר לא יפחת מ  36 -מליון ש"ח.
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.2.3.3.3

ביום ]__[ 22,באפריל ,הודיעה ]__[מעלות סטנדרט אנד פורס בע"מ על
מתן דירוג מקדמי של ]__[ ilAAלהנפקת אגרות חוב )סדרה א'(,
בהיקף כולל של עד ]__[ 700מיליון ש"ח ערך נקוב )"דוח הדירוג"(.
לפיכך ,החברה אינה נדרשת לעמידה בקריטריון ההון העצמי ]טרם
נתקבל[ .לדוח הדירוג ופרטים אודות הדירוג כאמור ,ראו נספח ב'
המצ"ב לתשקיף] .דוח הדירוג טרם צורף[

.2.3.3.4

אם יתברר כי לא התקיימו דרישות הבורסה כמפורט בסעיפים 2.3.3.1
עד  2.3.3.3לעיל או לא יתקבל אישור היועצים המשפטיים בארה"ב,
תוך  14ימי עסקים ממועד קבלת הכספים בידי רכז ההנפקה ,אזי
תתבטל הנפקת אגרות החוב המוצעות ,הן לא תירשמנה למסחר
בבורסה ,הכספים שהתקבלו בידי רכז ההנפקה יושבו למזמינים
וניירות הערך לא יוקצו למזמינים והחברה תודיע על כך בדיווח מיידי.

.2.3.3.5

.2.4

שווי החזקות הציבור של אגרות החוב יהיה לפחות  200מיליון ש"ח
ולכן החברה אינה נדרשת לעמוד בדרישות הון עצמי מינימלי.

ההצעה לציבור
.2.4.1

התקופה להגשת הזמנות ליחידות
לאחר קבלת ההתחייבויות המוקדמות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה מהמשקיעים המסווגים )ככל שיתקבלו( ,תפרסם החברה הודעה
משלימה בה יפורסם המועד להגשת הזמנות מטעם הציבור ,לרכישת ניירות הערך
המוצעים על פי תשקיף זה .בכל מקרה לא יחול המועד להגשת הזמנות מטעם
הציבור לרכישת ניירות הערך המוצעים ,בטרם חלפו חמישה ) (5ימי עסקים
מתאריך פרסום התשקיף להשלמה .התקופה להגשת הזמנות ,לרכישת ניירות ערך
המוצעים על פי תשקיף זה תסתיים בשעה שתקבע לכך בהודעה המשלימה ,לא
לפני תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה
המשלימה )"יום המכרז"" ,תחילת התקופה להגשת הזמנות" ו" -מועד סגירת
רשימות החתימות" ,לפי העניין(.
לעניין "יום המכרז" או "תחילת התקופה להגשת הזמנות"  -ככל שבהודעה
המשלימה ישונו פרטים בשיעורים העולים על השיעורים הקבועים בתקנה 1א)(1
עד ) (3לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז ,2007 -
תתחיל התקופה להגשת הזמנות לרכישת ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה
לא לפני חלוף שני ימי מסחר ממועד פרסום ההודעה המשלימה ,ותסתיים לא לפני
תום שבע שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה
המשלימה.
בעלי העניין בחברה אינם רשאים להשתתף במכרז ולהגיש הזמנות.

.2.4.2

הגשת בקשות
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.2.4.2.1

בקשות לרכישת יחידות במסגרת המכרז תוגשנה לחברה באמצעות
לידר שוקי הוןהנפקות ) (1993בע"מ )להלן :״רכז ההנפקה״( או
באמצעות סניפי בנקים או חברים אחרים בבורסה )להלן :״המורשים
לקבלת בקשות״( במועדים שיפורטו בהודעה המשלימה ,כאמור
בסעיף  2.4.8להלן על גבי טפסים שניתן להשיגם אצל המורשים
לקבלת בקשות.

.2.4.2.2

כל בקשה לרכישת יחידות במכרז שהוגשה למורשה לקבלת בקשות
ביום המכרז תחשב כמוגשת באותו יום אם תתקבל על ידי המורשה
לקבלת בקשות עד לשעה שתפורט בהודעה המשלימה) ,להלן" :המועד
האחרון להגשת בקשות"( ,ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת
הבקשות לידי רכז ההנפקה ותתקבל על ידי רכז ההנפקה עד למועד
שיפורט בהודעה המשלימה ,כאמור בסעיף  2.4.8להלן) .להלן:
"המועד האחרון למסירה לרכז"( .כל בקשה לרכישת יחידות במכרז
שהוגשה ישירות לרכז ההנפקה תחשב מוגשת באותו יום אם תתקבל
על ידי רכז ההנפקה עד לשעה שתפורט בהודעה המשלימהלמועד
האחרון להגשת בקשות.

.2.4.2.3

הבקשות תועברנה לרכז ההנפקה על ידי המורשים לקבלת בקשות
ביום המכרז ,עד לשעה שתפורט בהודעה המשלימה ,במעטפותלמועד
האחרון למסירה לרכז ,באמצעות כספת דיגיטלית או באמצעות
מעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד לחלוף המועד האחרון
להגשת בקשותלמסירה לרכז ,ותוכנסנה על ידי רכז ההנפקה לתיבה
סגורה ונעולה ביחד עם הבקשות אשר הוגשו ישירות לרכז ההנפקה.

.2.4.2.4

המורשים לקבלת בקשות יהיו אחראים וחייבים כלפי החברה וכלפי
רכז ההנפקה לתשלום מלוא התמורה שתגיע לחברה בגין בקשות
שהוגשו באמצעותם ואשר נענו ,במלואן או בחלקן.

.2.4.2.5

כל מזמין רשאי להגיש עד שלוש הצעות בשיעורי ריבית שונים ,אשר
לא יעלו על שיעור הריבית המירבי ,ובלבד ששיעור הריבית המוצע על
ידו יהיה נקוב באחוזים במרווחים של  0.0501%דהיינו ,ניתן יהיה
להגיש הצעות בשיעור הריבית המירבי ובשיעורים הנמוכים ממנו
במרווחים של  .0.05%01%בקשה שלא תנקוב במרווחים כאמור לעיל,
תעוגל למדרגה הקרובה ביותר כלפי מעלה.

.2.4.2.6

בקשה שלא נקבע בה שיעור ריבית כלשהו יראוה כבקשה בה נקבע
שיעור הריבית המירבי.

.2.4.2.7

ניתן להגיש בקשות לרכישת יחידות שלמות בלבד .בקשה שתוגש לגבי
חלק כלשהו של יחידה ,יראו אותה כבקשה המוגשת לגבי מספר
היחידות השלמות בלבד הנקוב בה ,וחלק כלשהו של יחידה הנקוב בה,
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יראו אותו כאילו לא נכלל בה מלכתחילה .בקשה שמספר היחידות
הנקוב בה פחות מיחידה אחת ,לא תתקבל.
.2.4.2.8

ההזמנות לרכישת היחידות במכרז הינן בלתי חוזרות .הגשת הבקשות
תיחשב כהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את ניירות הערך
שיוקצו לו כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,ולשלם
באמצעות רכז ההנפקה את המחיר המלא על פי תנאי תשקיף של
ניירות הערך שיוקצו לו עקב היענות על פי תנאי התשקיף לבקשתו.

.2.4.2.9

כל המפיצים התחייבו שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או על
ידי מי מטעמם תבוצע בישראל בלבד וכי לא יוצעו או ימכרו ניירות
ערך לאדם כלשהו בארה"ב או לכל אדם הנמנה על קבוצה המזוהה
כאזרחי ארה"ב ,מחוץ לארצות הברית.

.2.4.2.10

״מבקש״ או ״מזמין״ לענין זה  -לרבות בן משפחת הגר עימו וכן
משקיע מסווג המזמין יחידות על פי סעיף  2.4.6לתשקיף.

.2.4.3

הליכי המכרז ,פרסום תוצאותיו ותשלום התמורה
.2.4.3.1

ביום המכרז ,לאחר השעה שתפורט בהודעה המשלימה,המועד
האחרון למסירה לרכז ,תוצגנה ההזמנות שבכספת הדיגיטלית וכן
תיפתח התיבה וייפתחו המעטפות בנוכחות נציג החברה ,נציג רכז
ההנפקה ורואה חשבון ,אשר יפקח על קיום נאות של הליכי המכרז וכן
יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז ,כמפורט להלן.

.2.4.3.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז )להלן :״יום הסליקה״( ,עד
השעה  10:00בבוקר ,ימסור רכז ההנפקה למבקשים ,באמצעות
המורשים לקבלת בקשות אשר באמצעותם הוגשו הבקשות ,הודעה על
מידת ההיענות לבקשתם .ההודעה תכלול את שיעור הריבית שנקבע
במכרז ,את כמות היחידות שיוקצו למבקש ואת התמורה שעליו לשלם
עבורן .עם קבלת ההודעה באותו יום ,עד השעה  12:00בצהריים,
יעבירו המבקשים ,אשר בקשותיהם ליחידות נענו ,כולן או חלקן ,לרכז
ההנפקה ,באמצעות המורשים לקבלת בקשות את מלוא התמורה שיש
לשלמה עבור היחידות שבקשות לגביהן נענו.

.2.4.3.3

.2.4.4

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,תודיע החברה בדוח מיידי
לרשות ניירות ערך ולבורסה את תוצאות המכרז.

קביעת שיעור הריבית במכרז והקצאת היחידות
כל היחידות שבקשות לרכישתן תענינה ,תונפקנה בשיעור ריבית אחיד על אגרות
החוב ליחידה )להלן" :שיעור הריבית האחיד"( אשר יהיה שיעור הריבית הנמוך
ביותר אשר הבקשות ליחידות שנקבו בו כשיעור הריבית ביחד עם בקשות שנקבו
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בשיעורי ריבית נמוכים יותר ,יספיקו להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור על
פי תשקיף זה .הקצאת היחידות תיעשה כמפורט להלן:
.2.4.4.1

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות )לרבות היחידות
שבקשות לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף
 2.4.6להלן( שתתקבלנה יפחת מהמספר הכולל של היחידות המוצעות
לציבור  -תיעננה כל הבקשות במלואן בכפוף לעמידה בדרישות
הבורסה כאמור בסעיף  2.3.3לעיל .במקרה כזה ,שיעור הריבית
האחיד יהיה שיעור הריבית המירבי.

.2.4.4.2

היה והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות )לרבות היחידות
שבקשות לרכישתן התקבלו מהמשקיעים המסווגים כאמור בסעיף
 2.4.6להלן( שתתקבלנה יהיה שווה או יעלה על המספר הכולל של
היחידות המוצעות לציבור  -תונפקנה כל היחידות המוצעות לציבור
כדלקמן:
א.

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית גבוה משיעור הריבית האחיד -
לא תענינה.

ב.

בקשות הנוקבות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית האחיד
)להלן" :בקשות בשיעור ריבית הנמוך משיעור הריבית
האחיד"(  -תענינה במלואן.

ג.

בקשות )לא כולל בקשות שהתקבלו ממשקיעים מסווגים(
הנוקבות בשיעור ריבית השווה לשיעור הריבית האחיד )להלן:
"בקשות בשיעור הריבית האחיד"( תענינה באופן יחסי כך שכל
מזמין יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך
כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו
למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית הנמוך משיעור
הריבית האחיד ולאחר ההקצאה למשקיעים המסווגים בהתאם
לאמור בסעיף  2.4.6להלן ,יהיה שווה ליחס שבין מספר
היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד ,לבין סך כל היחידות
שבקשות לרכישתם בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה )לא
כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של
משקיעים מסווגים כאמור בסעיף  2.4.6להלן(.

.2.4.4.3

אם בעקבות ההקצאה כאמור בסעיף  2.4.4.2לעיל ,לא יושג פיזור
מזערי באגרות החוב כאמור בסעיף  2.3.3.1לעיל )להלן :״פיזור
מזערי״( ,אזי תבוטל עדיפות ההקצאה למשקיעים המסווגים האמורה
בסעיף  2.4.6להלן ,וכל הבקשות במכרז ,כולל הזמנות המשקיעים
המסווגים ,תענינה כדלקמן:
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א.

בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית
האחיד  -לא תענינה.

ב.

בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן היה נמוך משיעור הריבית
האחיד )להלן" :בקשות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית
האחיד"(  -תענינה במלואן.

ג.

בקשות )כולל בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים
בהתאם להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים
כאמור בסעיף  2.4.6להלן( ששיעור הריבית הנקוב בהן יהיה
שווה לשיעור הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל
מבקש יקבל מספר יחידות כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך
כל היחידות שיוותרו לחלוקה לאחר הפחתת היחידות שיוקצו
למבקשים שהגישו בקשות בשיעור ריבית נמוך משיעור הריבית
האחיד ,יהיה שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור
הריבית האחיד ,לבין סך כל היחידות שבקשות לרכישתם
בשיעור הריבית האחיד הוגשו לחברה )כולל יחידות שלרכישתן
התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור
בסעיף  2.4.6להלן(.

.2.4.4.4

אם על פי ההקצאה כאמור בסעיף  2.4.4.3לעיל ,לא יושג פיזור מזערי
באגרות החוב המוצעות כאמור בסעיף  2.3.3.1לעיל ,אזי תבוצע
ההקצאה כדלקמן:
בקשות ששיעור הריבית הנקוב בהן גבוה משיעור הריבית האחיד  -לא
תענינה.
בקשות )לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים בהתאם
להתחייבויות המוקדמות של משקיעים מסווגים כאמור בסעיף 2.4.6
להלן( ששיעור הריבית הנקוב בהן היה שווה ו/או נמוך משיעור
הריבית האחיד תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש יקבל מספר יחידות
כזה שהיחס בין מספר זה לבין סך כל היחידות המוצעות לציבור יהיה
שווה ליחס שבין מספר היחידות שביקש בשיעור הריבית האחיד ו/או
בשיעור ריבית הנמוך ממנו לבין סך כל היחידות שבקשות בשיעור
הריבית האחיד ו/או בשיעור ריבית הנמוך ממנו הוגשו לחברה )כולל
יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות מוקדמות של משקיעים
מסווגים כאמור בסעיף  2.4.6להלן(.

.2.4.4.5

אם גם בעקבות הקצאת יחידות כאמור בסעיף  2.4.4.4לעיל לא
יתקיים פיזור מזערי באגרות החוב המוצעות כאמור בסעיף 2.3.3.1
לעיל ,אזי תבוצע ההקצאה מחדש לצורך קביעת שיעור ריבית אחיד
חדש אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי ואשר יהיה שיעור
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הריבית הנמוך ביותר שבו ניתן יהיה להקצות את ניירות הערך
הכלולים ביחידות באופן שיתקיימו דרישות הפיזור המזערי כאמור
בסעיף  2.3.3.1לעיל ,ובלבד שלמבקש לא יוקצו יחידות במספר גבוה
מזה שהזמין או בשיעור ריבית נמוך יותר מזה שנקב בבקשתו )להלן:
"שיעור הריבית האחיד החדש"( .נקבע שיעור הריבית האחיד החדש
כאמור בסעיף זה ,תיעשה ההקצאה כאמור בסעיף  2.4.4.4לעיל
ובמקום "שיעור הריבית האחיד" ייראו כאילו נאמר "שיעור הריבית
האחיד החדש".
.2.4.4.6

אם לא ניתן יהיה להשיג פיזור מזערי )כמפורט בסעיף  2.3.3.1לעיל(
גם באופן ההקצאה המתואר בסעיף  2.4.4.5לעיל ,לגבי אגרות החוב
המוצעות על פי תשקיף זה ,תבוטל ההנפקה ,לא יוקצו אגרות החוב
ולא יגבו כספים מהמבקשים בגינה.

.2.4.4.7

אם כתוצאה מהקצאת אגרות החוב כאמור לעיל יווצרו שברים ,הם
יעוגלו ,ככל הניתן ,ליחידה השלמה הקרובה ביותר .עודפים של
יחידות שיוותרו כתוצאה מהעיגול כאמור ,יירכשו על ידי רכז ההנפקה
במחיר ליחידה שנקבע ,ואגרות החוב תשאנה את שיעור הריבית
האחיד שנקבע.

כל מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שתוקצינה לו
כתוצאה מהיענות מלאה או חלקית לבקשתו ,לפי הכללים המפורטים לעיל.
.2.4.5

החשבון המיוחד
.2.4.5.1

סמוך לפני יום המכרז יפתח רכז ההנפקה בתאגיד בנקאי חשבון
נאמנות מיוחד נושא פירות ע״ש החברה )להלן :״החשבון המיוחד״(.
חשבון זה ינוהל באופן בלעדי על ידי רכז ההנפקה בשם החברה
ועבורה בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ויופקדו בו הסכומים
ששולמו בגין יחידות שהבקשות לרכישתן נענו באמצעות רכז ההנפקה
ובאמצעות חברים אחרים בבורסה על פי תנאי התשקיף ורכז ההנפקה
ינהג בהם ויפעל על פי חוק ניירות ערך ועל פי תנאי התשקיף.

.2.4.5.2

ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז ,יפקידו המורשים לקבלת
בקשות אשר באמצעותם הגישו המבקשים את בקשותיהם ,עד השעה
 12:00בצהריים ,בחשבון המיוחד ,את מלוא התמורה המגיעה עבור
היחידות אשר לגביהן נענתה ההצעה כאמור בסעיף  2.4.4לתשקיף.
הכספים האמורים יושקעו בפיקדונות נזילים שקליים לא צמודים
ונושאי ריבית על בסיס יומי .החברה מאשרת כי קבלת תמורת
ההנפקה בידי רכז ההנפקה כמוה כקבלת התמורה בידי החברה.

.2.4.5.3

תוך שני ימי עסקים לאחר סגירת המכרז יעביר רכז ההנפקה את
יתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד לחברה )או על פי
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הוראתיההוראותיה כאמור להלן( וזאת כנגד קבלת תעודותזיכוי חבר
הבורסה על פי הוראות רכז ההנפקה בגין אגרות החוב
המוצעותשתונפקנה )״מועד ההקצאה״(.

.2.4.6

משקיעים מסווגים
בהודעה המשלימה יפורטו שמותיהם של המשקיעים המסווגים ,כמות היחידות
אותן התחייב כל אחד מהם להזמין במסגרת המכרז ושיעור הריבית בה נקב.
לפרטים אודות עמלות הפצה ראו סעיף  2.4.8להלן.
במהלך התקופה שתחילתה במועד פרסום התשקיף וסופה במועד פרסום ההודעה
המשלימה ,תפנה החברה למשקיעים מסווגים ,כהגדרתם בתקנה  1לתקנות אופן
ההצעה 1,במטרה לקבל מהם התחייבויות מוקדמות לרכישת היחידות המוצעות
על פי תשקיף זה .כל התחייבויות המשקיעים המסווגים תוגשנה לחברה על גבי
טפסי הזמנה באמצעות רכז ההנפקה ותנקובנה במספר היחידות המבוקש
ובשיעור הריבית ,כמפורט להלן בסעיף זה.
בסעיף זה:
״חתימת יתר״  -היחס שבין כמות ניירות הערך המוזמנת בשיעור הריבית שיקבע
במכרז לבין הכמות שנותרה לחלוקה ,ובלבד שהוא עולה על אחד.
״הכמות שנותרת לחלוקה״  -כמות ניירות הערך שהוצעה במכרז ,לאחר שנוכתה
ממנה כמות ניירות הערך שהוגשו לגביהם הזמנות בשיעור ריבית הנמוך משיעור
הריבית שיקבע .סך כל ההזמנות של המשקיעים המסווגים לא יעלה על השיעור
הקבוע בתקנות אופן ההצעה.
על פי תקנות אופן ההצעה ,במקרה של חתימת יתר תהא ההקצאה למשקיעים
מסווגים כדלקמן:
היתה חתימת היתר עד פי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה לכל משקיע מסווג
 100%מהכמות שהתחייב לרכוש.
היתה חתימת היתר יותר מפי  5מכמות היחידות שהוצעה ,תוקצה לכל משקיע
מסווג  50%מהכמות שהתחייב לרכוש.
במקרה שכמות ניירות הערך שנותרה לחלוקה אינה מספיקה להקצאה כאמור
לעיל אזי הכמות שתוקצה למשקיע המסווג תהיה לפי חלקה היחסי של כל
התחייבות מוקדמת מתוך סך ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו באותו שיעור
ריבית.

1

על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של  800,000ש"ח לפחות.
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.2.4.6.1

בקשות המשקיעים המסווגים תוגשנה במסגרת המכרז ותיחשבנה
כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לצורך קביעת שיעור הריבית,
ובהתאם לאמור בסעיף  2.4.4לתשקיף .במקרה ולא תהיה חתימת
יתר ,הזמנות המשקיעים המסווגים יחשבו כהזמנות הציבור לעניין
הקצאת היחידות .היחידות תימכרנה למשקיעים המסווגים בשיעור
ריבית זהה לשיעור הריבית שייקבע במכרז.

.2.4.6.2

קבלת התחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום
ההודעה המשלימה ,ייעשותעשה על פי העקרונות הקבועים בתקנות
אופן ההצעה.

.2.4.6.3

המשקיעים המסווגים יוכלו להזמין ולרכוש יחידות בכמות העולה על
זו הנקובה בהתחייבותם המוקדמת ואולם יחידות עודפות שיוזמנו
ותירכשנה לא ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין התשקיף,
אלא כבקשות שהוגשו על ידי הציבור לכל דבר ועניין.

.2.4.6.4

התמורה שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה
באמצעות חברי הבורסה ,יום מסחר אחד לאחר יום המכרז עד השעה
 12:00בצהריים ,ותופקד על ידיו בחשבוןלחשבון המיוחד כאמור
בסעיף  2.4.5.2לעיל ,יום מסחר אחד לאחר יום המכרז עד השעה
 12:00בצהריים.

.2.4.6.5

החברה תשלם למשקיעים המסווגים עמלת התחייבות מוקדמת
בשיעור שיפורסם במסגרת ההודעה המשלימה מהתמורה הכוללת
בגין היחידות שיירכשו על ידם בפועל בהתאם להזמנות שיוגשושביחס
אליהן התחייבו להגיש הזמנות מכח התחייבותם המוקדמת ,ככל
שתהיה ,כמפורט בסעיף  2.4.6 2.4.8לעילזה.

.2.4.6.6

משקיע מסווג יהא רשאי ,ביום המכרז ,להוריד את שיעור הריבית בו
נקב בהתחייבות המוקדמת כאמור לעיל )במדרגות של  ,(0.0501%כפי
שיפורט בהודעה המשלימה ,על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז
ההנפקה ,אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה ביום המכרז ,עד לשעה
שתפורט בהודעה משלימהלמועד האחרון להגשת בקשות.

.2.4.7

הקצאת ניירות ערך ,מכתבי הקצאה ותעודות ניירות ערך
במועד ההקצאה ובתנאי שהתקיימו התנאים להעברת הכספים שהופקדו בחשבון
המיוחד על ידי רכז ההנפקה לחברה כאמור בסעיף  2.4.5לעיל וכנגד העברת
הכספים כאמור ,תקצה החברה למבקשים ,באמצעות מזרחי טפחות חברה
לרישומיםהחברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ )להלן :״החברה
לרישומים״( את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהבקשות לרכישתן נענו,
במלואן או בחלקן ,ואשר תמורתן שולמה במלואה ,על ידי משלוח תעודות בגין
אגרות החוב המוצעות לחברה לרישומים .וזיכוי חבר הבורסה על פי הוראות רכז
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ההנפקה .תעודות אגרות החוב תהיינה ניתנות לפיצול או להעברה או לוויתור
לטובת אחרים בכפוף למילוי כתב העברה או פיצול או ויתור ,לפי העניין ומסירתו
בצירוף התעודות ,לחברה ,ובכפוף לתשלום על ידי המבקש של כל מס או היטל או
הוצאה הכרוכים בכך.
.2.4.8

הודעה משלימה
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף
)16א (2)(1לחוק ניירות ערך ,במסגרתה יושלמו ו/או יעודכנו כל הפרטים החסרים
בתשקיף זה ,לרבות ,אך לא רק ,פרטים בדבר התקשרות מוקדמת של החברה עם
משקיעים מסווגים וכן שינויים ,ככל שיהיו בכמות ובתנאי ניירות הערך המוצעים.
בהודעה המשלימה תכלול החברה כל פרט שניתן לכלול בהתאם לתקנות הודעה
משלימה ,ובכלל זאת ,הנתונים כדלקמן )ככל שרלוונטי(:
א.

קביעת יום המכרז והתקופה להגשת הזמנות.

ב.

עיקרי הסכם החיתום ,לרבות העמלות המשולמות על פיו ושמות החתמים
שהם צד לו.

ג.

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

ד.

שינוי בכמות ו/או בשיעור הריבית של אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף
זה בשיעור שלא יעלה על  20%מהכמות ו/או משיעור הריבית המצויינים
בסעיף  2.2.1לעיל ,ובכפוף לכך שמכפלת כמות היחידות המוצעות במחיר
לא תשונה ביותר מ 30%-מהמכפלה האמורה ,הנגזרת מן המחיר והכמות
שצוינו בתשקיף.

ה.

שינוי בכמות ו/או בשיעור הריבית של אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף
זה בשיעור העולה על השיעור הנקוב בס"ק ד' לעיל ,ובלבד שלא ישונה אף
אחד מבין המחיר או הכמות של ניירות הערך המוצעים ביותר מ  50% -מן
הכמות ומן המחיר שצוינו בתשקיף זה ,לפי העניין ,ומכפלת המחיר בכמות
לא תשונה ביותר מ  50% -מן המכפלה האמורה הנגזרת מן הכמות והמחיר
שצוינו בסעיף  2.2.1לעיל .הכמות ,המחיר ושיעור הריבית העדכניים כאמור
יפורטו בהודעה המשלימה.

ו.

פירוט סך ההתחייבויות המוקדמות שניתנו ,לרבות שמות המשקיעים
המסווגים כהגדרתם בתקנות אופן ההצעה וכן הכמות ושיעור הריבית,
להם התחייבו המשקיעים המסווגים.

ז.

פירוט ההוצאות בשל הצעת ניירות הערך והנפקתם ,לרבות עמלות עבור
התחייבות מוקדמת ,ריכוז והפצה.

ח.

כל פרט אשר תיקונו מתחייב מהשינוי בתנאי ניירות הערך המוצעים כאמור
לעיל ,לרבות הוצאות ההנפקה ,תמורת ניירות הערך המוצעים וייעודה.
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ט.

פורסמה הודעה משלימה ,תסתיים התקופה להגשת הזמנות לרכישת
ניירות הערך המוצעים על פי תשקיף זה על-ידי הציבור לא לפני תום שבע
שעות ומתוכן חמש שעות מסחר לפחות ממועד פרסום ההודעה המשלימה
ולא יאוחר מ  75 -ימים מיום פרסום התשקיף להשלמה או מ  45 -ימים
ממועד פרסום ההודעה המשלימה ,לפי המוקדם.

ההודעה המשלימה תוגש באמצעות המגנ"א ותופץ באופן ובמקומות שבהם
פורסם תשקיף זה .עם פרסומה תהפוך ההודעה המשלימה לחלק בלתי נפרד
מתשקיף זה.
אישור הבורסה לרישום למסחר בה של אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף
להשלמה זה ,יינתן טרם פרסום ההודעה המשלימה ביחס להנפקה על פי תשקיף
להשלמה זה ,כמפורט לעיל.
.2.5

הימנעות מדילול הון
בתקופה שבין תאריך תשקיף זה ועד הקצאת ניירות ערך המוצעים על פי תשקיף זה ,לא
תעשה החברה כל פעולה ,להוציא ההנפקה לפי תשקיף זה ,שיש בה משום ״דילול הון״
כמשמעותו בתקנה  38לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה(,
התשכ״ט .1969 -

.2.6

הימנעות מעשיית הסדרים
.2.6.1

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלעשות
הסדרים שאינם כתובים בתשקיף בקשר עם הצעת ניירות הערך ,הפצתם ופיזורם
בציבור ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות ערך על פי התשקיף
למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט בתשקיף.

.2.6.2

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להודיע לרשות ניירות
ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד שלישי הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף
 2.6.1לתשקיף.

.2.6.3

החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימתם על תשקיף זה להימנע מלהתקשר
בקשר לניירות הערך המוצעים על פי התשקיף עם צד שלישי כלשהו שלפי מיטב
ידיעתם ובדיקתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  2.6.1לתשקיף.

.2.6.4

החברה והדירקטורים לא יקבלו הזמנות לניירות ערך מהנפקה זו ממפיץ ,שלא
התחייב בכתב לנהוג בהתאם להוראות פסקה זו .החברה והחתם המתמחר
)כהגדרתו בסעיף  2.10להלן( ,יעבירו לרשות לניירות ערך העתק ממסמכי
ההתחייבויות של המפיצים כאמור.

.2.7

מיסוי
.2.7.1

מיסוי על פי דיני איי הבתולה הבריטיים
התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין
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הקיים במועד התשקיף .נכון למועד תשקיף זה ,למדינת ישראל אין הסכם או
אמנה עם איי הבתולה הבריטיים בדבר מניעת מיסי כפל ומניעת התחמקות
ממיסים.
לעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב ,הן יחידים והן חברות תושבות
ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינן תושבי איי הבתולה,
פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות
החוב )סדרה א'( ,אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת תשקיף זה ,ומרווח הון
כאמור ,ככל שיהיה ,אין חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים.
לעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב ,וכן לעניין מיסוי בגין דמי ניכיון אגרות
החוב ,2הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות
לרבות כאלו שהינן תושבי איי הבתולה ,פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים
בגין ריבית על אגרות החוב אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת תשקיף זה ,או
בגין דמי ניכיון על אגרות החוב ,לפי העניין ,וריבית אשר תשולם על ידי החברה,
אינה חייבת בניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים והמחזיקים יהיו פטורים
מניכוי במקור גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב.
לעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על
אגרות החוב ,ראו האמור מטה.
מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור ,תודיע החברה על כך
למחזיקי אגרות החוב בדיווח מיידי ,בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום ,וחובת
הניכוי במקור תהיה של החברה ועל מחזיקי אגרות החוב תהיה אז החובה לפעול
בהתאם לאמור להלן.
כפי שצוין לעיל ,נכון למועד התשקיף לא חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים
וחברות תושבי ישראל וכן לתושבים זרים ,ו/או לחברות זרות ,לרבות תושבי איי
הבתולה הבריטיים ,בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב ו/או בגין
הריבית שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בגין דמי הניכיון על אגרות
החוב הללו.
.2.7.2

דיני ארה"ב
.2.7.2.1

מיסוי פדראלי בארה"ב
סעיף זה מסכם השלכות מס מהותיות למחזיק ישראלי )כהגדרתו
להלן( הנוגעות למס הכנסה פדראלי ומס עיזבון פדראלי בארה"ב
ביחס לרכישה ,החזקה ,מכירה או כל דיספוזיציה אחרת של אגרות
החוב )"אגרות החוב"( .הסיכום מבוססתמבוסס בין היתר על ההנחה
לפיה הוראות מס ההכנסה הפדראלי בארה"ב רואות באגרות החוב
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האמור רלבנטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בניכיון.
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כחוב וכי ארה"ב היא מקור הריבית המשולמת בגין אגרות החוב.
אלא אם מצוין אחרת ,סעיף זה רלבנטי אך ורק ל"מחזיק ישראלי" )כהגדרת המונח להלן(
אשר מחזיק באגרות החוב כנכס הוני לצורכי מס הכנסה פדראלי בארה"ב )באופן כללי ,נכס
המוחזק למטרות השקעה(.
תיאור זה מבוסס על הוראות ,U.S. Internal Revenue Code of 1986
כפי שתוקן )"הקוד"( ,ההסטוריה החקיקתית של הקוד ,תקנות
קיימות והתקנות המוצעות של משרד האוצר האמריקאי ,פירושים
משפטיים והנחיות מנהליות שפורסמו על ידי שלטונות מס ההכנסה
בארה"ב )" ,("IRSאשר עשויים לחול למפרע ,ואשר נתונים לפירושים
שונים .יש להדגיש שתיאור זה אינו מתייחס לכל ההיבטים של המיסוי
הפדראלי של הכנסות בארה"ב אשר עשוי לחול על משקיעים לאור
נסיבותיהם המיוחדות או על משקיעים אשר כפופים לטיפול מיוחד
במסגרת חוקי מס הכנסה פדראלי של ארה"ב .בנוסף לכך ,תיאור זה
מתבסס על הוראות האמנה בין ממשלת ארצות הברית וממשלת
ישראל ביחס למיסוי הכנסות שנחתמה ביום  20בנובמבר ,1975
ותוקנה באמצעות פרוטוקולים שנחתמו ביום  30במאי  1980וביום 26
בינואר ") 1993האמנה"( .לא נערכה פנייה לרשויות מס ההכנסה
בארה"ב בקשר עם התיאור המובא להלן .כמו כן ,אין כל בטחון כי
החלטות רשויות המס או בתי המשפט יעלו בקנה אחד עם המסקנות
המובאות להלן .אין באמור להלן בכדי להוות ייעוץ מס והוא אינו
מהווה תחליף לתכנון מס .סיכום זה אינו כולל התייחסות לחוקי מס
בארה"ב מלבד חוקי מס ההכנסה ומס העיזבון הפדראליים בארה"ב.
לצורך סעיף זה " -מחזיק ישראלי"  -הינו כל מחזיק של אגרות החוב
)לרבות תאגיד ישראלי ויחיד המתגורר בישראל לצורכי מס בישראל(
אשר הינו תושב ישראל למטרות האמנה ,אשר זכאי להטבות מכוח
האמנה ,ואשר נחשב כבעלים המוטב של אגרות החוב ובלבד שמחזיק
כאמור אינו) :א( אזרח או תושב ארה"ב) ,ב( אזרח או תושב לשעבר
של ארצות הברית הכפוף לכללים המיוחדים בהתאם לסעיף  877או
 A877של הקוד) ,ג( תאגיד ,שותפות או ישות אחרת שנוצרה או
התאגדה לפי חוקי ארצות הברית או אחת מהמדינות בתוך ארצות
הברית) ,ד( נאמנות אם ) (1לבית משפט בתוך ארצות הברית יש
סמכות להפעיל פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה וUS Person-
)כהגדרתו בסעיף ) 7701(a)(30לקוד( אחד או יותר ,הינם בעלי סמכות
לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות ,או ) (2הנאמנות
הייתה קיימת ביום  20באוגוסט  ,1996והיא בחרה בהתאם לתקנות
האוצר ) (Treasury Regulationsהרלבנטיות ,להיחשב כנאמנות
מקומית ) (domestic trustובחירתה זו הינה בתוקף ,או ) -ה( עיזבון,
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אשר ההכנסה שלו 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 מסוימים של משקיעים
הכפופים לטיפול מס מיוחד במסגרת מס ההכנסה הפדראלי
האמריקאי ,כגון מוסדות ממשלתיים ,בנקים או מוסדות פיננסיים,
חברות ביטוח ,ישויות שאינן אמריקאיות אשר יכול ותסווגנה
כשותפויות או נאמנויות לצורכי מס הכנסה פדראלי אמריקאי,
תאגידים נשלטים זרים ,חברות השקעה זרות פאסיביות ,סוחרים
בניירות ערך או במטבעות ,משקיעים הפטורים ממס ,עובדים
המקבלים את אגרות החוב כחלק משכרם או במהלך העסקתם,
ומחזיקים ישראלים המחזיקים )במישרין או בעקיפין ,או בהתאם
לחוקי בעלות קונסטרוקטיבית מסוימים( ב 10%-לפחות מאינטרסי
ההון או הרווח בחברה או בבעלים שלה.
מומלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות ספציפיות של
דיני מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי בקשר לרכישה ,החזקה ,מכירה או כל דיספוזיציה
אחרת אגרות החוב וכן השלכות דיני מס ההכנסה הישראלי ומסים בגין רכוש אישי ,בגין
זיכיון ,ברמה המקומית ,ברמה המדינתית או ברמה הפדראלית בארצות הברית והשלכות
אחרות של דיני המס ,כולל תחולת הוראות האמנה הרלוונטיות.
.2.7.2.2

מיסוי של מחזיקים ישראלים
חוקי מס ההכנסה הפדראלי בארצות הברית החלים על מחזיקים
ישראלים 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
גם אמנות מס הכנסה רלבנטיות ,בנוגע להשקעה באגרות החוב ,כולל
דרישות דיווח בגינם.

.2.7.2.3

הכנסות מריבית
ככלל ,הכנסה מריבית )לרבות ניכיון הנפקה מקורי ) (OIDהמיוחס
לאג"ח תחת הוראות הקוד הרלבנטיות( המתקבלת על ידי מחזיק
ישראלי ,ואשר אינה נחשבת כ"קשורה באופן אפקטיבי" למסחר או
עסק בארצות הברית של המחזיק הישראלי ,חייבת בניכוי מס במקור
בארה"ב בשיעור של  ,30%או ,בכפוף לנסיבות ,שיעור ניכוי מס במקור
של  17.5%אם המחזיק הישראלי נחשב כתושב ישראל על פי האמנה
וכן דרישות נוספות מתקיימות .יחד עם זאת ,הכנסתו של מחזיק
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ישראלי מתשלומי ריבית )לרבות  (OIDהמתקבלת מאגרת חוב עשויה,
ככלל ,לעמוד בתנאי ה "Portfolio Interest Exemption"-ולפיכך ,בדרך
כלל ,לא תהא חייבת בניכוי מס במקור או מס הכנסה פדראלי
בארצות הברית .זאת אם :הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה
באופן אפקטיבי לעסק או מסחר בארצות הברית של המחזיק
הישראלי וכן בתנאי ש (1) :המחזיק הישראלי אינו מחזיק) ,בין
במישרין או בעקיפין ,או בהתאם להחלת חוקי בעלות
קונסטרוקטיבית מסוימים( ב 10%-לפחות מאינטרסי ההון או הרווח
בחברה או בבעלים שלה; ) (2הריבית אינה ריבית תלויה כמתואר
בסעיף ) 871(h)(4לקוד; ) (3המחזיק הישראלי אינו "תאגיד נשלט זר"
כמשמעותו בקוד )" ("CFCאשר נחשב כקשור למנפיק אגרות החוב;
) (4הריבית איננה מתקבלת בידי בנק כתמורה למתן אשראי במסגרת
הסכם הלוואה שנחתם במהלך העסקים הרגיל של הבנק ו) (5)-א(
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 של המחזיק כאמור ,כתובתו
ומידע נוסף אחר על טופס ) W-8BEN IRSבמקרה של יחיד( או טופס
) W-8BEN-E IRSבמקרה של ישות( ,הערוך כדין או טופס חלופי ,או
)ב( 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 המשלם ,בכפוף
לעונשים הקבועים בחוק בשל עדות שקר ,כי קיבל טופס W- IRS
 8BENכאמור או טופס  W-8BEN-E IRSכאמור מהבעלים הסופי )או
שקיבל ממוסד פיננסי אחר הצהרה דומה ,על פיה הוא או מוסד פיננסי
אחר הפועל מטעם הבעלים ,קיבל טופס כזה מהבעלים הסופי( וכן
מולאו דרישות נוספות.
מחזיק ישראלי עלול להיות חייב במס הכנסה פדראלי בארצות הברית
על כל ריבית המתקבלת בגין אגרת החוב אם ריבית כאמור קשורה
באופן אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב,
ובמקרה שהאמנה חלה ,ניתן לייחס את הריבית למוסד קבע של
המחזיק הישראלי בארה"ב .אם המחזיק הישראלי יסווג כתאגיד
תחת חוקי המס הפדראליים האמריקאיים ,מחזיק ישראלי כאמור,
עלול גם ,להיות כפוף בנוסף למס "רווחי סניף" אמריקאי בשיעור של
) 30%או ,אם דרישות מסוימות ימולאו ,בשיעור מס מופחת של
 12.5%תחת האמנה( .למרות שהכנסת ריבית "הקשורה באופן ממשי"
) (effectively connectedכאמור לעיל כפופה למס הכנסה פדראלי
אמריקאי ,ועלולה אף להיות כפופה למסי רווחי סניף ,ניתן להימנע
מניכוי מס במקור ,אם המחזיק הישראלי מגיש טופס W-8 ECI IRS
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)או טופס חלופי( למשלם או לנציג של המשלם.
.2.7.2.4

מכירה ,החלפה ,רכישה מחדש ,פדיון או דיספוזיציה אחרת של אגרות
חוב
בדרך כלל מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה"ב
בגין כל רווח ממכירה ,החלפה ,רכישה מחדש פדיון או דיספוזיציה
אחרת של אגרות החוב אלא אם כן (1) :ההכנסה קשורה באופן
אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב ,ואם חלה
האמנה ,הרווח מיוחס למוסד קבע של המחזיק הישראלי בארה"ב; )(2
במקרה בו מחזיק ישראלי הינו יחיד ,יחיד כאמור שהה בארה"ב
במשך תקופה או תקופות המסתכמות ב 183 -ימים או יותר בשנת
המס בה התקיימה הדיספוזיציה וכן מתקיימים תנאים מסוימים
נוספים.
אם מחזיק ישראלי מתואר ב-ס"ק ) (1לעיל ,ככלל מחזיק ישראלי
כאמור יהא כפוף למס על הרווח הנקי הנובע דיספוזיציהמדיספוזיציה
של אגרות החוב באותו האופן שבו היה חייב תושב ארה"ב; עם זאת,
הדבר כפוף לכך שבמידה ומחזיק ישראלי כאמור מסווג כתאגיד
) (corporationתחת חוקי המס הפדראליים בארה"ב ,הוא עשוי להיות
כפוף למס "רווחי סניף" ) (branch profitsבארה"ב בשיעור של 30%
)או ככל שמתקיימות דרישות מסוימות ,בשיעור מופחת של ,12.5%
תחת האמנה( .במקרה של מחזיק ישראלי שהוא יחיד ושעשוי להיות
נוכח באופן פיזי בארה"ב  183ימים או יותר בשנת המס בה
דיספוזיציה של אגרות החוב עשויה להתקיים ,מומלץ למחזיק
ישראלי יחיד כאמור להתייעץ עם יועץ המס שלו בנוגע להשלכות המס
של דיספוזיציה כאמור.

.2.7.2.5

מס עיזבון פדראלי
ככלל ,אגרות החוב העומדות בתנאי הPortfolio Interest Exemption-

כמתואר לעיל ומוחזקות על ידי יחיד ישראלי בזמן מותו לא יכללו
בעיזבונו של אותו יחיד למטרות מס עיזבון פדראלי בארה"ב.
.2.7.2.6

ניכוי מס במקור לצורך גיבוי ) (backup withholding taxוחובות
דיווח
החברה נדרשת לבצע "ניכוי במקור כגיבוי" על בסיס ברוטו על כל
תשלומי ריבית ששולמו בגין אגרות החוב ל ,"US Person"-אם דרישות
מסוימות אינן מתקיימות .תחת הדין הקיים שיעור ניכוי מס במקור
כגיבוי הינו  24%בגין שנות המס שהחלו לפני  1בינואר  2026ו28%-
בגין שנות המס שיחלו ב 1-בינואר  2026או לאחר מכן .ניכוי מס
במקור כגיבוי אינו חל על תשלומים בגין אגרות החוב למחזיק ישראלי
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אם ההצהרות הרלבנטיות המתוארות להלן נמסרוכדין על ידי
המחזיק הישראלי ,ובתנאי שלמשלם אין ידיעה בפועל או סיבה לדעת
שהמחזיק הישראלי הינו " ."US Personניכוי המס במקור כגיבוי
)במידה וקיים( בגין כל מחזיק ישראלי ידווח מדי שנה ל.IRS-
.2.7.2.7

מילוי טופס  W-8BEN IRSאו טופס  W-8BEN-E IRSעל ידי מחזיקי
אגרות החוב
מחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה על פי תשקיף זה וכן מחזיקים
אשר ירכשו את אגרות החוב האמורות בשלב יותר מאוחר ,ידרשו,
כתנאי לרכישת אגרות החוב ,למלא אצל חבר הבורסה ,באמצעותו
רכשו את אגרות החוב ,טופס ) 3W-8BEN IRSבמקרה של יחיד( או
טופס ) 4W-8BEN-E IRSבמקרה של ישות(.
למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי מחזיק אגרות חוב אשר לא יעביר
טופס  W-8BEN IRSאו טופס  ,W-8BEN-E IRSממולא כנדרש,
יהיה כפוף לניכוי מס במקור על כל תשלומי הריבית וזאת בשיעור
של  30%כמתואר לעיל.

.2.7.2.8

דרישות תפעוליות נוספות
החברה תעביר למסלקת הבורסה מדי שנה ולא יאוחר מיום 15
בדצמבר של כל שנה קלנדארית טיוטת טופס  1042 IRSבצרוף
התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים לקבל מחזיקי אגרות
החוב )שהונפקו על פי תשקיף זה( מהחברה ,באמצעות החברה
לרישומים והמסלקה ,על פי תנאי איגרת החוב )סדרה א'( ותנאי שטר
הנאמנות ,לרבות תשלומי ריבית ,ערוך כדין .החברה תעביר למסלקת
הבורסה נוסח סופי של טופס  ,1042כפי שהוסכם על ידי מסלקת
הבורסה ,עד ליום  15בינואר של כל שנה קלנדארית.

.2.7.2.9

החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים
על פי סעיפים  1474-1471לקוד ,אשר נחקקו בשנת  2010על ידי
חקיקה המוכרת בשם "החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים"
)" ,("FATCAניכוי מס במקור ברוטו בשיעור של  30%יוטל על )(1
ריבית שמקורה בארה"ב )לרבות ריבית על אגרות החוב( ,ו(2)-
הרווחים ברוטו ממכירה ,החלפה ,רכישה מחדש ,פדיון או דיפוזיציה
אחרת של התחייבויות המייצרות ריבית שמקורה בארה"ב )דוגמת

3

4

Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting
(Individuals).
Certificate of Foreign Status of Beneficial Owner for United States Tax Withholding and Reporting
(Entities).
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אגרות החוב( לאחר  31בדצמבר  ,2018בכל מקרה  -לישויות זרות
מסוימות ,בין הן הבעלים או ישויות מתווכות ,במידה והרשאות
מסוימות או דרישות אחרות אינן מתקיימות.
במקרה של תשלומים ל"מוסד פיננסי זר ))" Foreign Financial

) ("Institution" ("FFIכפי שמוגדר תחת  ,(FATCAאזי בכפוף לחריגים
מסוימים ,יוטל ככלל ניכוי המס במקור לפי  ,FATCAאלא אם אותו
מוסד ) (1אוסף ומספק ל IRS-או לרשויות מס אחרות רלוונטיות מידע
מסוים בעניין בעלי חשבונות אמריקאים באותו מוסד על פי הסכם עם
ה IRS-או דין זר רלוונטי שהוחל בקשר עם הסכם בין-מדינתי ו(2)-
מציית לחובה לנכות מתשלומים מסוימים לחשבונות לבעלי חשבונות
מסוימים שלו ולאישים אחרים מסוימיםץ במקרה של תשלומים
לישות זרה שאינה ) FFIכפי שמוגדר( ,בכפוף לחריגים מסוימים ,ניכוי
מס במקור של  FATCAיוטל ככלל אלא אם הישות הזרה כאמור
תספק לסוכן המנכה את )א( אישור לפיו אין לה " substantial United
 "States ownersכמוגדר תחת ה FATCA-או )ב( מידע מסוים בנוגע
ל" "substantial United States ownersשלה.
אי עמידה של מחזיק ישראלי או כל מתווך לא אמריקני בשרשרת
הבעלות באישור או בדרישות האחרות המוטלות תחת  FATCAאו
הסכם בין-מדינתי רלוונטי יובילו ככלל לניכוי במקור בשיעור של
 .30%לא יחויבו בתשלום סכומים נוספים בגין כל חבות ניכוי במקור
המוטלת כתוצאה מאי עמידה בדרישות  FATCAשל מחזיק ישראלי
של אגרות החוב ,או של מתווך לא אמריקני שבאמצעותו המחזיק
האמור מחזיק במישרין או בעקיפין באגרת חוב כאמור.
.2.7.3

מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל
ביום  13באוגוסט  2012פורסם ברשומות החוק לצמצום הגירעון ולשינוי נטל
המס )תיקוני חקיקה( ,התשע"ב ,2012-אשר כלל את תיקון מס'  195לפקודה
)להלן" :תיקון  .("195במסגרת תיקון  ,195נוסף סעיף 121ב אשר קובע כי יחיד
אשר הכנסתו החייבת בשנת המס עלתה על  800,000שקלים חדשים )הסכום
תואם למדד( ,יהיה חייב החל משנת  2013במס נוסף על חלק הכנסתו החייבת
העולה על שמונה מאות אלף שקלים חדשים בשיעור של  2%נוספים על האמור
לעיל )"מס יסף"( .הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי ההכנסות ,לרבות הכנסה
מרווח הון ושבח מקרקעין )מכירת זכות במקרקעין בדירת מגורים תכלול רק אם
שווי מכירתה עולה על  4מיליון  ₪והמכירה אינה פטורה ממס לפי כל דין( ,למעט
סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88לפקודה  47לחוק מיסוי מקרקעין.

ב 21 -
ביום  5בינואר  ,2016פורסם ברשומות החוק לתיקון פקודת מס הכנסה )מס' ,(216
התשע"ו ,2016-אשר לפיו ,בין היתר ,הופחת שיעור מס החברות החל מיום 1
בינואר ,2016 ,משיעור של  26.5%לשיעור של .25%
ביום  29בדצמבר  2016פורסם ברשומות חוק ההתייעלות הכלכלית )תיקוני
חקיקה להשגת יעדי המדיניות הכלכלית לשנות התקציב  2017ו ,(2018-התשע"ז-
")) 2016חוק התייעלות כלכלית"( אשר תיקן את הוראות תיקון  195המפורטות
לעיל ,וקבע ,בין היתר ,כי יחיד אשר הכנסות החייבת בשנת המס עולה על
 640,000ש"ח יהא חייב במס יסף על חלק הכנסות החייבת העולה על סכום זה
בשיעור של  .3%בנוסף ,מס החברות הופחת בהדרגה כך שבשנת  2017שיעור מס
החברות הינוהיה  24%במקום  25%בשנת  2016ומשנת  2018שיעור מס החברות
יפחתהופחת ל .23% -כמו כן בחוק זה שונו מדרגות שיעורי המס ליחידים והופחת
שיעור המס השולי הגבוה ביותר מ 48% -ל 47% -החל משנת 2017
כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס
הקשורות בהשקעה באגרות חוב המוצעות.
ההוראות הכלולות בתשקיף בדבר מיסוי אגרות חוב אינן מתיימרות להוות
פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בתשקיף ,ואינן באות במקום יעוץ
מקצועי ,בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
לפי הדין הקיים כיום חלים על אגרות חוב המוצעות על פי תשקיף זה הסדרי המס
המתוארים בתמצית להלן:
.2.7.3.1

רווח הון ממכירת אגרות חוב
בהתאם להוראות סעיף  89לפקודה ,תושב ישראל חייב במס על רווח
הון שנצמח או הופק מחוץ לישראל .בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח
הון ממכירת אגרות חוב המוצעות שאינן צמודות למדד 5על-ידי יחיד
תושב ישראל  ,אשר ההכנסה ממכירת אגרות החוב אינה מהווה בידיו
הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד" ושלא תבע בניכוי הוצאות מימון.
יחויב במס בשיעור שלא יעלה על  ,15%או של  20%לעניין "בעל מניות
מהותי" בחברה  -קרי ,המחזיק ,במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד
עם אחר 6,ב 10%-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של אמצעי
השליטה 7בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב12-
החודשים שקדמו למכירה כאמור)להלן" :בעל מניה מהותי"( ויראו
את כל רווח ההון כרווח הון ריאלי ..כמו כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות

 5כהגדרת מונח זה בסעיף  91לפקודה.
 6כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
 7כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.
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ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב יחויב רווח ההון
ממכירת אגרות החובבמס בשיעור של  ,30%עד לקביעת הוראות
ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיפים 101א )א() (9ו-
101א)ב( לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד,
שההכנסה בידיו ממכירת אגרות החוב היא בגדר הכנסה מ"עסק" או
מ"משלח יד" ,בהתאם להוראות סעיף  (1)2לפקודה.במקרה זה יחויב
היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף  121לפקודה .בנוסף
לכל אמורהאמור לעיל ,על הכנסה בידי יחיד יוטל מס יסף בשיעור של
 23%מסכום ההכנסה החייבת לשנת  ,2017העולה על סכום 800,000
 641,880.₪ש"ח.
.2.7.3.2

חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת אגרות חוב
בשיעור מס חברות הקבוע בסעיף )126א( לפקודה ,כמפורט לעיל
)בשנת  2018ואילך.(23% -

.2.7.3.3

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

.2.7.3.4

בהתאם להוראות סעיף )89ב() (2לפקודה ,תושב חוץ )יחיד או חבר בני
אדם( חייב במס על רווח שנצמח או שהופק בישראל .לאור האמור,
תושב חוץ )יחיד או חבר בני אדם( ,כמשמעותו בפקודה ,לא יהיה חייב
במס בישראל בעת מכירת אגרות חוב של חברה תושבת חוץ שאינה
נשלטת ומנוהלת מישראל ,שאינה מחזיקה בנכסים בישראל )במישרין
או בעקיפין( ,וזאת באם רווח ההון אינו במפעל קבע של תושב החוץ
בישראל ,שכן מכירה שכזו לא תניב רווח הון שהופפק או נצמח
בישראל .בנוסף ,ככלל ,תושב חוץ )יחיד או חברה( ,כמשמעותו
בפקודה ,פטור ממס על רווחי הון במכירת אגרות חוב הנסחרות
בבורסה בישראל ,אם רווח ההון אינו מיוחס במפעל הקבע שלו
בישראל ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף )97ב (2לפקודה .האמור
לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ אם תושבי ישראל הם בעלי
שליטה 8בה ,או הנהנים או הזכאים ל 25%-או יותר מההכנסות או

" 8בעלי שליטה"  – -בעלי מניות המחזיקים ,במישרין או בעקיפין ,לבד ,יחד עם אחר ,או יחד עם תושב ישראל אחר ,באחד
או יותר מאמצעי השליטה בשיעור העולה על .25%
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מהרווחים ,של חבר בני האדם תושב החוץ במישרין או בעקיפין, ,
כאמור לפי סעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו חל ,אפשר
שיחולו הוראות פטור של אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת
התושבות של תושב החוץ ,בכפוף להמצאה מראש של אישור מתאים
מרשות המסים.
.2.7.3.5

לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת אגרות החוב
המוצעות ,בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה ,מתשלום או
מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה
עתידית( ,התשס"ג") ,2002-תקנות ניכוי מרווח הון"( ,חייב )כהגדרת
מונח זה בתקנות האמורות– חבר בורסה או תאגיד בנקאי( המשלם
למוכר שהוא יחיד תמורה במכירת אגרות חוב שאינן צמודות למדד,,
ינכה מס בשיעור של  15%מרווח ההון ובשיעור מס חברותהקבוע
בפקודה )בשנת  2018ואילך ,(23% -מרווח ההון הריאלי כאשר המוכר
הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף להצגה מראש של אישורי פטור )או
שיעור מופחת( מניכוי מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר
למנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור לקופות גמל ,קרנות
נאמנות וגופים נוספים .וזאת לאחר המצאת האישורים המתאימים
על ידם .לא ינוכה מס במקור על ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה
לתושב חוץ בהתקיים תנאים מסוימים .יצוין ,כי באם במועד
המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו
הוראות סעיף )91ד( לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום
מקדמה על ידי המוכר בגין מכירה כאמור.

.2.7.3.6

ככל שאגרות החוב המוצעות על-פי התשקיף יימחקו ממסחר בבורסה,
שיעור הניכוי במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה
שלושים אחוזים ) (30%מהתמורה ,כל עוד לא הומצא אישור מפקיד
השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי
מס במקור(.

.2.7.3.7

בהתאם לסעיף  92לפקודה ,הפסדים בשנת המס ,שמקורם במכירת
אגרות החוב המוצעות בשנת המס ושאילו היו רווחי הון היו חייבים
במס בידי מקבלם יקוזזו כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין שינבעו
ממכירת כל נכס שהוא )כהגדרתו בסעיף  88לפקודה( ,בישראל או
מחוצה לה )למעט סכום אינפלציוני חייב אשר יקוזז ביחס של  1ל-
 .(3.5הפסד הון כאמור יותר בקיזוז בשנת המס בה נוצר גם כנגד
הכנסה מריבית ודיבידנד ששולמו בגין אותו נייר ערך או בגין ניירות
ערך אחרים )באותה שנת מס ,ובלבד ששיעור המס החל על ריבית או
דיבידנד מנייר הערך האמור כאמור לא עולה על שיעור מס החברות
הקבוע בסעיף )126א( לפקודה )בשנת  2018ואילך –  (23%לגבי חברה
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ולא עלה על שיעור המס הקבוע בסעיפים 125ב) (1ו125 -ג)ב( לפקודה
לגבי יחיד )שיעור מס של  .(25%קיזוז הפסדים יבוצע בדרך של קיזוז
הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור.
.2.7.3.8

הפסד ממכירת אגרות חוב שלא ניתן לקזזו כולו או מקצתו ,בשנת
המס כאמור ,יהיה ניתן לקיזוז כנגד רווח הון ריאלי ושבח מקרקעין
בלבד כאמור בסעיף )92ב( לפקודה בשנות המס הבאות ,בזו אחר זו,
לאחר השנה בה נוצר ההפסד ,ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח לשנת
המס בה היה ההפסד.

.2.7.3.9

בהתאם לתקנות הניכוי מרווח ההון ,נקבע כי במסגרת חישוב רווח
ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך ועסקאות
עתידיות ,יקזז החייב )כהגדרת מונח זה בתקנות הניכוי מרווח ההון(,
הפסד הון שנוצר ממכירת ניירות ערך ועסקאות עתידיות בהתאם
להוראות סעיף  92לפקודה ,ובלבד שהתקיימו כל אלה :ההפסד נוצר
ממכירת ניירות ערך שהיו בניהולו של החייב ובכפוף לכך שהרווח נוצר
באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין לפני מועד יצירת ההפסד ובין
לאחר המועד האמור.

.2.7.4

שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב
.2.7.4.1

בהתאם לסעיף 125ג)ג( לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של 15%
על ריבית או דמי ניכיון ,שמקורם באגרת חוב שאינה צמודה למדד ,או
שהנה צמודה בחלקה לשיעור עליית המדד ,כולו או חלקו ,או שאינה
צמודה למדד עד לפדיון.

.2.7.4.2

בהתאם לסעיף 125ג)ד( לפקודה שיעורי המס המופחתים כאמור לעיל
לא יחול בהתקיים ,בין היתר ,אחד מהתנאים הבאים (1) :הריבית
היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף  (1)2לפקודה או שהיא
רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; )(2
היחיד תבע ניכוי של הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב
עליהן משולמת הריבית; ) (3היחיד הוא בעל מניות מהותי  -כהגדרתו
בסעיף  88לפקודה  -בחברה המשלמת את הריבית; ) (4היחיד הוא
עובד בחברה המשלמת את הריבית או שהוא נותן לה שרותים או
מוכר לה מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים אחרים עם החברה ,אלא
אם כן הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית נקבע
בתום לב ובלי שהושפע מקיומם של יחסים כאמור בין היחיד לבין
חבר בני האדם; ) (5מתקיים תנאי אחר שקבע שר האוצר באישור
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ועדת הכספים של הכנסת .במקרים אלו יחויב היחיד במס על ריבית
או דמי ניכיון בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף  121לפקודה.
בנוסף ,יחול מס יסף בשיעור  2%על חלק הכנסתו החייבת של היחיד
העולה על סכום .₪ 800,000
.2.7.4.3

יחיד שנעשה ל"תושב ישראל לראשונה" או "לתושב חוזר ותיק" או
ל"תושב חוזר" ,כהגדרתם בסעיף  14לפקודה עשוי להיות פטור
לתקופות מסוימות ובתנאים מסוימים ממס על הכנסות ריבית
מאגרות חוב שהופקו או נצמחו מחוץ לישראל ,בהתאם לתנאי סעיף
 14לפקודה.

.2.7.4.4

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם
תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף  (2)9לפקודה חלות
בקביעת הכנסתו ,למעט לעניין סעיף )3ח( לפקודה לגבי ריבית
שנצברה ,שמקורן באגרות חוב נסחרות בבורסה ,הינו שיעור מס
החברות ,בהתאם לסעיף )126א( לפקודה )בשנת  2018ואילך.(23% -

.2.7.4.5

קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף
 (2)9לפקודה ,פטורים ממס בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור,
כפוף להוראות סעיף )3ח( לפקודה בדבר ריבית או דמי ניכיון שנצברו
בתקופת החזקתו של אחר .על רווחיה או הכנסותיה 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 אחרת .לא נקבעה להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב
ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.בהתאם
לסעיף  2לפקודה ,תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסות
ממקורות ישראלים .כמו כן ,על פי הוראות סעיף 4א לפקודה ,המקום
בו נצמחה ההכנסה מריבית ,מדמי ניכיון ומהפרשי הצמדה ,יקבע על
פי מקום מושבו של המשלם ,ככל שאין לו סניף בישראל .בנוסף,
בהתאם להוראות סעיף 15)9ד( לפקודה ,תושב חוץ 9פטור ממס על
הכנסה מריבית ,מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב
הנסחרת בבורסה בישראל ,שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד
שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל .תושב חוץ הינו
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תושב חוץ  -מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין ,למעט אחד
מאלה (1) :בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; ) (2קרוב ,כהגדרת מונח זה בפסקה  3להגדרת קרוב בסעיף
 88לפקודה ,של חבר בני האדם המנפיק; ) (3מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק ,נותן לו שירותים ,מוכר לו
מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים עימו אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי
הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור; ) (4חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי
ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.
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מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי
ההצמדה ,לפי העניין .הפטור לא יחול במקרים הבאים:
א.

תושב החוץ הנו בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק,
או

ב.

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

ג.

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

יצוין כי הפטור כאמור לעיל לא יחול על חברה תושבת חוץ המוחזקת
בידי תושבי ישראל בשיעור העולה על  ,25%בהתאם לקבוע בסעיף
68א לפקודה.
.2.7.4.6

במקרה שלא חל הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות
ריבית של תושבי חוץ )יחיד וחבר בני אדם( שמקורן באגרות החוב
יחויב בהתאם להוראות הפקודה והתקנות שהותקנו מכוחו ,כמפורט
לעיל ,או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין
מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ,ובכפוף לקבלת
אישור מתאים מראש מרשות המיסים.

.2.7.4.7

בהתאם להוראות סעיף  164לפקודה ולקנות מס הכנסה )ניכוי
מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים( ,התשס"ו – ") 2005תקנות
הניכוי מריבית ומדיבידנד"( ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית
)כהגדרתה בתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד( 10המשולמת על אגרות
חוב נסחרות בבורסה שאינן צמודות למדד ,לגבי יחיד )לרבות תושב
חוץ( שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית ,הינו
 .15%שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד
שהינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית או יחיד העובד
בחברה המשלמת את הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה
מוצרים ,יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המירבי לפי סעיף 121
לפקודה כמפורט לעיל .לגבי חבר בני אדם )תושב ישראל ותושב חוץ(
ינוכה מס בהתאם לשיעור מס החברות הקבוע בסעיף )126א(
לפקודה)בשנת  2018ואילך.(23% -
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ריבית  -ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על-פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף
 (13)9לפקודה ודמי ניכיון.
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.2.7.4.8

חרף האמור לעיל ,שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ )יחיד
וחבר בני אדם( ,עשוי להיות מוקטן בהתאם לאמנות למניעת כפל מס
שנכרתו בין מדינת ישראל למדינת מושבו של תושב החוץ ובכפוף
להצגה מראש של אישור תקף מרשות המיסים.

.2.7.4.9

יצויין כי לגבי ריבית שמשולמת לתושב חוץ החלות עליה הוראות
סעיף 15)9ד( לפקודה לא ינוכה מס במקור.

.2.7.4.10

תשלום ריבית לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הנמויים
בתוספת לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד ,פטורים מניכוי מס
במקור ,וזאת לאחר המצאת אישורים מתאימים מראש.

.2.7.4.11

האמור לעיל כפוף לאישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור
וכפוף לקיזוז הפסדים שמותר למנכה במקור לבצע.

.2.7.4.12

הכנסות ריבית בידי תושב ישראל )יחיד או חברה( ,שמקורן בניירות
הערך המוצעים ,ניתנות לקיזוז כנגד הפסד עסקי שוטף ממקור
ישראלי )שאילו היה רווח עסקי ,היה נישום לפי הוראות הפקודה(,
בכפוף להוראות סעיף  28לפקודה .כמו כן ,בכפוף לתנאי סעיף (2)29
ניתן לקזז את הכנסות הריבית גם כנגד הפסד עסקי ממקור זר ,שאילו
היה רווח היה מתחייב במס בישראל ובלבד שהוגש לפקיד השומה דוח
לשנת המס שבה נוצר ההפסד,כאמורבסעיפים  131ו 132 -לפקודה.

.2.7.4.13

כמו-כן ,בכפוף לתנאי סעיף  (1)29הכנסות הריבית בידי תושב ישראל
)יחיד או חברה( שמקורן באגרות החוב המוצעות ,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 בסעיפים
 131ו 132-לפקודה .יובהר ,כי בהתאם להנחיות רשות המיסים מיום
 27בדצמבר  ,2010ניכוי המס במקור מריבית )לרבות מדמי ניכיון(12
המשולמת בגין אגרות חוב נסחרות בבורסה ,והעברתו לרשות
המיסים ,יתבצעו על ידי חברי הבורסה ולא על ידי החברה .החברה
תעביר לחברי הבורסה )באמצעות הבורסה( את סכום הריבית ברוטו
וכן את המידע שיש ברשותה ביחס למחזיקים ולאגרת חוב שמכוחה
משולמת הריבית כאמור .חברי הבורסה ינכו מס במקור מתשלומי
הריבית שישולמו על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בהתאם
לתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד ויעברו אותו לרשות המיסים גם
בהתבסס על המידע האמור .במקרה שבו משולמת ריבית לבעל מניות
מהותי או ליחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית או למי שנותן
שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני אדם המשלם את הריבית,
החברה תהיה אחראית להשלמת ניכוי המס במקור מתשלומי הריבית
לשיעור המס המרבי כקבוע בתקנות הניכוי מריבית ומדיבידנד.
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.2.7.4.14

בתקנה  4לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך
הנסחר בבורסה ,מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות( ,התשס"ג-
 ,2002נקבע כי בפדיון של אגרות חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים
גם דמי ניכיון ,11יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי
הניכיון ,אם התקיימו כל אלה (1) :רווח ההון במכירת אגרת החוב
אינו פטור ממס; ) (2במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו (3) -הפדיון אינו
בידי בעל השליטה או בידי מי שהחזיק באגרת החוב מיום שהוקצתה
או הוצאה ,והכל עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון 12שרואים אותם
כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף  (4)2לפקודה.

.2.7.4.15

זיכוי מס זר
כנגד חבות המס שצוינה לעיל ,יינתן לתושב ישראל )יחיד או חברה(
זיכוי בגובה המס הזר אשר נוכה בחו"ל ,אם נוכה ,ביחס לאגרות החוב
האמורות ,וזאת בכפוף להוראות אמנת המס הרלוונטית )ככל
שקיימת( ולתנאים הקבועים הסעיפים  203ו 204 -לפקודה ,ובכפוף
להמצאת אישורים מתאימים.

.2.7.4.16

הנפקת אגרות חוב נוספות במסגרת הרחבת סדרה
בהתאם להוראות סעיף  (4)2ו125 -ג לפקודה ,רואים בדמי הניכיון
בגין אגרות החוב ריבית 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 שהפרש זה
הינו חיובי .אגרות החוב )סדרה א'( המוצעות לציבור על פי תשקיף זה
מוצעות במחיר מינימאלי של  100%ולפיכך אינן מונפקות בניכיון.
במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מסדרה א',
במסגרת הרחבת סדרה ,בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה
סדרה )לרבות העדר ניכיון ,ככל שרלבנטי( תפנה החברה ,לפני הרחבת
הסדרה ,לרשות המסים על-מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי
המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב )סדרה א'( ,ייקבע
לאגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי
הניכיון השונים באותה סדרה ,ככל שיהיו )להלן בסעיף זה" :שיעור
הניכיון המשוקלל"( .במקרה של קבלת אישור כאמור ,החברה תחשב
לפני הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב
בהתאם לאותו אישור ולפני הרחבת הסדרה תגיש החברה דוח מיידי
)ככל הניתן ,בדיווח בדבר תוצאות ההנפקה( בו תודיע את שיעור
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האמור רלבנטי רק במקרה של הנפקת אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בניכיון.
ראה לעיל ה"ש .11

ב 29 -

הניכיון המשוקלל לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפדיון של אגרות
החוב מהסדרה האמורה לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם
להוראות הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות
למיסוי דמי ניכיון .באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המיסים,
תגיש החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה בו תודיע על אי קבלת
אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון
הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות
למיסוי דמי ניכיון .חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון הסדרה,
בהתאם לשיעור שידווח כאמור.
לפיכך יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור
הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב מהסדרה
טרם הגדלת הסדרה )להלן" :דמי הניכיון העודפים"( ,וזאת בין אם
התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה
סדרה ובין אם לאו .נישום שהחזיק את אגרות החוב מהסדרה
האמורה לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב המוחזקות
על-ידיו ,יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה
המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים ,ככל שהינו זכאי להחזר כאמור
על-פי דין.
חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידם
למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור,
למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין.
במועדי פרעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין
דמי הנכיון ,אם יהיו ,כמפורט לעיל ולהלן.
.2.7.4.17

היבטי שליטה וניהול על פי דיני מדינת ישראל
על פי שיטת המס הנהוגה בישראל ,חבות המס הינה על בסיס
פרסונאלי ,כלומר החבות במס בישראל תקום לכל מי שמוגדר
כ"תושב ישראל" ,כהגדרת מונח זה בפקודה .על פי הפקודה חבר בני
אדם יוגדר כ"תושב ישראל" אם התקיים בו אחד מאלה (1) :הוא
התאגד בישראל; ) (2אם התאגד מחוץ לישראל ,השליטה על עסקיו
וניהולם מופעלים מישראל .עצם רישום אגרות החוב האמורות
למסחר בישראל אינו מהווה אינדיקציה לשליטה וניהול מישראל.
בשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות
הרפורמה במס הכנסה ,טרם התגבשה הפרקטיקה הנאותה ליישום
הוראותיה ,ואף ייתכנו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן .יתרה
מזאת ,ייתכנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה .מטבע
הדברים ,לא ניתן לצפות את תוכנם והשפעתם של השינויים
האמורים.
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כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את
השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על פי
תשקיף זה .מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין
המתוארות בו כפי שהינן למועד התשקיף ,ואלה עשויות להשתנות
ולהוביל לתוצאות שונות .בנוסף יש להדגיש ,כי האמור לעיל אינו
מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות
בתשקיף; לפיכך ,התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ
אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל
משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי תשקיף זה,
לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו
עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
.2.8

תנאי אגרות החוב )סדרה א'(
 .2.8.1התשלומים על חשבון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב ישולמו למי ששמותיהם
יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב ,בימים  18ביוני ו 19-בדצמבר לגבי כל
תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום .על אף האמור לעיל,
התשלום האחרון של הקרן והריבית יבוצע כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי
החברה במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע ,ובלבד שהודעה
כאמור תינתן על ידי החברה לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפני המועד הקבוע
לפירעון התשלום האחרון.
 .2.8.2בכל מקרה שמועד תשלום חל ביום שאינו יום עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום
העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא תוספת תשלום ,והיום הקובע לצורך קביעת
הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
 .2.8.3התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של
האנשים ששמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין
בפרטים שימסרו בכתב לחברה מבעוד מועד ,בהתאם לאמור בסעיף  2.8.4להלן .אם
החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,מסיבה שאינה תלויה בה ,יחולו
הוראות סעיף ] [14לשטר הנאמנות.
 .2.8.4מחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו
מחזיק על פי אגרות החוב או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי
העניין ,בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על
פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה עשר ) (15ימי עסקים
מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.
 .2.8.5לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים
בדבר חשבון הבנק שלו ,ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שישלח
בדואר רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם מחזיקי אגרות החוב .משלוח
שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב
בתאריך שיגורו בדואר ,ובלבד שנפרע עם הצעתוהצגתו כהלכה לגביה.
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 .2.8.6אגרות החוב תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו ,בינן לבין עצמן בקשר עם
התחייבויות החברה על פי אגרות החוב ,ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על
פני האחרת.
 .2.8.7מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על פי דין )ראו
סעיף  2.7.3לעיל(.
 .2.8.8הרחבה של סדרות קיימות והנפקה והקצאה של אגרות חוב וניירות ערך נוספים
 .2.8.8.1החברה תהיה רשאית להנפיק אגרות חוב )סדרה א'( נוספות בהתאם
לתנאים הקבועים בסעיף ] [4.1לשטר הנאמנות ובכפוף לקבלת אישור
הבורסה לרישומן למסחר של אגרות החוב )סדרה א'( הנוספות כאמור.
 .2.8.8.2החברה תהיה רשאית להנפיק בכל עת סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או
ניירות ערך אחרים ,מכל מין וסוג שהוא ,ללא צורך בקבלת אישור
מהנאמן ו/או המחזיקים הקיימים באותה עת ,כאמור בסעיף ] [4.2לשטר
הנאמנות.
.2.8.9

התחייבויות
החברה קיבלה על עצמה התחייבויות בהן עליה לעמוד עד לפירעון מלוא הסכומים
להם זכאים מחזיקי אגרות החוב  -לפרטים ראו סעיפים ] [5ו [6.3 -]-לשטר
הנאמנות.

.2.8.10

הבטחת אגרות החוב
התחייבויות החברה בגין אגרות החוב אינן מובטחות בשעבוד) .לפרטים ראו סעיף
 6.1בשטר הנאמנות המצורף לתשקיף כנספח א'(.
החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו ,בכל שעבוד ובכל דרך
שהיא ללא כל צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן וזאת בכפוף להוראת כל דין ו/או
הסכם אחר שהיא צד לו .לפרטים אודות התחייבות החברה בדבר אי יצירת
שעבוד שוטף כללי ו/או ספציפי ראו סעיף ] [6.2לשטר הנאמנות.

.2.8.11

פירעון מיידי
אגרות החוב ניתנות להעמדה לפירעון מיידי במקרים המתוארים בסעיף ][8.1
לשטר הנאמנות.

.2.9

שטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה א'(
החברה התקשרה עם משמרת  -חברה לשירותי נאמנות בע"מ בשטר נאמנות המסדיר את
תנאיהן של אגרות החוב )סדרה א'( )להלן" :שטר הנאמנות" ו" -הנאמן" בהתאמה(] .טרם
בוצע[ פרטי הנאמן כפי שנמסרו לחברה ,נכון למועד התשקיף הינם כדלקמן :משמרת -
חברה לשירותי נאמנות בע"מ ,מרחוב מנחם בגין  ,48תל אביב; טלפון ;03-6374351 :פקס:
 ;03-6374344איש קשר :רו"ח רמי סבטי; כתובת דואר אלקטרוני. ramis@mtrust.co.il :
הנאמן הוא חברה רשומה בישראל ,העוסקת בנאמנויות ,והוא עונה על דרישות הכשירות
לפי חוק ניירות ערך ,לנאמן לאגרות חוב.

ב 32 -

הנאמן הצהיר בשטר הנאמנות כי מתקיימים בו כל תנאי הכשירות הדרושים לנאמן
לתעודות התחייבות על פי חוק ניירות ערך וכל דין אחר וכי הוא הסכים לחתום על שטר
הנאמנות ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב נשוא תשקיף זה.
אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצדו בדבר טיבן של אגרות החוב
המוצעות או כדאיות ההשקעה בהן.
לתנאים החלים על אגרות החוב )סדרה א'( ראו שטר הנאמנות המצ"ב כנספח 1א' לתשקיף
זה.
בכל עניין הקשור בתנאי אגרות החוב )סדרה א'( שלא נזכר בשטר הנאמנות וכן בכל מקרה
של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר הנאמנות ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין
הישראלי.
בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר הנאמנות ו/או
איגרות החוב יגברו הוראות שטר הנאמנות .יובהר ,כי למיטב ידיעת החברה )לאחר שבדקה
את המסמכים כאמור( ,נכון למועד התשקיף אין סתירה בין הוראות הדין הישראלי
להוראות שטר הנאמנות וכן אין סתירה בין הוראות בקשר עם אגרות החוב המתוארות
בתשקיף לבין הוראות שטר הנאמנות והמסמכים הנלווים לו .להלן הפניות לסעיפי שטר
הנאמנות ]יעודכן בהמשך[::
נושא

עמוד

סעיף

שטר הנאמנות

4

1

מבוא; פרשנות והגדרות

5

2

הנפקת איגרות החוב; תנאי הנפקה; דרגה שווה

10

3

רכישת איגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור וביצוע חלוקה

11

4

הנפקת איגרות חוב נוספות

12

5

התחייבויות החברה

14

6

הבטחת איגרות החוב ,התחייבויות פיננסיות ,מגבלת חלוקת דיבידנד

26

7

פדיון מוקדם

30

8

זכות להעמדה לפירעון מיידי

32

9

תביעות והליכים בידי הנאמן

3940

10

נאמנות על התקבולים

4041

ב 33 -

11

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן

4142

12

סמכות לעכב חלוקת כספים

4243

13

הודעה על חלוקה

14

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

4244

15

קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן

4445

16

הצגת איגרות חוב לנאמן; רישום בקשר עם תשלום חלקי

4445

17

השקעות כספים

4446

18

התחייבויות החברה כלפי הנאמן

4546

19

התחייבויות נוספות

4950

20

באי כוח

5051

21

הסכמים אחרים

5051

22

דוחות על ענייני הנאמנות

5052

23

שכר וכיסוי הוצאות הנאמן

5153

24

סמכויות מיוחדות

5153

25

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים

5254

26

שיפוי לנאמן

5354

27

הודעות

5758

28

ויתור ,פשרה ושינויים בשטר הנאמנות

5759

29

מרשם המחזיקים באיגרות החוב

5860

30

שחרור

5960

31

מינוי הנאמן ,תפקידי הנאמן ,סמכויות הנאמן ופקיעת כהונתו של הנאמן

5960

32

אסיפות של מחזיקי איגרות החוב

6062

42
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33

תחולת הדין

6162

34

סמכות ייחודית

6162

35

כללי

6364

36

אחריות הנאמן

6466

37

מענים

6466

38

הסמכה למגנ"א

6466

תוספת ראשונה לשטר הנאמנות  -תעודת איגרות )סדרה א'(

6567

התנאים הרשומים מעבר לדף

6769

1

כללי

6769

2

איגרות החוב

6870

3

תנאי איגרות החוב )סדרה א'(

6870

4

תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב )סדרה א'(

6971

5

דחיית מועדים

6971

6

הבטחת איגרות החוב

6972

7

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה

7072

8

מרשם מחזיקי איגרות חוב

7072

9

פיצול תעודות איגרות חוב

7072

10

העברת איגרות החוב

7072

11

פדיון מוקדם

7073

12

רכישת איגרות החוב על ידי החברה ו/או אדם קשור

7173

13

ויתורים; פשרות ושינויים בשטר הנאמנות

7173

14

אסיפות מחזיקי איגרות החוב

7173

ב 35 -

15

קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב

7173

16

העמדה לפירעון מיידי

7173

17

הודעות

7173

18

הדין החל וסמכויות שיפוט

7173

19

סדר קדימויות

7173

תוספת שנייה לשטר הנאמנות  -אסיפות מחזיקי איגרות החוב
תוספת שלישית לשטר הנאמנות  -נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב
נספח  - 23שכר הנאמן
.2.10

חתם מתמחר ,ריכוז והפצה
הנפקת אגרות החוב המוצעות על פי תשקיף זה אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית .עם
זאת ,לידר הנפקות ) (1993בע"מ )להלן" :החתם המתמחר"( מיועדיםמיועדת לשמש כחתם
מתמחר )כהגדרת המונח בסעיף  1לחוק ניירות ערך( להצעה על פי תשקיף זה ,המעורב
בקביעת מבנה ההנפקה.

.2.11

דירוג
ביום ]___[ 22,באפריל  ,2018הודיעה ]___[מעלות סטנדרט אנד פורס בע"מ על מתן דירוג
מקדמי של ]___[ ilAAלהנפקת אגרות חוב )סדרה א'( ,בהיקף כולל של עד ]___[ 700מיליון
ש"ח ערך נקוב .לדוח הדירוג ופרטים אודות הדירוג כאמור ,ראו נספח ב' המצ"ב לתשקיף
זה ]טרם נתקבל[.
בהתאם לאמור לעיל ,אלא אם יתקבל אישור מחברת הדירוג להנפקת היקף אגרות חוב גבוה
יותר ,סך כל אגרות החוב שתונפקנה על פי ההודעה המשלימה כולל הקצאות נוספות
שתוצענה ,ככל שתוצענה ,לא יעלה על סך של ]__[ 700מיליון ש"ח ערך נקוב.

.2.12

הצעת ניירות ערך על פי תשקיף המדף
מכח תשקיף זה ,המהווה גם תשקיף מדף ,תוכל החברה להציע ניירות ערך )אגרות חוב
שאינן ניתנות להמרה ,כתבי אופציה הניתנים למימוש לאגרות חוב וניירות ערך מסחריים,
וביחד להלן בס"ק זה" :ניירות הערך"( ,בהתאם להוראות סעיף 23א לחוק ניירות ערך,
באמצעות דוחות הצעת מדף בהם יושלמו כל הפרטים הנדרשים לפי פרק ג' לתקנות ניירות
ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה( ,התשכ"ט ,1969-ביחס לאותה הצעה,
לרבות פרטי ותנאי ניירות הערך והרכב היחידות המוצעות ,בהתאם להוראות כל דין ,ובכלל
זה בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה ולעמדות סגל רשות ניירות ערך כפי שיהיו באותה
העת ,ובהתאם לסוג ניירות הערך שיוצעו על פי דוח הצעת המדף כאמור.

7374
80
8283
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פרק  - 3הון החברה והמחזיקים בו
3.1

הון המניות של החברה נכון למועד התשקיף
סוג המניה

הון רשום

מניות רגילות ללא ע"נ

50,000

הון מונפק ונפרע
100

)להלן :״המניות״(
3.2

השינויים שחלו בהון הרשום והמונפק של החברה ממועד ייסודה
ההון הרשום של החברה ,כפי שנקבע במועד התאגדותה ,הינו  50,000מניות רגילות ללא ערך
נקוב.
ביום  12בפברואר  ,2018מועד התאגדותה של החברה ,הקצתה החברה  100מניות ללא ערך
נקוב ל) Silverstein Holdco I, LLC -חברת האם ,כהגדרתה בפרק  ,(7המחזיקה את מלוא
הון המניות שלה .נכון למועד התשקיף ,ההון המונפק והנפרע של החברה הינו  100מניות ללא
ערך נקוב.
מאז מועד ייסודה של החברה ,לא חל שינוי בהון הרשום והמונפק של החברה.

3.3

המחזיקים במניות החברה
למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,סמוך למועד פרסום התשקיף ,חברת האם הינה
בעלת המניות היחידה בחברה ,המחזיקה ב  100% -מהון המניות המונפק והנפרע של החברה
ומזכויות ההצבעה בה.
.3.3.1

חברת האם התחייבה ,כי בכפוף להשלמת ההנפקה על-פי תשקיף זה ,וקודם למועד
רישומן למסחר של אגרות החוב המוצעות בבורסה ,יועברו לחברה מלוא הזכויות
הישירות שלה בתאגידי  ,LLCשותפויות וחברות ,אשר יחזיקו ,במישרין ובשרשור,
בזכויות בתשעה ) (9נכסי נדל"ן )להלן :״הזכויות המועברות" או "התאגידים
המועברים״( כנגד הנפקת  100מניות רגילות של החברה .לפרטים אודות הזכויות
המועברות ואופן העברתן לחברה ,ראו סעיף  7.1.6להלן.
לאחר ההקצאה האמורה ,תחזיק חברת האם ב 200 -מניות של החברה ,אשר יהוו
 100%מהון החברה ומזכויות ההצבעה בה.

.3.3.2

למיטב ידיעת החברה ,חברת האם הינה  ,Limited Liability Companyחברה
המאוגדת תחת חוקי מדינת דלאוור .בסמוך לאחר העברת הזכויות המועברות ,בעלי
חברת האם יהיו בעל השליטה )כהגדרתו להלן( ונאמנויות לטובת בעל השליטה
וקרובי משפחתו ,אשר הנאמנים שלהן הם בעל השליטה ואשתו ,קלרה סילברסטין.

ג2-

3.4

בעלי השליטה בחברה
למיטב ידיעת החברה ,למועד פרסום התשקיף ,וכל עוד המצב נשמר ,החברה נשלטת,
במישרין ,על ידי חברת האם ובעקיפין ,על ידי מר לארי א .סילברסטין )להלן" :בעל
השליטה" .חברת האם ובעל השליטה ,יכונו יחדיו" :בעלי השליטה"(.

ד1-

פרק  - 4זכויות ההצבעה של מניות החברה
התיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה הנוגעות לזכויות
ההצבעה של מניות החברה .ניתן לעיין בתזכיר ההתאגדות ותקנון ההתאגדות של החברה 1ובכל תיקון
לתזכיר ולתקנון ככל שיהיה ,באתר "מגנא" של רשות ניירות ערך בכתובת .www.magna.isa.gov.il
התיאור התמציתי שלהלן אינו מהווה תחליף לעיון בנוסח המלא של תזכיר ותקנון ההתאגדות של
החברה.
4.1

זכויות ההצבעה הנלוות למניות החברה
4.1.1

המניות יחולקו למספר סוגים וסדרות כפי שיחליט הדירקטוריון ,מעת לעת ,ועד שיחולקו
כאמור ,יהוו סוג אחד וסדרה אחת.

4.1.2

כל מניה של החברה מעניקה לבעל המניות:
)א( את הזכות להצביע בכל החלטה של בעלי המניות;
)ב( את הזכות לחלק שווה בכל דיבידנד שישולם על ידי החברה; ו-
)ג( את הזכות לחלק שווה בחלוקת נכסים עודפים של החברה בפירוק.

4.1.3

ניתן להנפיק מניות וניירות ערך אחרים במועדים ,לאנשים ,בתמורה ובתנאים
שהדירקטורים רשאים להחליט עליהם באמצעות החלטת דירקטוריון .תמורה כאמור
עשויה להיות בכל צורה ,בהתאם להחלטת הדירקטוריון ,לרבות כסף ,שטר חוב ,או
התחייבות כתובה אחרת להעברת כסף ,רכוש ,נכסי דלא ניידי ,רכוש פרטי )לרבות מוניטין
וידע( ,מתן שירותים או חוזה לשירותים עתידיים.

4.1.4

לא ניתן להנפיק מניות בעד תמורה שאיננה כסף ,אלא אם הדירקטורים קיבלו החלטה
המציינת:
)א( את הסכום שייזקף להנפקת המניות;
)ב( את הערך הכספי הנוכחי הסביר של תמורה לא כספית עבור ההנפקה;
)ג( שלדעתם הערך הכספי הנוכחי של התמורה הלא כספית עבור ההנפקה ,אינו פחות
מהסכום שייזקף להנפקת המניות.

1

במסמכי ההתאגדות ובתקנון החברה אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.

ה1-

פרק  - 5השוואת דינים
האמור להלן הינו תיאור כללי ותמציתי של סוגיות מהדין הישראלי וסוגיות מהדינים החלים באיי
הבתולה הבריטיים ,אשר אינו מתיימר להיות תיאור ממצה או פרשנות מוסמכת של הדין ,ואינו
מהווה תחליף לייעוץ מקצועי.
דיני איי הבתולה הבריטיים ,החלים על החברה הינם The BVI Business Companies Act, 2004
)להלן" :דין איי הבתולה הבריטיים״( .יובהר ,כי דין איי הבתולה הבריטיים ,אינו חל על החברות
הבנות של החברה.
ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים הינה בהתאם לחוות דעת שקיבלה החברה
מעורך דין מוסמך באיי הבתולה הבריטיים המצויה במשרדי החברה ,בשפה האנגלית -שפת המקור
 וכן בתרגום לעברית )להלן" :חוות הדעת"( .יצוין כי חוות הדעת כוללת הוראות נוספות מתחוםדיני החברות אשר אינן נכללות בפרק זה להלן ,לאור החלתו של חלק ב' לתוספת הרביעית כהגדרתה
להלן וכמפורט בסעיפים  5.1עד .5.4
5.1

תחולת דיני ניירות ערך וחוק החברות בישראל ובאיי הבתולה הבריטיים )להלן("BVI" :
החברה התאגדה ונרשמה מחוץ לישראל על פי הדין החל באיי הבתולה הבריטיים ,ולא
התאגדה על פי הוראות פקודת החברות ]נוסח חדש[ תשמ״ג ) 1983 -להלן :״פקודת
החברות״( או הוראות חוק החברות.
הואיל ותעודות התחייבות )לא המירות( של החברה מוצעות לציבור בישראל על פי תשקיף
זה ,ותירשמנה למסחר בבורסה ,אזי כל עוד יוחזקו בידי הציבור ניירות הערך של החברה
המוצעים על פי תשקיף זה ,יחולו על החברה הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו
מכוחו והחלות על חברות שהתאגדו מחוץ לישראל ואשר ניירות הערך שלהן נסחרים
בבורסה בישראל או רשומים בה למסחר.
בהתאם ,החברה תדווח בהתאם להוראות הדיווח המתאימות על פי חוק ניירות ערך
ותקנותיו.
בנוסף ,יחולו על החברה הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך ,וכפועל יוצא מכך ,יחולו עליה
הוראות שונות של חוק החברות החלות על חברה שהתאגדה מחוץ לישראל והמציעה
תעודות התחייבות שלה לציבור בישראל ,ובכלל זה הוראות לעניין מינוי דירקטורים
חיצוניים ,מבקר פנים וועדת ביקורת ,הכול בהתאם למפורט בתוספת הרביעית )חלק ב'(

ה2-
לחוק ניירות ערך .הוראות אלו יחולו בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה 1ודיני
איי הבתולה הבריטיים .יצוין ,כי רשות ניירות ערך רשאית לפטור חברה כאמור מהוראות
ותקנות המפורטות בתוספת האמורה ,כולן או חלקן ,אם נוכחה כי הדין מחוץ לישראל החל
על החברה מבטיח די הצורך את ענייניו של ציבור המשקיעים בישראל.
בהמשך לאמור לעיל ,יצוין ,כי למעט כמפורט להלן ,לעניין דיני פשיטת רגל וחדלות פירעון
יחולו על החברה דיני איי הבתולה הבריטיים בלבד והליכי מימוש הנכסים יתבצעו בהתאם
לדיני ארה״ב.
החברה )בחתימתה על תשקיף זה( ,בעלי השליטה 2ונושאי המשרה בחברה ,בהווה ובעתיד,
מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות
נגד תחולתו או תקפותו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך כאמור.3
שטר הנאמנות ונספחיו ,לרבות אגרות החוב ,כפופים להוראות הדין הישראלי .4שטר
הנאמנות קובע כי בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים לתנאי
שטר הנאמנות על נספחיו ,לרבות אגרות החוב ,יהיה בית המשפט המוסמך בתל-אביב-
יפו .בכל עניין שלא נזכר בשטר הנאמנות וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין
שטר הנאמנות ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.
החברה )בחתימתה על תשקיף זה( ,בעלי השליטה בחברה )בהווה ובעתיד( ונושאי המשרה
בחברה )המכהנים ושיכהנו בעתיד( התחייבו ויתחייבו ,לפי העניין :כי לא יתנגדו לבקשת
הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב אשר תוגש בבית משפט בישראל ,בהליך שהוגש נגד
החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה ,הסדר ,וחדלות פירעון בקשר לחברה
)ולרבות פירוק החברה( ,הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב
)סדרה א'( של החברה )להלן" :אגרות החוב"( ,ככל שתוגש; לא יפנו ביוזמתם לבית משפט
מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט כנגד החברה על-ידי הנאמן ו/או
מחזיקי אגרות החוב של החברה; לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את
הדין הישראלי לעניין פשרה ,הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה )ולרבות פירוק(; ולא
יעלו טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו
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תקנון החברה כולל הוראות המפנות לדין הישראלי בקשר לאותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 39א
לחוק ניירות ערך .יודגש ,כי בתקנון אין הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים .מכוח סעיף סמכות
השיפוט בישראל שבפרק זה להלן  -הכללת ההתחייבות התשקיפית לעניין תביעה נגזרת כמפורט בסעיף זה להלן -
אינה סותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
כמפורט בסעיף  3.4לתשקיף.
אם וככל שבעתיד יתעוררו סתירות בין הדין הישראלי ודין איי הבתולה הבריטיים החל על החברה ,יפעילו
הגורמים האמורים את מירב מאמציהם כדי לגרום לחברה לפנות לרשות ניירות ערך בבקשה לפטור אותה
מהוראות ותקנות בהתאם לסעיף 39א לחוק ניירות ערך המעוררות את הסתירות כאמור
לעניין זה ראו סעיפים ] [33ו [34 -]-לשטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן למחזיקי אגרות החוב המצ"ב כנספח
א' לתשקיף זה.

ה3-
על-ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית
ותביעה נגזרת הנוגעים לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה.
כמו כן ,החברה )בחתימתה על תשקיף זה( מתחייבת כי בכל הסכם בו תתקשר החברה
במישרין עם צד שלישי ,לרבות עם עובדי החברה ,ייקבע כי הליכי חדלות פירעון כנגד
החברה ייפתחו רק בבית משפט בישראל ועל פי הדין הישראלי .לעניין זה יובהר כי
התחייבות זו לא תחול על התקשרויות של החברה עם צד שלישי ,הנלוות להתקשרויות
חברות בנות של החברה ,לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( העמדת ערבויות על
ידי החברה ,וכן לא תחול על הסכמי גידור בהם תתקשר החברה עם צד שלישי ,אם וככל
שתתקשר.
לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה
)בהווה ובעתיד ,לפי העניין( ,למיטב הבנת החברה ,הליך של חדלות פרעון כנגד החברה,
שלא על-פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים ,יכול לנבוע רק מתביעה של
נושה זר .לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה ,שלא על פי
הדין הישראלי ו/או בבית משפט זר ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה כמיטב
יכולתה לטעון ל ״פורום לא נאות״ והכל בכפוף לכל דין.
למען הסר ספק ,יובהר ,כי התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה )בהווה
ובעתיד( כאמור ,תכלולנה באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם
הליך של חדלות פירעון כנגד החברה לפי דין זר ו/או בבית משפט זר.
בנוסף ,החברה )בחתימתה על תשקיף זה( ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה ,5בהווה
ובעתיד ,מתחייבים ויתחייבו )לפי העניין( באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות כנגד
סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר לעיצומים
כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על-ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת
האכיפה המנהלית בישראל ,וזאת על-פי פרק ח׳ 3ו/או פרק ח׳ 4לחוק ניירות ערך ,וכן הינם
מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך
ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את
העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )אם יוטלו( ולנקוט
פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור ,לערער או
לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור.
בנוסף ,החברה )בחתימתה על תשקיף זה( ,מתחייבת להמציא לנאמן ,בסמוך למועד חתימת
שטר הנאמנות ,התחייבויות בלתי חוזרות בכתב של החברה ,של בעלי השליטה בחברה
במועד חתימת שטר הנאמנות )וכן בסמוך לאחר שינוי שליטה בחברה ,לפי העניין( ושל כל
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שאינם ישראלים.

ה4-
נושאי המשרה כאמור לעיל המכהנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות )וכן בסמוך
לאחר מינויים של נושאי משרה נוספים לחברה ,לפי העניין( בתוקף תפקידם כנושאי משרה
בחברה (1) :שלא להתנגד לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב אשר תוגש לבית משפט
בישראל בהליך שיוגש כנגד החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות
פירעון )לרבות פירוק( בקשר לחברה ,הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות
החוב ,ככל שתוגש (2) ,שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין
הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון )לרבות פירוק( בקשר לחברה הנוגעים
לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה (3) ,שלא להעלות טענות
כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על-ידי הנאמן
ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה כנגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת,
הנוגעים לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה (4) ,שלא לפנות
ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על-ידי הנאמן ו/או
מחזיקי איגרות החוב של החברה כנגד החברה הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות
ואגרות החוב של החברה ,ושלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פירעון כנגד החברה לפי
דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל (5) ,שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות ניירות
ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר לעיצומים כספיים ו/או אמצעי אכיפה
מנהליים שיוטלו עליהם על-ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל,
וזאת על-פי פרק ח׳ 3ו/או פרק ח׳ 4לחוק ניירות ערך ,וכן הינם מתחייבים ויתחייבו ,לפי
העניין ,באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת
האכיפה המנהלית בישראל ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את העיצומים
הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )אם יוטלו( ולנקוט פעולות לתיקון
ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור ,לערער או לטעון בכל דרך
אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור .התחייבויותיהם האמורות של החברה,
נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברה יכונו בהמשך כ -״התחייבויות החברה ,נושאי
המשרה ובעלי השליטה״.
התחייבויות החברה ,נושאי המשרה ובעלי השליטה כאמור לעיל יפורסמו בסמוך לאחר
פרסום תוצאות המכרז בדבר הנפקת אגרות החוב או לפי העניין במסגרת הדוח המיידי
בדבר מינוי נושא המשרה ,או בדבר שינוי השליטה בחברה ,לפי העניין ,אשר תפרסם החברה
בהתאם להוראות הדין בישראל ,כחלק מהדיווחים טרום ההנפקה ובעת מינויו של כל נושא
משרה חדש ו/או כניסתו של בעל שליטה חדש ,והכול במהלך חיי אגרות החוב.
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את
רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ,ואילו יוכלו להיסחר
בחופשיות בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי
ההתאגדות של החברה.

ה5-
5.2

אכיפת פסקי חוץ
על פי דיני איי הבתולה הבריטיים ,לא ניתן לאכוף פסק חוץ באיי הבתולה הבריטיים ,אלא
אם כן הדבר ייאכף בהתאם להוראות המשפט המקובל או במקרה של פסקי חוץ להם
תחולה תחת The Foreign Judgments (Reciprocal Enforcement) Ordinance 1964
)להלן" :פקודת פסקי חוץ )הדדיות אכיפה( "( או The Reciprocal Enforcement of
) Judgments Act 1922להלן" :החוק להדדיות באכיפה של פסיקות בית דין"( של איי
הבתולה הבריטיים .יצוין ,כי לא כל פסקי החוץ ניתנים לאכיפה ,וייתכן שחלקם יוכלו
להיאכף רק בבתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים.
בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים ממלאים תפקיד תומך לביסוס הליכי בוררות ויכירו
ויאכפו פסקי בוררות זרים שהוצאו בכל אחת מהמדינות החברות באמנת ניו יורק בהתאם
לתנאי האמנה.
החוק להדדיות באכיפה של פסיקות בית דין ופקודת פסקי חוץ )הדדיות אכיפה( אינם חלים
על ישראל או על ארה״ב .לכן ,במקרה זה תקפה אכיפה על פי המשפט המקובל.
בכפוף למשפט המקובל ,כל פסיקה סופית לגבי תשלום סכום כסף שנפסק מצד החייב בבית
דין זר נקבע על פי בתי המשפט של איי הבתולה הבריטיים כעילה לתביעת חוב ,כך שאין
צורך במשפט חוזר .בהתאם לזאת ,כאשר נפסק תשלום חוב במדינה שאיננה נכללת בין
המדינות שביחס אליהן קיימת הדדיות באכיפה ,ניתן לאכוף את פסיקת תשלום החוב על פי
עילת תביעה במשפט המקובל .אם כך ,במקרה זה על התובע לפתוח בתהליך תביעה חדש
בכפוף לסעיפים  5ו 7 -לתקנות סדר הדין האזרחי של איי הבתולה הבריטיים .על הפסיקה
לעמוד במספר תנאים בכדי להיות ברת אכיפה) :א( פסיקת תשלום עבור חוב או סכום כסף
)כלומר ,סכום שאינו נתבע בגין מיסוי או תשלומים מסוג זה ,ושאינו עבור קנס או עונש
כספי שהוטל() ;6ב( פסיקה סופית ומכריעה .יצוין כי על פי המשפט המקובל פסיקת חוץ
הינה סופית ומכריעה ,למרות היותה נתונה לערעור או שהערעור תלוי ועומד במדינה בה
ניתנה; ו) -ג( הפסיקה ניתנה על ידי בית דין זר בעל הסמכות המשפטית לאותה פסיקה ,היא
אינה ניתנת לדחוי ,ועליה להכריע על מהות התביעה.
בכפוף לחוקי איי הבתולה הבריטיים ניתן לאכוף כל פסיקה או קביעה על תשלום סכום
כסף ,למעט הוראת תשלום לבית המשפט עצמו ,על ידי הפעולות הבאות) :א( צו-שיעבוד) ,ב(
צו עיקול אצל צד שלישי) ,ג( זימון למשפט לצורך שימוע וחקירת יכולת) ,ד( צו עיקול
ומכירה של נכסים ,ו) -ה( מינוי כונס נכסים.

6

יצוין ,כי בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על ידי בית משפט זר ,אשר ניתן
בקשר עם קנסות ,עיצומים ,מסים או מחויבויות פיסקליות או פירותיות אחרות ,ובכלל זה לא יוכל לאכוף
עיצומים כספיים שהוטלו על ידי רשות ניירות ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת
האכיפה המנהלית בישראל בהתאם להוראות פרקים ח׳ 3ו -ח׳ 4לחוק ניירות ערך ,לפי העניין.

ה6-
על פי דיני מדינת ישראל ,אכיפה בישראל של פסק דין זר נעשית בהתאם להוראות חוק
אכיפת פסקי חוץ ,התשי״ח ,1958-וכל עוד קיימת הדדיות באכיפת פסקי דין ישראלים על
ידי בתי המשפט המקומיים במקום שבו ניתן פסק הדין .נכון למועד תשקיף זה ,לא קיימת
אמנה לפיה ניתן לאכוף פסקי חוץ של איי הבתולה הבריטיים בישראל ,וכן ,למיטב ידיעת
החברה ,אין פסקי דין בהם נדונה שאלת האכיפה בין שתי מערכות הדינים.
5.3

הדין החל על שטר הנאמנות
כאמור בסעיפים ] [33ו [34 -]-לשטר הנאמנות למחזיקי אגרות החוב מיום  29באפריל]____[
 ,2018בין החברה לבין משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ,הדין שיחול על שטר
הנאמנות הוא הדין הישראלי.

5.4

החלת הדין הישראלי במספר סוגיות מדיני החברות ודיני ניירות ערך
כאמור בסעיף  5.1לעיל ,היות שהחברה תציע מכוח תשקיף זה תעודות התחייבות שלה
לציבור בישראל ,יחולו עליה הוראות התוספת הרביעית )חלק ב'( לחוק ניירות ערך,
כדלקמן:

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון
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בתקנון
יו״ר הדירקטוריון והמנכ״ל

סעיפים )94א( 119 ,95 ,ו)121 -ד( לחוק

בכפוף לתזכיר ולתקנון התאגדות של החברה והחוק ביחס לעניינים הקשורים בגילוי

החברות

אינטרסים אין איסור בחוק המונע מאדם לכהן כיו״ר הדירקטוריון וכמנכ״ל של חברה

כן

8

13.1 ,23.8-23.10

באיי הבתולה הבריטיים.
ועדת ביקורת

סעיפים  114עד  117לחוק החברות

אין חובה חוקית למנות ועדת ביקורת.

כן

24.1-24.9

ועדת תגמול

סעיפים 118א ו118-ב לחוק החברות

אין חובה חוקית למנות ועדת תגמול.

כן

26.1-26.6

ועדה לבחינת הדוחות

תקנות החברות )הוראות ותנאים לעניין הליך

אין חובה חוקית למנות ועדה לבחינת דוחות כספיים.

כן

27.1-27.7

הכספיים

אישור הדוחות הכספיים( ,תש״ע2010-

מען רשום

סעיף )123א( לחוק החברות

על פי החוק באיי הבתולה הבריטיים ,לכל חברה הרשומה באיי הבתולה הבריטיים חייב

כן

3.3

להיות סוכן רשום הנוכח באיי הבתולה הבריטיים .אדם לא ישמש ,או יסכים לשמש סוכן
הרשום של חברה שהתאגדה באיי הבתולה הבריטיים אלא אם אותו אדם כאמור ,מחזיק
ברישיון לפי חוק ה Company Management Act 1990 -או חוק הBanks and Trust -
 Companies Actשל איי הבתולה הבריטיים ,המסמיכים אותו לספק שרותי סוכן רשום.
מבקר פנים

סעיפים  146עד  153לחוק החברות

אין חובה חוקית למנות מבקר פנימי.

כן

32.1-32.9

תובענות ייצוגיות ונגזרות

סעיפים  194עד 205א לחוק החברות

על פי חוק החברות החל באיי הבתולה הבריטיים ,בעלי מניות יכולים לתבוע תביעות

לא

ראו

נגזרות ,תביעות אישיות או תביעות ייצוגיות ,בנסיבות מסוימות .יודגש כי החוק בחל באיי

7
8

ההוראות המפורטות בעמודה זו ,הן הוראות מכוח דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים.
בשינויים המחוייביםהמחויבים ,ובכלל זה באמצעות הכללת הקלות מהן נהנית החברה לפי דין )ככל שנהנית( ,הכללת סעיף סמכות השיפוט בתקנון ,ובצירוף ההתחייבויות התשקיפיות המפורטות
בסעיף .5.1

הערת

ה8-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

7

בתקנון
הבתולה הבריטיים אינו מקנה זכויות כאמור לנושים.
הגבלות על מינויי ופקיעת

סעיפים  225עד 232א 234 ,ו251-א לחוק

קיימות הגבלות על מינוי דירקטור )ובכלל זה קטין ,פסול דין ,פושט רגל וכו'( וכן נסיבות

כהונה של דירקטור ונושא

החברות

הקבועות בדין לסיום כהונתו ו/או פקיעת הכהונה .החוק אינו מחייב חברה למנות נושאי

משרה

8

שוליים מס' 8
כן

14.1-14.16,

משרה ,והדבר נתון לשיקול דעתה של החברה .החוק אינו כולל הוראות דין לעניין פסלות
למינוי או הרחקה כנושא משרה של חברה )שאינו דירקטור( באיי הבתולה הבריטיים.

דירקטור חיצוני

סעיפים  239 ,219עד 249א לחוק החברות;

אין חובה חוקית למנות דירקטורים חיצוניים או דירקטורים שאינם נושאי משרה

תקנות החברות )כללים בדבר גמול והוצאות

לדירקטורים בחברה .החוק אינו מבחין בין דירקטור בחברה לדירקטור בלתי תלוי בחברה.

כן

16.1-16.17

לדירקטור חיצוני( ,תש"ס ;2000 -תקנות
החברות )ענינים שאינם מהווים זיקה(,
תשס"ז ;2006 -תקנות החברות )תנאים
ומבחנים לדירקטור בעל מומחיות חשבונאית
פיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(,
תשס"ו2005 -
דירקטור בלתי תלוי

סעיפים 249ב ו249-ג לחוק החברות

אין חובה חוקית למנות דירקטור בלתי תלוי.

כן

10.1

חובות נושאי משרה

סעיפים  252עד  256לחוק החברות

החוק מטיל חובת אמונים על הדירקטורים של החברה ,וכן מטיל חובה לנהוג ביושר ובתום

כן

18.1-18.12

לב ,בהתאם לאופן שבו כל דירקטור מבין את טובתה המרבית של החברה .בנוסף לחובות
האמון ,לדירקטור חובות זהירות ,שקדנות ומיומנות ,אשר הוא חב כלפי החברה עצמה.
הדין באיי הבתולה הבריטיים אינו מטיל חובות כאמור על נושאי משרה שאינם

ה9-

נושא

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

7

בתקנון
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דירקטורים.
מתן פטור ,שיפוי וביטוח

סעיפים  258עד  264לחוק החברות

מדיניות תגמול לנושאי

סעיפים 267א267 ,ב (2)270 ,ו 272 ,(3)-ו273 -

אין חובה חוקית לקיים מדיניות תגמול לדירקטורים ו/או נושאי משרה )שאינם

משרה ותנאי כהונה

לחוק החברות; תקנות החברות )הקלות לעניין

דירקטורים( .בעלי המניות או ,בכפוף לתזכיר ותקנון התאגדות של החברה ,הדירקטורים

והעסקה של נושאי משרה

החובה לקבוע מדיניות תגמול( ,התשע"ג2013 -

בחברה ,רשאים לקבוע את תגמולי הדירקטורים בגין השירותים שיעמידו לחברה בכל

עסקאות עם נושאי משרה

סעיפים  (1)270ו4)270 -א()272 ,א( ו 275-עד

חל איסור על דירקטור לשים עצמו במצב של ניגוד עניינים בין חובתו לחברה לבין ענייניו

ובעל שליטה

 282לחוק החברות; תקנות החברות )הקלות

האישיים.

בעסקאות עם בעלי ענין( ,תש"ס2000 -

בדרך כלל ,תזכיר ותקנון התאגדות של חברה באיי הבתולה הבריטיים יאפשר לדירקטור

דיני איי הבתולה הבריטיים אינם מגבילים את היקף השיפוי שאפשר לקבוע לדירקטורים

כן

25.1-25.4

ונושאי משרה בתקנון ההתאגדות של חברה ,בכפוף לפסילת הוראת שיפוי על ידי בית
משפט עקב היותה מנוגדת לתקנת הציבור.
לעניין ביטוח ,החברה רשאית לרכוש ולהחזיק בביטוח בקשר עם כל מי שמכהן או כיהן
כדירקטור בה.
יצוין ,כי החוק באיי הבתולה הבריטיים שותק ביחס למתן פטור מראש לנושא משרה
מאחריות לנזקים שנגרמו לה כתוצאה מהפרת חובת הזהירות על ידיו .עם זאת,
לדירקטורים חובת נאמנות כלפי החברה והם עלולים להיות אחראים באופן אישי
לתביעות.
כן

20.1-20.12

מסגרת היא.

בעל עניין בעסקה מסוימת להצביע לגביה ,להיות נוכח בישיבות בהן נשקלת עסקה כאמור

כן

19.1-19.8

ה10-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

7

בתקנון
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ולחתום על מסמכים מטעם החברה הקשורים בעסקה.
חלוקת דיבידנדים

סעיפים  301עד  311לחוק החברות;
תקנות החברות )אישור חלוקה( ,תשס"א2001-

) (1בכפוף לתזכיר ההתאגדות ותקנון החברה ,הדירקטורים של החברה רשאים לאשר

כן

חלוקה על ידי החברה לבעלי המניות של החברה באותו זמן ,ובסכום ,כפי
שהדירקטורים ימצאו לנכון ,אם נחה דעתם ,על יסוד טעמים סבירים ,שמיד לאחר
ביצוע החלוקה ,החברה תעמוד במבחן כושר פירעון הקבוע בדין איי הבתולה
הבריטיים .חברה עומדת במבחן כושר הפירעון אם) :א( שווי נכסי החברה עולה על
התחייבויותיה; ו) -ב( החברה מסוגלת לפרוע את חובותיה במועד פירעונם .החלטת
הדירקטורים חייבת לכלול הצהרה שלדעת הדירקטורים החברה תעמוד במבחן כושר
הפירעון מיד לאחר החלוקה.
) 9Authorities (2במשפט האנגלי ,אשר נחשבים על ידי בית המשפט כמשכנעים ביותר ,אך
אינם מחייבים אותו ,10מספקים הנחיות לגבי המשמעות של ״חברה מסוגלת לשלם את
חובותיה בהגיע מועד פירעונם״ .בית המשפט העליון נדרש בBNY Corporate -
 Trustee Services Ltd. v Eurosail- UK Plcלקבוע מה המשמעות המעשית של
הביטוי ״חברה המסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם״ .בית המשפט
סבר כי השוואה בין הנכסים הקיימים לבין התחייבויות קיימות ועתידיות )התחייבויות

9

הכוונה לכתיבה והגות משפטית אשר אינה בגדר הלכה מחייבת ,דוגמת החלטות של ערכאות נמוכות או זרות ,דעות מיעוט או אוביטר בהחלטות ערכאות גבוהות וספרות משפטית.

10

2007-3 BL Plc [2013] UKSC 28; [2013 B.C.C. 397.

29.1-29.7

ה11-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

7

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

בתקנון
למעט התחייבויות תלויות ודחיות( הנו המבחן ההגיוני היחיד וכי נטל ההוכחה חייב
להיות על הצד אשר טען לחדלות פירעון מאזנית .המבחן יכלול התחשבות בהקשר
הכללי ובמכלול העובדות המיוחסות לחברה שבנדון .על פי פרשת

Re Cheyne

) ,Finance plc (in receivershipיש להתחשב בהתחייבויות שיגיע מועד פרעונם
בעתיד .בפשרה האמורה נקבע כי אין להוכיח חדלות פרעון של תזרים מזומנים רק
בהסתכלות על חובות שיש לפרוע בהווה ,אלא ניתן לקחת בחשבון חובות עתידיים
ידועים ,המיועדים לפרעון בעתיד המיידי .לדעת בית המשפט ,מהמילים "עם הגיע מועד
פרעונם" עולה אלמנט עתידי ,כך שהן החובות הקיימים והן החובות שיעמדו לפרעון
בעתיד המיידי עשויים להיות רלוונטיים בכדי לקבוע אם חברה יכולה לשלם את
חובותיה .בנוסף בפרשת ) Re of a Company (No 006794 of 1983נקבע כי העובדה
שחברה יכולה לשלם את חובותיה רק באמצעות כספים שלוותה ,אינה אומרת בהכרח
כי אין ביכולותיה לשלם את חובותיה ,אך במידה ובאופן עקבי לא שילמה אותם עד
שחויבה לעשות כן ,אזי ,במקרה המתאים ,בית המשפט יכול לפסוק כי החברה אינה
יכולה לשלם את חובותיה.
) (3חלוקה ,בהקשר של חלוקה לבעלי המניות של החברה ,פירושה) :א( העברה ישירה או
עקיפה של נכס ,להוציא מניות החברה ,לבעל מניות או לטובתו; או )ב( נטילת חוב לבעל
מניות או לטובתו ,בקשר למניות המוחזקות על ידי בעל מניות ,או הזכאויות לחלוקות
של חבר שאינו בעל מניות ,ובין בדרך של רכישת נכס ,רכישה ,פדיון או קניה אחרת של

8

ה12-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

7

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

בתקנון
מניות ,העברה של חוב או חלוקה אחרת ,לרבות דיבידנד.
) (4החברה תוכל לקבל חזרה חלוקה שבוצעה לבעל מניות במקרה שמיד לאחר החלוקה
החברה לא עמדה במבחן כושר הפרעון אלא אם) :א( בעל המניות קיבל את החלוקה
בתום לב ומבלי לדעת על אי עמידתה של החברה במבחן כושר הפרעון; )ב( בעל מניה
שינה את מצבו בהסתמך על תקופת החלוקה; וגם )ג( לא יהיה זה הוגן לדרוש פירעון
מלא או בכלל .אם לאחר שאושרה חלוקה ולפני שבוצעה ,הדירקטורים אינם משוכנעים
עוד ,על בסיס סביר ,כי מיד לאחר ביצוע החלוקה החברה תעמוד במבחן כושר הפרעון,
כל חלוקה שבוצעה על ידי החברה תחשב כאילו לא אושרה.
) (5אם חלוקה כלשהי נחשבת כאילו לא אושרה כאמור ,דירקטור אשר) :א( חדל ,לאחר
האישור אולם לפני ביצוע החלוקה בפועל ,להיות משוכנע ,מסיבות סבירות ,שהחברה
תעמוד במבחן כושר הפירעון מיד לאחר ביצוע החלוקה; ו) -ב( לא נקט בצעדים סבירים
למנוע את ביצוע החלוקה בפועל  -יהא אחראי באופן אישי כלפי החברה לשלם לה את
החלק מתוך החלוקה שלא יוחזר על ידי בעלי המניות.
אם ,בתביעה שמוגשת נגד דירקטור או בעל מניות על פי הפסקה דלעיל ,בית המשפט
הגבוה של איי הבתולה הבריטיים משוכנע שהחברה יכולה הייתה ,על ידי ביצוע חלוקה
בסכום קטן יותר ,לעמוד במבחן כושר הפירעון ,אזי בית המשפט רשאי) :א( להתיר
לבעלי המניות לשמור על סכום השווה לחלוקה שניתן היה לבצע; או ) -ב( לפטור את
הדירקטור מאחריות בנוגע לסכום השווה לחלוקה שניתן היה לבצע.
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ה13-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

7

בתקנון
פשרה או הסדר

סעיף  350לחוק החברות

הטלת עיצום כספי

סעיפים 363א)א( ו)-ב() (2עד )363 ,(12ב ו363-ג

בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים לא יוכלו לאכוף פסק חוץ אשר ניתן על ידי בית

לחוק החברות

משפט זר ,אשר ניתן בקשר עם קנסות ,עיצומים ,מסים או מחויבויות פיסקליות או

יצוין כי החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או

כן

מחזיקי איגרות החוב אשר תוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה
והסדר וחדלות פירעון ,הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב ,ככל
שתוגש ,וכן לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין
פשרה והסדר וחדלות פירעון.
יובהר ויודגש כי התחייבות החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה תכלול באופן
מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע מיזמתם הליך של חדלות פירעון לפי דין זר
ובמקום שיפוט שאינו ישראל ,לרבות באיי הבתולה הבריטיים.
לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה ,יודגש ויובהר
כי הליך של חדלות פירעון ,שלא על פי הדין הישראלי ובבתי משפט ישראליים ,יכול לנבוע
רק מתביעה של נושה זר.
כמו כן ,על פי דיני החברות באיי הבתולה הבריטיים ,קיימות הוראות חוקיות אשר
מאפשרות הסדרים ,הכרוכים בתוכנית הסדר שתאושר בהחלטה של דירקטוריון החברה,
והגשת בקשה לבית המשפט לאישור תכנית ההסדר המוצע.

פירותיות אחרות ,ובכלל זה לא יוכל לאכוף עיצומים כספיים שהוטלו על ידי רשות ניירות
ערך בישראל או אמצעי אכיפה מנהליים שהוטלו על ידי ועדת האכיפה המנהלית בישראל

לא

8
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ה14-

נושא

סעיפי הדין הישראלי הרלוונטיים

הערות לעניין הדין החל באיי הבתולה הבריטיים

7

האם הסעיפים

הפנייה לאותם

האמורים

סעיפים

כלולים

בתקנון

בתקנון
בהתאם להוראות פרקים ח׳ 3ו -ח׳ 4לחוק ניירות ערך ,לפי העניין.
עם זאת ,כאמור לעיל ,החברה ונושאי המשרה 11בחברה ,בהווה ובעתיד ,מתחייבים באופן
בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של רשות
ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל בקשר עם עיצומים כספיים ו/או אמצעי
אכיפה מנהליים שיוטלו עליהם על ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המנהלית
בישראל ,וזאת על פי פרק ח׳ 3ו/או פרק ח׳ 4לחוק ניירות ערך וכן הינם מתחייבים באופן
בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך
ו/או ועדת האכיפה המנהלית בישראל ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את
העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )ככל שיוטלו( ולנקוט
בפעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה.

11

שאינם תושבי ישראל.

8

ה15-

5.5

פירוק ודין קדימה
למרות העובדה שחלק ב' לתוספת הרביעית אינו מחיל את הוראות הדין הישראלי על החברה בקשר לפירוק ודין קדימה ,תובא להלן סקירה קצרה של
הדין החל באיי הבתולה הבריטיים בסוגיות אלה והתחייבות נושאי המשרה בחברה בקשר עם סוגיות אלה:
סעיפי הדין

נושא

הדין הישראלי

הישראלי

הדין באיי הבתולה הבריטיים

12

האם חוק החברות חל על
החברה?

הרלוונטיים
עילה

סעיף  257ו319-

פירוק של חברה ,עשוי להיות פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון

עילות הפירוק כמפורט בפקודת החברות.

לפירוק

עד  347לפקודת

או פירעון לפי חוק חדלות פירעון.

החברה

החברות וסעיף

חוק חדלות פירעון מסדיר פירוק בחדלות פירעון .בהתאם לחוק חדלות

 362לחוק

פירעון ,חברה הינה חדלת פירעון אם היא אינה יכולה לציית לדרישות של

החברות

תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה על-פי חוק חדלות פירעון ,ההוצאה

לא.

לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין ,צו או הוראה של בית משפט
לטובת נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם ,במלואה או
בחלקה ,ערך ההתחייבויות של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה
מסוגלת לשלם את חובותיה עם הגיע מועד פירעונם.
דין קדימה

12

סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן )בכפוף

סעיף 354

בעת פירוק בחדלות פירעון של חברה ,נכסי החברה ימומשו בהתאם

למועדים והתקרות הקבועות בחוק( (1) :הוצאות כונס הנכסים;

לפקודת החברות

לסדר העדיפויות שלהלן) :א( בעדיפות על פני כל יתר התביעות  -תשלום

) (2חובות מס בשעבוד סטטוטורי; ) (3חובות מובטחים בשעבוד

והוראות הדין

העלויות וההוצאות שנגרמו כדין בפירוק בהתאם לסדר העדיפות שנקבע;

קבוע; ) (4שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום

הישראלי בעניין

)ב( לאחר תשלום העלויות וההוצאות של הפירוק ,תשלום התביעות

שכר עבודה; ) (5סכומי מס הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור

סדרי קדימות

העדיפות שאושרו על-ידי המפרק )שכר ומשכורות ,סכומים למועצה

ההוראות המפורטות בעמודה זו ,הן הוראות מכוח דיני החברות של איי הבתולה הבריטיים והמשפט המקובל בהיבטים מסוימים.

לא.

ה16-

סעיפי הדין
הדין הישראלי

נושא

הישראלי

הדין באיי הבתולה הבריטיים

12

הרלוונטיים
וטרם שולמו; ) (6תשלומי חובה ומיסים )לרבות מיסים עירוניים,

בפירוק החברה

לביטוח לאומי באיי הבתולה הבריטיים ,תגמולי ביטוח ,מיסים

מיסים לאוצר המדינה ואגרות המשתלמות לרשם( ודמי שכירות

ממשלתיים(  -תביעות עדיפות מדורגות באופן שווה בינן לבין עצמן וכן,

שחייבת החברה בגין נכסיה; ) (7חובות המובטחים בשעבוד צף

אם נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן ,הן

שהתגבש עם פירוק החברה; ) (8חובות לנושים כלליים; ) (9בעלי

תשולמנה באופן יחסי; )ג( לאחר תשלום התביעות העדיפות ,תשלום כל

המניות בחברה.

יתר התביעות שאושרו על-ידי המפרק ,לרבות תביעות של נושים בלתי
מובטחים  -תביעות הנושים הבלתי מובטחים של החברה תדורגנה באופן
שווה בינן לבין עצמן ,ואם נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום
התביעות במלואן ,נושים בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן
יחסי; )ד( לאחר תשלום כל התביעות שאושרו במלואן ,תשלום הריביות
המשולמות בהתאם לחוק חדלות הפירעון של איי הבתולה הבריטיים;
ולבסוף )ה( כל נכס עודף שיישאר לאחר תשלום העלויות ,ההוצאות
והתביעות שלעיל יחולק לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולעניין
שלהם בחברה .החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון קובע פעולות שונות
שמפרק רשאי לבצע בכדי להפריש עסקאות שהביאו לצמצום הנכסים
העומדים לרשות הנושים.

האם חוק החברות חל על
החברה?

ה17-

עילות לפירוק החברה
א .הדין הישראלי:
על פי פקודת החברות ,עילות הפירוק בידי בית המשפט הינן כמפורט להלן (1) :החברה
קיבלה החלטה מיוחדת שהיא תפורק בידי בית המשפט; ) (2החברה לא התחילה בעסקיה
תוך שנה לאחר שהתאגדה ,או הפסיקה את עסקיה למשך שנה; ) (3החברה הייתה לחדלת
פירעון; ) (4בית המשפט סבור שמן הצדק והיושר שהחברה תפורק .כמו כן ,לפי חוק
החברות ,בנסיבות מסוימות של אי תשלום עיצומים כספיים ,רשאי רשם החברות לבקש את
פירוקה של חברה בידי בית המשפט .בנוסף ,חברה יכולה גם להתפרק מרצון בנסיבות
שנקבעו בפקודת החברות.
ב.

הדין באיי הבתולה הבריטיים:
פירוק חברה באיי הבתולה הבריטיים ,יהיה פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון או
לפי חוק חדלות פירעון )כהגדרתו להלן( .מקום בו חברה נמחקה ממרשם החברות בהתאם
לחוק לתקופה רצופה של שבע ) (7שנים ,היא תפורק )כאשר המועד הקובע לפירוקה יהא
היום האחרון של אותה תקופה(.
במקרה שפירוק הינו פירוק מרצון של חברה בעלת כושר פירעון ,הוראות החוק מסדירות
את הפירוק .חברה רשאית להתפרק לפי חוק בפירוק מרצון רק אם אין לה התחייבויות או
אם ביכולתה לשלם את חובותיה בהגיע מועד פירעונם ושווי נכסיה עולה על התחייבויותיה.
בכפוף לתזכיר ותקנון ההתאגדות של חברה ,מפרק רשאי להתמנות בהחלטת דירקטוריון או
בהחלטת בעלי מניות ,אך אם הדירקטוריון החל בפירוק בהחלטת דירקטוריון ,בעלי המניות
יאשרו את תכנית הפירוק בהחלטת בעלי מניות ,למעט בנסיבות מוגבלות.
מפרק מתמנה לצורך כינוס ומימוש נכסי החברה וחלוקת ההכנסות מההליכים האמורים
לנושים.
) The Insolvency Act, 2003להלן" :חוק חדלות פירעון"( מסדיר פירוק של חברה חסרת
יכולת פירעון .בהתאם לחוק חדלות פירעון ,חברה היא חסרת יכולת פירעון אם :היא אינה
יכולה לציית לדרישות של תביעה סטטוטורית אשר לא נדחתה על פי חוק חדלות פירעון,
ההוצאה לפועל או תהליך אחר אשר הוצא בפסק דין ,צו או הוראה של בית משפט של איי
הבתולה הבריטיים לטובת נושה של החברה ותביעה כאמור מושבת ריקם ,במלואה או
בחלקה ,ערך ההתחייבויות של החברה עולה על נכסיה או שהחברה אינה מסוגלת לשלם את
חובותיה עם הגיע מועד פירעונם.
במקרה של פירוק חברה חסרת כושר פירעון ,על המפרק להיות כונס הנכסים הרשמי באיי
הבתולה הבריטיים או כונס מורשה באיי הבתולה הבריטיים לפירוק חברות .יחיד שאינו
תושב איי הבתולה הבריטיים יכול להתמנות כמפרק ביחד עם כונס מורשה באיי הבתולה
הבריטיים לפירוק חברות או כונס הנכסים הרשמי באיי הבתולה הבריטיים.
בעלי המניות של החברה יכולים למנות כונס מומחה בתחום חדלות הפירעון כמפרק של
החברה או שבית המשפט יכול למנות כונס רשמי או מומחה כשיר בתחום .הפנייה לבית
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המשפט יכולה להתבצע על ידי אחד או יותר מהבאים) :א( החברה) ,ב( נושה) ,ג( בעל מניות,
)ד( המפקח על הסדר נושים ביחס לחברה ,הוועדה
הבריטיים .בית המשפט יכול למנות מפרק אם:
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א .החברה היא חסרת כושר פירעון;
ב .בית המשפט סבור כי זה אך הוגן וצודק שימונה מפרק; או
ג.

בית המשפט סבור כי מינוי מפרק הינו לטובת הציבור.

פנייה לבית המשפט במסגרת סעיף קטן )א( לעיל על ידי בעל מניות ,תיעשה רק באישור בית
המשפט ואישור כאמור לא יינתן אלא אם נחה דעתו של בית המשפט כי יש עילה לכאורה
לפיה החברה חסרת כושר פירעון.
פנייה לבית המשפט במסגרת סעיף קטן )ג( לעיל תיעשה רק על ידי הוועדה לשירותים
פיננסיים או התובע הכללי והוועדה תפנה לבית המשפט במסגרת סעיף קטן )ג( לעיל רק אם
החברה נשוא הפנייה הינה ,או הייתה ,ישות מפוקחת )למשל ,גוף אשר מחזיק רישיון למתן
שירותים פיננסיים( או החברה המקיימת ,או קיימה ,עסק של שירותים פיננסיים ללא
רישיון.
יצוין כי החברה ונושאי המשרה בחברה לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות
החוב של החברה שיונפקו לפי תשקיף זה אשר תוגש בבית המשפט בישראל להחלת הדין
הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פרעון ,הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות
ואיגרות החוב ,ככל שתוגש וכן לא יתנגדו אם בית המשפט בישראל יבקש להחיל את הדין
הישראלי לעניין פשרה והסדר וחדלות פרעון.
למען הסר ספק יובהר ויודגש כי התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה תכלולנה
באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פרעון לפי
דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל לרבות באיי הבתולה הבריטיים.
לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה ,למיטב הבנת
החברה ,הליך של חדלות פרעון ,שלא על פי הדין הישראלי ובבתי משפט ישראליים ,יכול
לנבוע רק מתביעה של נושה זר .לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון,
שלא על פי הדין הישראלי ובבית משפט זר ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה
כמיטב יכולתה לטעון ל״פורום לא נאות" והכל בכפוף לכל דין והסכם.
דין קדימה
א .הדין בישראל:
סדר העדיפויות בהחזר חובות בפירוק יהיה כמפורט להלן )בכפוף למועדים והתקרות
הקבועות בחוק( (1) :הוצאות פירוק; ) (2חובות מס בשעבוד סטטוטורי; ) (3חובות מובטחים
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בשעבוד קבוע; ) (4שכר עבודה לעובדי החברה והלוואה לצורך תשלום שכר עבודה; )(5
סכומי מס הכנסה בגין שכר עבודה שנוכו במקור וטרם שולמו; ) (6החובות המפורטים להלן,
שיהיו שווים זה לזה בדרגה וישולמו במלואם) ,ואם אין הנכסים מספיקים לצורך תשלום
מלא של החובות כולם יופחתו התשלומים בשיעור שווה() :א( תשלומי חובה שהגיעו מאת
החברה בתאריך הקובע )קרי ,תאריך צו הפירוק או תאריך תחילת הפירוק( והיא נתחייבה
בהם ,או שזמן פרעונם הגיע תוך שנים עשר החדשים שקדמו לאותו תאריך )״תשלומי
חובה״  -מסים עירוניים ,מסים של מועצות מקומיות ,תרומות שהן בבחינת מסים על-פי
פקודת העדות הדתיות )ארגונן( ואגרות המשתלמות לרשם החברות על-פי פקודת החברות(;
)ב( מסים המשתלמים לאוצר המדינה שנשומו והוטלו על החברה עד  31בדצמבר האחרון
שלפני התאריך הקובע וסך כולם אינו עולה על השומה של שנה אחת ומסים אחרים
המשתלמים לאוצר המדינה שהחברה נתחייבה בהם ,או שזמן פרעונם הגיע ,במשך שנים
עשר החדשים שקדמו לאותו תאריך; )ג( דמי שכירות של שנה אחת לכל היותר ,שלפני
התאריך הקובע ,המגיעים למשכיר בעד מבנים וקרקעות ששכרה החברה; ) (7חובות
המובטחים בשעבוד צף שהתגבש עם פירוק החברה; ) (8חובות לנושים כלליים; ) (9בעלי
המניות בחברה.
בהתאם לפקודת החברות ,כל פעולה בנכסי חברה ,אשר אילו נעשתה בידי יחיד בפשיטת רגל
היו רואים אותה כהעדפת מרמה ,תחשב כהעדפת מרמה של נושה בפירוק החברה ולכן לא
יהיה לה תוקף .פעולה או עסקה כלשהי תחשב כהעדפת מרמה אסורה ,ועל כן בלתי תקפה,
בהתקיים ארבעת התנאים הבאים במצטבר (1) :החברה מצויה בפירוק; ) (2בזמן שנעשתה
הפעולה או העסקה ,החברה לא הייתה מסוגלת לפרוע את חובותיה בהגיע מועד פירעונם;
) (3הפעולה או העסקה נעשו על-מנת להעדיף נושה אחד על פני אחרים )או מתוך אילוצי
שידול שלא כדין( ו (4) -הפעולה או העסקה נעשו בתקופה של שלושת החודשים שקדמו
להגשת בקשת הפירוק.
ב.

הדין באיי הבתולה הבריטיים:
 .1בעת פירוק בחדלות פירעון של חברה ,נכסי החברה ימומשו בהתאם לסדר העדיפויות
שלהלן) :א( בעדיפות על פני כל יתר התביעות  -תשלום העלויות וההוצאות שנגרמו כדין
בפירוק בהתאם לסדר העדיפות שנקבע; )ב( לאחר תשלום העלויות וההוצאות של
הפירוק ,תשלום התביעות העדיפות שאושרו על-ידי המפרק )שכר ומשכורות ,סכומים
למועצה לביטוח לאומי באיי הבתולה הבריטיים ,תגמולי ביטוח ,מיסים ממשלתיים( -
תביעות עדיפות מדורגות באופן שווה בינן לבין עצמן וכן ,אם נכסי החברה אינם
מספיקים לצורך תשלום התביעות במלואן ,הן תשולמנה באופן יחסי; )ג( לאחר תשלום
התביעות העדיפות ,תשלום כל יתר התביעות שאושרו על-ידי המפרק ,לרבות תביעות
של נושים בלתי מובטחים  -תביעות הנושים הבלתי מובטחים של החברה תדורגנה
באופן שווה בינן לבין עצמן ,ואם נכסי החברה אינם מספיקים לצורך תשלום התביעות
במלואן ,נושים בלתי מובטחים כאמור יקבלו תשלום באופן יחסי; )ד( לאחר תשלום כל
התביעות שאושרו במלואן ,תשלום הריביות המשולמות בהתאם לחוק חדלות הפירעון
של איי הבתולה הבריטיים; ולבסוף )ה( כל נכס עודף שיישאר לאחר תשלום העלויות,
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ההוצאות והתביעות שלעיל יחולק לבעלי המניות בהתאם לזכויותיהם ולשיעור הבעלות
שלהם בחברה .החלק השמיני לחוק חדלות הפירעון קובע פעולות שונות שמפרק רשאי
לבצע בכדי להפריש עסקאות שהביאו לצמצום הנכסים העומדים לרשות הנושים.
 .2מינוי מפרק לנכסי החברה לא ישפיע על זכותו של נושה מובטח לתפוס בעלות ולממש
או להתמודד בצורה אחרת עם נכסי החברה המהווים בטוחה לנושה כאמור .בהתאם,
נושה מובטח רשאי לאכוף את הבטוחה שלו במישרין ומבלי להזדקק למפרק ,בעדיפות
על פני סדר התשלומים המתואר בס״ק  1לעיל .יחד עם זאת ,ככל שנכסיה של החברה
בפירוק הזמינים לתשלום תביעות נושים בלתי מובטחים אינם מספיקים לתשלום
העלויות וההוצאות של הפירוק והנושים העדיפים ,הרי שלעלויות ,הוצאות ותביעות
כאמור תינתן עדיפות על פני תביעות של בעלי שעבוד בגין נכסים הכפופים לשעבוד צף
שנוצר על-ידי החברה ואשר תשולמנה בהתאם מתוך נכסים כאמור.
במקרה של חברה בחדלות פירעון ,קיימים ארבעה סוגי עסקאות הניתנות לביטול ,אשר
נקבעו בחוק חדלות הפרעון:
א .העדפה בלתי הוגנת  -בהתאם לסעיף  245לחוק חדלות פירעון ,עסקה בה התקשרה
החברה ,אם נכנסה לתוקף ב״תקופת המגבלות״ ) ,(Hardening Periodכהגדרתה
להלן ,אם בעת ההתקשרות החברה הייתה חדלת פירעון ,או אם העסקה הביאה את
החברה לחדלות פירעון )להלן :״עסקה בחדלות פירעון״( ,ואשר כתוצאה ממנה
הנושה מצוי בעמדה טובה יותר מהעמדה בה היה ללא העסקה ,תיחשב כהעדפה
בלתי הוגנת וכמבוטלת .עסקה אינה בגדר העדפה בלתי הוגנת אם התקיימה במהלך
העסקים הרגיל .יצוין כי סעיף זה יחול גם אם התשלום או ההעברה בוצעו כנגד
תמורה שוות ערך או בשווי חסר.
ב .עסקאות בשווי בחסר  -בהתאם לסעיף  246לחוק חדלות פירעון ,הענקת מתנה או
התקשרות בעסקה ללא תמורה ,או אם שווי התמורה בגין העסקה ,בכסף או בשווה
כסף ,נמוך באופן משמעותי מהשווי בכסף או בשווה כסף של התמורה שניתנה על-
ידי החברה ,תיחשב )אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנכנסה לתוקף בתקופת
המגבלות( כעסקה בשווי חסר .לא יראו חברה כאילו התקשרה בעסקה בשווי חסר
אם התקשרה בה בתום לב ולצרכים עסקיים ,ואם בעת ההתקשרות בעסקה ,היו
סיבות סבירות להאמין שהעסקה הינה לטובת החברה.
ג .שעבודים צפים ברי ביטול  -בהתאם לסעיף  247לחוק חדלות פירעון ,שעבוד צף
שנוצר על-ידי החברה ניתן לביטול אם מדובר בעסקה בחדלות פירעון שנוצרה בתוך
תקופת המגבלות .שעבוד צף אינו ניתן לביטול אם הוא נועד להבטיח (1) :כסף
שהועבר או שולם לחברה ,או לפי שיקול דעתה במקביל או לאחר יצירת השעבוד;
) (2סכום של התחייבות כלשהי של החברה שבוטלה או הופחתה במקביל או לאחר
יצירת השעבוד; ) (3שווי נכסים שנמכרו או סופקו ,או שירותים שניתנו לחברה
במקביל או לאחר יצירת השעבוד; ו (4)-הריבית ,אם בכלל ,ששולמה על חשבון
הסכומים שנזכרים בס״ק ) (3) - (1בהתאם להסכם לפיו כסף הועבר או שולם,
ההתחייבות בוטלה או הופחתה ,הנכסים נמכרו או סופקו ,או השירותים סופקו.

ה21-

ד .עסקאות אשראי מופקעות  -בהתאם לסעיף  248לחוק חדלות פירעון ,עסקה
בחדלות פירעון בה התקשרה חברה לשם קבלת אשראי לחברה או עסקה כאמור
הכרוכה במתן אשראי לחברה ,יכול שתיחשב כעסקת אשראי מופקעת אם,
בהתחשב בסיכון שנוטל על עצמו האדם המספק את האשראי ,תנאי העסקה הינם
או היו כאלו המחייבים ביצוע תשלומים מופקעים בעליל בגין מתן האשראי ,או אם
העסקה סותרת באופן בוטה עקרונות מקובלים של מסחר הוגן ,ועסקה כאמור
מתבצעת בתוך תקופת המגבלות.
״תקופת המגבלות״ )" ("Hardening periodהידועה בחוק חדלות פירעון כ-
״תקופת הפגיעות״ )״Vulnerability period״( ביחס לעסקאות הניתנות לביטול
המפורטות לעיל ,הינה כדלקמן:
) (1למטרות סעיפים  246 ,245ו 247-לחוק חדלות פירעון התקופה משתנה כתלות
בשאלה האם האדם ,או האנשים ,עמם התקשרה החברה בעסקה ,או אשר להם
ניתנה ההעדפה ,נחשבים ״אנשים קשורים״ לחברה כמשמעות המונח בחוק
חדלות פירעון:
א .במקרה של ״אנשים קשורים״ ״תקופת המגבלות״ הינה התקופה
המתחילה שנתיים קודם ל״מועד הקובע לחדלות הפירעון״ ומסתיימת עם
מינוי המפרק לחברה; ו-
ב .במקרה של אנשים אחרים ,״תקופת המגבלות״ הינה התקופה המתחילה
שישה חודשים קודם ל״מועד הקובע לחדלות הפירעון״ ומסתיימת עם
מינוי של מפרק לחברה; ו-
) (2למטרת סעיף  248לחוק חדלות פירעון ״תקופת המגבלות״ הינה התקופה
המתחילה חמש שנים קודם ל״מועד הקובע לחדלות פירעון״ ומסתיימת עם
מינוי המפרק לחברה מבלי להתחשב בשאלה האם האנשים עמם התקשרה
החברה הינם ״אנשים קשורים״.
"המועד הקובע לחדלות פירעון" למטרות אלה הינו המועד שבו הוגשה בקשה
למינוי מפרק )אם המפרק מונה על-ידי בית המשפט( או המועד של מינוי
המפרק )אם המפרק מונה על-ידי החברים(.
 .3העברת נכסים המתבצעת על-ידי אדם מתוך כוונה להונות נושים ניתנת לביטול במקרה
שאדם נפגע בעטיה .אין כל דרישה כי בעת ההתקשרות בעסקה הרלוונטית צד אחד הינו
חדל פירעון או הפך לחדל פירעון כתוצאה מהעסקה ,ואין כל דרישה שהצד המעביר
ייכנס לאחר מכן לפירוק .יחד עם זאת ,לא ניתן לתקוף העברה כאמור אם בוצעה כנגד
תמורה בעלת ערך ובתום לב עם אדם שלא היה מודע לכוונה להונות.

ו1-

פרק  - 6תמורת ההנפקה וייעודה
6.1

תמורת ההנפקה
התמורה הצפויה ברוטו מההנפקה ,ההוצאות המשוערות הכרוכות בהנפקה והתמורה נטו
הצפויה מההנפקה ,יפורטו בהודעה משלימה אשר תפרסם החברה בהתאם לסעיף )16א(2)(1
לחוק ניירות ערך ותקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף( ,התשס"ז  .2007 -למועד
התשקיף ,טרם סוכמו פרטי התקשרות והתמורה למפיצים.

6.2

ייעוד תמורת ההנפקה
תמורת ההנפקה מיועדת לשמש את החברה לצורך מימון פעילות החברה בתחום פעילותה
כמפורט בפרק  7להלן ,על פי החלטותיה ,כפי שתהיינה מעת לעת .בכלל זה ,בכוונת החברה
להשתמש בתמורת ההנפקה לפירעון הלוואות או חלק מהן ,שהועמדו למימון הקרקע המכונה
) 520 westWest 41st Streetראו בסעיף  7.14.7להלן( .בנוסף החברה עשויה להשתמש בתמורת
ההנפקה למימון השקעות שונות בתחום הנדל"ן.
החברה עשויה ,מעת לעת ,על -פי שיקול דעתה הבלעדי ,לשנות את יעוד תמורת ההנפקה המפורט
לעיל ,כולו או חלקו ,ובכלל זאת לשנות את רכיבי היעוד.
החברה עשויה לגדר ,באופן מלא או חלקי ,את החשיפה שלה לתנודות בשערי החליפין של הדולר
ארה"ב אל מול הש"ח ,כתוצאה מכך שאגרות החוב נקובות בש"ח ,על-ידי רכישת הגנה )כגון
 (SWAPועשויה להשתמש בתמורת ההנפקה לשם רכישת הגנה כאמור.
עד לשימוש בתמורת ההנפקה ,כאמור לעיל ,החברה תשקיע את תמורת ההנפקה
בפקדונותבפיקדונות בנקאיים בבנקים שדירוגם אינו נמוך מדירוג  AAישראל )או דירוג מקביל
לו( ו/או אג"ח ממשלתיות המונפקות על ידי בנק ישראל או ממשלת ארה"ב ,ו/או מק"מ המונפק
על ידי בנק ישראל ו/או ניירות ערך דומים המונפקים על ידי ממשלת ארה"ב ,כפי שיקבע ע"י
הנהלת החברה מעת לעת.
יובהר ,כי נכון למועד פרסום התשקיף ,אין בכוונת החברה לעשות שימוש בתמורה ההנפקה
לצורך השקעה בנגזרי מטבע שלא למטרות הגנות מטבע.
בנוגע לתשקיף המדף ,במידה ויוצעו בעתיד ניירות ערך על-פי תשקיף מדף זה ועל פי דוחות הצעת
מדף ,תמורת ההנפקה שתתקבל תשמש למימון פעילותה העסקית והשקעותיה של החברה
בתחום פעילותה כמפורט בפרק  7להלן ,על-פי החלטות דירקטוריון החברה כפי שיתקבלו מעת
לעת .היה ויקבע ייעוד ספציפי לתמורת ניירות הערך על-פי דוח הצעת מדף שתפרסם החברה,
הוא יפורט בדוח הצעת המדף.
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6.3

חיתום
הנפקת איגרות החוב )סדרה א'( על פי תשקיף זה ,אינה מובטחת בהתחייבות חיתומית .עם זאת,
לידר הנפקות ) (1993בע"מ )"לידר"( מיועדת לשמש כחתם מתמחר )כהגדרתו בסעיף  1לחוק
ניירות ערך ,תשכ״ח  (1968 -המעורב בקביעת מבנה ההנפקה.1

6.4

סכום מינימלי
לא נקבע סכום מינימלי אשר יש להשיגו בהנפקה זו.

1

נכון למועד התשקיף ,החברה טרם חתמה על הסכם חיתום .פרטים מלאים על הסכם חיתום שייחתם ,ככל שייחתם,
יפורטו בהודעה המשלימה שתפרסם החברה.
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פרק  – 7תיאור עסקי התאגיד
חלק ראשון  -תיאור ההתפתחות הכללית של עסקי התאגיד
הגדרות
לשם הנוחות ,להלן הגדרות מונחים מרכזיים המופיעים בפרק זה:
"החברה"

-

"בעל השליטה"

-

לארי א .סילברסטין.

""LLC

-

 ,Limited Liability Companyחברה בעירבון מוגבל .נכסי החברה מוחזקים

"חברת הנכס"

-

"הסכמי
שותפות"

-

"דולר"

-

דולר ארה"ב.

"הזכויות
המועברות"

-

כהגדרת מונח זה בסעיף  7.1.6להלן.

"ר"ר" או ""SF

-

רגל רבוע ) .(Square Feetהמרה מרגל רבוע למטר רבוע )מ״ר( הינה כדלהלן :כל

"דוחות

-

 ,Silverstein Properties Limitedחברה פרטית המאוגדת באיי הבתולה
הבריטיים.

)במישרין ובעקיפין( בין היתר ,על ידי .LLCs
חברה אמריקאית ייעודית ) (SPCמסוג  ,LLCהמחזיקה בזכויות הבעלות או
החכירה )לפי העניין( בנדל״ן מניב לשימוש משרדים או מגורים או בעתודת
קרקע לפיתוח עתידי ,לפי העניין .בכפוף להשלמת ההנפקה על פי תשקיף זה,
לחברה יהיו החזקות )בעקיפין( בעשר חברות נכס )המחזיקות במישרין בתשעה
נכסים( ,כמפורט בסעיף  7.1.6להלן .בתשקיף זה 520 West 41st Street ,ייחשב
כשני נכסים ,כמפורט בהגדרת  520 West 41st Streetלהלן.
הסכמים בין בעלי הזכויות )במישרין או בעקיפין( בחברות הנכס ,המסדירים את
זכויות החברים ) ,(Membersהשותפים ובעלי המניות )לפי העניין( ,ואת השליטה
והניהול של חברות הנכס.

 10ר״ר הינם  0.9290מ״ר .לדוגמא :נכס ששטחו  5,000ר״ר הינו  464.5מ״ר.
כספיים"

הדוחות הכספיים המבוקרים והמאוחדים פרופורמה של החברה ליום 31
בדצמבר  ,2017המצ״ב בפרק  10לתשקיף זה.

"הבורסה"

-

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ.

"המועד הקובע"

-

המועד בו יועברו הזכויות המועברות לחברה ,כאמור בסעיף  7.1.6להלן.

"סילברסטין
או
ניהול"
"חברת הניהול"

-

"חברת האם"

-

 ,Silverstein Holdco I LLCהמאוגדת בדלאוור.

""Promote

-

מנגנון הקבוע בחלק מהסכמי השותפות )כמפורט בטבלאות בסעיפים  7.1.6ו-

 ,Silverstein Properties, Inc.חברה המאוגדת במדינת ניו-יורק בשליטתו של
בעל השליטה ,המספקת שירותי ניהול ותפעול מסוגים שונים לחברה ולחברות
בהחזקתה ,במישרין או בעקיפין.
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 7.1.7להלן( ,לפיו בנוסף לזכויות הבעלות של החברה בחברות הנכס האמורות,
המזכות את החברים ,השותפים או בעלי המניות )לפי העניין( בחלוקות רווחים
בהתאם לשיעורי הזכויות שלהם ,החברה תקבל חלק נוסף ) (Promoteבחלוקות
רווחים ,בהתאם להסכמי השותפות.
World

- "7
Trade

בניין בן  52קומות לשימוש משרדי בדאונטאון מנהטן ,במתחם הWorld Trade -
 ,Centerבשטח כולל של כ 1,731,000 -ר"ר.

"Center
- "120

בניין בן  34קומות שעיקרו מיועד לשימוש משרדי )הכולל גם שטח זניח המיועד
לקמעונאות( בדאונטאון מנהטן בשטח להשכרה של כ 665,000 -ר"ר )מוחזק
באמצעות חברות כלולות(.

- "120

בניין בן  40קומות שעיקרו מיועד לשימוש משרדי בדאונטאון מנהטן בשטח
להשכרה של כ 1,932,000 -ר"ר )מוחזק באמצעות חברות כלולות( ,כולל שטח של
כ 50,253 -ר"ר המיועד לקמעונאות.

- "529

בניין בן  20קומות בעיקר לשימוש משרדי במידטאון מנהטן בשטח להשכרה של
כ 284,000 -ר"ר ,כולל כ 28,840 -ר"ר שטחים המיועדים לקמעונאות.

- "1177 Avenue

בניין בן  47קומות לשימוש משרדי במידטאון מנהטן בשטח כולל של כ-

Wall

"Street

"Broadway
Fifth

"Avenue

of

The

 1,024,000ר"ר )מוחזק באמצעות חברות כלולות(.

"Americas
"- "River Place

בניין הכולל  921יחידות להשכרה למגורים במידטאון מנהטן )ושטח בהיקף זניח
למסחר וקמעונאות(.

- "Silver

שני בניינים הכוללים  1,359יחידות להשכרה למגורים במידטאון מנהטן )ושטח
בהיקף זניח למסחר וקמעונאות(.

- "520

קרקע המיועדת לפיתוח בשטח של  91,856ר"ר ,הממוקמת במידטאון מנהטן.
האתר מיועד לבניית מגדל מגורים בשטח ברוטו של כ 551,136 -ר"ר ומגדל
משרדים ו/או מסחר ו/או מלונאות בשטח ברוטו של כ 1,285,985 -ר"ר )לחברת

"Towers
West

st

"41 Street

הנכס יש זכות לרכוש את זכויות הפיתוח מHudson Yards District -
 Improvement Area FundוEastern Rail Yards Transferrable -
 Development Rightsלצורך בניית המגדלים האמורים( .בתשקיף זה ,חלק
הנכס המיועד לבניית מגדל דירות מגורים למכירה וחלק הנכס המיועד לבניית
מגדל משרדים להשכרה ,נחשבים לנכסים נפרדים.

החברה הוקמה ביום  12בפברואר  ,2018ללא נכסים ,התחייבויות ופעילות כלשהם .במועד הקובע ,יועברו
הזכויות המועברות לחברה כאמור בסעיף  7.1.6להלן .בהתאם לכך ,הדוחות הכספיים פרופורמה
והנתונים הכספיים המוצגים בפרק זה ערוכים באופן המשקף את רכישת הזכויות המועברות ,כאילו
התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים פרופורמה ) 1בינואר .(2015
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לפרטים ראו ביאור 1ב' לדוחות הכספיים פרופורמה של החברה ליום  31בדצמבר  ,2017הכלולים בפרק
 10להלן.
 .7.1פעילות התאגיד ותיאור התפתחות עסקיו
.7.1.1

שנת התאגדות וצורת ההתאגדות של החברה
החברה הוקמה ונתאגדה ביום  12בפברואר  2018כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם
להוראות ה .Business Companies Act of 2004 BVI -מאז הקמתה ועד מועד פרסום
התשקיף לחברה לא היו כל פעילות ,נכסים או התחייבויות )למעט הון מניות זניח(.

.7.1.2

הרקע להקמת החברה וגיוס החוב בישראל
החברה הוקמה לצורך גיוס חוב ,באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה
למניות בבורסה ,לצורך פעילות החברה בנדל״ן )הן באופן עצמאי והן ביחד עם שותפים(.
לפרטים בדבר ייעוד תמורת ההנפקה ,ראו סעיף  6.2לתשקיף זה.

.7.1.3

אודות לארי א .סילברסטין וקבוצת סילברסטין
לארי א .סילברסטין ,הוא בעל השליטה ויו"ר סילברסטין ניהול ,שהנה חברת נדל"ן
להשקעה )ביחד עם החברות הבנות שלה ,להלן" :קבוצת סילברסטין"( אשר במרוצת 60
השנים האחרונות ,פיתחה ,החזיקה וניהלה כ 40,000,000 -ר"ר של שטחים לשימוש
משרדים ,מגורים ,בתי מלון וקמעונאות בעיקר ברובע מנהטן בעיר ניו-יורק )להלן:
"מנהטן"(.
לארי א .סילברסטין הינו בעל ניסיון רב של  60שנים בתחום הנדל״ן המניב על היבטיו
השונים ,ובכלל זה ,רכישה ,חכירה ,השבחה ,פיתוח ,מימון ,החזקה ,ניהול ,תפעול ומכירה.
כמו כן ,לארי א .סילברסטין הינו אחד מבין חבר הנאמנים ) (Board of Governorsשל
לשכת הנדל״ן בניו יורק ) ) (Estate Board of New York Realבעבר כיהן כיו"ר הלשכה(.
קבוצת סילברסטין נוסדה על ידי אביו של מר לארי א .סילברסטין בשנת .1957
סילברסטין ניהול היא חברה פרטית הפועלת בארצות הברית באמצעות תאגידים שונים,
ומתמקדת בעיקר בתחום הנדל"ן ושירותים נלווים ,ובכלל זה ,נדל"ן להשקעה למשרדים
ולמגורים ,מלונאות ומסחר .קבוצת סילברסטין מנהלת ,במועד פרסום התשקיף ,נכסים
בשווי למעלה מ 9 -מיליארד דולר בארה"ב ומעסיקה כ 350 -עובדים.
בבעלות קבוצת סילברסטין כ 11-מיליון ר"ר שטחי משרדים ,כ 2,280 -יחידות למגורים,
בית מלון ,ושני מגרשים המיועדים למגורים ושטחים מסחריים .במשך שנות פעילותה
יצרה לעצמה קבוצת סילברסטין מוניטין כאחת מחברות הנדל"ן המובילות בארה"ב.

 .7.1.4הסכמי שירותים
בכוונתביום  27באפריל  2018התקשרה החברה להתקשר במועד הסמוך למועד פרסום
התשקיף,עם סילברסטין ניהול בהסכם לקבלת שירותי ניהול אדמיניסטרטיבי עם
סילברסטין ניהול )להלן" :הסכם הניהול"( ,אשר ייכנס לתוקפו במועד הקובע .בנוסף,
החברה )באמצעות חברות הנכס( ,קשורה עם סילברסטין ניהול בהסכמי ניהול ותפעול,
לפיהם מעניקה סילברסטין ניהול לחברות הנכס שירותי ניהול נכס )להלן" :הסכמי ניהול
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הנכסים"( .לפרטים נוספים בדבר תנאי ההסכמים כאמור ראו סעיפים ] 9.2.3ו[9.2.4 -
להלן.
נכון למועד התשקיף ,בין החברה לבין בעל השליטה וקבוצת סילברסטין לא קיים הסכם
לתיחום פעילות בקשר עם פעילותה של החברה .לבעל השליטה ולקבוצת סילברסטין
פעילות הכוללת השכרה וניהול של נדל"ן מניב נוסף בארצות-הברית ,והיא אינה כפופה
לתניית אי תחרות כלשהי .לקבוצת סילברסטין ולגופים קשורים שלה יש ,ויתכן שיהיו
בעתיד ,נכסים נוספים מהסוג של נכסי החברה ,ומובהר כי על אלה לא חלה תניית אי
תחרות.
 .7.1.5תרשים אחזקות
להלן תרשים המתאר את מבנה ההחזקות של החברה בחברות המועברות ,כפי שהוא יהיה
מיד לאחר העברת הזכויות המועברות לחברה:
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*  Silver Towersמורכב מארבע יחידות שונות של דירות) ,בשני מגדלים( ,שכל אחת מהן היא בבעלות של אחת משלוש חברות .LLC
** מבוסס על התייחסות חשבונאית.
***  Silverstein 1177 Holding Company LLCהיא הבעלים של  100%מהזכויות של  Silverstein Metro Fund LLCב 1177 Avenue of the Americas-ו Silverstein Metro Fund LLC-היא הבעלים של  100%מהזכויות של Metro Fund LLC
ב.1177 Avenue of the Americas-
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 .7.1.6העברת הזכויות המועברות
בעל השליטה התחייב ,כי קודם לרישום למסחר בבורסה של אגרות החוב )סדרה א'(
המוצעות לציבור על פי תשקיף זה ,תעביר חברת האם לחברה את מלוא החזקותיה
הישירות בתאגידי  ,LLCשותפויות וחברות ,אשר יחזיקו ,במישרין ובשרשור ,בתשעה
נכסים המוחזקים על ידי עשר חברות הנכס )להלן :״הזכויות המועברות" או "התאגידים
המועברים״ ,לפי העניין( ,כך שהזכויות המועברות תהיינה בבעלות מלאה של החברה.1
כנגד העברת הזכויות המועברות תנפיק החברה לחברת האם  100מניות רגילות של
החברה .כל הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה אחת.
העברת הזכויות המועברות אינה מותנת בתנאים מתלים והיא תיכנס לתוקף בכפוף
להצלחת ההנפקה לציבור על פי תשקיף זה .ולפני הרישום למסחר .בעל השליטה לא נתן
ולא התחייב לתת לחברה שיפוי כלשהו בכל הקשור להעברת הזכויות המועברות )הזכויות
המועברות תועברנה ״as is״(.
להלן טבלה המרכזת את רשימת הזכויות המועברות לחברה:
שם הנכס

החברה
זכויות
הנכס
בחברת
לפני
)בשרשור(
Promote
2
ליום 31.12.2017

ה-
שיעור
 Promoteשל
ליום
החברה
3
31.12.2017

7 World Trade Center

7 World Trade Center II,
LLC.

94.83%

-

94.83%

120 Wall Street4

120
Wall
Owner, LLC.

22.75%

12.7%

35.45%

120 Broadway5

120 Broadway Holdings,
LLC.

14.66%

11.51%

26.17%

529 Fifth Avenue

529
Fifth
Company
Holdings, LLC.

34.97%

-

34.97%

1177 Avenue of the
Americas5

1177 Avenue of the
Americas
Acquisition
LLC.

1.95%

5

-

3%

River Place

River Place I Holdings,
LLC.

30.14%

-

30.14%

;River Place II CH LLC
;River Place II IH LLC
River Place II LLC

67.44%

-

67.44%

Silver Towers

520 West 41st Street6
1

2

3

4
5

שם חברת הנכס

Property

Silverstein MB, LLC.

65%

7

-

זכויות כלכליות
בחברת הנכס
אחרי Promote
של החברה
ליום 31.12.2017

65%

7

חברות הנכס יועברו לחברה לרבות התקבולים שיצטברו בהן עובר למועד הקובע )כגון תמורה ממכירת זכויות בניה
ותקבולים אחרים(.
ביתרת ההחזקות בחברות הנכס מחזיקים צדדים שלישיים ו/או עובדים )בהווה או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או בעל
השליטה עבור עובדים )בהווה או לשעבר( של סילברסטין ניהול ,כמפורט בסעיף  7.23.2להלן.
הנתון מציין את שיעור ה  Promote -האפקטיבי ,שמשולם בפועל ,נכון ליום  .31.12.2017ייתכן ושיעור ה Promote-של
החברה יופחת במידה ויושקע הון נוסף בתאגיד ,כאשר משקיע ההון האמור יהיה זכאי לתשואה לפני שה Promote-יחזור
להיות משולם.
חברה כלולה
חלק החברה הוא  3%לפני החזר השקעת  1177 Family Company LLCו.1177 Investor Company LLC-

ז7-

 .7.1.7הסכמים בין השותפים ,בעלי מניות וחברים )לפי העניין( בחברות המחזיקות )בשרשור(
בחברות הנכס
 7.1.7.1הוראות הרווחות הנוגעות לניהול הסכמי שותפות
הסכמי השותפות קובעים מנגנונים הנוגעים לחלוקת סמכויות בקשר לניהול
התאגיד הרלוונטי ובכלל זה ,בין היתר) :א( מינוי חבר מנהל או שותף כללי ,לפי
העניין ,אשר מוסמך לנהל את כל עסקיה השוטפים של החברה הרלוונטית ובכלל
זה ,ביצוע כל הפעולות הנדרשות להגשמת מטרותיה ,התקשרות בשם החברה
הרלוונטית בהסכמים וחיובה בפעולות משפטיות שונות ,קבלת החלטות בנוגע
לביצוע השקעות נוספות ו/או העמדת מימון וכיו״ב )להלן :״החבר המנהל״(; )ב(
הגדרת החלטות ו/או פעולות מיוחדות הדורשות אישור מיוחד של החברים או
השותפים ,לפי העניין ,כפי שנקבע בכל הסכם שותפות ,ואשר בין ההחלטות כאמור,
נכללות ,בין היתר ,החלטות הנוגעות לפירוק ו/או חיסול החברה הרלוונטית ,צירוף
שותפים או חברים חדשים )לפי העניין( ,העברת זכויות ,התקשרות בהסכמי
מימון/מימון מחדש ,שעבוד הנכס ,מכירה או מימוש של הנכס ,כולו או חלקו
וכיו״ב.
כל הסכמי השותפות קובעים שהחבר המנהל לא יהיה זכאי לתמורה בגין תפקידו
כאמור ,ולא יהיה זכאי להחזר הוצאות בקשר עם הוצאות שהוציא במסגרת
פעילותו כחבר מנהל .החבר המנהל לא יהיה חייב באופן אישי בגין פעולותיו ו/או
מחדליו במסגרת תפקידו כחבר מנהל אלא במקרים חריגים שהוגדרו בהסכם
השותפות ולרוב עניינם רשלנות רבתי או אירועים אחרים המכונים " ."bad actsכן
קובעים חלק מהסכמי השותפות כי החבר המנהל יהיה זכאי לשיפוי בגין תשלומים
ו/או נזקים שנגרמו לו בגין פעולותיו כחבר מנהל ,כאשר מרבית הסכמי השותפות
מחריגים מקרים של רשלנות או כוונת זדון.
 7.1.7.2ביצוע השקעות נוספות )הון והלוואות(
הסכמי השותפות קובעים הוראות בקשר להשקעות הוניות נוספות ו/או העמדת
מימון על ידי השותפים או החברים ,לפי העניין .בהתאם לסמכויות הניהול
הקבועות בהסכמי השותפות ,החלטה על ביצוע השקעות נוספות או העמדת מימון
כאמור נתונה לשיקול דעת החבר המנהל ועשויה לחייב את הסכמת השותפים או
החברים ,לפי העניין .במקרה בו התקבלה החלטה על ביצוע השקעות נוספות ,כל
השותפים או החברים ,לפי העניין ,יידרשו לבצוע השקעה כאמור בהתאם לשיעור
אחזקותיהם בחברה המשותפת ,או שאחזקותיהם ידוללו .חלק מהסכמי השותפות
קובעים מנגנונים לפיהם במקרה בו שותף או חבר ,לפי העניין ,לא יעמיד לחברה את
 6לצרכי טבלה זאת ,הקרקע המיועדת להקמת מגדל משרדים להשכרה והקרקע המיועדת להקמת מגדל דירות מגורים
למכירה ,נחשבות כנכס אחד.
 7לאחר החזר ההשקעה הונית של  ,MB Family Company LLCחלק החברה יהיה ) %.65%שכן זכויות בהיקף של 35%
הוענקו לעובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ,כאמור בסעיף  7.23.2להלן( .נכון למועד פרסום התשקיף
מחזיקה החברה .100%
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סכום ההשקעה הנדרש ,השותפים או החברים האחרים ,לפי העניין ,או החבר
המנהל ,לפי העניין ,יהיו רשאים להעמיד לטובת אותו שותף או חבר ,לפי העניין,
ו/או לטובת החברה הרלוונטית ,את ההשקעה הנדרשת וכתוצאה מכך יעודכן שיעור
האחזקה בחברה הרלוונטית )באופן שעשוי לכלול דילול עונשי כלפי החבר או
השותף שלא ביצע את ההשקעה( בהתאם למנגנון הקבוע בהסכם השותפות.
 7.1.7.3חלוקות
הסכמי השותפות קובעים הוראות הנוגעות לחלוקות לשותפים או לחברים ,לפי
העניין ,בהתאם לסוג הרווחים ,במועדים שנקבעו בהסכם )מעת לעת/אחת
לרבעון/שנה( ,ולפי שיקול דעת החבר המנהל או החלטה של כלל השותפים או
החברים ,לפי העניין ,בהתאם לסמכויות הניהול שנקבעו בתאגיד הרלוונטי .חלק
מהסכמי השותפות קובעים הוראות שונות בקשר לחלוקת רווחים שוטפים הנובעים
מפעילות שוטפת של חברת הנכס )להלן :״רווחים תפעוליים״( ורווחים מיוחדים
הנובעים ממכירה או מימון מחדש של הנכס )להלן :״רווחים הוניים״(.
חלוקת הרווחים לשותפים או לחברים ,לפי העניין ,מתבצעת באופן שמקנה
למשקיעים )שותפים שאינם החבר המנהל( תשואה מסוימת על השקעתם בתאגיד
הרלוונטי ,ולאחר מכן מתבצעת החלוקה לכלל השותפים או החברים ,לפי העניין,
בהתאם לחלקם היחסי בתאגיד הרלוונטי ,כאשר במרבית הסכמי השותפות נקבע
גם מנגנון  ,Promoteלפיו החבר המנהל יהיה זכאי לשיעור מסוים מהרווחים,
העולה על שיעור החזקותיו בתאגיד הרלוונטי .לפרטים נוספים ראו סעיף 7.1.6
לעיל וסעיף  7.1.7.5להלן.
 7.1.7.4העברת זכויות
הסכמי השותפות קובעים הוראות ומגבלות בקשר להעברת זכויות מי מהשותפים
או מהחברים ,לפי העניין ,ובכלל זה הגדרת "נעברים מותרים" להם רשאים
השותפים או החברים ,לפי העניין ,להעביר את זכויותיהם כאמור ,ללא קבלת
הסכמת השותפים או החברים האחרים )בדרך כלל ,תאגידים בשליטת השותף או
החבר המעביר(.
 7.1.7.5להלן תמצית עיקרי התנאים המיוחדים של הסכמי השותפות ,בנוסף לתיאור
ההוראות המפורט בסעיף  7.1.7לעיל ,בקשר עם התאגידים המחזיקים במישרין או
בעקיפין בחברות הנכס נכון ליום  31בדצמבר .82017
לפרטים אודות ההחזקה בתאגידים המצוינים בטבלה ,ראו תרשים החזקות בסעיף
 7.1.5לעיל.
כל זכויות הניהול האישיות הנתונות לבעל השליטה מכוח איזה מהסכמי השותפות,
יועברו על ידו לחברה במועד הקובע .9עובר למועד פרסום התשקיף התקבלו כל
8

בקשר לנכסים אשר מוחזקים )בעקיפין( בידי תאגידים אשר מוחזקים אף הם בידי תאגידים הפועלים מכוח הסכם שותפות,
מובא תיאור האמור לגבי כל אחד מהסכמי השיתוף הרלוונטיים לאותו נכס ,בהתאם לתאגידים הרלוונטיים בשרשור
ההחזקה שלו.
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ההסכמות ונמסרו כל ההודעות ,ככל שנדרשו מכוח איזה מהסכמי השותפות ,בקשר
עם העברת הזכויות המועברות והעברת זכויות הניהול האמורות במועד הקובע.
]טרם בוצע[

9

כן יצוין ,כי מטעמי רה ארגון פנימיים ,במועד הקובע יועברו לחברה גם חלק מזכויות הניהול הנתונות לחברות בת של
החברה.

ז 10 -

שם הנכס

ניהול

חלוקות

השקעות נוספות

שם הישות נשוא
הסכם השותפות

120 Wall
Holdings LLC

 חברה בת )בעקיפין( של החברה) (Silverstein 120 Wall Member LLCהיא
החבר המנהל המוסמך לנהל את עסקי
התאגיד השוטפים .החבר המנהל רשאי
להוציא דרישת השקעות נוספות מסוימות
לחברים בתאגיד.
 על אף האמור לעיל ,ההחלטות הבאותבתאגיד דורשות ,נוסף להסכמת החבר
המנהל ,גם את הסכמת אחד משני החברים
הנוספים :העברה )ישירה או עקיפה( של כל
אינטרס בעלות בתאגיד; החלפת מנהל הנכס;
דרישת השקעות מסוימות מהחברים;
התקשרות או תיקון הסכם שכירות בנכס
הנוגע לשטח מעל רף שנקבע בהסכם.
 החלטות מסוימות בתאגיד דורשות אתהסכמת כל החברים ,ובהן :הכנסת חברים
חדשים לתאגיד; אישור או שינוי התקציב
השנתי )למעט בנסיבות הקבועות בהסכם(;
מיזוג ,רכישה ,פירוק או פשיטת רגל; מכירת
ההחזקה בחברת הנכס הרלוונטית ) 120
 ;(Wall Property Owner, LLCהחלטות
בנושאי מימון; עסקאות בעלי עניין.
 בהחלטת רוב מקרב החברים שאינם החברהמנהל ניתן להעביר את החבר המנהל
מתפקידו בעילות הקבועות בהסכם.

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2017הוא
עומד על שיעור של .1216.42%

החברים עשויים להידרש לבצע
השקעות נוספות בתאגיד ככל
שהדבר יאושר על-ידי החבר המנהל
בצירוף חבר נוסף או בידי כל
החברים או במקרה של השקעת
חירום )הכל בתנאים כמפורט
בהסכם(.
במקרה בו חבר לא יעמיד לתאגיד
את סכום ההשקעה הנדרש מאותו
חבר ,יתייחסו לכך כאירוע הפרה,
והוראות ההסכם הבאות עשויות
לחול:
 .1ניתן להטיל ריבית על סכום
ההשקעה הנדרש ממנו.
 .2החבר המנהל רשאי לקזז או
להפחית חלוקה לה הוא זכאי.
 .3כל אחד מבין החברים שנענו
לדרישת ההשקעה רשאי לבצע את
ההשקעה במקומו ,ובעקבות זאת
יותאמו שיעורי הבעלות בתאגיד
באופן שישקף את השינוי בשיעור
בהתאם
החברים,
השקעות
להוראות הקבועות בהסכם.

 העברת זכויות כפופה להוראות ההסכם וכלהסכם הלוואה רלוונטי בקשר לנכס.
 העברת זכויות לנעברים הבאים אינהדורשת אישור:
 .1חברה קשורה בבעלות ושליטת המעביר או
בעל השליטה בו;
 .2העברות של אינטרס הבעלות בחבר המנהל
ובלבד שלארי סילברסטין ימשיך לשלוט
בחבר המנהל וש 20%-לפחות מאינטרס
הבעלות בחבר המנהל ימשיכו להיות
מוחזקים בידי צדדים קשורים ללארי
סילברסטין.
 .3העברה בידי החבר המנהל של מלוא
זכויותיו לקרן השקעות במקרקעין )(REIT
אשר צד קשור ללארי סילברסטין ייסד או
העביר נכסים לפורטפוליו הראשוני שלה;
 .4במקרה של מוות ,נכות או אי כשרות
משפטית של לארי סילברסטין – כל
העברה של הנאמן או מנהל העיזבון או
מבצע הצוואה;
 .5נעברים נוספים המוגדרים בהסכם.
 העברות שאינן מנויות לעיל דורשות אתאישורם של החבר המנהל וחבר נוסף מבין
השניים .העברות כאמור כפופות למנגנון
הצעה ראשונה ליתר החברים לרכוש את
אינטרס הבעלות בתאגיד )כקבוע בהסכם(.
 מכירה של החבר המנהל את מלוא אינטרסהבעלות שלו בתאגיד )למעט לנעבר מותר(,
תקים לחברים האחרים עילה לסיום
ההסכמים בין התאגיד לבין כל אחת
מהחברות הקשורות לחבר המנהל.

Silverstein 120
Wall Member

מנהל התאגיד – לארי סילברסטין  -מוסמך
לנהל את עסקי התאגיד השוטפים לפי שיקול

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2017הוא

החברים עשויים להידרש לבצע
השקעות נוספות בתאגיד בהתאם

אין מגבלות על זכותו של Silverstein 120
 Wall Holding Company LLCלהעביר את

10

120 Wall
*Street

10
11
12

העברת זכויות

11

שיקרא באותה שורה בטבלה "התאגיד" או "השותפות".
הטבלה מתייחסת למגבלות רלוונטיות על העברת זכויות שמצויות בידי קבוצת סילברסטין.
ייתכן ושיעור ה Promote-של החברה יופחת במידה שיושקע הון נוסף בתאגיד ,כאשר משקיע ההון האמור יהיה זכאי לתשואה לפני שה Promote-יחזור להיות משולם.
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13
14
15
16
17

השקעות נוספות

LLC

לנסיבות הקבועות בהסכם ניהול
דעתו הבלעדי ,והוא רשאי להחליט מי יחליף עומד על שיעור של .146.06%
אותו בתפקיד ללא צורך בהתייעצות עם החבר
הנכס Silverstein 120 Wall
הנוסף.13
) Member LLCלרבות היכולת
להחליט ברוב הקבוע בהסכם על
דרישת השקעות כאמור(.
במקרה בו חבר לא יעמיד לתאגיד
את סכום ההשקעה הנדרש ממנו
הוראות ההסכם הבאות עשויות
לחול:
 .1ניתן להטיל ריבית על סכום
ההשקעה הנדרש ממנו.
 .2החבר המנהל רשאי לקזז או
להפחית חלוקה לה הוא זכאי.
 .3כל אחד מבין החברים שנענו
לדרישת ההשקעה רשאי לבצע את
ההשקעה במקומו ,ובעקבות זאת
יותאמו שיעורי הבעלות בתאגיד
באופן שישקף את השינוי בשיעור
בהתאם
החברים,
השקעות
להוראות הקבועות בהסכם.
אינטרסי הבעלות שאינם בידי החברה מוחזקים על ידי עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ,מבלי שיהיו להם זכויות ניהול בתאגיד )ראו סעיף .15(7.23.2

120 Broadway
Acquisition JV,
LLC

ניתן להעביר זכויות בתאגיד לנעברים מותרים,
ובלבד שבכל עת יהיו בתאגיד שני חברים
בלבד .כל העברה כפופה להוראות הסכמי
המימון הרלוונטיים.
נעבריו המותרים של החבר המנהל הם בני
משפחת סילברסטין ,חברות קשורות למשפחת
סילברסטין ,קרנות ריט ציבוריות.

Silverstein 120
Wall Holding
Company LLC
120
Broadway
*

ניהול

חלוקות

העברת זכויות

11

אינטרס הבעלות שלו בתאגיד.

 חברה בת )בעקיפין( של החברה ) 120 (Broadway Associates, LLCהיא החבר
המנהל המוסמך לנהל את עסקי התאגיד
השוטפים לפי שיקול דעתו הבלעדי ללא צורך
בהסכמה של החבר הנוסף .החבר הנוסף אינו
רשאי להעביר את החבר המנהל מתפקידו
למעט בנסיבות המפורטות בהסכם וביניהן

חלוקת המזומן הפנוי תעשה לפחות פעם
אחת בכל רבעון ,פרו-ראטה בין החברים.16
לגבי חלוקת רווחים הוניים ,שיעור ה-
 Promoteנקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2017הוא
עומד על שיעור של .176.98%

במקרה בו חבר לא יעמיד לתאגיד
את סכום ההשקעה הנדרש ממנו לפי
חלקו בתאגיד ,הוראות ההסכם
הבאות עשויות לחול:
 .1החבר שנענה לדרישה יוכל
להלוות לו את סכום ההשקעה
הנדרש ממנו ולגבות עליו ריבית;

במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
ייתכן ושיעור ה Promote-של החברה יופחת במידה ויושקע הון נוסף בתאגיד ,כאשר משקיע ההון האמור יהיה זכאי לתשואה לפני שה Promote-יחזור להיות משולם.
במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.
ייתכן ושיעור ה Promote-של החברה יופחת במידה ויושקע הון נוסף בתאגיד ,כאשר משקיע ההון האמור יהיה זכאי לתשואה לפני שה Promote-יחזור להיות משולם.
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ניהול

חלוקות

הפרת ההסכם על ידי החבר המנהל ,פשיטת
רגל של החבר המנהל או אם החבר המנהל
הוא החבר המוכר כמתואר בעמודת "העברת
זכויות" שלהלן.
 על אף האמור לעיל ,החלטות מסוימותבתאגיד דורשות גם את הסכמת החבר הנוסף,
ובהן :הכנסת חברים נוספים לתאגיד; פירוק
או מיזוג; אישור תכנית פרויקט שנתית )למעט
בנסיבות הקבועות בהסכם(; החלטות בנושא
מימון )למעט כמפורט בהסכם(; אימוץ כללים
להשכרת הנכס; מכירה ,העברה או שיווק של
מכירה של כל אינטרס בעלות בפרויקט או של
הזכויות מכוח חוזה החכירה הקשור;
עסקאות עם צדדים קשורים; פתיחת הליך
פשיטת רגל.

120 Broadway
Associates,
LLC18

18

19

חברה בת )ישירה( של החברה ) Silverstein
 (120 Broadway LLCהיא המנהל המוסמך
לנהל את עסקיו השוטפים של התאגיד לפי
שיקול דעתו הבלעדי .החברים אינם רשאים
להעביר את המנהל מתפקידו ,והוא רשאי
להחליט מי יחליף אותו בתפקיד מבלי
להתייעץ עם החברים.

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .נכון ליום  31בדצמבר  ,2017הוא
עומד על שיעור של .1924.44%

11

השקעות נוספות

העברת זכויות

הלוואה כאמור תוחזר מתוך
חלוקות לחבר המפר שיעשו
אחריה ,וככל שלא תפרע במלואה
בחלוף שנה מהעמדתה ,ניתן
להמירה למניות בתאגיד כך
שאינטרסי הבעלות בו יותאמו
)כקבוע בהסכם(.
 .2לבצע את ההשקעה במקומו,
ובעקבות זאת יותאמו שיעורי
הבעלות בתאגיד באופן שישקף
את השינוי בשיעור השקעות
החברים ,בהתאם לקבוע בהסכם.

העברות של זכויות הבעלות בחבר המנהל
שאינן מוחזקות בידי לארי סילברסטין או בידי
משפחת סילברסטין מותרות בתנאי שנשמר רף
החזקות ושליטה של לארי סילברסטין כקבוע
בהסכם בחברות מסויימות בשרשור השליטה
של החבר המנהל ובחבר המנהל עצמו.
העברה בניגוד להוראות ההסכם מהווה אירוע
הפרה ,וההסכם קובע מנגנון  buy-sellלפיו
החבר שאינו בהפרה רשאי למסור לחבר המפר
הצעה לפיה ימכור את אחזקותיו לחבר המפר
או ירכוש ממנו את אחזקותיו .הצעה כאמור
תכלול את המחיר המוצע ותעמוד ביתר
הוראות ההסכם .לאחר קביעת מחיר אינטרס
הבעלות של כל חבר בהתאם לקבוע בהסכם,
יחליט החבר המפר אם לרכוש את חלקו של
החבר שאינו בהפרה או למכור לו את חלקו
שלו.
החברים מנועים מלפרוש מהתאגיד או להעלות
דרישת paid-inעד לסיום השותפות.
לחבר המנהל זכות להעביר את זכויותיו
בתאגיד לבעלים או למי ששולט בחבר המנהל
ובקשר עם אינטרסים בבעלות )ישירה או
עקיפה( של לארי סילברסטין – גם לאנשים
שהינם מנהלים בכירים בסילברסטין ניהול.
לחבר המנהל מותר גם להעביר את אינטרס
הבעלות שלו בתאגיד במקרה שבו העברה
כאמור תעשה בקשר עם העברת אינטרס
הבעלות של לארי סילברסטין בלפחות שתי
ישויות המחזיקות בנכסים )בנוסף לתאגיד
עצמו( לחברה אחרת )והדבר יקים ליתר
החברים זכות הצטרפות( ,ובמקרה כאמור
תהפוך החברה אליה הועברו אינטרסי הבעלות
של לארי סילברסטין לחבר המנהל של
התאגיד.

במקרה בו חבר לא יעמיד לתאגיד
את סכום ההשקעה הנדרש ממנו לפי
חלקו בתאגיד ,הוראות ההסכם
הבאות עשויות לחול:
 .1חבר שנענה לדרישה או כל אדם
או ישות אחרים יוכל להלוות לו
את סכום ההשקעה הנדרש ממנו,
לגבות עליו ריבית ולהשתמש
באינטרס הבעלות של החבר
המפר בתאגיד כבטוחה; הלוואה
כאמור תוחזר מתוך חלוקות
לחבר המפר שיעשו אחריה.
 .2לבצע את ההשקעה במקומו,
ובעקבות זאת יותאמו שיעורי
הבעלות בתאגיד באופן שישקף
את השינוי בשיעור השקעות
החברים ,בהתאם לקבוע בהסכם.

התאגיד התחייב להחזיר ללארי א .סילברסטין או לסילברסטין ניהול סכומים שהם יידרשו לשלם בקשר עם הערבויות שהם העמידו לחברה המוחזקת על ידי התאגיד ) 120 Broadway
.(Acquisition JV, LLC
ייתכן ושיעור ה Promote-של החברה יופחת במידה ויושקע הון נוסף בתאגיד ,כאשר משקיע ההון האמור יהיה זכאי לתשואה לפני שה Promote-יחזור להיות משולם.
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529 Fifth
Avenue
LLC

20

ניהול

חלוקות

השקעות נוספות

העברת זכויות

11

Silverstein 120
Broadway LLC

אינטרסי הבעלות שאינם בידי החברה מוחזקים על ידי עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ,מבלי שיהיו להם זכויות ניהול בתאגיד )ראו סעיף .20(7.23.2
כל העברה של אינטרס בעלות בתאגיד )לרבות
העברה עקיפה אגב שינוי שליטה בחבר( דורשת
הסכמה של  80%מהמחזיקים באינטרס
הבעלות )הישיר או העקיף( בתאגיד ,למעט
העברה מותרת.
"העברה מותרת" לעניין זה כוללת ,בין היתר,
העברה לצד קשור בבעלות מלאה ובשליטת
המעביר או בעל השליטה )במישרין או
בעקיפין( בו; העברת החזקות בחבר המנהל
ובלבד שנשמרות דרישות בעלות ושליטה
מסוימות כקבוע בהסכם )בעל השליטה ימשיך
להחזיק לפחות  10%מהבעלות בתאגיד
)במישרין או בעקיפין( ובנוסף ,ישלוט בחבר
המנהל(.
העברה בניגוד להוראות ההסכם עשויה להקים
זכויות לחברים שאינם בהפרה כקבוע בהסכם,
לרבות הקמת זכות הצטרפות לאותם חברים.

529 Fifth
Holdco LLC

 חברה בת )ישירה( של החברה ) Silverstein (529 Fifth LLCהיא החבר המנהל אשר
מוסמך לנהל את עסקיו השוטפים של
התאגיד ,בכפוף לכך שאינו מפר את הסכמי
המימון של התאגיד .לחברים האחרים
בתאגיד לא יהיה חלק בתפעול או בניהול
התאגיד .לחבר המנהל שקול דעת מוחלט
בנוגע למימון מחדש ,בתנאי שוק ,של הלוואה
קיימת ,דרישות השקעה עד לסכום מסוים,
ויכולת הכרעה בנוגע לאישור התקציב השנתי.
 על אף האמור לעיל ,פעולות מסוימותמחייבות הסכמה מראש ברוב של לפחות 80%
מאינטרס הבעלות )במישרין או בעקיפין(
בתאגיד ,ובהן :קבלת חברים חדשים או
העברת אינטרס בעלות )במישרין או בעקיפין(
לחברים חדשים; מכירת אינטרס בעלות
)למעט כקבוע בהסכם(; החלטות בנושאי
מימון )למעט כאמור לעיל(; עסקאות עם
צדדים קשורים; דרישת השקעות נוספות
מהחברים בסך העולה על הסף הקבוע
בהסכם; התקשרות ,סיום או שינוי של הסכמי
שכירות בנכס הנוגעים לשטחים בהיקפים
הקבועים בהסכם.
 החבר המנהל אינו רשאי לחדול מתפקידו זהללא הסכמת החברים.
 שינוי מהותי של הסכמים עם מנהל הנכס)סילברסטין ניהול( יעשה רק בהסכמה מראש
ברוב של  85%מהמחזיקים באינטרסי הבעלות
)במישרין או בעקיפין( בתאגיד.

חלוקות יבוצעו לחברים פרו-ראטה ,בהתאם
לחלקם היחסי בתאגיד.

529 Fifth
Venture LP

חברה בת )בעקיפין( של החברה ) Silverstein
 (529 Fifth Venture LLCהיא השותף הכללי
בשותפות.

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .שיעור ה ,Promote-נכון ליום 31
בדצמבר  ,2017הוא  .0%לאחר שהחזר ה-
 IRRיגיע לרף שנקבע ,יעמוד שיעור ה-
 Promoteעל  50%ולאחר שהחזר הIRR-

במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.

במקרה בו חבר לא יעמיד לתאגיד
את סכום ההשקעה הנדרש ממנו לפי
חלקו בתאגיד ,הוראות ההסכם
הבאות עשויות לחול:
 .1ניתן להטיל ריבית על סכום
ההשקעה הנדרש ממנו.
 .2לקזז או להפחית חלוקה שהיה
אמור לקבל.
 .3כל אחד מבין החברים שאינם
בהפרה רשאי לבצע את ההשקעה
במקומו ובעקבות זאת יותאמו
שיעורי הבעלות בתאגיד באופן
שישקף את השינוי בשיעור
השקעות החברים ,בהתאם לקבוע
בהסכם.
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22
23
24

העברת זכויות החבר המנהל מותרת לנעברים
מוגדרים מקבוצת סילברסטין;
העברת אינטרס הבעלות של השותף המוגבל
לנעבר שאינו נעבר מותר )כמוגדר בהסכם(
דורשת הסכמה של החבר המנהל ,בעוד
שהעברה לנעבר מותר אינה דורשת הסכמה
כאמור )ובלבד שתעשה בהתאם להוראות
ההסכם(.
החבר המנהל רשאי למנות צד קשור
לסילברסטין ניהול כחבר המנהל במקומו.

Silverstein 529
Associates LP

Silverstein 529
Fifth Holdings
Company LLC

אינטרסי הבעלות שאינם בידי החברה מוחזקים על ידי עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול )ראו סעיף .23(7.23.2

1177 Avenue of
the Americas
Holdings LLC
21

יגיע לרף נוסף שנקבע יעמוד שיעור ה-
 Promoteעל .35%
חלוקה של מזומן פנוי לשותפים תעשה
לפחות אחת לרבעון ,21באופן שווה בין
השותף הכללי והשותף המוגבל;
חלוקה של רווחי ריבית על מימון מחדש,
רווחי מכירה או דיספוזיציה של אינטרס
הבעלות או רווחי פירוק יחולקו באופן שווה
בין החבר המנהל והשותף המוגבל.

  Silverstein 529 Associates LLCהואהחבר המנהל ,ומוסמך לנהל את עסקי
השותפות השוטפים .על אף האמור ,פעולות
מסוימות )כקבוע בהסכם( מחייבות הסכמה
של השותף המוגבל ,ובהן ,בין היתר ,מכירה
או שעבוד של כל חלק באינטרס הבעלות ב-
) 529 Fifth Company, LPלמעט כקבוע
בהסכם(.
 החבר המנהל אינו רשאי לחדול מלהיותהחבר המנהל למעט בנסיבות הקבועות
בהסכם.
 ההסכם יסתיים במוקדם מבין )(1 (2) ;31.12.2082מכירת אינטרס הבעלות ב-
 (3) ;529 Fifth Company , LPמוות ,פשיטת
רגל ,פרישה ,התפטרות ,הצהרה שיפוטית
בדבר העדר כשרות משפטית של החבר המנהל
)אלא אם השותפות תשוחזר בהתאם
להוראות ההסכם(; ) (4החלטת החבר המנהל
לפרק את השותפות במקרה של פירוק של
.529 Fifth Company LP
נכון למועד הקובע ,אינטרסי הבעלות שלא יהיו בידי החברה יוחזקו ) (1על ידי או לטובת צדדים שלישיים; או ) (2על ידי עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי
בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול )ראו סעיף .22(7.23.2

Silverstein 529
Fifth LLC

1177
Avenue of
the

ניהול

חלוקות

השקעות נוספות

העברת זכויות

11

 חברה מוחזקת )בעקיפין( של החברה) (Metro Fund LLCהיא החבר המנהל
ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים של

חלוקה שוטפת תעשה לפחות אחת לרבעון,24
ותהיה פרו-ראטה בין החברים.

בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.
במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.

נדרשת הסכמת כל השותפים
לדרישת השקעה נוספת בתאגיד,
למעט במצב שבו נדרש החזר כספים
לערב )בהתאם להוראות ההסכם(.

 בכפוף למתן הודעה מוקדמת ,החבר המנהלרשאי להעביר את זכויותיו בתאגיד )בין באופן
ישיר ובין באופן עקיף ,לרבות באמצעות
העברת זכויות הבעלות בחבר המנהל עצמו(
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ניהול

חלוקות

התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 החברים אינם רשאים להעביר את המנהלמתפקידו למעט בנסיבות המפורטות בהסכם
)ובכלל זה בנסיבות שבהן הוא בהפרה של
ההסכם(.
 על אף האמור לעיל ,החלטות מסוימותידרשו הסכמה של כל השותפים ,ובהן :קבלת
חברים חדשים; ביצוע חלוקה לחברים;
פירוק ,מיזוג או פשיטת רגל; דרישת השקעות
נוספות מהחברים; אישור תכנית הפרויקט
השנתית )למעט בנסיבות הקבועות בהסכם(;
מימון )למעט כמפורט בהסכם(; אימוץ כללים
להשכרת הנכס )בקשר עם השכרות של מעל
שטח מסוים(; עסקאות עם צדדים קשורים;
העברת מנהל הנכס מתפקידו; העברת המנהל
מתפקידו ,מינוי מנהל מחליף או הוספת מנהל
משותף.

*Americas

Metro Fund
LLC25

25

 חברה בת )בעקיפין( של החברה) (Silverstein Metro Fund LLCהיא החבר
המנהל ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים
של התאגיד וליישם את החלטות הועדה
המנהלת )כמפורט להלן(.
 כל עסקי התאגיד ינוהלו על-ידי ועדהמנהלת .החבר המנהל והחבר הנוסף ימנו כל
אחד  2חברים לועדה המנהלת .החלטות
הועדה המנהלת יתקבלו בהסכמת רוב מקרב
חבריה ,ובין הנושאים שבסמכותה :קבלת
חברים חדשים; דרישת השקעות נוספות
מהחברים; פירוק; אישור תכניות פרויקט
שנתית; ביצוע חלוקה; התקשרות בהסכמי
מימון; אישור או שינוי פרויקטי פיתוח.
 -על אף האמור לעיל ,החלטות מסוימות

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .שיעור ה ,Promote-בגין הנכס
המכונה ,1177 Avenue of the Americas
נכון ליום  31בדצמבר  ,2017הוא .0%

השקעות נוספות

העברת זכויות

11

ככל שהוצאה דרישת השקעה
בהתאם להסכם ,הוראות ההסכם
הבאות עשויות לחול:
 .1חבר שנענה לדרישה יוכל להלוות
לו את סכום ההשקעה הנדרש
ממנו ולגבות עליו ריבית; הלוואה
כאמור תוחזר מתוך חלוקות
לחבר המפר שיעשו אחריה ,וככל
שלא תפרע במלואה בחלוף שנה
מהעמדתה ,ניתן להמירה למניות
בתאגיד כך שאינטרסי הבעלות בו
יותאמו )כקבוע בהסכם(;
 .2לבצע את ההשקעה במקומו
ובעקבות זאת יותאמו שיעורי
הבעלות בתאגיד באופן שישקף
את השינוי בשיעור השקעות
לקבוע
בהתאם
השותפים,
בהסכם.

ובלבד שלארי סילברסטין )או ,במקרה של
מוות או נכות שלו – עזבונו ,צד קשור לקבוצת
סילברסטין ,בן משפחתו ,ישות קשורה
לסילברסטין ניהול או מנהל בכיר
בסילברסטין ניהול או קרן ריט בניהולו של
אחד מהאמורים( – שומר על השליטה בחבר
המנהל .ככל שלא נמשכת שליטה כאמור ,אזי
החבר הנוסף בחבר המנהל ) California State
 (Teacher's Retirement Systemחייב להיות
בעל השליטה בחבר המנהל.
 ההסכם קובע מנגנון  buy-sellלפיו חבררשאי למסור לחבר אחר הצעה לפיה ימכור
את אחזקותיו לחבר האחר או ירכוש ממנו את
אחזקותיו .הצעה כאמור תכלול את המחיר
המוצע ותעמוד ביתר הוראות ההסכם .לאחר
קביעת מחיר אינטרס הבעלות של כל חבר
בהתאם לקבוע בהסכם ,יחליט החבר לו
נמסרה ההצעה אם לרכוש את חלקו של החבר
שמסר אותה או למכור לו את חלקו שלו.

ההסכם קובע תקרת השקעה
שמעליה לא ניתן עוד לדרוש
מהחברים לבצע השקעות נוספות.
ככל שרף התקרה טרם נחצה,
והוצאה דרישת השקעה אשר חבר
לא נענה לה ,רשאי החבר שנענה
לדרישה להפעיל כל אחד מהסעדים
הבאים:
 .1התאגיד יוכל להחזיר לחבר שנענה
לדרישה חלק מהסכום שהעמיד
במסגרת הענותו לדרישה שיהיה
פרופורציוני לחלק שהחבר המפר
לא העמיד;
 .2החבר שנענה לדרישה יוכל לבצע
את ההשקעה במקום החבר שלא

 לחבר המנהל ולמחזיקים בו מותר לבצע אתהעברות אינטרסי הבעלות הבאות:
 .1העברת אינטרסי בעלות בחבר המנהל,
אשר אינן בידי משפחת סילברסטין,
המנהלים הבכירים של סילברסטין ניהול
או ישות בשליטת מי מהאמורים.
 .2העברת אינטרסי בעלות )במישרין או
בעקיפין( בחבר המנהל אשר מוחזקות בידי
מי מהגורמים המנויים בסעיף  ,1ובלבד
שאותם גורמים ימשיכו להחזיק ב50%-
לפחות בחבר המנהל.
 .3העברת כל אינטרס הבעלות של החבר
המנהל בתאגיד לנעבר השולט בחבר
המנהל ,מצוי בשליטתו או שבעל השליטה
בו הוא בעל השליטה בחבר המנהל ,בכפוף

תאגיד זה מחזיק בשני פרויקטים ,מביניהם רק הזכויות ב 1177 Avenue of the Americas -מועברות לחברה ואילו בפרויקט השני הוחזרה ההלוואה ונותרו מספר דירות למכירה .כל אחד
מהפרויקטים מנוהל בנפרד ממשנהו ואין ביניהם השפעה הדדית ואף לא חשיפה לסיכוני הפרה או בטחונות צולבים ,למעט כאלה שעשויים לנבוע מחבויות ברמת התאגיד )(Metro Fund LLC
עצמו.
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השקעות נוספות

העברת זכויות

11

להוראות ההסכם.
 ההסכם קובע שלאחר חלוף  3או  5שנים)לפי אופי הפרויקט( מרכישת פרויקט או
בתאריך מוקדם יותר ככל שהוא מפורט
בהסכם ,יקומו לחברים זכויות buy-sell
לצורך רכישת/מכירת החזקות בין החברים
בתאגיד.

Silverstein 1177
Holding
Company LLC
River Place II
Holdings II
LLC

Silver
Towers

26
27

נענה ובעקבות זאת יותאמו
בפרויקט  ,1177יתקבלו על ידי נציגי החבר
שיעורי הבעלות בתאגיד באופן
הנוסף ללא צורך בקבלת הסכמת נציגי החבר
שישקף את השינוי בשיעור
המנהל ,וביניהן :דרישת השקעות נוספות
השקעות השותפים;
מהחברים ,ביצוע חלוקה ,אישור תוכניות
פרויקט שנתיות ,החלטות בעניין מימון
החבר שנענה לדרישה יוכל להלוות
פרויקט  ,1177קביעת/שינוי נהלי השכרה,
לחבר שלא נענה את סכום ההשקעה
אישור או שינוי פרויקטי פיתוח ,וסיום
הנדרש ממנו ולגבות עליו ריבית;
ההתקשרות עם מנהל הנכס או סוכן
הלוואה כאמור תחשב כאילו ניתנה
ההשכרות בפרויקט .1177
על-ידי נושה צד שלישי ותוחזר
 החבר הנוסף רשאי להעביר את המנהלכהוצאה של החברה לפני כל חלוקה
מתפקידו בנסיבות הקבועות בהסכם )שמהותן
לחברים במקרה שבו אחד החברים
סיום ההחזקות של החבר המנהל בתאגיד(
יהיה מצוי בהפרה של ההסכם ,יוכל
ורשאי למנות מנהל במקומו.
החבר השני לסרב לבצע השקעות
נוספות.
ככל שדרישת השקעה או פרויקט
אינה תואמת את תוכניות הפרויקט
השנתיות ,אף חבר לא יהיה חייב
לבצע השקעה נוספת בתאגיד עד
לאישור אי ההתאמה בידי הועדה
המנהלת.
אינטרסי הבעלות שאינם בידי החברה מוחזקים על ידי עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול )ראו סעיף .26(7.23.2
חברה בת )ישירה( של החברה ) RP II
 .(Developer Corp.היא החבר המנהל
ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים של
התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי.27
בתאגיד זה ישנם משקיעים המוגדרים "חברים
ותיקים" )ביניהם המשקיעים מקבוצת
סילברסטין( ,אשר להם הסכם גם בינם לבין
עצמם )"הסכם הותיקים"( ,ומשקיעים
המוגדרים "חברים חדשים" .לחברים החדשים
אין זכויות או חובות תחת הסכם הותיקים.
הסכם הותיקים מסדיר היבטים מסוימים

שיעור ה Promote-נקבע לפי החזר  IRRשל
המשקיעים .שיעור ה ,Promote-נכון ליום 31
בדצמבר  ,2017הוא  .0%החל מהמועד שבו
יגיע ההחזר השנתי לרף שנקבע ,שיעור ה-
 Promoteיעמוד על  6.73%מיתרת תזרים
המזומנים הקיימת עד לסך של  110מיליון
דולר.

במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
במועד הקובע תהפוך החברה לחבר המנהל.

דרישות השקעה נוספות מצד
החברים הותיקים יוצאו בהתאם
להסכם הותיקים ,לפיו עליהם
להענות לדרישות השקעה שיוציא
החבר המנהל ,ובמקרה שבו לא נענו
חברים ותיקים ,במצטבר ,לדרישה
כאמור ,התאמת אינטרס הבעלות
בעקבות זאת תהיה לפי דילול יחסי,
כאשר החלוקה המחודשת של
אינטרסי הבעלות תעשה לפי הוראות
הסכם הותיקים.
דרישות השקעה נוספות מצד

על פי הסכם הותיקים ,לחברים הותיקים
)ובכלל זה החבר המנהל( זכות להעביר כל או
חלק מאינטרסיהם בתאגיד ,ללא צורך בקבלת
הסכמת יתר החברים או החבר המנהל ,והנעבר
יהפוך לחבר בתאגיד.
בהתאם ,ובכפוף למתן הודעה מוקדמת ,רשאי
החברה המנהל להעביר את אינטרסי הבעלות
שלו ללא צורך בקבלת הסכמת יתר החברים
והנעבר יוכל להפוך לחבר מנהל במקומו או
לצידו.
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במערכת היחסים שבין החברים הותיקים
והחבר המנהל הנוגעים להשקעות בהון ,העברה
של אינטרסי בעלות ,סמכויות החבר המנהל,
וההסכמות הדרושות לפירוק התאגיד .על פי
הסכם הותיקים ,החבר המנהל אינו רשאי
להחליט על פירוק התאגיד ללא הסכמת
החברים הותיקים ,פה אחד .על פי הסכם
הותיקים ,רשאי החבר המנהל למנות את מי
שיחליפו ומוסמך לנהל את העסקים השוטפים
של התאגיד לפי שיקול דעתו הבלעדי.
מערכת היחסים בין החברים החדשים והחבר
המנהל מוסדרת בהסכם )"הסכם החדשים"(.
החברים הותיקים כפופים גם כן להסכם
החדשים ,למעט באותם היבטים המוסדרים
בהסכם הותיקים ,כמפורט לעיל.

River Place I
LLC

River
Place
28

 חברה בת )בעקיפין( של החברה) (Silverstein 42nd LLCהיא החבר המנהל

חלוקה מרווחים שוטפים תעשה לפחות אחת
לרבעון ,28פרו-ראטה.

בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.

השקעות נוספות
החברים החדשים עד לתקרה
שנקבעה לכל אחד מהם )לרבות לשם
לתקרת
עד
כספים,
החזר
ההתחייבות להשקעה של כל אחד,
ששילמו ערבים של הערבות מכוח
ערבותם( ,או מעבר אליה ,יוצאו רק
ככל שהוצאו דרישות השקעה גם
לחברים הותיקים כאמור לעיל.
ככל שהוצאה לחברים החדשים
דרישת השקעה עד לתקרת
ההשקעה ,אי השקעה בידי חבר
כנדרש תחשב הפרה מימונית,
וההוראות הבאות עשויות לחול:
 .1חבר שנענה לדרישה או כל גורם
אחר יוכל להלוות לו את סכום
ההשקעה הנדרש ממנו ,לגבות
עליו ריבית ולהשתמש באינטרס
הבעלות של החבר המפר בתאגיד
כבטוחה; הלוואה כאמור תוחזר
מתוך חלוקות לחבר המפר שיעשו
אחריה.חבר שנענה לדרישה יוכל
לבצע את ההשקעה במקומו
ובעקבות זאת יותאמו שיעורי
הבעלות בתאגיד באופן שישקף
את השינוי בשיעור השקעות
החברים )כקבוע בהסכם(.
 .2החבר המנהל יוכל להתחיל
בהליכים נגד החבר המפר במטרה
לאכוף עליו את ביצוע ההשקעה
בנדרשת.
דרישות השקעה נוספות מעל תקרת
ההשקעה ,אשר לא יענו ,כפופות
להוראות המנויות בסעיפים  1ו2-
לעיל.
לעניין האישורים הדרושים להוצאת
דרישות השקעה מסוימות לחברים

העברת זכויות

11

לחבר המנהל מותר להעביר את זכויותיו
בתאגיד במקרה שבו העברה כאמור תעשה אגב
העברת אינטרס הבעלות של לארי סילברסטין
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ניהול

חלוקות

השקעות נוספות

העברת זכויות

ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים של
התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לרבות אך
לא רק :הכנה ,כניסה וביצוע של הסכמים,
תפעול הנכס ,פעולות הקשורות לניהול
והשכרת הנכס ,גיוס כספים או חבות אחרת,
כניסה לכל הסכם אחר.
 החברים בחבר המנהל ובמשקיע נוסףבתאגיד )(River Place Investor LLC
)"חברי העל"( רשאים )לאחר קבלת ההסכמות
הנדרשות כקבוע בהסכם( להעביר את החבר
המנהל מתפקידו בנסיבות שבהן הוא בהפרה
של ההסכם )ורשאים גם לסיים את
ההתקשרות עם מנהל הנכס ולהחליפו(.
בנוסף ,במקרה של מוות או נכות קבועה של
לארי סילברסטין ,יהיו רשאים חברי העל
)לאחר קבלת הסכמות מסוימות הנדרשות
בהסכם( להעביר את החבר המנהל מתפקידו
זה ,לסיים את הסכם ניהול הנכס בהחלטה
ברוב של לפחות  51%מבעלי הזכויות
הכלכליות בתאגיד )כהגדרתן בהסכם( ,שאינן
מוחזקות בידי לארי סילברסטין ,קרוביו,
 Silverstein 42nd Associates, L.Pאו ישות
קשורה לאחד מהאמורים )"החלטה מיוחדת"(
)לעניין זה ראו סעיף  7.22.3.3להלן( .במקרה
של העברת החבר המנהל מתפקידו כאמור,
חברי העל יהיו רשאים לבחור חבר מנהל
חלופי בהסכמת חברי העל המחזיקים לפחות
 66%מהאינטרסים הכלכליים בתאגיד
)כהגדרתם בהסכם(
 ההחלטות הבאות דורשות אף הן אישורבהחלטה מיוחדת :שינוי הסכמים יסודיים
הקשורים לפרויקט )כגון הסכם הניהול,
הסכם ההקמה(; עסקאות עם צד קשור
לקבוצת סילברסטין )למעט כמפורט בהסכם(.
 החלטות שהוגדרו כמהותיות ,דורשותאישור של חברי העל המחזיקים לפחות 66%
מהאינטרסים הכלכליים בתאגיד )כהגדרתם
בהסכם( .בין החלטות אלה )"החלטת רוב
מיוחד"( :מכירה או מימון מחדש של הנכס;
הוצאת דרישות השקעה נוספות לחברים מעל
לסכום מסוים אותו התחייבו להשקיע והחל

במקרה של מכירת הנכס ,חלוקה של רווחי
המכירה תעשה לפי הסדר הבא:
 .1ראשית ,לכל החברים ,פרו ראטה ,עד
למועד שבו יושג שיעור תשואה פנימי
) (IRRשנקבע.
 .2שנית ,ל ,42 Developer LLC-בסכום
הנמוך מבין  3%ממחיר מכירת הפרויקט
או סך הרווח הנקי ממכירת הפרויקט
)כהגדרת המונח בהסכם(;
 .3שלישית ,לכל החברים פרו ראטה.

ראו בשורה זאת תחת "ניהול";
ככל שהוצאה דרישת השקעה עד
לתקרת ההתחייבות ,או מעליה
כאשר מדובר בדרישת השקעה
מיוחדת או בדרישה שהוצאה על פי
החלטה רוב מיוחד ,עשויות לחול
ההוראות הבאות בקשר עם חבר
שלא נענה לה:
 .1חבר שנענה לדרישה או כל גורם
אחר יוכל להלוות לו את סכום
ההשקעה הנדרש ממנו ,לגבות
עליו ריבית ולהשתמש באינטרס
הבעלות של החבר המפר בתאגיד
כבטוחה; הלוואה כאמור תוחזר
מתוך חלוקות לחבר המפר
שיבוצעו אחריה.
 .2חבר שנענה לדרישה יוכל לבצע
את ההשקעה במקומו ובעקבות
זאת יותאמו שיעורי הבעלות
בתאגיד באופן שישקף את השינוי
החברים
השקעות
בשיעור
)בהתאם לקבוע בהסכם(.
 .3החבר המנהל יוכל להתחיל
בהליכים נגד החבר המפר במטרה
לאכוף עליו את ביצוע ההשקעה
הנדרשת.
דרישות השקעה נוספות מעל תקרת
ההשקעה בנסיבות אחרות מהמנויות
לעיל ,אשר לא יענו ,כפופות להוראות
המנויות בסעיפים  1ו 2-לעיל.

בלפחות שני נכסים )מעבר לתאגיד עצמו(
ובסילברסטין ניהול לחברה אחרת ,בתמורה
כספית וכאשר אינטרס בעלות באותה חברה
משמש כתמורה ,ובכפוף לכך שלארי
סילברסטין מכהן כמנכ"ל או יו"ר אותה
חברה ,או שיש לו את היכולת לשלוט על
פעילותה בדרך אחרת.
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11

ממועד שנקבע בהסכם; מיזוג; החלטה
וולונטרית על פשיטת רגל של התאגיד; קבלת
חברים חדשים לתאגיד.
 החלטה על הוצאת דרישות ההשקעההבאות מחייבת אישור פה אחד של חברי העל
)"דרישת השקעה מיוחדת"(:
דרישת השקעה שמטרתה החזר כספים
ללארי סילברסטין או אדם אחר ,שהוציא
כערב של התאגיד בקשר עם ערבות
שנתקבלה לא בהחלטה מיוחדת.
Silverstein 42nd
LLC

29

 חברה בת )ישירה( של החברה ) Silverstein (42nd Associates, L.Pהיא החבר המנהל
ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים של
התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 החלטות מסוימות דורשות אישור שלחברים המחזיקים לפחות  51%מהאינטרסים
הכלכליים בתאגיד )כהגדרתם בהסכם( שאינם
מוחזקים בידי לארי סילברסטין ,קרוביו,
 Silverstein 42nd Associates, L.Pאו ישות
קשורה לאחד מהאמורים .בין החלטות אלה
)"החלטה מיוחדת"( :מכירה או העברה של
הנכס; הוצאת דרישות השקעה נוספות
לחברים מעל לסכום מסוים אותו התחייבו
להשקיע והחל ממועד שנקבע בהסכם; מיזוג
או פירוק; כניסה וולונטרית לפשיטת רגל;
קבלת חברים חדשים; שינוי הסכמים יסודיים
הקשורים לפרויקט.
 החלטה על הוצאת דרישות ההשקעההבאות מחייבת אישור פה אחד של החברים
)"דרישת השקעה מיוחדת"(:
דרישת השקעה שמטרתה החזר כספים
ללארי א .סילברסטין או אדם אחר,
שהוציא כערב של התאגיד בקשר עם
ערבות שנתקבלה לא בהחלטה מיוחדת.
 ככל שהתאגיד יועבר מתפקיד מנהלRiverמנהל ,River Place I LLCאו במקרה

חלוקה של מזומן פנוי ,ככל שקיים ,תעשה
לפחות אחת לרבעון ,29פרו-ראטה בין
החברים.

בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.

לעניין האישורים הדרושים להוצאת
דרישות השקעה מסוימות לחברים
ראו בשורה זאת תחת "ניהול";
ככל שהוצאה דרישת השקעה עד
לתקרת ההתחייבות )אשר החבר
המנהל יכול להוציאה רק במידה
ויצאה דרישה מקבילה גם בRiver -
) Place Investor LLCלהלן:
"ריבר"(( ,או מעליה כאשר מדובר
בדרישת השקעה מיוחדת או בדרישה
שהוצאה על פי החלטה מיוחדת,
עשויות לחול ההוראות הבאות
בקשר עם חבר שלא נענה לה:
 .1חבר שנענה לדרישה או כל גורם
אחר יוכל להלוות לו את סכום
ההשקעה הנדרש ממנו ,לגבות
עליו ריבית ולהשתמש באינטרס
הבעלות של החבר המפר בתאגיד
כבטוחה; הלוואה כאמור תוחזר
מתוך חלוקות לחבר המפר שיעשו
אחריה.
 .2חבר שנענה לדרישה יוכל לבצע
את ההשקעה במקומו ובעקבות
זאת יותאמו שיעורי הבעלות
בתאגיד באופן שישקף את השינוי
השותפים
השקעות
בשיעור

 החבר המנהל ,לארי סילברסטין ו-ריבר )כלאחד מהם" :הצד המעביר"( רשאים לבצע את
ההעברות הבאות ,בכפוף לתנאים להעברה
)כהגדרתם להלן( .1 :החבר המנהל רשאי
להעביר אינטרסי בעלות )ישירים או עקיפים(
בתאגיד ,בריבר או בRiver Place I LLC-
)להלן" :ריבר פלייס  .2 ;("1לארי א.
סילברסטין רשאי להעביר אינטרסי בעלות
)ישירים או עקיפים( בתאגיד ,בריבר פלייס ,1
בריבר ,בחבר המנהל ,או בשותף הכללי בחבר
המנהל;  .3ריבר רשאית להעביר אינטרסי
בעלות )ישירים או עקיפים( בריבר פלייס .1
"התנאים להעברה" –אם תוצאת ההעברה,
בצירוף עם העברות קודמות ,היא ירידה
מצטברת באינטרס הכלכלי האפקטיבי
)כהגדרתו בהסכם( של לארי סילברסטין
שהינה גבוהה מ ,3%-על החבר המנהל לשווק
את הנכס למכירה ולנסות לקבל את הסכמתם
של חברי העל )כהגדרתם בשורת River Place
 I LLCלעיל( ,המחזיקים בלפחות 66%
מהאינטרסים הכלכליים בRiver Place I -
 ,LLCלביצוע המכירה .ככל שההסכמה
האמורה תתקבל ,החבר שרצה לבצע העברה
לא יעביר את אינטרס הבעלות שלו ובמקום
זאת החבר המנהל ימשיך בביצוע מכירת
הנכס; ככל שלא תתקבל הסכמה כאמור או
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)בהתאם לקבוע בהסכם(.
 .3החבר המנהל יוכל להתחיל
בהליכים נגד החבר המפר במטרה
לאכוף עליו את ביצוע ההשקעה
הנדרשת.
דרישות השקעה נוספות מעל תקרת
ההשקעה בנסיבות אחרות מהמנויות
לעיל ,אשר לא יענו ,כפופות להוראות
המנויות בסעיפים  1ו 2-לעיל.

Silverstein 42nd
Associates LP

 41-42 Corp.הוא החבר המנהל 30המוסמך
לנהל את ענייני השותפות ,והוא רשאי לבצע
את הפעולות הבאות ללא הסכמתם של יתר
השותפים )ובלבד שיפעל להתייעץ עמם לגביהן,
כלל שהדבר אפשרי( :הכנת הצעה לפיתוח
הפרויקט; שימוש בהון ובהכנסות השותפות;
העסקת יועצים ומומחים אחרים; התקשרות
בהסכמים; נטילת מימון במקרים מסוימים.
השותפות תפורק באופן מיידי במקרה של
מוות ,החלטה שיפוטית בדבר העדר כשרות
משפטית ,כינוס לא וולונטרי או פשיטת רגל של
החבר המנהל.

חלוקה של תזרים מזומנים נטו תעשה בין
השותפים לפחות אחת לרבעון ,31פרו ראטה.

על כל שותף לבצע השקעות נוספות
בהון השותפות לפי דרישת החבר
המנהל ,בהתאם לחלקם בשותפות.
ככל שהוצאה דרישת השקעה
בהתאם להסכם ,אשר שותף לא יענה
לה ,יוכל החבר המנהל )ואם לא
יעשה כן בזמן סביר יוכלו לעשות
זאת השותפים האחרים( לבצע את
ההשקעה במקומו ובעקבות זאת
יותאמו שיעורי הבעלות בשותפות
באופן שישקף את השינוי בשיעור
השקעות השותפים )בהתאם לקבוע
בהסכם(.

אם הנכס לא יימכר לאחר קבלת הסכמה
כאמור ,בתוך חצי שנה ,יוכל הצד המעביר
הבעלות
אינטרסי
במכירת
להתקדם
הרלוונטיים ,כאמור לעיל; מכירה כפופה בכל
מקרה לזכות הצעה ראשונה וזכות הצטרפות
למכירה.
 על אף האמור לעיל ,לחבר המנהל זכותלהמחות את אינטרסיו כחבר המנהל של
התאגיד וכמנהל של ריבר במקרה שבו העברה
כאמור תעשה אגב העברת אינטרסי הבעלות
של לארי סילברסטין בלפחות שני נכסים
)מעבר לתאגיד עצמו( ובסילברסטין ניהול
לתאגיד אחר ,בתמורה כספית ובתמורה
לאינטרסי בעלות באותו תאגיד ובכפוף לכך
שלארי סילברסטין מכהן כמנכ"ל או יו"ר
אותה חברה ,או שיש לו את היכולת לשלוט על
פעילותה בדרך אחרת.
אינטרסי הבעלות של החבר המנהל בשותפות
מותרים בהעברה )במלואן או בחלקן( לפי
שיקול דעתו וללא צורך בהסכמת יתר
השותפים ,ונעבר של אינטרסי בעלות אלה
יוכנס כחבר מנהל או מוגבל נוסף ,לפי בחירת
החבר המנהל.
אינטרסי הבעלות של יתר השותפים בשותפות
מותרים בהעברה לבן/בת זוג ,הורה ,צאצא ,או
להורי או צאצאי בן/בת זוג ,או לישות או
נאמנות שבה למעביר ,בן/בת זוגו ,או קרובו יש
שיעור החזקה )לבד או עם אחרים( של למעלה
מ .70%-לבעל זכויות מיעוט בנעבר המותר לא
תהיה כל זכות בקשר עם השותפות .נעבר מותר
יוכל להחזיק באינטרסי הבעלות שקיבל אבל
הוא לא יוכר כשותף מחליף בשותפות ללא
הסכמת כל השותפים.

River Place
Investor LLC

 Silverstein 42nd Associates, L.P.)שבשליטה ישירה של החברה( היא החבר

חלוקה של מזומן פנוי ,ככל שקיים ,תעשה
לפחות אחת לרבעון ,32פרו-ראטה בין

לעניין האישורים הדרושים להוצאת
דרישות השקעה מסוימות לחברים

 החבר המנהל ,לארי סילברסטין ו-) Silverstein 42ndכל אחד מהם" :הצד

10

חלוקות

ניהול
של מותו של לארי א .סילברסטין ,החברים
יהיו רשאים להעביר את החבר המנהל
מתפקידו זה ולמנות במקומו מנהל חלופי,
בהחלטה מיוחדת )לעניין זה ראו סעיף
 7.22.3.3להלן(.

30
31

11

במועד הקובע תהפוך החברה לחבר המנהל בשותפות.
בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.
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שם הנכס

שם הישות נשוא
הסכם השותפות

10

ניהול
המנהל ומוסמכת לנהל את עסקיו השוטפים
של התאגיד לפי שיקול דעתה הבלעדי.
 החלטות מסוימות דורשות אישור שלחברים המחזיקים לפחות  51%מהאינטרסים
הכלכליים בתאגיד )כהגדרתם בהסכם( שאינם
מוחזקים בידי לארי סילברסטין ,קרוביו,
 Silverstein 42nd Associates, L.P.או ישות
קשורה לאחד מהאמורים .בין החלטות אלה
)"החלטה מיוחדת"( :מכירה או העברה של
נכסי התאגיד או פעולה שתגרום לבעלת
הפרויקט להעביר האינטרס שלה בנכס;
הוצאת דרישות השקעה נוספות לחברים מעל
לסכום מסוים אותו התחייבו להשקיע והחל
ממועד שנקבע בהסכם; מיזוג או פירוק;
כניסה וולונטרית לפשיטת רגל; קבלת חברים
חדשים; התקשרות בהסכמים שאינם
תואמים את מטרת התאגיד.
 החלטה על הוצאת דרישות ההשקעההבאות מחייבת אישור פה אחד של החברים
)"דרישת השקעה מיוחדת"(:
דרישת השקעה שמטרתה החזר כספים
ללארי א .סילברסטין או אדם אחר ,שהוציא
כערב של התאגיד בקשר עם כל ערבות
שנתקבלה לא בהחלטה מיוחדת.
 ככל ש Silverstein 42nd LLC-יועברמתפקיד מנהל  ,River Place I LLCאו
במקרה של מותו של לארי א .סילברסטין,
החברים יהיו רשאים להעביר את החבר
המנהל מתפקידו זה ולמנות במקומו מנהל
חלופי ,בהחלטה מיוחדת )לעניין זה ראו סעיף
 7.22.3.3להלן(.

32

חלוקות
החברים.

בפועל ,בהתאם לשקול דעת החבר המנהל ,חלוקה מתבצעת אחת לשנה.

11

השקעות נוספות

העברת זכויות

ראו בשורה זאת תחת "ניהול";
ככל שהוצאה דרישת השקעה עד
לתקרת ההתחייבות )אשר החבר
המנהל יכול להוציאה רק במידה
ויצאה דרישה מקבילה גם ב-
) Silverstein 42nd LLCלהלן:
" ,(("Silverstein 42ndאו מעליה
כאשר מדובר בדרישת השקעה
מיוחדת או בדרישה שהוצאה על פי
החלטה מיוחדת ,עשויות לחול
ההוראות הבאות בקשר עם חבר
שלא יענה לה:
 .1חבר שנענה לדרישה או כל גורם
אחר יוכל להלוות לו את סכום
ההשקעה הנדרש ממנו ,לגבות
עליו ריבית ולהשתמש באינטרס
הבעלות של החבר המפר בתאגיד
כבטוחה; הלוואה כאמור תוחזר
מתוך חלוקות לחבר המפר שיעשו
אחריה.
 .2חבר שנענה לדרישה יוכל לבצע
את ההשקעה במקומו ובעקבות
זאת יותאמו שיעורי הבעלות
בתאגיד באופן שישקף את השינוי
השותפים
השקעות
בשיעור
)בהתאם לקבוע בהסכם(.
 .3החבר המנהל יוכל להתחיל
בהליכים נגד החבר המפר במטרה
לאכוף עליו את ביצוע ההשקעה
הנדרשת.
דרישות השקעה נוספות מעל תקרת
ההשקעה בנסיבות אחרות מהמנויות
לעיל ,אשר לא יענו ,כפופות להוראות
המנויות בסעיפים  1ו 2-לעיל.

המעביר"( רשאים לבצע את ההעברות הבאות,
בכפוף לתנאים להעברה )כהגדרתם להלן(.1 :
החבר המנהל רשאי להעביר אינטרסי בעלות
)ישירים או עקיפים( בתאגיד ,בSilverstein -
 42ndאו ב) River Place I, LLC-להלן" :ריבר
פלייס  .2 ;("1לארי א .סילברסטין רשאי
להעביר אינטרסי בעלות )ישירים או
עקיפים(בתאגיד ,בריבר פלייס  ,1ב-
 ,Silverstein 42ndבחבר המנהל ,או בשותף
הכללי בחבר המנהל; Silverstein 42nd .3
רשאי להעביר אינטרסי בעלות )ישירים או
עקיפים( בריבר פלייס .1
"התנאים להעברה" –אם משמעות ההעברה,
בצירוף עם העברות קודמות ,היא שחלה ירידה
מצטברת באינטרס הכלכלי האפקטיבי
)כהגדרתו בהסכם( של לארי סילברסטין
שהינה גבוהה מ ,3%-על החבר המנהל לשווק
את הנכס למכירה ולנסות לקבל את הסכמתם
של חברי העל )כהגדרתם בשורת River Place
 I LLCלעיל( ,המחזיקים בלפחות 66%
מהאינטרסים הכלכליים בRiver Place I -
 ,LLCלמכירה .ככל שההסכמה האמורה
תתקבל ,החבר שרצה לבצע העברה לא יעביר
את אינטרס הבעלות שלו ובמקום זאת החבר
המנהלימשיך בביצוע מכירת הנכס; ככל שלא
תתקבל הסכמה כאמור או אם הנכס לא יימכר
לאחר קבלת הסכמה כאמור ,בתוך חצי שנה,
יוכל הצד המעביר להתקדם במכירת אינטרסי
הבעלות הרלוונטיים ,כאמור לעיל; מכירה
כפופה בכל מקרה לזכות הצעה ראשונה וזכות
הצטרפות למכירה.
 על אף האמור לעיל ,לחבר המנהל זכותלהמחות את אינטרסיו כחבר המנהל של
התאגיד וכמנהל של  Silverstein 42ndבמקרה
שבו העברה כאמור תעשה אגב העברת
אינטרסי הבעלות של לארי סילברסטין
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שם הנכס

שם הישות נשוא
הסכם השותפות

11

ניהול

חלוקות

השקעות נוספות

העברת זכויות

7 World
Trade
Center

7 World Trade
Company, LP

 חברה בת )ישירה( של החברה ) Silverstein (7 World Trade Company, Inc.היא
החבר המנהל ,המוסמך לנהל את עסקי
השותפות לפי שיקול דעתו הבלעדי.33
השותפות תסתיים במוקדם מבין )(1
 (2) ;31.12.2080מכירת הנכס 7 World Trade
 (3) ;Centerפירוק השותפות; ) (4החלטת
החבר המנהל לפרק את השותפות.

520 West
41st Street
***

Silverstein MB
Holding
Company LLC

לארי סילברסטין הוא המנהל ומוסמך לנהל
את עסקיו השוטפים של התאגיד לפי שיקול
דעתו הבלעדי.34

למועד פרסום התשקיף ,חלוקה של מזומן
פנוי לשותפים נעשית בין השותפים ,פרו
ראטה.
אם וככל שהשותף המוגבל Silverstein
("SDC") Development Company, LLC
יבצע השקעות נוספות בהון השותפות ,תעשה
חלוקה של מזומן פנוי לשותפים ממועד
ההשקעה לפי הסדר הבא:
 100% .1ל SDC-עד למועד שבו קיבלה
תשואה בשיעור שנקבע על סך ההשקעה
שטרם הוחזרה לה;
 .2לאחר שיחצה הרף הראשון 100% ,ל-
 SDCעד למועד שבו קיבלה תשואה
בשיעור שנקבע;
 .3לאחר מכן ,בין השותפים ,פרו-ראטה.
חלוקה של מזומן פנוי לחברים תעשה לפי
הסדר הבא:
 100% .1למנהל ,עד שקיבל סך השווה
להשקעתו שטרם הוחזרה;35
 .2לאחר מכן ,בין החברים ,פרו-ראטה.

כל שותף רשאי ,אך אינו מחויב,
לבצע השקעות נוספות בשותפות ,אך
בכל מקרה השקעות כאמור לא ישנו
את שיעור אינטרס הבעלות של
השותפים בשותפות.

בלפחות שני נכסים )מעבר לתאגיד עצמו(
ובסילברסטין ניהול לחברה אחרת ,בתמורה
כספית ובתמורה לאינטרסי בעלות באותה
חברה ובכפוף לכך שלארי סילברסטין מכהן
כמנכ"ל או יו"ר אותה חברה ,או שיש לו את
היכולת לשלוט על פעילותה בדרך אחרת.
שינוי של החבר המנהל יביא לפירוק השותפות,
אך השותפים המוגבלים יהיו רשאים להקימה
מחדש בהחלטת רוב;
כל העברת אינטרס בעלות בשותפות מחייבת
את קבלת הסכמתו של החבר המנהל.

10

* חברה כלולה.
** מגדל המגורים ומגדל המשרדים ,ביחד
33
34
35

במועד הקובע ,החברה תהיה החבר המנהל של השותפות.
במועד הקובע יפרוש לארי סילברסטין מתפקיד מנהל התאגיד וימנה את החברה למנהל התאגיד במקומו.
למועד התשקיף ,עומד הסך האמור על  11.68מיליון דולר ,אשר טרם הוחזרו.

החברים אינם חייבים ואינם רשאים
לבצע השקעות נוספות ,או להעמיד
הלוואות לתאגיד ,ללא קבלת אישור
המנהל מראש.

למעט בנסיבות המנויות בהסכם ,החברים
שאינם המנהל אינם רשאים להעביר )במישרין
או בעקיפין( את אינטרס הבעלות שלהם
בתאגיד ללא קבלת אישורו של המנהל מראש.
אין מגבלה על זכותו של המנהל להעביר את
האינטרסים שלו בתאגיד.
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7.1.8

להלן יפורטו נכסי הנדל״ן של החברה )לרבות נדל״ן מניב למשרדים ,מגורים ועתודת קרקע(

 7.1.8.1נכסים באיחוד )הנתונים להלן הינם בחישוב לפי שיעור החזקה של (100%
שם חברת
הנכס

שם הנכס
ומיקום

שימוש
בנכס

שיעור
החזקה
אפקטיבי
נכון ליום
31.12.2017

מאפיינים
כלליים של
הנכס

הכנסות
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(
שנת
2017

NOI
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(
שנת
2017

7 World
Trade
Center II,
LLC

7 World
Trade
Center

משרדים

94.83%

בנין בן 52
קומות,
בשטח של כ-
 1.7מיליון
ר"ר

105,601

60,197

250
Greenwich
Street,
New York
529 Fifth
Company
Holdings
LLC

River Place
I Holdings
LLC

529 Fifth
Avenue

בעיקר
למשרדים
וכן
לקמעונאות

34.97%

River
Place
650 W
42nd St,
New York

יתרת חוב
בגין הנכס
ליום
31.12.2017
)באלפי
דולרים(

ריבית שנתית
על החוב

מועד
פירעון
סופי של
החוב

450,290

4.84%

מרץ
2044

15,527

4.10%

ספטמבר
2018

10,515

5.99%

מרץ
2019

85,000

3.67%

אוקטובר
2020

708,668

1,185,000

40.2%

94.5%

30.14%

מגדל דירות,
הכולל 921
יח"ד ,מועדון
בריאות
וכשר ,מגרשי
טניס ,חדר
משחקים ועוד

36,498

19,111

230,000

3.37%

ספטמבר
2021

בניית
הנכס

הבניה
הושלמה
בשנת
2006

186,000

271,000

31.4%

93%

נרכש
בשנת
,1978
שופץ
בשנת
2016

97.3%

הבניה
הושלמה
בשנת
2001

שטחים
להשכרה :כ-
 284אלפי ר"ר

529 5th
Avenue,
New York
מגורים

בניין בן 20
קומות,

16,218

7,582

חוב בגין הנכס

שווי נכס
נטו )שווי
בספרים
בניכוי חוב(
ליום
31.12.2017
)באלפי
דולר(

שווי
בספרים
ליום
31.12.2017
)באלפי
דולר(

LTV
)יחס חוב
אל מול שווי
הנכס( ליום
31.12.2017

תפוסה
ליום
31.12.2017

מועד
רכישת/

199,000

429,000

53.6%
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River Place
II CH,
LLC; River
Place II IH,
LLC; River
Place II
LLC
Silverstein
MB, LLC.

Silver
Towers

מגורים

67.44%

שני מגדלי
דירות
הכוללים
 1,359יח"ד,
מועדון
בריאות
וכשר ,מועדון,
חניה ועוד

**65%

קרקע בשטח
של 91,856
ר"ר,
המיועדת
לבניית מגדל
דירות שיכיל
 499יח"ד
למכירה
ומגדל
משרדים ו/או
מסחר ו/או
מלונאות
בשטח של כ-
1,285,985
ר"ר המיועד
להשכרה

620 W
42nd St,
New York
520 West
*41st Street

קרקע

51,999

-

30,632

-

437,885

SIFMA36+85
נק' בסיס

מאי
2041

17,456

ליבור חודש
אחד235 + 37
נק' בסיס

נובמבר
2021

128,608

ליבור 504 +
נק' בסיס

***

45,108

ליבור 1500 +
נק' בסיס

21,715

ליבור 1100 +
נק' בסיס

ינואר
2019

397,659

116,569

853,000

312,000

53.3%

49.7%

96.0%

ל.ר

הבניה
הושלמה
בשנת
2009

נרכש
בשנת
2015

* הקרקע מוצגת בדוחות הכספיים כחלק מנדל"ן מסחרי להשקעה ומלאי קרקעות בתכנון ופיתוח.
** לאחר החזר ההשקעה הונית של  ,MB Family Company LLCחלק החברה יהיה ) %.65%שכן זכויות בהיקף של  35%הוענקו לעובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ,כאמור
בסעיף  7.23.2להלן( .נכון למועד פרסום התשקיף מחזיקה החברה .100%
*** בנכס בוצע מימון מחדש בחודש פברואר  .2018לפרטים אודות תנאי המימון הקיים למועד התשקיף ראו סעיף .7.14.7

36
37

 – SIFMAריבית בסיס שנקבעת על פי פרמטרים שונים .מחושבת ומדווחת על ידי בלומברג ומפוקחת על ידי ועדה ייעודית.
ריבית הליבור  - London Interbank Offered Rate -מפורסמת פעם ביום עסקים על ידי ארגון הבנקאית הבריטי ) (BBAומייצגת את גובה הריבית על פיה הבנקים באנגליה מוכנים להלוות אחד
לשני .ריבית הליבור משמשת כריבית הנפוצה ביותר להלוואות לטווח קצר )עד  12חודשים( ,ונגזרת מממוצע מסונן של ריביות פנים בנקאיות הנקבעות על ידי בנקים נבחרים המשתתפים בסקר
זה.
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 7.1.8.2נכסים המוחזקים באמצעות חברות כלולות )עם שותפים( )הנתונים להלן הינם בחישוב לפי שיעור החזקה של (100%
פעילות החברות הכלולות אינה מהותית לפעילות החברה.
שם חברת
הנכס

שם הנכס
ומיקום

שימוש
בנכס

שיעור
החזקה
אפקטיבי
נכון ליום
31.12.2017

מאפיינים
כלליים של
הנכס

הכנסות
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(
שנת 2017

NOI
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(
שנת
2017

120 Wall
Property
Owner,
LLC.

120 Wall
Street

משרדים

22.75%

בניין בן 34
קומות,

25,006

13,353

120
Broadway
Holdings,
LLC.

1177 Avenue
of the
Americas
Acquisition,
LLC.

משרדים
ומעט
קמעונאות

14.66%

135,000

4.25%

ינואר
2021

משרדים

בניין בן 40
קומות,

88,142

44,845

310,000

2.72%

1.95%

38

בניין בן 47
קומות,
שטחים
להשכרה:
כ 1 -מיליון
ר"ר

73,547

41,459

360,000

3.02%

1177 6th
Avenue,
New York

38

148,000

283,000

47.7%

נרכש בשנת
 ,1980שופץ
בשנים
 ,2005ו-
2013-2015

35.8%

נרכש בשנת
 ;1981שופץ
בשנת 2005

מרץ
2020

555,000

865,000

שטחים
להשכרה:
כ1.93 -
מיליון ר"ר

120
Broadway,
New York
1177
Avenue of
the
Americas

יתרת חוב
בגין הנכס
)אלפי דולר(
ליום
31.12.2017

ריבית
שנתית
על
החוב

מועד
פירעון
סופי
של
החוב

שווי בספרים
ליום
31.12.2017
)באלפי דולר(

) LTVיחס
החוב אל
מול שווי
הנכס(
ליום
31.12.2017

שטחים
להשכרה:
כ 665 -אלפי
ר"ר

120 Wall
Street, New
York
120
Broadway

חוב בגין הנכס

שווי נכס נטו
)שווי בספרים
בניכוי חוב(
ליום
31.12.2017
)באלפי דולר(

חלק החברה הוא  3%לפני החזר השקעת  1177 Family Company LLCו.1177 Investor Company LLC -

דצמבר
2021

625,000

985,000

36.5%

מועד
רכישת
הנכס

נרכש בשנת
 ,2007שופץ
בשנים
2016 ,2012

תפוסה
ליום
31.12.2017

86.7%

92.5%

90.5%
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 7.1.8.3נתונים מצרפיים עבור כל נכסי החברה
כמות נכסים
ליום
31.12.2017

נתונים
100%
מאוחדים

הכנסות
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(

NOI
בחישוב
שנתי
)באלפי
דולר(

יתרת חוב בגין
ליום
הנכס
31.12.2017
)באלפי דולר(

שווי נכס נטו
)שווי הנכס
בניכוי חוב(
)באלפי דולר(

שווי בספרים
ליום
31.12.2017
)באלפי דולר(

LTV
)יחס חוב
אל מול
שווי
הנכס(

לפי
נכסים
210,316

נתונים לפי חלק
החברה ,לרבות
חברות כלולות
)כולל (Promote
נתונים לפי חלק
החברה ,לרבות
חברות כלולות
כולל
)לא
(Promote

9

117,522

1,442,104

1,607,896

3,050,000

47.3%

186,028

103,872

1,124,690

1,357,520

2,482,210

45.3%

172,703

97,013

1,071,850

1,274,814

2,346,664

45.7%

 .7.2תחומי הפעילות של החברה
לחברה שלושה תחומי פעילות עיקריים ,המדווחים כמגזרים עסקיים ברי דיווח בדוחות הכספיים
)לפרטים ראו ביאור  5לדוחות הכספיים(:
 .7.2.1נדל"ן להשקעה לשימוש משרדי – רכישה ,השבחה ,החזקה ,תפעול והשכרה של נכסי
נדל"ן מניב לשימוש משרדי )להלן" :תחום הנדל"ן להשקעה לשימוש משרדי"( במנהטן.
בתחום זה כלולות החזקות החברה בחמשת נכסים הבאים7 World Trade Center, :
529 Fifth Avenue, 120 Wall Street, 120 Broadway, 1177 Avenue of the
) Americasשלושת הנכסים האחרונים מוחזקים באמצעות חברות כלולות( .לתיאור
תחום הנדל"ן להשקעה לשימוש משרדי ראו סעיף  7.7להלן.
 .7.2.2נדל"ן להשקעה למגורים – רכישה ,השבחה ,החזקה ,תפעול והשכרה של נכסי נדל"ן מניב
למגורים )להלן" :תחום הנדל"ן להשקעה למגורים"( במנהטן .בתחום זה כלולות החזקות
החברה בשני הנכסים הבאים .Silver Towers, River Place :לתיאור תחום הנדל"ן
להשקעה למגורים ,ראו סעיף  7.8להלן.
 .7.2.3קרקעות להשקעה ופיתוח– בתחום זה כלולות החזקות החברה בקרקע המכונה 520
) West 41st Streetלהלן" :תחום הקרקעות להשקעה ולפיתוח"( ,על שני חלקיה :האחד
מיועד לפיתוח כמגדל משרדים להשכרה ו/או מסחר להשכרה ו/או מלונאות )ראו סעיף
 7.9.2להלן( והשני ,מיועד לפיתוח כמגדל דירות למכירה )להלן" :נדל"ן יזמי"( .לתיאור
הנדל"ן היזמי ,ראו סעיף  7.9להלן.
 .7.3השקעות בהון התאגיד ועסקאות במניותיו
להלן פרטים אודות השקעות בהון החברה והקצאות ניירות ערך שבוצעו על ידי החברה החל מיום
 1בינואר  2015ועד בסמוך למועד פרסום התשקיף:
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אופן ההשקעה

זהות המשקיע

מועד ההשקעה

מניות
הקצאת
לחברת האם במועד
הקמת החברה

חברת האם

 12בפברואר 2018
)תאריך ההתאגדות(

כמות
רגילות
100

מניות

התמורה שהתקבלה
)אלפי דולר(
-

 .7.4חלוקת דיבידנדים
 .7.4.1למועד התשקיף ,לא קיבלה החברה החלטה בדבר מדיניות חלוקת דיבידנדים.
 .7.4.2למגבלות על החברה בנוגע לחלוקת דיבידנדים ראו סעיף ] [6.4לשטר הנאמנות למחזיקי
אג"ח א' המצורף לתשקיף זה כנספח א'.
 .7.4.3בהסכמי השותפות נקבעו הוראות לגבי חלוקת נכסי השותפויות לשותפים או לחברים ,לפי
העניין ,לרבות קדימות של צדדים שלישיים ,כמפורט בסעיף .7.1.7
 .7.4.4בשנתיים שקדמו למועד התשקיף ,החברה עצמה לא חילקה דיבידנדים ,שכן החברה,
כאישיות משפטית נפרדת ,הוקמה ביום  12בפברואר  ,2018לצורך גיוס הון בישראל
באמצעות הנפקת אג"ח מכוח תשקיף זה .עם זאת ,בשנתיים שקדמו למועד פרסום
תשקיף זה ,בוצעו חלוקות דיבידנדים ) (Distributionsבחברות הנכס ובתאגידים
המחזיקים בחברות הנכס ,במהלך העסקים הרגיל של תאגידים אלה .לפרטים נוספים ראו
ביאור  17לדוחות הכספיים.
 .7.4.5בהתבסס על הדוחות הכספיים ,היתרה הניתנת לחלוקה על-ידי החברה ליום  31בדצמבר
 2017הינה  157,2261,291,517אלפי דולר.
 .7.4.6לדיני החלוקה החלים על החברה ,ראה סעיף  5.4לעיל.
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חלק שני  -מידע אחר
 .7.5מידע כספי לגבי תחומי הפעילות של התאגיד
7.5.1

תחום נדל"ן להשקעה לשימוש משרדי
להלן נתונים כספיים לשנים  2016 ,2015ו 2017 -על בסיס הדוחות הכספיים )באלפי דולר(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2016
2015
121,819
123,877
124,213

הכנסות מחיצוניים

124,213

123,877

121,819

סה"כ הכנסות
המיוחסות

לתחום

)(20,679

)(20,427

)(20,964

המיוחסות

לתחום

)(32,906

)(33,053

)(33,076

21,677

91,831

28,356

-

-

-

-

-

חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות
)כולל (Promote
הוצאות מימון נטו

25,545

30,086

27,302

)(27,834

)(25,578

)(24,067

רווח המיוחס לבעלים של החברה

54,762

135,527

94,082

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות
שליטה
סך הנכסים

35,254

31,209

20,904

1,677,661

1,804,032

1,880,393

631,029

605,054

595,729

קבועות

עלויות
הפעילות
עלויות משתנות
הפעילות
רווחי שערוך
הכנסות אחרות
הוצאות אחרות

סך התחייבויות

7.5.2

15,616

תחום נדל"ן להשקעה למגורים
להלן נתונים כספיים לשנים  2016 ,2015ו 2017 -על בסיס הדוחות הכספיים )באלפי דולר(:

הכנסות מחיצוניים

לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2016
2015
88,497
87,691
87,080

סה"כ הכנסות

87,080

87,691

88,497

עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות

)(2,937

)(3,928

)(5,072

עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות

)(32,308

)(32,085

)(33,682

רווחי שערוך

38,304

17,719

3,482

הכנסות אחרות

-

-

-

הוצאות אחרות

-

-

-

חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות )כולל (Promote

-

-

-

הוצאות מימון נטו

)(16,440

)(17,327

)(20,446

רווח המיוחס לבעלים של החברה

36,379

25,771

16,677

רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה

37,320

26,299

16,102

1,380,727

1,374,289

1,333,441

717,527

716,019

684,392

סך הנכסים
סך התחייבויות
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7.5.3

תחום הקרקעות להשקעה ולפיתוח
להלן נתונים כספיים לשנים  2016 ,2015ו 2017 -על בסיס הדוחות הכספיים )באלפי דולר(:
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2016
2015
הכנסות מחיצוניים

-

-

-

סה"כ הכנסות

-

-

-

)(3,718
218,253
-

)(10
)(16,432
-

)(11,760
-

139,448
75,087
375,816
155,959

)(10,688
)(5,754
380,912
177,490

)(7,644
)(4,116
394,267
196,247

עלויות קבועות המיוחסות לתחום הפעילות
עלויות משתנות המיוחסות לתחום הפעילות
רווחי שערוך
חלק החברה ברווחי עסקאות משותפות )כולל
(Promote
הוצאות מימון נטו
רווח המיוחס לבעלים של החברה
רווח המיוחס לזכויות שאינן מקנות שליטה
סך הנכסים
סך התחייבויות

למידע כספי נוסף ולהסברים בדבר תוצאותיה הכספיות של החברה ראו הדוחות הכספיים ודוח
הדירקטוריון של החברה.
 .7.6סביבה כללית והשפעת גורמים חיצוניים על פעילות התאגיד
להלן פרטים עיקריים אודות הסביבה המקרו כלכלית בארה"ב בכלל ובעיר ניו יורק ומנהטן בפרט,
נכון למועד התשקיף ,ותופעות מקרו כלכליות שיש להן ,או צפויה להיות להן ,השפעה על
תוצאותיה העסקיות של החברה או התפתחויות בחברה:39
 .7.6.1שינויים בכלכלה האמריקאית
השנים  2011-2017היו בבחינת שנות התאוששות מתמשכת בכלכלה האמריקאית לאחר
משבר האשראי העולמי שהגיע לשיאו במרץ של שנת  .2009שנת  2017התאפיינה בירידה
בשיעור האבטלה ,עליה בתוצר הלאומי ובצריכה הפרטית.
בין השנים  2003-2010נרשם בתקציב ממשלת ארה״ב ,גרעון שנתי ממוצע של  794מיליארד
דולר בכל שנה ,כך שקצב גידול הגירעון ,מהיר בהרבה מקצב צמיחת התמ״ג .החוב הממשלתי
של ארה״ב )בניכוי חוב המוחזק ע״י הממשל האמריקאי עצמו( צמח לגודל של כ10.4 -
טריליון לסוף שנת  ,2011דבר שהביא את סוכנות הדירוג הבינלאומית  ,S&Pלהוריד
לראשונה מאז שנת  1941את דירוג האשראי של ארה״ב ,מרמה של ) AAAהדירוג הגבוה
ביותר( לרמה של  .+AAבעקבות כך ,גיבש הממשל האמריקאי תכנית להעלאת תקרת החוב
ולקיצוץ ההוצאות הפדראליות ,לשם התמודדות עם גרעון זה .יישום התוכנית הוביל לירידה
חדה בקצב גידול הגירעון ,כך שבסוף שנת  2017סך הגרעון הממשלתי עמד על כ20.493 -
40
טריליון דולר.

39

40

הנתונים להלן נלקחו מאתרי אינטרנט ציבוריים .יצוין כי החברה לא פנתה לקבלת הסכמה להכללת המידע המתואר להלן,
שהינו מידע פומבי שפורסם לציבור.
https://www.treasurydirect.gov/NP/debt/current
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שיעור האינפלציה בארה״ב בשנים האחרונות הינו תנודתי ועמד על שיעור של  1.3%בשנת
 2016ו 2.1% -בשנת  .412017לשיעור האינפלציה השפעה רבה על התפתחות שיעורי הריביות
בארה״ב ובכלל ,כאשר רמה נמוכה של אינפלציה תומכת בדרך כלל במדיניות מוניטרית
מרחיבה אשר עשויה להתבטא בשיעור ריבית פדראלית )בנק מרכזי( נמוכה.
שיעורי הריבית בארה״ב במהלך השנים האחרונות הינם )היסטורית( נמוכים באופן יחסי,
ראשית כתוצאה מהמשבר הפיננסי העולמי ,ולאחרונה כתוצאה משיעורי אינפלציה נמוכים,
שיעור צמיחה לא אחיד ואי וודאות כלכלית וגיאו-פוליטית מתמשכת .משיעור של  1.5%ביום
 31בדצמבר  ,2012שיעור הריבית על אגרת חוב ממשלתית לעשר ) (10שנים עלה בהדרגה
לשיעור של כ 2%-ביום  31בדצמבר  ,2015לשיעור של  2.45%ביום  31בדצמבר  ,2016ולשיעור
של  2.40%נכון ליום  31בדצמבר .422017
בשנים האחרונות ,לאחר מספר שנים בהן עמד שיעור הריבית של ה Federal Reserve -על
 ,0.25%הועלה שיעור הריבית בהדרגה .במהלך חודש דצמבר  2015הועלה שיעור הריבית
לשיעור של  ,0.5%לשיעור של  0.75%בשנת  43,2016והגיע עד לשיעור שבין  1.25%לבין 1.5%
בשנת .442017
שיעורי הריבית קצרת המועד נמוכים גם הם מן הממוצעים ההיסטוריים .שיעור ריבית ה-
 Liborנכון לסוף שנת  2016עמד על  ,0.77%ונכון לסוף שנת  2017עמד על  45.1.57%על פי
נתוני לשכת התעסוקה הפדראלית ,בחודש דצמבר  ,2017עמד שיעור האבטלה בארה״ב על כ-
 .4.1%נתון זה מהווה נדבך נוסף להתאוששות ההדרגתית בשוק העבודה האמריקאי מאז
אוקטובר  2009בו נרשם שיעור שיא של .4610%
להלן תרשים המציג נתונים בדבר שיעור האבטלה בארה"ב:

 .7.6.2סקירת מאקרו :העיר ניו יורק ומנהטן

41
42
43
44
45
46

/http://www.usinflationcalculator.com/inflation/historical-inflation-rates
https://www.treasury.gov/resource-center/data-chart-center/interest-rates/Pages/TextView.aspx?data=yieldYear&year=2017

http://money.cnn.com/2016/12/14/news/economy/federal-reserve-rate-hike-december
http://money.cnn.com/2017/12/13/news/economy/federal-reserve-december-rate-hike/index.html
www.wsj.com/mdc/public/page/2_3020-libor-20171201.html?mod=mdc_pastcalendar
https://data.bls.gov/timeseries/LNS14000000
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שטחה של העיר ניו יורק משתרע על כ 786-קמ״ר ושטחה העירוני של העיר ניו יורק הינו מבין
השטחים העירוניים המאוכלסים ביותר בארה״ב ובעולם כאשר היא מונה כ 8.5 -מיליון
נפשות .ניו יורק מחולקת לחמישה רובעים ) (boroughsכמפורט להלן :מנהטן; ברונקס;
ברוקלין; קווינס וסטטן איילנד ,כאשר מנהטן הינו הרובע הצפוף ביותר ,המרכז את מרבית
הפעילות העסקית של העיר .כמו כן ,העיר ניו יורק מהווה מרכז עולמי עבור ענפי מסחר,
פיננסיים ,תקשורת ותרבות.
שטחו הכולל של מנהטן הינו כ 59 -קמ״ר .נכון ליום  31בדצמבר  ,2017כח העבודה בעיר ניו-
יורק עומד על כ 3.9 -מיליון אנשים .47שיעור האבטלה בעיר ניו-יורק נכון לחודש דצמבר 2017
עומד על כ 48,4.4% -שיעור דומה לשיעור האבטלה הכללי בארצות הברית באותו מועד.
במנהטן מרוכזת מרבית הפעילות העסקית במדינת ניו יורק ,והיא מאופיינת בפעילות עסקית
ענפה בתחומים שונים ובפרט בתחום השירותים הפיננסיים ,לרבות קיומן של שתים
מהבורסות הגדולות בעולם :בורסת ניו יורק ) (New York Stock Exchangeונאסד״ק
).(NASDAQ
אזוריה הכלכליים של העיר מרוכזים באזור דאונטאון ואזור מיד טאון מנהטן.
 .7.6.3שוק הנדל״ן לשימוש משרדי במנהטן
שוק הנדל״ן לשימוש משרדי במנהטן התאפיין במגמת צמיחה בשנים האחרונות ובפרט
בשנים  ,2013-2017אשר באה לידי ביטוי ,בין היתר ,במגמת עליה עקבית במחירי השכירויות
49
ובביקוש לשכירויות.
שוק הנדל״ן לשימוש משרדי במידטאון ובדאונטאון ,מנהטן ,בהם ממוקמים עיקר נכסי
החברה )לשימוש משרדי( ,כולל שטחים המסתכמים בכ 342.6 -מיליון ר״ר 50,אשר הופכים
אזורים אלה למרכזים עסקיים עיקריים.
כמרכז עסקי גלובאלי ,עסקים פיננסים ונותני שירותים עסקיים ״מסורתיים״ )רואי חשבון,
עורכי דין וכד׳( מתרכזים בעיקר במידטאון ובדאונטאון .מחיר השכירות למשרדים מושפע
מיוקרת הבניין ,ממיקומו ,איכות גמר הבנייה בו והנוף הנשקף ממנו ,וכן מההיצע והביקוש
בשוק .כיוון שהאזור מושך עובדים ותיירים ,ניכרת חשיבות רבה לנגישות לאמצעי תחבורת
המונים )רכבת ,רכבות תחתיות ,עורקי תנועה ראשיים(.

47
48
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/https://www.labor.ny.gov/stats/nyc
https://labor.ny.gov/stats/laus.asp
הופק ע"י https://www2.colliers.com/en/research/new-york/Q4-2017- :Colliers International Research
Manhattan-Office-Market-Report
https://www.statista.com/statistics/605882/size-of-office-area-manhattan-by-submarket/
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להלן תרשים המציג את התפתחות מחיר השכירות המבוקש לר״ר משרדים ואחוז המשרדים
51
הפנויים להשכרה במידטאון:

להלן תרשים המציג את התפתחות מחיר השכירות המבוקש לר״ר משרדים ואחוז המשרדים
52
הפנויים להשכרה בדאונטאון:

 .7.6.4שוק הנדל"ן למגורים במנהטן
מנהטן מאופיינת בביקושים גבוהים יחסית למגורים להשכרה ,במיוחד לאור מאפייני
האוכלוסייה באזור זה הכוללים ,בין היתר ,מספר נפשות קטן יחסית לבית אב ,השכלה
אקדמאית ,הכנסה וצריכה גבוהה וכן שיעור נמוך של בעלי דירות או בעלי בתים למגורים.
שוק הנדל״ן למגורים במנהטן התאפיין בצמיחה בשנים האחרונות אשר באה לידי ביטוי הן
בביקושים לדירות להשכרה והן במחיר השכירות .מחיר השכירות החציוני למגורים )עבור

51

52

הופק ע"י https://www2.colliers.com/en/research/new-york/Q4-2017- :Colliers International Research
Midtown-Manhattan-Office-Market-Report
הופק ע"י https://www2.colliers.com/en/research/new-york/Q4-2017- :Colliers International Research
Downtown-Manhattan-Office-Market-Report
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דירות בשכירות בתנאי שוק אשר אינן כפופות לפיקוח רגולטורי( ,במנהטן עמד על כ3,295 -
53

דולר בשנת  3,350 ,2017דולר בשנת  ,2016ו 3,045-דולר בשנת .2015
לפרטים אודות שווקי הנדל"ן למגורים ולמגורי איכות במנהטן ,ראו סעיף  7.9.3להלן.
הערכות החברה בעניין השפעת גורמים חיצוניים על פעילות החברה ,כמפורט לעיל ,הינן
מידע צופה פני עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על המידע הקיים בחברה נכון
למועד זה .הערכות אלה עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה
מהותית מכפי שנצפה .הגורמים העשויים להשפיע על כך הינם שינויים רגולטורים ,חוסר
יציבות בשווקים העולמיים ,שינויים בשוק הנדל״ן והעסקים בכלל ובמנהטן בפרט ,מידע
חדש שיתקבל אצל החברה ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים בסעיף
 7.22.1להלן.

ז 35 -

חלק שלישי – תיאור עסקי התאגיד לפי תחומי פעילות
 7.7תחום הנדל"ן להשקעה לשימוש משרדי
חלק א'  -רמת המצרף
 7.7.1מידע כללי על תחום הפעילות
 7.7.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום הנדל״ן להשקעה לשימוש משרדי במנהטן כולל רכישה ,השבחה ,החזקה ,תפעול
והשכרה של נכסי נדל"ן המשמשים כמשרדים.
הנכסים המניבים של החברה בתחום פעילות זה ממוקמים באזורים אסטרטגיים בעלי
נגישות לרכבת התחתית ,לתחבורה ציבורית ,וכן לאזורים תיירותיים .נכסי החברה
המיועדים לשימוש משרדי ממוקמים במידטאון מנהטן )השדרה החמישיתAvenue of the ,

 Americasוברודווי( ,וכן בדאונטאון מנהטן ,באזור מתחם ה.World Trade Center -
 7.7.1.2תמהיל שוכרים
עיקר פעילות ההשכרה של החברה בתחום פעילות זה כוללת השכרת שטחים לשימוש
משרדי ,כאשר תנאי השכירות ככלל וגובה דמי השכירות בפרט ,נקבעים במשא ומתן בין
הצדדים ,ואינם כפופים לפיקוח רגולטורי ביחס לגובה השכירות או דרישות עירוניות ביחס
לאפיון סוציו-אקונומי של השוכרים בנכס וככאלו מושפעים ישירות מהביקוש וההיצע של
שטחים להשכרה.
לפרטים אודות שוכר עיקרי של החברה ראו סעיף  7.7.4.3להלן.
הסכמי שכירות לשימוש משרדי של החברה כוללים ,על פי רוב ,את התנאים אשר תמציתם
מפורטת בטבלה שלהלן:
הפרמטר
מטרת
השכירות

תקופת
השכירות

דמי השכירות

סיום ההסכם

שכירות משנה

שכירות לשימוש משרדי
הסכם השכירות מגדיר את השימוש המותר במושכר והשוכר אינו רשאי לחרוג
מהשימוש המותר כפי שנקבע בהסכם.
לעתים מוענקות לשוכר זכויות קצובות בזמן לשכור שטחים נוספים או לצמצם
את שטח המושכר.
בדרך כלל ,תקופת השכירות היא בין  10ל 20 -שנה .לעיתים לשוכר אופציות
להארכת ההסכם ב 5 -שנים נוספות )כאשר בחלק מהמקרים לשוכר מספר
אופציות הארכה( ,אשר מימושן כפוף בין היתר לכך שהשוכר אינו מצוי בהפרה
וששטח המושכר לא נופל משטח שנקבע בהסכם.
דמי השכירות נקבעים בהתבסס על משא ומתן בין הצדדים .דמי השכירות נקובים
בדולר ,וככלל ,ההסכם קובע מראש מדרגות עולות של דמי השכירות שישולמו
בחלקיה השונים של תקופת השכירות.
ככלל ,במקרה של הארכת ההסכם כאמור לעיל )תחת "תקופת ההסכם"( ,דמי
השכירות בתקופת ההארכה יהיו בהתאם לשווי השוק שלהם במועד הארכת
ההסכם )וההסכם קובע מנגנון לקביעתו(.
פרט לסיום השכירות במועד הקבוע מראש ,המשכיר יהא רשאי לסיים את הסכם
השכירות במקרים המפורטים בהסכם השכירות .קיימים מנגנוני פיצוי מוסכמים
בגין אי פינוי המושכר במועד פקיעת תקופת השכירות או סיומה המוקדם.
ככלל קיים איסור על העברת זכויות הנובעות במושכר מכוח הסכם השכירות על-
ידי השוכר לצדדים שלישיים וכן איסור על שכירות משנה פרט למקרים ספציפיים
המפורטים בהסכמי השכירות ,ובכפוף לאישורו הסביר של המשכיר.
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בטוחות

הוצאות
ומסים
עירוניים

מתקנים
ושירותים

כפיפות
לחוזים אחרים

ביטוחים

תיקונים,
אחזקה
ושיפורים
במושכר

למשכיר עומדות זכויות שונות בהסכמי השכירויות השונים כאשר השוכר מעוניין
להשכיר את המושכר או את חלקו בשכירות משנה ,ביניהן :האפשרות לסיים את
הסכם השכירות בכפוף לתנאים המוסכמים בין המשכיר לשוכר מראש בהסכם;
זכות סירוב ראשון לשכור את המושכר; זכות להשתתף ברווחי שכירות המשנה
העולים על דמי השכירות של השוכר.
לעיתים השוכר מפקיד בטוחה לתקופת השכירות )כגון מכתבי אשראי ,ערבויות או
פיקדונות בהיקף של דמי שכירות של  9 – 3חודשים( ,אשר נועדה לערוב לעמידתו
בתנאי הסכם השכירות.
חלק מההסכמים קובעים שבנסיבות שבהן ,לאור קוד פשיטת הרגל הפדרלי ,יהיה
השוכר רשאי להמחות או להעביר את השכירות מבלי להתחשב במגבלות המנויות
בהסכם לעניין זה ,הבטוחה הראויה לקיום חובותיו של הנעבר תהיה קיום פיקדון
או ערבות בנקאית ) (letter of creditבסך דמי השכירות השנתיים בתוספת סכום
השווה לסך התשלומים הנוספים ששילם השוכר בשנה שלפני השנה שבה תיכנס
ההמחאה לתוקף.
ככלל ,הסכמי השכירות קובעים סכומי בסיס של הוצאות תפעול הבניין ושל
הוצאות המס החלות בגינו ,אשר בהם יישא המשכיר .השוכר יישא בחלק
מההפרש שבין עלויות התפעול והמס בפועל לבין סכומי הבסיס האמורים ,כאשר
אותו חלק נגזר מהשיעור שמהווה המושכר שלו מתוך הנכס.
השוכר ישתתף באופן דומה בחלק מההיטלים הנוספים שיוטלו על המושכר
ובעלייה בשיעור המס.
המשכיר יספק את השירותים הבאים :מים )לכל הפחות חיבור למערכת המים של
הבניןהבניין(; מעליות; ניקיון ופינוי פסולת; מערכות מיזוג וחימום )לכל הפחות
חיבור למערכת המיזוג המרכזית של הקומה  /בנין( ,הכל בכפוף לכך שהשוכר
יישא בעלויות של צריכה עודפת כפי שזו הוגדרה בהסכמי השכירות ,ו/או יישא
בעלויות של שימוש בשירותים האמורים לעיל מעבר לשעות העבודה המקובלות,
כפי שהוגדרו בהסכמי השכירות.
המשכיר יספק את התשתית לחיבור החשמל והשוכר ישלם על שימוש חשמל על
בסיס מנגנון תשלום מוסכם מראש שמשתנה בין הסכמי השכירות השונים.
הזכויות של השוכר כפופות לכל חוזה חכירה של המשכיר )כחוכר( בקשר עם הנכס
)ככל שישנו( ,משכנתא ,שטר נאמנות או הלוואה אחרת שתחול על הנכס .לעתים
מתחייב המשכיר כי התקשרותו בהסכמים חדשים מהסוגים האמורים תהיה
כפופה לכך שהצד עמו יתקשר יתחייב שלא להשתמש בהכפפת הזכויות לטובתו
בכדי לסיים את הסכם השכירות או למנוע מהשוכר את השימוש שהוא עושה
במושכר )בכפוף לתנאים המנויים בהסכם(.
ככלל ,המשכיר יישא בעלויות הביטוחים הבאים :ביטוח הבניןהבניין והקרקע
עליה הוא ממוקם; ביטוח נגד שריפות למבנה; השוכר יישא בהעלאת פרמיות
הביטוח שנדרש המשכיר לשלם כתוצאה מפעילות של השוכר.
ככלל ,השוכר יישא בעלויות הביטוחים הבאיםAll Risk ;Commercial General :
 ,Insurance Liabilityביטוח תגמולי עובדים ,ביטוח הפרעה לעסק ,וביטוחים
נוספים שיידרשו על ידי המשכיר ,בעל משכנתא הקשורה למושכר וכיוצא באלה,
והכל בכפוף לתנאים המפורטים בכל הסכם שכירות.
השוכר לא יבצע שינויים במושכר אלא באישור המשכיר ,פרט לשינויים
דקורטיביים בלבד או שאינם מהותיים ,כפי שהוגדרו בהסכמי השכירות ,וכל עוד
אינם משפיעים על מערכות הבניןהבניין ,צורתו החיצוניות וכיוב'וכיו"ב .אם
השינויים מצריכים היתרים ואישורים חיצוניים ,על השוכר להשיגם .כל השינויים
צריכים לעמוד בדרישות כל דין החל על המושכר.
השוכר אחראי על אחזקת המושכר וחלקי מערכות הבניין הנמצאים בתוכו
והמשרתים אותו באופן בלעדי )למעט כקבוע בהסכם(.
המשכיר אחראי על אחזקת המבנה החיצוני של הבניןהבניין ,האזורים המשותפים
וכל מערכות הבניןהבניין )למעט אותם חלקי מערכות שבאחריות השוכר כאמור,
ולמעט בקשר עם נזקים שגרם השוכר בנסיבות המפורטות בהסכם( .לעתים
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קובעים ההסכמים נסיבות מסויימותמסוימות ,שבהן יופחתו דמי השכירות בגין
תקופות שבהן השוכר לא יוכל להשתמש בחלקים מוגדרים מהמושכר עקב אי
ביצוע תיקונים בידי המשכיר(.
ההסכם מגדיר אירועים מסוימים אשר יתגבשו לכדי "הפרה" של השוכר ככל שלא
הפרות
יתוקנו בתוך תקופות הריפוי הרלוונטיות )ככל שקיימות(; התגבשות אירוע הפרה
כאמור תקים למשכיר זכויות שונות ,כגון :הזכות לסיים את הסכם השכירות;
כניסה למושכר ותפיסת חזקה מחודשת בו והתחלת ביצוע הליכים מזורזים נגד
השוכר; השכרה מחודשת של המושכר וכדומה.
ככלל ,ההסכמים קובעים מנגנונים לקביעת גובה הפיצויים המוסכמים להם זכאי
המשכיר במקרים כאמור ,ובמקרים מסוימים מוטל על השוכר לשלם "תשלומי
השלמה" שמטרתם להביא לכך שבידי המשכיר יוותרו מרבית הסכומים שהיה
זכאי לקבל על פי הסכם השכירות .בנוסף ,ההסכמים קובעים נסיבות שבהן יכול
המשכיר להוציא הוצאות לתיקון ההפרה ,על חשבון השוכר.
הצדדים ישפו האחד את השני במקרים הקבועים בהסכמי השכירות ואשר עליהם
אחריות
הסכימו הצדדים.
ושיפוי
ככלל ,התחייבות השיפוי מחלקת את האחריות לשיפוי באופן מקובל בין השוכר
והמשכיר )תוך החרגה ,למעט בנסיבות מוגדרות ,של חבות בגין loss of business
ונזק תוצאתי( ומכפיפה את חובת השיפוי לתנאים מקובלים )זכות הצד המשפה
לנהל הליכים וכיוצא בזה(.
אחריות המשכיר מוגבלת לנכס עצמו ולזכויות הקשורות אליו ,ולשוכר אין זכות
חזרה לנכסים האחרים של המשכיר.
על התחייבות השוכר והמשכיר לעמוד בדרישות החוק החל על המושכר.
שמירה
דינים וחוקים השוכר מתחייב לנהוג בהתאם לחוקים ולתקנות החלים ביחס לטיפול בחומרים
מסוכנים בכללם ,ובשטח המושכר בפרט .בנוסף ,השוכר יהא אחראי להפרה של כל
חוק איכות סביבה כתוצאה משימוש בחומרים כאמור.
השוכר מתחייב לעמוד בדרישות  Section 202 of the Labor Lawויתר דרישות
חוקים או רגולציות החלים על ניקוי חלונות המושכר וכן לעמוד בדרישות הNew -
 ,Underwriters York Board of Fireאו כל גוף דומה בעל הנחיות החלות על
המושכר .המשכיר מתחייב לעמוד בכל החוקים החלים ביחס לבניןלבניין ולקרקע
עליה ממוקם הבניןהבניין.

 7.7.1.3מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
עיקר התחרות של החברה בתחום הפעילות הינו מול קבוצות גדולות אחרות ,בהן קרנות
ריט ציבוריות ,קרנות השקעה פרטיות וגורמים מוסדיים ,בעלי מבנה פיננסי איתן והיקף
פעילות נרחב הפועלות אף הן לאיתור נדל״ן מניב בעל פוטנציאל השבחה ,להשכרת שטחים
לשוכרים גדולים בחוזים ארוכי טווח ,וניצול הזדמנויות רכישה ,ייזום ומכירה הנוצרות עקב
מגמות של התחדשות עירונית .בין קבוצות אלו ניתן למנות את Vornado, Brookfield.

.Related Companies Properties, RXR, Boston Properties,
במידטאון ובדאונטאון מנהטן ,בהם ממוקמים הנכסים המניבים של החברה לשימוש
משרדי ,ישנם מאות בנייני משרדים )הכוללים כ 300 -מיליון ר״ר( בעלי מאפיינים דומים
הממצבים אותם כבעלי פוטנציאל תחרותי לנכסי החברה בשל היותם בעלי מאפיינים דומים
מבחינת מיקום ,סיווג המבנים וגימורם וכן פרופיל השוכרים בהם .התחרות בתחום זה
מתמקדת בעיקר בתעריפי דמי השכירות ,זמינות שטחי השכרה בגודל מתאים ,רמת הגימור
של השטח המושכר ,איכות הנוף הנשקפת מהנכס ואיכות שירותי התחזוקה והתפעול.
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החברה נהנית מהמוניטין ,הניסיון והמומחיות של בעל השליטה וחברי ההנהלה הבכירה
בחברה בתחום הפעילות וכן משירותי ניהול ותפעול של סילברסטין ניהול ,המסייעים
להתמודד עם התחרות בתחום הפעילות.
 7.7.1.4גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות
החברה סבורה כי גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל״ן להשקעה לשימוש משרדי
בהיקף פעילות דומה להיקף פעילות החברה ,הינם בעיקר:
)א( איתור עסקאות כדאיות וזיהוי הזדמנויות עסקיות בשוק הנדל״ן תוך יכולת תגובה
מהירה;
)ב( מיקוד גיאוגרפי של הנכסים במנהטן תוך מיקוד הפעילות בנדל״ן מניב;
)ג( קשרי ויחסי עבודה עם גורמי מימון ,תיווך וייעוץ מקומיים הרלוונטיים לביצוע
עסקאות בתחום הפעילות;
)ד( ניסיון רב שנים וידע בתחום הנדל״ן להשקעה;
)ה( סינרגיה הנובעת מבעלות וניהול של פורטפוליו בעל פריסה במנהטן ונכסים בעל אופי
דומה.
)ו( איתנות פיננסית ונגישות גבוהה למקורות פיננסים מגוונים המאפשרים מימון מותאם
לצרכי החברה; נטילת אשראי בתנאי  ,Non-Recourseלתקופות ארוכות ובתנאים
נוחים;
)ז( יצירת מערכת יחסים אסטרטגית עם שוכרים מובילים.
 7.7.1.5חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
חסמי הכניסה העיקריים בתחום הפעילות הינם:
)א( צורך בנזילות רבה ,איתנות פיננסית והון עצמי גבוה;
)ב( צורך בידע ,ניסיון ומומחיות בתחום הנדל״ן בארה״ב בכלל ובעיר ניו יורק בפרט ,וכן
צוות בעל ניסיון עשיר בתכנון ושיווק פרויקטים;
)ג( יכולת גיוס מימון זר )בנקאי ואחר( ויצירת שותפויות באופן שמבנה ההון יאפשר
אחזקה ארוכת טווח בנכסים ובתשואה ראויה על ההון;
)ד( מוניטין המעניק נגישות להזדמנויות עסקיות רבות;
)ה( היצע מוגבל של עסקאות מהותיות ,קרקעות ושטחים פנויים במנהטן.
חסמי יציאה עיקריים בתחום הפעילות הינם:
)א( יכולת מימוש של הנדל״ן המניב ,בין כנכסים בודדים ובין כפורטפוליו ,הכפופה לתנאי
השוק בכל עת ועת;
)ב( משך זמן ארוך יחסית של תכנון ,השבחה והקמת פרויקטים.
 7.7.1.6תחליפים לפעילות החברה
התחליף העיקרי הקיים להשכרת משרדים הינו בעלות ישירה של הדיירים בנכסים.
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 7.7.1.7מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
להלן מובאת סקירה של דינים מסוימים החלים על החברה ועל הזכויות והחובות של
החברה כמי שפועלת בתחום הנדל״ן להשקעה ,אשר הנה תיאור של ההוראות המהותיות
בנושא ואינה מתיימרת להוות תיאור ממצה של כל הדינים החלים על החברה.
)א( דיני איכות סביבה החלים על תחום הפעילות החברה
לפי חוקים ותקנות פדראליים ,מדינתיים ומקומיים בנושא השמירה על איכות
הסביבה ,כבעלים או מפעיל בהווה או בעבר של נכס מקרקעין ,הגורמים הרלבנטיים
בחברה להיות עלולים לשאת באחריות ובעלויות הנובעים מהימצאות של חומרים
מסוכנים ,תחליפים ,פסולת או מוצרי דלק בתוך ,מתחת או מעל או מפליטת חומרים
אלה מהנכס ,כולל עלויות חקירה או שיקום ,נזק למשאבים טבעיים ,או חבות לצד
שלישי בגין פציעות אישיות או נזק לנכס .החוקים האמורים מטילים ,לעתים ,אחריות
ללא קשר לשאלה האם הבעלים ו/או המפעיל ידעו או היו אחראים לנוכחות או שחרור
של חומרים כאמור ,והאחריות יכולה להיות ביחד או לחוד .נוכחות של חומרים
מסוכנים ,מזהמים ,או הפרות סביבתיות ,בכל נכס עלולה להפחית מערכו ,לפגוע
בפעילות או ביכולת המימוש שלו ולחשוף את החברה להתחייבות מהותית ,לרבות
אחריות הגבוהה משווי הנכס הרלוונטי .קיומם של תנאים סביבתיים ,כגון :צבע
עופרת ,חומר המכיל אזבסט או biphenyls polychlorinatedבנכסים עלולה לחשוף
בעלי נכסים לתביעות בגין נזקים אישיים שנגרמו לאנשים שנחשפו אליהם כמו גם
לתשלום עלויות תיקון או הקלה תחת חוקי המדינה וחוקים סביבתיים פדראליים.
חוקים סביבתיים יכולים גם ליצור שעבודים ) (liensעל אתרים מזוהמים לטובת
הממשלה עבור נזקים ועלויות שייגרמו לה לצורך טיפול בזיהומים כאמור.
חוקי המדינה והחוקים הפדראליים בגין חקיקה סביבתית הוחמרו במהלך השנים ולא
ניתן להעריך את השפעתם של חוקים עתידיים כאמור על שווי כל נכס.
)ב( החוק בדבר אזרחי ארה"ב בעלי מוגבלויות )(Americans with Disabilities Act
על פי החוק בדבר אזרחי ארצות הברית בעלי מוגבלויות משנת ) 1990להלן("ADA" :
מקומות ציבוריים חייבים לעמוד בדרישות החוק הפדראלי להנגשה ושימוש לאנשים
מוגבלים .ה ADA -עלול לחייב הסרה של מחסומים מבניים המונעים גישה של אנשים
בעלי מוגבלויות בשטחים ציבוריים מסוימים בנכסי החברה כאשר ניתן לסלק
מכשולים אלה ללא קושי .אי ציות להוראות הADA -עלול לגרום להטלת קנסות או
לפסיקת פיצויים לתובעים פרטיים.
)ג( חקיקה מקומית בדבר ייעודי המקרקעין ושינוים
על חברות הנכס יחולו הוראות דין שונות ,לרבות הוראות הנוגעות לקבלת היתרים
נדרשים לביצוע פעולות בנכסים .בנוסף ,במקרה של שינויים בתקנות ובקודים הנוגעים
לבנייה ותכנון שייכנסו לתוקפם לאחר ביצוע שיפורים בנכסים ,יתכן כי שיפורים אלה
לא יתאמו באופן מלא את הוראות הדין .יתכן ששינויים כאלה בחוקי תכנון ובנייה
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עלולים להגביל את יכולתה של החברה וחברות הבנות שלה לבנות מחדש את היסודות
במקרה של פגיעה משמעותית בנכס.
למיטב ידיעת החברה ,החברה עומדת מכל הבחינות המהותיות בכל דרישות הדין
המהותיות.
7.7.2

תמצית תוצאות תחום הנדל"ן להשקעה לשימוש משרדי
להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של שלוש שנים שהסתיימו
ביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים ) 2015-2017באלפי דולר(:
לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2016
31.12.2015

פרמטר
סך הכנסות הפעילות )מאוחד(
רווחים/הפסדים משוערכים )מאוחד(
רווחי הפעילות )מאוחד(

31.12.2017

124,213
21,677
96,016

123,877
91,831
166,736

121,819
28,356
114,986

סה"כ ) NOIמאוחד(

70,628

70,397

67,779

סה"כ ) NOIחלק תאגיד( )כולל (promote

62,217

7.7.3

59,739

62,112

אזורים גיאוגרפיים
כפוף להשלמת ההנפקה על-פי תשקיף זה ,החברה תפעל בתחום הפעילות בארצות-הברית.
להלן יובאו פרמטרים כלכליים לאזור הגיאוגרפי בו פועלת החברה:
משתנים כלכליים ספציפיים לאזור
תוצר מקומי גולמי )במיליארדי
54
דולרים( )(PPP
55
תוצר לנפש )בדולר( )(PPP
שיעור צמיחה בתוצר המקומי
56
)(PPP
57
שיעור צמיחה בתוצר לנפש )(PPP
שיעור אינפלציה
59

58

שיעור אבטלה
התשואה על חוב ממשלתי לא צמוד
60
מקומי לטווח ארוך

54

55

56

57
58
59

31.12.2015

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2016

31.12.2017

18,390.900

18,697.922

19,820

57,079.537

57,765.512

59,495

2.59%

1.6%

2.2%

1.7%

0.8%

1.5%

0.12%

1.3%

2.1%

5.3%

4.9%

4.4%

3.01%

3.15%

2.74%

הבינלאומית
לשנת 2017

בכתובת:
נלקחו מ-

המטבע
קרן
מאתר
נלקחו
2015-2016
לשנים
הנתונים
 .http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspxהנתונים
https://ycharts.com/indicators/us_monthly_gdp
בכתובת:
העולמי
הבנק
של
האינטרנט
מאתר
נלקחו
2015-2016
לשנים
הנתונים
 . http://data.worldbank.org/indicator/NY.GDP.DEFL.KD.ZG?locations=USהנתונים לשנת  2017נלקחו מ-
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2017/02/weodata/download.aspx
:2017
לשנת
נתונים
.https://ycharts.com/indicators/us_monthly_gdp
:2015-2016
לשנים
נתונים
http://www.imf.org/external/pubs/ft/weo/2015/02/weodata/index.aspx
ראה ה"ש  55לעיל.
הנתונים אודות שיעור האינפלציה בארה"ב נלקחו מאתר בנק ישראל ,בכתובתhttp://www.imf.org/external/ :
 U.S. Bureau of Labor Statisticsבכתובת:
http://data.bls.gov/timeseries/LNU04000000?years_option=all_years&periods_option=specific_periods&peri
ods=Annual+Data
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61

דירוג חוב ממשלתי לטווח ארוך
שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר
62
ליום האחרון של השנה

7.7.4

AA+ STABLE

AA+ STABLE

AA+ STABLE

 3.902ש"ח

 3.845ש"ח

 3.467ש"ח

פילוחים ברמת הפעילות בכללותה )מצרפי(
לאור העובדה כי כל נכסי החברה הינם במנהטן ,הנתונים שלהלן אינם מוצגים בפילוח לפי
אזורים גיאוגרפיים.

 7.7.4.1פילוח נדל"ן להשקעה לשימוש משרדי במנהטן

63

לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2015

משרדים
לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2016

לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2017

שטח הנדל״ן המניב
בר״ר
שווי נדל״ן מניב
)באלפי
)מאוחד(
דולר(

2,015,733

2,016,095

2,016,319

במאוחד

1,325,000

1,424,000

1,456,000

חלק התאגיד

1,101,076

1,184,770

1,218,556

) NOIבאלפי דולר(

במאוחד

70,628

70,397

67,779

רווחי
שיערוך
דולר(

או

הפסדי
)באלפי

שכירות
לר׳׳ר

דמי
ממוצעים
)בדולר(
תפוסה
שיעורי
ממוצעים
מספר מבנים מניבים
תשואה
שיעורי
ממוצעים לפי שווי
בסוף שנה בפועל

במאוחד

חלק התאגיד

62,217

62,112

59,739

במאוחד

21,677

91,831

28,356

חלק התאגיד

1,275

78,220

27,398

55

55

55

במאוחד

98.8%

98.6%

95.8%

במאוחד
במאוחד

2

2

2

5.3%

4.9%

4.7%

במאוחד

 7.7.4.2הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים )באלפי דולר(
תקופת ההכרה בהכנסה

60

61

62

בהנחת אי-מימוש תקופת אופציות
שוכרים
שטח נשוא
מספר
הכנסות
החוזים
חוזים
מרכיבים
מסתיימים המסתיימים
קבועים
)באלפי

בהנחת מימוש תקופת אופציות שוכרים
הכנסות
מרכיבים
קבועים
)באלפי

מספר
חוזים
מסתיימים

שטח נשוא
החוזים
המסתיימים

הנתונים אודות התשואה על החוב הממשלתי המקומי לטווח ארוך מבוססים על נתוני הבנק המרכזי של ארה"ב ,ה-
 Reserve Federalביחס לתשואות של אגרות חוב ממשלתיות לתקופה של  30שנים ,אשר פורסמו בכתובת:
https://www.federalreserve.gov/datadownload/Chart.aspx?rel=H15&series=bf17364827e38702b42a58cf8eaa
3f78&lastObs=&from=&to=&filetype=csv&label=include&layout=seriescolumn&type=package&pp=Down
.load
דרוג חוב ממשלתי על פי חברת הדירוג  S&Pנלקחו מאתר  Trading Economicsבכתובת:
.http://www.tradingeconomics.com/united-states/rating
הנתונים אודות שע"ח מטבע מקומי ביחס לדולר ליום האחרון של השנה נלקחו מאתר בנק ישראל ,בכתובת:
http://www.boi.org.il/he/Markets/ExchangeRates/Pages/Default.aspx
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רבעון 1
רבעון 2
רבעון 3
רבעון 4

שנת 2018

שנת 2019
שנת 2020
שנת 2021
שנת  2022ואילך
סה"כ

דולר(
30,118
29,614
28,816
29,323
114,571
115,002
110,830
663,708
1,121,982

1
0
3
3
3
3
3
33
49

)ר"ר(
39,900
0
9,190
46,807
15,190
8,629
131,887
1,618,487
1,870,090

דולר(
30,402
30,459
29,658
30,779
121,343
122,265
122,726
1,776,647
2,264,280

0
0
3
2
2
0
1
41
49

)ר"ר(
0
0
9,190
6,894
15,176
0
0
1,838,830
1,870,090

הערכות החברה בנוגע להכנסות צפויות בגין חוזי שכירות מהוות מידע צופה פני עתיד,
כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך .הערכות החברה האמורות מבוססות על חוזי השכירות
הקיימים בידיה במועד התשקיף ,אך אין כל וודאות אם אכן תתממשנה ,במלואן או בחלקן,
וזאת בין היתר ,כתוצאה מפקיעת חוזי שכירות טרם זמנם וכן יתר גורמי הסיכון
המפורטים בפרק זה להלן.
 7.7.4.3שוכרים עיקריים )מצרפי(
נכון ליום  31בדצמבר  ,2017לחברה שוכר עיקרי אחד אשר ההכנסה ממנו מהווה למעלה מ-
 10%מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים) Moody's Corporation :להלן" :מודי'ס"(.
הכנסות החברה ממודי'ס בשנת  2017הסתכמו לסך של  48מיליון דולר .לפרטים נוספים
אודות הסכם השכירות של החברה עם מודי'ס ,ראו סעיף  7.7.7.4להלן.
כמו כן ,נכון ליום  31בדצמבר  2017ולמועד תשקיף זה ,על אף שאובדן אפשרי של הסכם
השכירות עם מודי'ס עשוי להשפיע באופן מהותי על החברה בטווח הקצר ,לחברה אין תלות
בשוכר יחיד או במספר מצומצם של שוכרים.
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חלק ב' – גילוי פרטני בדבר נכס מהותי
נכון ליום  31בדצמבר  ,2017לחברה נכס מהותי אחד אשר עונה על ההגדרה "מבנה מניב מהותי" כאמור
בתיקון המוצע לתקנות ניירות ערך לעיגון "הנחית גילוי בנוגע לפעילות נדל"ן להשקעה" מדצמבר 2013
)"הנחיית הנדל"ן"(.
7.7.5

 – 529 Fifth Avenueנכס מהותי
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שם הנכס ומאפייניו
נתונים לפי  ;100%שיעור ההחזקה
בפועל 34.97%

529
Fifth
Avenue

אזור

מנהטן,
ניו יורק

ציון
המטבע
המסחרי

דולר

שימוש
עיקרי

משרדים

עלות
מקורית
במיליוני
דולר
חלק
התאגיד

שנה

2017

2016

ערך
בספרים
בסוף שנה
)מאוחד,
באלפי
דולר(

271,000

269,000

שווי הוגן
בסוף
התקופה
)באלפי
בדולר(

271,000

269,000

הכנסות
בשנה
)מאוחד,
באלפי דולר(

16,218

16,698

NOI
בפועל
בשנה
)מאוחד,
באלפי
דולר(

7,582

7,421

שיעור
התשואה

2.8%

2.8%

שיעור
התשואה
המותאם

2.8%

2.8%

שיעור
תשואה
על העלות
)(%

ל.ר*

ל.ר*

יחס שווי
החוב לנכס
)(LTV

31.4%

31.6%

רווחי שערוך
)מאוחד(
)אלפי דולר(

)(849

14,333

שיעור
התפוסה
לסוף השנה

93.0%

99.1%

דמי שכירות
ממוצעים
לר"ר לשנה
בדולר

52

51

ל.ר*
34.97%

2015

שטח
)אלפי
ר"ר(
* לאור רכישת הנכס בשנת .1978
284,458

250,000

250,000

16,428

7,463

3.0%

3.0%

ל.ר*

34.0%

31,930

99.1%

51
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נתונים נוספים אודות הערכת השווי והנחות שבבסיסה:
מודל ההערכה שמעריך השווי פעל

הנחות נוספות בבסיס הערכה ) cap

השווי*

לפיו

שנה

זיהוי

מעריך

 ,rateשיעור היוון ,מס' נכסי השוואה,

2017

CBRE

היוון תזרימי מזומנים )(DCF

2016

CBRE

היוון תזרימי מזומנים )(DCF

2015

CBRE

היוון תזרימי מזומנים )(DCF

מחיר ממוצע לר"ר של נכסי השוואה(
שיעור היוון )5% = (Cap Rate
שיעור היוון )6.50% =(Discount Rate
שיעור היוון )5.25% = (Cap Rate
שיעור היוון )6.75% =(Discount Rate
שיעור היוון )5.75% = (Cap Rate
שיעור היוון )7.00% =(Discount Rate
* בהתאם לנתונים המפורסמים באתר האינטרנט של  CBRE ,(www.cbre.com) CBREהינו ספק שירותים בין
הגדולים בעולם בתחום הנדל"ן המסחרי ,המעסיק עשרות אלפי עובדים .בשנת  ,2017הסתכמו ההכנסות
של  CBREבכ 14.2 -מיליארד דולר ,והיא דורגה במקום  214ברשימת  CBRE .Fotune500מספק שירותים
במגוון תחומים ,כגון שיווק שטחים להשכרה ,ניהול נכסים ,ניהול עסקאות נדל"ן והערכות שווי.

7.7.6

התאמות

 7.7.6.1התאמות שווי הוגן לערכים בדוח על המצב הכספי )פעילות הנדל"ן המניב בכללותה( )באלפי
דולר(
ליום
הצגה בדוח תיאור עסקי
התאגיד

התאמות

הצגה בדו"ח על המצב
הכספי

סך הכל נכסים מניבים
סך הכל נכסים מניבים בהקמה באזור
סך הכל קרקעות להשקעה באזור
סך הכל )מאוחד(
נכסים שנכללו במסגרת "רכוש בלתי שוטף
המוחזק למכירה" בדוח על המצב הכספי
התאמות לשווי הנובעות מסעיפי זכאים
וחייבים
התאמות הנובעות מהצגה של נכסים לפי עלות
התאמות אחרות
סך הכל התאמות
סך הכל ,אחרי התאמות
סעיף נדל"ן להשקעה בדוח על המצב הכספי
סעיף נדל"ן להשקעה בהקמה בדוח על המצב
הכספי
סך הכל

31.12.2016

31.12.2017
2,738,000
312,000
3,050,000

-

-

-

-

3,006,000
3,006,000

3,050,000
3,050,000

0

0

3,006,000

3,050,000

2,694,000
312,000
3,006,000

 7.7.6.2התאמות לחישוב ה) FFO-באלפי דולר(
FFO
לשנה שנסתיימה ביום  31בדצמבר
2017
2016
2015
136,005
202,364
378,250
רווח נקי )מאוחד(
התאמות :לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת
התשקיף – מבנה וצורה( ,התשכ"ט – 1969
)(20,078
)(93,118
)(278,234
שערוך נדל"ן להשקעה נטו **
)(4,647
)(6,385
החלק היחסי של שערוך מחדש של )(5,014
נדל"ן להשקעה נטו בהשקעה בחברות
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כלולות ***
שינוי בשווי הוגן של נכס פיננסי ****
נטרול הוצאות )הכנסות( חד פעמיות
*****
התאמות המתייחסות לחלקן של
הזכויות שאינן מקנות שליטה ברווח
הנקי
נטרול השפעת Promote
( Funds from operation) FFO
נומינלי לפי הוראות התוספת
הרביעית לתקנות ניירות ערך )פרטי
התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה( ,התשכ"ט – *1969
זכויות שלא מקנות שליטה
השפעת Promote
חלק שלא במזומן של הוצאות ריבית

488
3,718

)(944
236

)(1,410
)(12,591

)(41,294

)(28,703

)(25,303

5,050
62,965

)(5,928
67,522

)(5,044
66,932

41,294
)(5,050
1,645
100,853

28,703
5,928
1,628
103,781

25,303
5,044
1,437
98,716

 FFOנומינלי לפי גישת ההנהלה
*  FFOאינו מדד פיננסי מבוסס כללי חשבונאות מקובלים; מדד זה מחושב לפי הנחיות
רשות ניירות ערך; המדד הוא רווח נקי חשבונאי לתקופה ,בנטרול הכנסות והוצאות חד
פעמיות )לרבות רווחים או הפסדים משערוכי נכסים( ,מכירות נכסים ,פחת והפחתות
וסוגי רווח נוספים; השימוש במדד זה מקובל לבחינת ביצועיהן של חברות נדל"ן מניב;
ההתאמות הנדרשות מהרווח החשבונאי מפורטות בטבלה זו.
** כולל ) 118,351אלפי דולר( 18,669 ,אלפי דולר( ו 613 -אלפי דולר של זכויות שאינן
מקנות שליטה בחברות המאוחדות לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2016 ,2015ו-
 ,2017בהתאמה.
*** כולל ) 1,511אלפי דולר( 2,243) ,אלפי דולר( ו 1,315) -אלפי דולר( של זכויות שאינן
מקנות שליטה בחברות כלולות לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  2016 ,2015ו,2017 -
בהתאמה.
**** כולל  321אלפי דולר 620 ,אלפי דולר ו 917) -אלפי דולר( של זכויות שאינן מקנות
שליטה בחברות מאוחדות ביום  31בדצמבר  2016 ,2015ו ,2017 -בהתאמה.
***** כולל  1,301אלפי דולר 161 ,אלפי דולר ו 469 -אלפי דולר של זכויות שאינן מקנות
שליטה בחברות מאוחדות לשנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר  2016 ,2015ו,2017 -
בהתאמה.
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חלק ג' – גילוי פרטני בדבר נכסים מהותיים מאד
בתחום הפעילות של נדל"ן מניב למשרדים ,לחברה נכס אחד המסווג כנכס מהותי מאוד לפי הנחיית
הנדל"ן:
7.7.7

 – 7 World Trade Centerנכס מהותי מאד
בניין בן  52קומות לשימוש משרדי בדאונטאון מנהטן ,במתחם ה,World Trade Center -
בשטח כולל של כ 1,731,000 -ר"ר .הבניין הינו הבניין הראשון שאושר בניו יורק כ"בניין
משרדים ירוק" על ידי  .US Green Building Councilבבניין שוכר עיקרי בשטח של כ-
 798,000ר"ר ,חברת מודי'ס .הבניין ממוקם על שטח בחכירה מרשות הנמלים של ניו יורק וניו
ג'רזי ) The Port Authority of New York and New Jersey -להלן("Port Authority" :
עד ליום  31בדצמבר  2026עם  3אופציות להארכת החכירה ב 20 -שנה כל פעם .לפרטים
נוספים אודות הסכם החכירה ראו סעיף  7.16.5להלן.

 7.7.7.1הצגת הנכס
פירוט ליום 31.12.2017
שם הנכס:
מיקום הנכס:

7 World Trade Center
דאונטאון מנהטן ,רחוב גרינוויץ'

שימוש ושטח הנכס:

משרדים
 1,731,000ר"ר

מבנה האחזקה בנכס:

הנכס מוחזק באמצעות חברות בת בבעלות החברה

חלק התאגיד בפועל בנכס:

94.83%

ציון שמות השותפים לנכס:

 5.17%מהזכויות בנכס מוחזקות )בשרשור( על ידי עובדים )בהווה ו/או
לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה
ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול

תאריך השלמת בניית הנכס:

2006

פירוט זכויות משפטיות בנכס:
זכויות בניה בלתי מנוצלות משמעותיות:
נושאים מיוחדים:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

חכירה עד שנת ) 2026ובנוסף  3אופציות להארכה ,בנות  20שנה כל אחת(
אין
אין
איחוד מלא
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 7.7.7.2נתונים עיקריים
2015

2016

2017

נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס – 94.83%
שווי הוגן בסוף שנה )באלפי דולר(

1,075,000

1,155,000

1,185,000

ערך בספרים בסוף שנה )באלפי דולר(

1,075,000

1,155,000

1,185,000

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי דולר(

)(10,253

77,498

29,203

במקרה שהנכס נמדד לפי עלות  -ערך בספרים בסוף
שנה

ל.ר

ל.ר

ל.ר

במקרה שהנכס נמדד לפי עלות – ירידת )ביטול ירידת(
ערך שנזקפה בשנה

ל.ר

ל.ר

ל.ר

98.5%

95.7%

1,711,792

1,691,340

1,636,831

107,785

107,179

105,602

5

5

5

5

לא נחתמו
חוזים

6

63,165

62,976

60,197

63,165

62,976

60,197

5.9%

5.5%

5.1%

5.9%

5.5%

5.1%

33

33

32

98.7%

שיעור תפוסה ממוצע
שטחים מושכרים בפועל לתום שנה )ר"ר(
סה"כ הכנסות )באלפי דולר(
דמי שכירות ממוצעים לר"ר )לחודש( )דולר( )כולל
חניות(
דמי שכירות ממוצעים לר"ר בחוזים שנחתמו בשנה
)לחודש( )דולר( )כולל חניות(
) NOIבאלפי דולר(

64

 NOIמותאם )באלפי דולר(
שיעור תשואה בפועל
שיעור תשואה מותאם
מספר שוכרים לתום שנת דיווח

מועד
השלמת
ההקמה:

2006

 7.7.7.3פילוח מבנה הכנסות והוצאות )באלפי דולר(
נתונים לפי  ;100%חלק
התאגיד בנכס 94.83% -

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

הכנסות:

64

מדמי שכירות – קבועות

95,752

95,591

92,510

מדמי שכירות  -משתנות

12,033

11,588

13,092

מדמי ניהול

-

-

-

מהפעלת חניונים

-

-

-

השוני בין ה NOI -לעיל לבין ה NOI -המצוין בהערכת השווי של הנכס )המצורפת לתשקיף בנספח ג (2.נובע מכך שהNOI -
בטבלה לעיל כולל התאמות ל IFRS -בגין שכר דירה ששולם מראש והכנסות קו ישר ,בעוד שה NOI -בהערכת השווי )עמוד
 (80לא מותאם ל.IFRS -
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אחרות
סה"כ הכנסות

-

-

-

107,785

107,179

105,602

עלויות:
ניהול ,אחזקה ותפעול

27,045

26,618

27,190

מיסי נדל"ןPILOT/

5,208

5,577

5,917

דמי חכירת מקרקעין

12,051

11,282

11,385

-

-

-

316

727

913

סה"כ עלויות

44,620

44,203

45,405

רווח

28,877

117,394

82,895

NOI

63,165

62,976

60,197

פחת )ככל שנרשם(
הוצאות אחרות

 7.7.7.4שוכרים עיקריים בנכס

נתונים לפי
 ;100%חלק
התאגיד
בנכס –
94.83%

מודי'ס

שיעור
משטח
הנכס
המשויך
לשוכר,
בשנת
2017

האם
מהווה
שוכר
עוגן?

46%

לא

שיוך ענפי

חברת
החזקות
המחזיקה
בחברות
דירוג
ואנליזה
פיננסית

האם
אחראי ל-
 20%או
יותר
מהכנסות
הנכס?

כן

תיאור הסכם השכירות

תקופת
ההתקשרות
המקורית
והתקופה
שנותרה )שנים(
כ 19 -שנים )עד
;(30.11.2027
נותרו עוד כ9 -
שנים

אופציות
להארכה
)שנים(
לשוכר מספר
אופציות
להארכת
השכירות עד
 20שנים
בסה"כ ממועד
סיום ההסכם
המקורי ,לגבי
כל המושכר או
לגבי חלקו
)בכפוף
למינימום
מסוים(,
בהתאם
לאמור בהסכם
השכירות

מנגנון
עדכון או
הצמדה של
דמי
השכירות
דמי
השכירות
גדלים בכ-
 10%מידי
חמש שנים.
ביוני 2025
דמי
השכירות
בנוגע לחלק
מהמושכר
)קומות 50-
 (52יקבעו
בהתאם
לשווי השוק
של הנכס,
שייקבע
בהתאם
למנגנון
המצוין
בהסכם
השכירות

פירוט
ערבויות
)ככל
שקיימות(
-

ציון
תלות
מיוחדת
השוכר
הינו
שוכר
עיקרי
של
החברה
אשר
שוכר
שטחים
בהיקף
נרחב
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בין חברה בת )בעקיפין( של החברה )להלן" :המשכיר"( לבין מודי'ס ,שני הסכמים .הסכם משנת  ,2006כפי
שתוקן ,להשכרת  17קומות )להלן" :ההסכם הראשון"( ,והסכם נוסף משנת  2008להשכרת  3קומות
נוספות ,כפי שתוקן )להלן" :ההסכם השני" ,וביחד "ההסכמים"(.להלן פרטים נוספים בקשר עם השכרת
השטחים למודי'ס:
שטחים
נוספים

במסגרת ההסכם הראשון ,למודי'ס זכות לשכור שטחים נוספים וזכויות הצעה ראשונה בקשר להשכרת
שטחים מסוימים נוספים.

סיום
ההסכם

קיימות הוראות הנוגעות לדמי שכירות מוגדלים ו/או פיצויים במקרה של אי פינוי המושכר במועד פקיעת
תקופת השכירות או סיומה המוקדם ,שלפיהם תידרש מודי'ס לשלם שכר דירה חודשי בסכום גבוה באופן
משמעותי.
ההסכמים מסדירים את הנסיבות שבהן ניתן יהיה לסיימם במקרה של נזקים לנכס או הלאמתו.

שכירות
משנה

למודי'ס אסור להמחות או להשכיר בשכירות משנה את המושכר ,ללא הסכמת המשכיר מראש ,בכפוף
לחריגים ספציפיים המפורטים בהסכמי השכירות.
למשכיר עומדות זכויות שונות אם מודי'ס תתכוון להמחות או להשכיר את המושכר ,או את חלקו ,בשכירות
משנה ,ביניהן :האפשרות לסיים את הסכם השכירות בכפוף לתנאים שהוסכמו בהסכם; וזכות להשתתף
ברווחי שכירות המשנה הנובעים מההמחאה או משכירות המשנה; תחת ההסכם הראשון ,למשכיר זכות
להשכיר את השטח שהשוכר ביקש להשכיר השכירות משנה ,בהתאם לתנאים הקבועים בהסכם.
בנסיבות שבהן ,לאור קוד פשיטת הרגל הפדרלי ,תהיה מודי'ס רשאית להמחות או להעביר את השכירות,
מודי'ס תפקיד פיקדון במזומן או ערבות בנקאית ) (letter of creditבסך דמי השכירות השנתיים באותו מועד
בתוספת סכום השווה לסך התשלומים ששילמה מודיסמודי'ס בשנה שלפני השנה שבה תיכנס ההמחאה
לתוקף ,שיוחזקו כבטוחה להבטחת קיום התחייבויותיה של מודי'ס.

הוצאות
ומסים
עירוניים

חלקה של מודיסמודי'ס במיסים והוצאות תפעול המושכר הוא  .47.48%מודי'ס תידרש לשאת בהוצאות
נוספות על ההוצאות הבסיסיות שנקבעו בהסכם ,ככל שיהיו ,בשיעור שלעיל.

מתקנים
ושירותים

המשכיר יספק את התשתית לחיבור החשמל ומודי'ס תשלם על שימוש חשמל על בסיס חישובי מונה חשמל.
משכיריספקהמשכיר יספק מערכות מיזוג וחימום )מודי'ס אחראית על תכנון המערכות במושכר( ,הפעלת כמות
מעליות הקבועה בהסכם ,שירותים נוספים כגון מים ,ניקיון ,פינוי פסולת וכיוצא באלה )מודי'ס עבור שימוש
החורג מהמקובל(.

כפיפות
לחוזים
אחרים

הזכויות של מודי'ס כפופות להסכם החכירה של המשכיר מול ה ,Port Authority-כמו גם לתנאים של כל
משכנתא ושטר נאמנות קיימים החלים על הנכס .בהתאם להסכם הראשון ,השכירות לא תוכפף לכל משכנתא
עתידית ,אלא אם הסכם אי הפרעה )לשימוש של מודי'ס במושכר( ייחתם ויועבר למודי'ס .תחת ההסכם השני,
המשכיר התחייב להשיג הסכם כאמור ,כמיטב יכולתו.

ביטוחים

במסגרת ההסכם הראשון ,מודי'ס התחייבה לקיים את הביטוחים הבאים,All Risk Insurance :
 ,Commercial General Liability and Property Damage insuranceביטוח חבות מעבידים ,ביטוח הפסד
תוצאותי ,וביטוחים נוספים שיידרשו על ידי בעל משכנתא או מחכיר בקשר עם הנכס ,והכל בכפוף לתנאים
המפורטים בהסכם.

בטוחות

במסגרת ההסכם השני מוד'יסמודי'ס התחייבה לקיים את הביטוחים הבאים,All Risk Insurance :
 ,Commercial General Liability and Property Damage insuranceביטוח סיכוני טרור )אם טרור מוחרג
מביטוח ה All Risk -וביטוח סיכוני טרור זמין מסחרית בתעריפים סבירים( ,ביטוח חבות מעבידים וביטוח
הפסד תוצאותי ,וביטוחים נוספים שיידרשו על ידי בעל משכנתא או מחכיר בקשר עם הנכס ,והכל בכפוף
לתנאים המפורטים בהסכם.
המשכיר יקיים את הביטוחים הבאים :ביטוח הפסדים ונזקים כתוצאה ממקרים המכוסים בפוליסות All
 ,Risksביטוח אחריות מקצועית ,וביטוחים נוספים שיידרשו על-ידי בעל משכנתא או מחכיר בקשר עם הבניין.
תיקונים,
אחזקה
ושיפורים
במושכר

מודי'ס לא תבצע שינויים במושכר אלא באישור המשכיר ,פרט לשינויים דקורטיביים בלבד או שאינם
מהותיים .מודי'ס אחראית על אחזקת המושכר וחלקי מערכות הבניין )למעט מערכות החימום ,אוורור ומיזוג(
הנמצאים בתוכו והמשרתים אותה באופן בלעדי.
המשכיר אחראי על אלמנטים מבניים , ,האזורים המשותפים וכל מערכות הבניין.

הפרות;
הפרה
צולבת

האירועים הבאים יהווה הפרה של הסכם השכירות על ידי מודי'ס ככל שלא יתוקנו בתוך תקופות הריפוי
הרלוונטיות המנויות בהסכם )להלן" :הפרה"( :איחור בתשלומים ,נטישת המושכר ,הודאה בדבר אי יכולת
לעמוד בחובותיה ,כניסה להליכי חדלות פירעון או כינוס נכסים ,מכירת נכסי מודי'ס או עיקרם ,אי קיום
ביטוחים ,המחאת זכויות מודי'ס או ביצוע שכירות משנה בחריגה מהוראות ההסכם ,הפרה אשר יש בה כדי
לפגוע בנכס.
במקרה של הפרה ,רשאי המשכיר לסיים את ההסכם ולתפוס בו חזקה ,לאחר הודעה מראש בת שלושה ימים.
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ההסכמים כוללים סעיפי הפרה צולבת ,שלפיהם הפרת אחד מהסכמי השכירות תהווה הפרה גם של הסכם
השכירות האחר.
במסגרת ההסכם הראשון ,נקבע שבמקרה של הפרה כספית של למעלה מ 100,000-דולר )צמוד מדד( ,רשאי
המשכיר להפסיק לתת למודי'ס שירותים מסוימים.
ההסכמים קובע מנגנונים לקביעת גובה הפיצויים המוסכמים להם זכאי המשכיר ,לפיהם תשלם מודי'ס
"תשלומי השלמה" שמטרתם להביא לכך שישולמו למשכיר הסכומים שהיה זכאי לקבל לו הסכם השכירות לא
היה מופר.
אחריות
ושיפוי

הצדדים התחייבו לשיפוי הדדי .אחריות משכיר מוגבלת לנכס ולחכירה הקשורה אליו ,ולמודי'ס אין זכות
חזרה לנכסים האחרים של המשכיר.

מגבלות על
החברה

במסגרת ההסכם הראשון נקבע שבכפוף לתנאים שנקבעו בהסכם ,משכיר לא ישכיר שטחים בנכס למתחריה
של מודי'ס ,כהגדרתם בהסכם ,ולא יסכים לשכירות משנה של גורמים כאמור ,ללא קבלת אישור מודי'ס )לפי
שיקול דעתה הבלעדי(.

 7.7.7.5הכנסות צפויות בגין חוזי שכירות חתומים )אלפי דולר(
)נתונים לפי ;100%
חלק התאגיד בנכס –
94.83%

לשנה שתסתיים
ביום 31.12.2018

לשנה שתסתיים
ביום 31.12.2019

לשנה שתסתיים
ביום 31.12.2020

לשנה שתסתיים
ביום 31.12.2021

לשנה שתסתיים
ביום 31.12.2022
ואילך

מרכיבים קבועים

96,085

95,803

96,468

96,891

1,515,378

מרכיבים משתנים
)אמדןאומדן(

9,150

9,130

9,136

9,135

119,513

סה"כ

105,235

104,933

105,604

106,026

1,634,891

* "הרכיבים הקבועים" כוללים דמי שכירות בסיסיים ,וה"רכיבים המשתנים" כוללים חיובי תפעול או מיסוי מקרקעין
שונים ,בהם חויבו השוכרים בפועל.

המידע הכלול בטבלה שלעיל הינו מידע צופה פני עתיד .המידע מתייחס לנתונים הקיימים והידועים
לחברה במועד פרסום התשקיף ,ביחס למועדי הפקיעה של הסכמי השכירות .המידע עשוי להשתנות עקב
גורמים שאינם בשליטת החברה ,לרבות גורמים כלל משקיים או עקב סיום הסכמי השכירות בשל גורמים
התלויים בשוכרים.

 7.7.7.6מימון ספציפי
מימון מסוים
)חלק התאגיד בנכס – (94.83%%

יתרות בדוח
המאוחד על
המצב הכספי

31.12.2017
)באלפי דולר(

31.12.2016
)באלפי דולר(

מוצג
כהלוואה
לזמן קצר
מוצג
כהלוואה
לזמן ארוך
מוצג
כהלוואה
לזמן קצר

הלוואה א'

הלוואה ב'

סדרת אגרות חוב ,המכונה Liberty
Revenue Refunding Bonds,
 ,Series 2012אשר הונפקה
New York Liberty
באמצעות
,Development
Corporation
כמנפיק.
-

הלוואה מגובה במשכנתא

20,833

450,290

5,209

-

20,833
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450,290

26,042

מוצג
כהלוואה
לזמן ארוך
שווי הוגן ליום ) 31.12.2017באלפי דולר(
תאריך נטילת ההלוואה המקורי
גובה ההלוואה המקורי )בדולר(
שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום
31.12.2017
מועדי פירעון קרן וריבית

537,991
5.4.2012
65
450,290,000
4.84%

25,248
5.4.2012
125,000,000
4.87%

הקרן תשולם בתשלומים לא שווים ב
–  9לכל חודש מאוקטובר  2027ועד
מרץ .2044
הריבית משולמת ב 9 -לכל חודש,
החל מאפריל  2012ועד מרץ .2044
אין
החברה התחייבה לקבל הסכמה
מראש להטלת שעבודים על הנכס
המשועבד; לא להעביר את הנכס
המשועבד; לקיים את הסכם החכירה
עם  Port Authorityולחדשו מעת לעת
עד למועד הפירעון; לאשר מראש כל
הסכם שכירות מהותית ,שינויים
מהותיים בהסכמי שכירות והסכמי
שכירות עם צדדים קשורים לקבוצת
סילברסטין.
הפרת הלוואה זו תחשב כהפרת
הלוואה ב' ,ולהפך ).(cross default
כן

הקרן נפרעת בתשלומים שווים ב9 -
לכל חודש ,החל מאפריל  2013ועד
מרץ .2019
הריבית משולמת ב 9 -לכל חודש עד
למרץ .2019
אין
החברה התחייבה לקבל הסכמה
מראש להטלת שעבודים על הנכס
המשועבד; לא להעביר את הנכס
המשועבד; לקיים את הסכם
החכירה עם  Port Authorityולחדשו
מעת לעת עד למועד הפירעון; לאשר
מראש כל הסכם שכירות מהותית,
שינויים מהותיים בהסכמי שכירות
והסכמי שכירות עם צדדים קשורים
לקבוצת סילברסטין.
הפרת הלוואה זו תחשב כהפרת
הלוואה א' ,ולהפך ).(cross default
כן

האם מסוג non-recourse

כן ,למעט בנסיבות מסוימות המנויות
בהסכם ,ובכללן מרמה ומצגי שווא
שהוצגו במתכוון על ידי הלווה.

בטוחות ושיפוי

ההלוואה ,ביחד עם הלוואה ב',
מובטחת במשכנתא מדרגה ראשונה
ובהמחאת כל השכירויות ושכר
הדירה.
כמו כן ,ניתנה ערבות מסוג "Bad
" Boyעל ידי לארי א .סילברסטין
)ראו סעיף  7.14.2.1.1להלן(.
ניתנה התחייבות לשיפוי הנוגעת
לרגולציה סביבתית )ראו סעיף
 7.14.2.1.2להלן(.

כן ,למעט בנסיבות מסוימות
המנויות בהסכם ,בכללן מרמה
והצגת מצגי שווא במתכוון על ידי
הלווה.
כאמור בעמודה מימין.

תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות
ובאמות המידה הפיננסיות ליום 31.12.2017

 7.7.7.7פרטים אודות הערכת השווי*
נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס – 94.83%

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

השווי שנקבע )באלפי דולר(

1,075,000

1,155,000

1,185,000

זהות מעריך השווי**

BBG, Inc.

BBG, Inc.

BBG, Inc.

כן

כן

כן

האם המעריך בלתי תלוי?

65

ערך נקוב של אגרות החוב שהונפקו.
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לא

לא

לא

האם קיים הסכם שיפוי?

31.12.2015

31.12.2016

31.12.2017

היוון תזרימי מזומנים

היוון תזרימי מזומנים

(Grossשטח בר-השכרה
שנלקח בחשבון Leasable) Area
בחישוב )ר"ר(
שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר-
ההשכרה לצורך הערכת שווי )(%
דמי שכירות חודשיים מייצגים
ממוצעים לר"ר מושכר לצורך
הערכת שווי )דולר(
 NOIמייצג לצורך הערכת שווי
)באלפי דולר(
הוצאות תקופתיות ממוצעות
לשמירה על הקיים )לר"ר בדולר(
שיעור היוון שנלקח לצורך הערכת
השווי

1,731,941

1,731,941

1,731,941

96%

96%

96%

53

54

54

59,667

62,044

60,844

0.25

0.25

0.25

4.50%

4.50%

4.50%

זמן עד מימוש רעיוני

 7שנים

 7שנים

 7שנים

דמי חכירה )לר"ר בדולר(

6.75

6.75

6.75

דמי חכירה נוספים )מתזרים
מזומנים נטו(

40%

40%

40%

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מתייחסת הערכת
השווי(

היוון תזרימי
מודל הערכת השווי)השוואה/הכנסה/עלות/אחר(
מזומנים
הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי

ההערכה בגישת היוון
תזרימי מזומנים
)( Income Approach

ניתוח רגישות לשווי )בהתאם לגישה שנבחרה(:
עליה של 5%

שינוי בשווי באלפי דולר
29,838

32,744

ירידה של 5%

)(24,977

)(37,191

עליה של  200נקודות בסיס

)(42,953

)(51,017

ירידה של  200נקודות בסיס

46,934

45,642

שיעור גידול בשכירות לטווח
ארוך
) Long-term growth in

עליה של  100נקודות בסיס

18,971

23,327

(rental rates

ירידה של  100נקודות בסיס

)(13,569

)(26,763

שיעור גידול בהוצאות
התפעוליות
) Long-term growth rate
(in expenses

עליה של  100נקודות בסיס

)(21,980

)(32,562

25,849

26,632

)(31,073

)(36,728

שווי שכירות משוער
)שכירות שוק( לרגל רבוע
) Estimated rental value
((market rent) per sq. ft.
שיעור פניות לטווח ארוך
)Long-term (vacancy rate

ירידה של  100נקודות בסיס
עליה של  50נקודות בסיס

שיעור היוון
)(discount rate

ירידה של  50נקודות בסיס
עליה של  50נקודות בסיס

37,175

33,565

)(86,428

)(93,355
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שיעור היוון טרמינלי
)(Terminal CapRate

ירידה של  50נקודות בסיס

113,503

111,692

*הערכת השווי מצורפת לדוח זה בנספח ג'.
** לפרטים בנוגע למהותיות מעריך השווי ,ראו חלק ד' סעיף  6בדוח הדירקטוריון.

7.7.8

פעילות בתחום הנכסים המניבים באמצעות חברות כלולות
בסעיף זה יובאו פרטים עיקריים אודות השקעות החברה בחברות כלולות המחזיקות בנדל"ן
מניב לשימוש משרדים .לפרטים נוספים בדבר השקעות החברה בחברות כלולות ,ראו סעיף
 7.13להלן.
פעילותן של החברות המתוארות להלן אינה מהותית לעסקי החברה .לפרטים אודות זכויות
החברה בחברות הכלולות ראו סעיף  7.1.6לעיל.

120 Wall Street 7.7.8.1
הנכס הינו מבנה משרדים בן  34קומות ,בשטח של כ 665,000 -ר"ר ,ממוקם באזור העסקים
בדאונטאון מנהטן וצופה ל East River -ול .South Street Seaport -החברה ביצעה
שיפוצים של חזית הנכס )שנבנה בשנת  ,(1929הכניסה והלובי בשנת  2005ובשנים 2013-
.2015
ליום  31בדצמבר  ,2017הנכס נהנה מתפוסה של  86.7%ומאוכלס על ידי כ 33 -שוכרים,
שהעיקרי בהם הינו  Droga5המאכלס כשליש מהנכס בהסכם שכירות ארוך טווח .הנכס
משתתף בתכנית של  NY's Empire State Development Corporationלהמרצת תאגידים
ללא כוונות רווח ,שבמסגרתה זוכים כשליש מהשוכרים בבניין לזיכוי מס שבפועל מפחית
בכ 5.7 -דולר את הוצאותיהם על כל  1ר"ר מושכר.
120 Broadway 7.7.8.2
הנכס הינו מבנה משרדים בן  40קומות ,בשטח של כ 1,932,000 -ר"ר ,ממוקם באזור
העסקים של ה World Trade Center -בדאונטאון מנהטן .בשטח המבנה כניסה לתחנת
הרכבת התחתית של מנהטן .הנכס נבנה בשנת  1915ושיפוצו על ידי החברה ,בהיקף של כ-
 60מיליון דולר ,הסתיים בשנת  .2005החברה בוחנת ביצועו של מיצוב מחדש של המבנה,
שיכלול שיפוץ של לובי המבנה ,אזורי המסחר והכניסה למבנה ,מרפסת גג ,חדר אופניים
ושיפורים נוספים.
ליום  31בדצמבר  ,2017הנכס נהנה מתפוסה של  92.5%ומאוכלס על ידי כ 70 -שוכרים,
שהעיקרי בהם הינו התובע הכללי ) (Attorney Generalשל מדינת ניו יורק ,המאכלס
למעלה מחמישית מהנכס.
1177 Avenue of the Americas 7.7.8.3
הנכס הינו מבנה משרדים בן  47קומות ,בשטח של כ 1,024,000 -ר"ר ,ממוקם באזור
העסקים של מיד טאון מנהטן ,דרומית למרכז רוקפלר על  Avenue of the Americasבין
רחוב  45לרחוב  .46המבנה ממוקם בקרבת תחנות רכבת תחתית מרכזיות רבות .הנכס נבנה
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בשנת  .1992לובי המבנה שופץ בשנת  2012בהיקף של כ 2.6 -מיליון דולר ,ובשנת 2016
הושלם שיפוץ המעליות בהיקף של כ 3.8 -מיליון דולר.
ליום  31בדצמבר  ,2017הנכס נהנה מתפוסה של  90.5%ומאוכלס על ידי כ 23 -שוכרים,
שהעיקרי בהם הינו משרד עורכי דין  ,Kramer Levin Naftalis & Frankel LLPהמאכלס
כשליש מהנכס.
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 7.8תחום הנדל"ן להשקעה למגורים
חלק א' – רמת המצרף
7.8.1

מידע כללי על תחום הפעילות

 7.8.1.1מבנה תחום הפעילות ושינויים החלים בו
תחום הנדל״ן להשקעה למגורים במנהטן כולל רכישה ,בניה ,פיתוח ,החזקה ,תפעול
והשכרה של דירות מגורים.
במועד פרסום התשקיף ,לחברה שני נכסים במסגרת תחום פעילות נדל״ן להשקעה
למגורים Silver Towers :ו ,River Place -הכוללים  2,280דירות מגורים.
 Silver Towersכולל שני מגדלים בגובה של  60קומות כל אחד .במגדלים  1,359דירות
מגורים 16,300 ,ר"ר שטחי מסחר בקומת הקרקע ו 194 -מקומות חניה .במגדלים מועדון
כושר ,בריכה ,טרקלין דיירים ,מרפסת שיזוף ,והם ממוקמים במערב מידטאון מנהטן על
רחוב  42בין מלוא הבלוק המערבי על השדרה ה 11 -לשדרה ה ,12 -בין רחוב  41מערב לרחוב
 42מערב ,בקרבה לנהר ההדסון וסמוך למספר אטרקציות כגון הHudson ,High Line -
 River Parkוהגלריות של מערב צ'לסי .דיירי המגדלים רשאים להכניס חיות מחמד לדירות
שבהשכרתם.
ליום  31בדצמבר  ,2017שיעור התפוסה במגדלים הינו  .96.0%שיעור החזקת החברה בנכס
הינו .67.44%
 River Placeהינו מגדל בן  40קומות ,הכולל  921דירות מגורים ומועדון בריאות בשטח של
 34,000ר"ר ,בריכה ,שני מגרשי טניס ,מגרש כדורסל ומרפסת שיזוף .במגדל טרקלין דיירים
חדש ,ושטחים מסחריים בהיקף של  40,000ר"ר ,כולל מכבסה ומועדון באולינג .המגדל
ממוקם במערב מידטאון מנהטן על השדרה ה 12 -בין רחוב  41לרחוב  ,42על גדות נהר
ההדסון ,ב ,Hell's Kitchen -בקרבה למספר אטרקציות תרבותיות ,כגון ה,High Line -
 Hudson River Parkוהגלריות של מערב צ'לסי.
ליום  31בדצמבר  ,2017שיעור התפוסה במגדל הינו  .97.3%שיעור החזקת החברה בנכס
הינו .30.14%
 7.8.1.2תמהיל שוכרים
פעילות ההשכרה של החברה בתחום פעילות זה כוללת השכרת דירות למגורים .מרבית
השוכרים בנכסי החברה הינם שוכרים אשר תנאי השכירות שלהם ,לרבות דמי השכירות,
נקבעים במשא ומתן בין הצדדים ,ואינם כפופים לפיקוח רגולטורי ביחס לסכום השכירות
או דרישות עירוניות ביחס לאפיון סוציו-אקונומי של השוכרים בנכס וככאלו מושפעים
ישירות מהביקוש וההיצע של שטחים להשכרה .חלקים מהנכסים המכונים Silver Towers
ו River Place -כפופים לסעיף ) 421-aכהגדרתו בסעיף  7.8.1.7.2להלן( ,תכנית שבמסגרתה
דמי השכירות מיוצבים ועולים בשיעור קבוע מידי שנה.
נכון למועד התשקיף ,אין לחברה תלות בשוכר יחיד או במספר מצומצם של שוכרים ,אשר
אובדנם ישפיע באופן מהותי על תחום הפעילות.
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הסכמי שכירות למגורים של החברה דומים במהותם וכוללים ,על פי רוב ,את התנאים אשר
תמציתם מפורטת בטבלה שלהלן:
הסכמי שכירות למגורים
הנושא
השכירות מגורים .השימוש במושכר יהיה אך ורק למטרות מגורים כפי שיפורט
מטרת
השכירות
ודמי
בהסכם .בנכסים שאינם כפופים לסעיף ) 421-aראו סעיף  7.8.1.7.2להלן(,
דמי השכירות נקבעים בהתבסס על משא ומתן בין הצדדים .בנכסים
שכפופים לסעיף  ,421-aדמי השכירות מיוצבים ויכולים לעלות מדי שנה
בשיעור קבוע.
תקופה קבועה מראש בין הצדדים בדרך כלל ,בין שנה לשנתיים .בדרך כלל
תקופת השכירות
החוזים לא כוללים אופציה להארכת השכירות לתקופה נוספת ,אלא שהדבר
נתון למשא ומתן .בנכסים שכפופים ל ,421-a-לשוכרים זכות )למעט
במקרים הקבועים בחוק( ,לחדש את הסכמי השכירות שלהם לתקופות
נוספות של שנה או שנתיים.
ככלל ,לשוכר אין זכות להשכיר את המושכר בשכירות משנה ללא אישור
שכירות משנה
המשכיר מראש ובכתב .סירוב בלתי סביר של המשכיר מקים לשוכר זכות
לבקש מהמשכיר ,לסיים את הסכם השכירות והמשכיר יהיה חייב לעשות כן
בתוך שלושים ) (30ימים מיום בקשת השוכר ,בכפוף לקבוע בהסכם
השכירות .בנכסים שכפופים לסעיף  ,421-aלשוכרים זכות להשכיר את
המושכר בשכירות משנה גם אם הדבר אסור על-פי הוראות הסכם השכירות.
פרט לסיום השכירות במועד הקבוע בהסכם השכירות ,דהיינו :בתום תקופת
סיום ההסכם
השכירות ,יכול שתקום לצדדים הזכות לסיים את הסכם השכירות בקרות
מקרים מסוימים .מקרים אלה כוללים ,בין היתר ,פגיעה במושכר שאינה
מאפשרת שימוש למטרה שהוגדרה בהסכם השכירות ומקרה שלהלאמת
הנכס על ידי המדינה.
השוכר חייב בהפקדת סכום שהוסכם בין הצדדים ,שיוחזק עד תום תקופת
בטוחות
השכירות להבטחת תשלום דמי השכירות ותשלומי החובה .ישנן מגבלות על
גובה הסכום שניתן להחזיק בו כבטוחה בנכסים שכפופים לסעיף .421-a
תיקונים ,אחזקה השוכר אינו רשאי לעשות שינויים במושכר ללא אישורו הסביר של המשכיר
מראש ובכתב בכפוף לתנאים המפורטים בהסכם השכירות .המשכיר יהיה
ושיפורים במושכר
אחראי לביצוע תיקונים במושכר על פי דין.
מתקנים ושירותים המשכיר יספק לשוכר את השירותים הבאים :מים וחימום ,כאשר התשלום
בגינם כלול בדמי השכירות החודשיים )ושירותים נוספים אשר נקבע בהסכם
כי הם כלולים בדמי השכירות החודשיים( .המשכיר יספק גם שירותי מעלית,
ככל שיש מעלית בבנין .השוכר נושא בכל תשלומי השירותים שאינם כלולים
בדמי השכירות ,אשר בדרך כלל הם שירותי :חשמל ,כבלים ,אינטרנט ,וכן
שירותים נוספים ,כגון זכות לשימוש בחדר כושר או חניה ,אשר עשויים
להיות בתשלום נוסף.
ביטוחים ,הפרות ,בקרות אחד המקרים הבאים ,ובכפוף לתנאים וההגבלות אשר נקבעו
פינוי השוכרים
בהסכם ,נתונים למשכיר סעדים מסוימים)לרבות ביטול ההסכם( (1) :איחור
בתשלום דמי השכירות בפרק זמן אשר נקבע בהסכם; ) (2הפרה של אחד
מסעיפי ההסכם; ) (3אי כניסת השוכר למושכר בתוך חמישה עשר ) (15ימים
לאחר תחילת הסכם השכירות בגין נסיבות שאינן קשורות למשכיר; )(4
עזיבת המושכר בטרם תום תקופת השכירות; ) (5התנהגות בלתי נאותה של
השוכר או של גורם אחר הנמצא במושכר.
בתום השכירות על השוכר לפנות את המושכר ואת תכולתו אשר שייכת
לשוכר .תכולה כאמור אשר תישאר לאחר עזיבתו של השוכר תקים למשכיר
הזכות (1) :לראות בשוכר כממשיך לתפוס את המושכר ולגבות ממנו דמי
שכירות בגין כך; ) (2לראות בשוכר כאילו נטש את המושכר על תכולתו.
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שיפוי

המשכיר ממליץ לשוכר לרכוש כיסוי ביטוחי.
השוכר יחזיר למשכיר את כל ההוצאות בהן נשא המשכיר כתוצאה
מהתנהגותו של השוכר או הפרה של השוכר את תנאי ההסכם .המשכיר עשוי
להיות חייב בפיצוי השוכר ככל שהמשכיר ,או מי מנציגיו ,פעל ברשלנות או
השתמש לרעה ברכושו של השוכר.

 7.8.1.3מבנה התחרות בתחום הפעילות ושינויים החלים בו
עיקר התחרות של החברה הינו מול קבוצות המשקיעות בתחום הנדל״ן למגורים בהן חברות
ציבוריות ,חברות בבעלות משפחתית אחרות ,קרנות השקעה וגורמים מוסדיים ,בעלי מבנה
פיננסי איתן הפועלות אף הן לרכישה ,ייזום ותפעול של נדל״ן למגורים.
ביחס לדירות מגורים להשכרה ,היצע הדירות להשכרה בשכירות בתנאי שוק במנהטן עומד
על למעלה מ 850 -אלף יחידות דיור .66תחום פעילות זה מאופיין בבעלות וניהול מבוזר
ובתתי תחומי פעילות הנבדלים זה מזה על פי רמת הנכס ומיקומו .פעילות החברה בתחום
פעילות זה מתחרה מול בתי דירות יוקרה להשכרה בעיר ובייחוד באזור מערב מידטאון
מנהטן ,בו ישנם כמה עשרות נכסים מסוג זה.
החברה נהנית מהמוניטין ,הניסיון והמומחיות של בעל השליטה וחברי ההנהלה הבכירה
בחברה בתחום הפעילות וכן משירותי ניהול ותפעול של סילברסטין ניהול המאפשרים לה
להתמודד עם התחרות בתחום הפעילות.
 7.8.1.4גורמי הצלחה קריטיים בתחום הפעילות
לפרטים בדבר גורמי ההצלחה הקריטיים בתחום הנדל"ן להשקעה למגורים בהיקף פעילות
דומה להיקף פעילות החברה ,ראו סעיף  7.7.1.4לעיל.
 7.8.1.5חסמי הכניסה והיציאה העיקריים של תחום הפעילות
לפרטים בדבר חסמי הכניסה והיציאה העיקריים בתחום הנדל״ן להשקעה בתחום
המגורים ,ראו סעיף  7.7.1.5לעיל.
 7.8.1.6תחליפים לפעילות החברה
התחליף העיקרי הקיים להשכרת דירות מגורים הינו בעלות ישירה של הדיירים בנכסים.
תחליף אחר הנו השכרת דירות מגורים בבניינים שאינם מגדלי השכרת דירות יעודיים והם
אינם כוללים שירותים נלווים לרווחת הדיירים ,כפי שנהוג במגדלי החברה )כגון חדרי כשר,
בריכה ,מרפסות שיזוף ,לובי וכד'(.
 7.8.1.7מגבלות ,חקיקה ,תקינה ואילוצים מיוחדים החלים על תחום הפעילות
 7.8.1.7.1לפרטים ראו סעיף  7.7.1.7לעיל.
 7.8.1.7.2תכנית סעיף ) 421-aלהלן" :התכנית"( – התכנית נוצרה בשנת  1971במטרה לעודד את
יזמי הנדל"ן בעיר ניו-יורק לבנות ולפתח קרקעות לבניה )רוויה( למגורים .במסגרת
התכנית ,מוענק ליזמים פטור חלקי לתקופות משתנות ממיסי נדל"ן ,עבור פרויקטים
חדשים למגורים ,שייבנו על קרקע פנויה .מחוץ למנהטן מוענק הפטור ,בדרך כלל,
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לתקופה של  15שנים ,ובתוך מנהטן מוענק הפטור ,בדרך כלל ,לתקופה של  10שנים
בלבד.
בהתאם לתכנית ,פרויקטים בהם מוצע "דיור בר השגה" יזכו לפטור ממיסי נדל"ן
לתקופה של  12שנים ,ובמשך תקופה של  8שנים אחריה יזכו להפחתה במיסי הנדל"ן.
בתוך מנהטן ,נדרשים היזמים להקצות  20%מהדירות הנמכרות במסגרת דיור בר
השגה ,למשקי בית אשר הכנסתם נמוכה מ 60% -מההכנסה החציונית באזור .כמו כן,
בשיווק דירות במסגרת דיור בר השגה ,ניתנת עדיפות לתושבי המקום ביחס ל50% -
מהדירות שיוקצו למשקי בית בעלי הכנסה נמוכה .במסגרת התוכנית ,קיימות מגבלות
מסוימות בקשר עם גובה שכר הדירה והיכולת להעלותו וישנן דרישות מסוימות
להשכיר חלק מהדירות ,בהיקף שנקבע ,לדיירים זכאים.
התכנית חלה על יחידות הדיור של החברה בנכסים  Silver Towersו,River Place -
וצפויה להסתיים במועדים משתנים לגבי חלקים שונים בנכסים ,בין השנים  2022ל-
.2031

7.8.2

ההטבה
שיעור
ביחס ל NOI -של
לשנת
החברה
2017
33.7%

שם הנכס

סכום הטבת המס
2017
בשנת
)מיליון דולר(

Silver Towers

10.3

River Place
סה"כ

5

25.9%

15.3

30.7%

יתרת תקופת הזכאות להטבת המס

River Place II CH, LLC – 30.6.2021
River Place II, IH, LLC – 30.6.2030
River Place II LLC – 30.6.2031, 30.6.2030
30.6.2022

תמצית תוצאות תחום הנדל"ן להשקעה לשימוש מגורים
להלן תובא תמצית התוצאות הכספיות של תחום הפעילות לתקופה של שלוש שנים
שהסתיימו ביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים ) 2015-2017באלפי דולר(:
פרמטר
סך הכנסות הפעילות )מאוחד(
רווחים/הפסדים משוערכים )מאוחד(
רווחי הפעילות )מאוחד(
סה"כ ) NOIמאוחד(
סה"כ ) NOIחלק החברה(

7.8.3

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2017
31.12.2016
31.12.2015
88,497
87,691
87,080
3,482
17,719
38,304
32,779
52,070
73,699
49,743
51,678
51,835
26,827

27,427

26,420

אזורים גאוגרפיים
ראו סעיף  7.7.3לעיל.

7.8.4

פילוחים ברמת הפעילות בכללותה )מצרפי(
לאור העובדה כי כל נכסי החברה הינם במנהטן ,הנתונים שלהלן אינם מוצגים בפילוח לפי
אזורים גיאוגרפיים.
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 7.8.4.1פילוח נדל"ן להשקעה לשימוש מגורים במנהטן

הנדל״ן
שטח
המניב בר״ר
שווי נדל״ן מניב
)מאוחד( )באלפי
דולר(
NOI
דולר(

)באלפי

רווחי או הפסדי
שיערוך )באלפי
דולר(
שכירות
דמי
לר׳׳ר
ממוצעים
)בדולר(
תפוסה
שיעורי
ממוצעים
מבנים
מספר
מניבים
תשואה
שיעורי
ממוצעים לפי שווי
בסוף שנה בפועל
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במאוחד

לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2015
1,632,153

לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2016
1,632,153

לשנה שנסתיימה
ביום 31.12.2017
1,632,153

במאוחד

1,245,000

1,270,000

1,282,000

חלק התאגיד

689,717

699,863

704,599

במאוחד

51,835

51,678

49,743

חלק התאגיד

27,612

27,427

26,420

במאוחד

38,304

17,719

3,482

חלק התאגיד

16,743

6,911

936

במאוחד

53

54

54

במאוחד

97.9%

98%

97.6%

במאוחד

2

2

2

במאוחד

4.2%

4.1%

3.9%

 7.8.4.2שוכרים עיקריים )מצרפי(
נכון ליום  31בדצמבר  ,2017לחברה אין שוכרים עיקריים בתחום הפעילות אשר ההכנסה מהם
מהווה  10%או יותר מסך הכנסות החברה בדוחות הכספיים .כמו כן ,נכון ליום  31בדצמבר
 2017ולמועד תשקיף זה ,לחברה אין תלות בתחום הפעילות בשוכר יחיד או במספר מצומצם
של שוכרים .ככלל ,הסכמי השכירות של החברה ביחס ליחידות הדיור הינם לתקופה של שנה
עד שנתיים ,כך שהחברה אינה יכולה להעריך את הכנסותיה הצפויות מהשכרת הדירות לאורך
שנים מכוח חוזי שכירות חתומים.
7.8.5

פילוחים ברמת תחום הפעילות בכללותו )מצרפי(
לאור העובדה שבתחום פעילות זה קיימים שני נכסים בלבד ) Silver Towersו(River Place -
הרי שנתונים מספריים נוספים ניתנים ,במסגרת הפירוט הניתן בסעיפים  7.8.6ו 7.8.7 -להלן,
בהיותו של כל אחד מהנכסים ,נכס מהותי מאוד.
בנוסף ,לאור העובדה כי כל נכסי החברה ממוקמים באזור גיאוגרפי יחיד – מנהטן ,הנתונים
שלהלן אינם מוצגים בפילוח לפי איזורים גיאוגרפיים.
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בסעיף זה ,חלק התאגיד חושב על פי שיעור ההחזקה של החברה בנכסים באיחוד מלא ,לא כולל חברות כלולות.
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חלק ב' – גילוי פרטני בדבר נכסים מהותיים מאד
בתחום הפעילות של נדל"ן מניב למגורים ,לחברה שני נכסים המסווגים כנכסים מהותיים מאוד לפי
הנחיית הנדל"ן:
7.8.6

 – River Placeנכס מהותי מאד

 7.8.6.1הצגת הנכס
פירוט ליום 31.12.2017
שם הנכס:
מיקום הנכס:

River Place
מיד טאון מנהטן ,השדרה ה –  12בין רחוב  41לרחוב 42

שימוש ושטח הנכס:

 707,539ר"ר מחולק ל 622,919 -ר"ר שטחים למגורים ,ו 84,620 -ר"ר
שטחי מסחר

מבנה האחזקה בנכס:

הנכס מוחזק באמצעות חברות בת בבעלות החברה

חלק התאגיד בפועל בנכס:
ציון שמות השותפים לנכס:

תאריך השלמת בניית הנכס:
פירוט זכויות משפטיות בנכס:
זכויות בניה בלתי מנוצלות
משמעותיות:
נושאים מיוחדים:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

30.14%
 1.68%מההחזקות בנכס )בשרשור( הן בידי עובדים )בהווה ולשעבר( של
סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים )בהווה או
לשעבר( של סילברסטין ניהול .יתרת ההחזקות הן בידי צדדים שלישיים,
שאינם קשורים לחברה
2001
בעלות
אין
אין
איחוד מלא
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 7.8.6.2נתונים עיקריים )באלפי דולר(
נתונים לפי  ;100%חלק
התאגיד בנכס 30.14% -

2015

2016

2017

שווי הוגן בסוף שנה )באלפי
דולר(

402,000

420,000

429,000

רווחי או הפסדי שערוך
)באלפי דולר(

24,369

13,511

3,788

--

--

--

--

--

--

שיעור תפוסה ממוצע )*(%

98.5%

98.2%

97.7%

שטחים מושכרים בפועל
לתום שנה )ר"ר(

691,945

686,338

694,436

סה"כ הכנסות

34,739

35,640

36,498

4

4

4

4

4

4

19,696

19,909

19,111

 NOIמותאם )באלפי דולר(

19,696

19,909

19,111

שיעור תשואה בפועל )(%

4.9%

4.7%

4.5%

שיעור תשואה מותאם )(%

4.9%

4.7%

4.5%

במקרה שהנכס נמדד לפי
עלות  -ערך בספרים בסוף
שנה
במקרה שהנכס נמדד לפי
עלות – ירידת )ביטול ירידת(
ערך שנזקפה בשנה

דמי שכירות ממוצעים לר"ר
)לחודש( )דולר( )כולל חניות(
דמי שכירות ממוצעים לר"ר
בחוזים שנחתמו בשנה
)לחודש( )דולר( )כולל חניות(
) NOIבאלפי דולר(

68

מועד
השלמת
ההקמה:

2001

מספר שוכרים לתום שנת
דיווח
* שיעור תפוסה מבוסס על מספר יחידות תפוסות לעומת מספר יחידות ברות השכרה .שטח מושכר
בפועל מבוסס על סך הר"ר ברי ההשכרה ושיעור התפוסה המחושב.
907

901

906

 7.8.6.3פילוח מבנה הכנסות והוצאות )באלפי דולר(
נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס – 30.14%

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

הכנסות:

68

מדמי שכירות – קבועות

33,672

34,552

35,254

מדמי שכירות  -משתנות

1,067

1,088

1,244

השוני בין ה NOI -לעיל לבין ה NOI -המצוין בהערכת השווי של הנכס )המצורפת לתשקיף בנספח ג'( נובע מכך שהNOI -
בהערכת השווי )עמוד  (121מניח את מלוא חבות מיסוי המקרקעין של הנכס )ללא הפחתת הטבות מס בגין תוכנית .(421- a
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מדמי ניהול

-

-

-

מהפעלת חניונים

-

-

-

אחרות

-

-

-

סה"כ הכנסות

34,739

35,640

36,498

עלויות:
ניהול ,אחזקה ותפעול

14,481

14,804

15,969

פחת )ככל שנרשם(

-

-

-

הוצאות אחרות

562

928

1,418

סה"כ עלויות

15,043

15,732

17,387

רווח

35,726

25,058

14,558

NOI

19,696

19,909

19,111

 7.8.6.4שוכרים עיקריים
ככלל ,הסכמי השכירות של החברה ביחס ליחידות הדיור הינם לתקופה של שנה עד שנתיים,
כך שהחברה אינה יכולה להעריך את הכנסותיה הצפויות מהשכרת הדירות לאורך שנים
מכוח חוזי שכירות חתומים.
 7.8.6.5השבחות ושינויים מתוכננים בנכס )באלפי דולר(
פרטים
מהות ההשבחה
השטחים הנוספים שיתווספו )בר"ר(
מצב סטטוטורי
תקציב הקמה )נתונים לפי כולל
אחוזים;
100%
חלק מתוכננת יתרה שטרם
התאגיד בנכס 30.14%
הושקעה בפועל
שיעור השטחים שלגביהם נחתמו הסכמים להשכרה מתוך
השטחים הנוספים
תוספת צפויה ל ) NOIנתונים לפי  ;100%חלק התאגד בנכס
* 30.14%
סטטוס ביצוע
תאריך צפוי להשלמה

שיפוץ יחידת הMarket Rate-
--25,620
18,200
- 1.7%בשנה
בביצוע
2022

* הגידול הצפוי ב NOI-מבוסס על ההנחות הבאות:
 עליה עקבית של  5%בשנה בדמי השכירות על יחידות ה market rate-ששופצו ,בהתבסס על המגמותהאחרונות;
 העליההעלייה האמורה לעיל היא בנוסף לעליה כללית של דמי השכירות הקיימת בשוק; הגידול ב) NOI-כ 275,000-דולר בשנה( מבוסס על שיפוץ יחידות צפוי המתוכנן להתבצע בין השנים 2018ל.2022-

ההערכות הכלולות בטבלה שלעיל הינן מידע צופה פני עתיד .ההערכות האמורות
מתבססות על נתונים הקיימים בידי והידועים לחברה במועד פרסום התשקיף אך אין כל
וודאות כי אכן תתממשנה ,במלואן או בחלקן ,וזאת בין היתר בשל אפשרות התממשות
איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים בסעיף .7.22
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 7.8.6.6מימון ספציפי
הלוואה א'

מימון מסוים
)חלק התאגיד בנכס – (30.14%

הלוואה שניטלה מבנק מסחרי
בדוח
יתרות
המאוחד על המצב
הכספי

31.12.2017
)באלפי דולר(

31.12.2016
)באלפי דולר(

כהלוואה
מוצג
לזמן קצר
כהלוואה
מוצג
לזמן ארוך
כהלוואה
מוצג
לזמן קצר
כהלוואה
מוצג
לזמן ארוך

שווי הוגן ליום ) 31.12.2017באלפי דולר(
תאריך נטילת ההלוואה המקורי
גובה ההלוואה המקורי )באלפי דולר(
שיעור הריבית שבפועל )אפקטיבית( ליום 31.12.2017
מועדי פירעון קרן וריבית
תניות פיננסיות מרכזיות
תניות מרכזיות אחרות

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות ובאמות המידה
הפיננסיות ליום 31.12.2017
האם מסוג non-recourse

בטוחות ושיפוי

0
230,000
0
230,000
228,582
11.8.2014
230,000
3.37%
הקרן תשולם בתום תקופת ההלוואה ,קרי ביום .1.9.2021
הריבית משולמת בתשלומים חודשים בסכומים שבין כ600 -
אלפי דולר לבין כ 668 -אלפי דולר ,עד ליום .1.9.2021
אין
הלווה התחייבה שלא ליצר שעבודים נוספים בנכס )שעבוד
שלילי(; ולא להעביר את זכויותיה בנכס ,אלא כאמור בהסכם
ההלוואה .ההסכם כולל מגבלות על העברת זכויות )ישירות
ועקיפות( בלווה או על החזקותיו של לארי סילברסטין בנכס
]טרם התקבל[) .הסכמה להעברת הזכויות התקבלה עובר
לפרסום התשקיף(; יש לקבל את הסכמת המלווה
להתקשרויות בהסכמי שכירות מהותיים או לביצוע שינויים
בהם.
כן
כן ,למעט בנסיבות מסוימות המצוינות בהסכם ההלוואה,
ובכללן ,אי תשלום ההלוואה לאחר אירוע הפרה ,אי קיום
הביטוחים הנדרשים ,נטישה של הנכס ,רשלנות רבתי או
מרמה ,העברה אסורה של זכויות בנכס ובמקרה של פשיטת
רגל.
ההלוואה מובטחת במשכנתא מדרגה ראשונה על הנכס.
הלווה התחייבה לשפות את המלווה בגין תיקונים שיבצע
המלווה בנכס במקום הלווה.
ניתנה התחייבות לשיפוי הנוגעת לרגולציה סביבתית )ראו
סעיף  7.14.2.1.2להלן(.

 7.8.6.7פרטים אודות הערכת השווי*
נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס – 30.14%

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

השווי שנקבע )באלפי דולר(

429,000

420,000

402,000

BBG.Inc.

BBG.Inc.

BBG.Inc.

האם המעריך בלתי תלוי?

כן

כן

כן

האם קיים הסכם שיפוי?

לא

לא

לא

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

זהות מעריך השווי**

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו מתייחסת הערכת
השווי(
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Income
Approach

מודל הערכת השווי)השוואה/הכנסה/עלות/אחר(

Income Approach

Income Approach

הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי

ההערכה בגישת היוון
תזרימי מזומנים
)( Income Approach

Gross Leasable) Areaשטח בר-השכרה (
שנלקח בחשבון בחישוב )ר"ר(

887,879

887,879

887,879

שיעור תפוסה מייצג מתוך שטח בר-
ההשכרה לצורך הערכת שווי )(%

97.2%

97.2%

97.2%

דמי שכירות חודשיים מייצגים ממוצעים
לר"ר מושכר לצורך הערכת שווי )דולר( ***

4

3

3

 NOIמייצג לצורך הערכת שווי )באלפי
דולר( )לא כולל קרנות הון(
הוצאות תקופתיות ממוצעות לשמירה על
הקיים )באלפי דולר(
שיעור היוון שנלקח לצורך הערכת השווי
)(%

14,726

14,294

13,465

230

230

230

3.50%

3.50%

3.50%

שנה אחת

שנה אחת

שנה אחת

--

--

--

14,400

18,500

23,900

זמן עד מימוש רעיוני
מכפיל  /שיעור תשואה בעת מימוש רעיוני
משתנים מרכזיים
אחרים

שווי סעיף 421-a
)אלפי דולר(

שינוי בשווי באלפי דולר

ניתוח רגישות לשווי )בהתאם לגישה שנבחרה(:
עליה של 0.5%

)(52,000

)(50,000

)(47,000

ירידה של 0.5%

69,000

67,000

63,000

עליה של 0.25%

)(28,000

)(26,000

)(25,000

ירידה של 0.25%

31,000

31,000

29,000

שיעור היוון

*הערכת השווי מצורפת לדוח זה בנספח ג'.
** לפרטים בנוגע למהותיות מעריך השווי ,ראו חלק ד' סעיף  6בדוח הדירקטוריון.
*** נעשה שימוש בהכנסה כוללת אפקטיבית ) EGI .(EGIהוא ההכנסה הפוטנציאלית הכוללת משכירות ,בתוספת ההכנסות
האחרות שהניב הנכס ,פחות השפעת שטח פנוי וזיכוי דמי שכירות.
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7.8.7

 – Silver Towersנכס מהותי מאד

 7.8.7.1הצגת הנכס
פירוט ליום 31.12.2017
שם הנכס:
מיקום הנכס:

Silver Towers
מיד טאון מנהטן ,רחוב  42בין שהדרה ה 11 -לשדרה ה12 -

שימוש ושטח הנכס:

 924,614ר"ר מחולק ל 873,238 -ר"ר שטחים למגורים ,ו 51,376 -ר"ר
שטחי מסחר

מבנה האחזקה בנכס:

הנכס מוחזק באמצעות חברות בת ,תאגידים ושותפויות בבעלות
החברה

חלק התאגיד בפועל בנכס:
ציון שמות השותפים לנכס:

תאריך השלמת בניית הנכס:
פירוט זכויות משפטיות בנכס:
זכויות בניה בלתי מנוצלות
משמעותיות:
נושאים מיוחדים:
שיטת הצגה בדוחות הכספיים:

67.44%
 4.12%מההחזקות בנכס )בשרשור( הן בידי עובדים )בהווה ו/או
לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או על ידי בעל השליטה עבור עובדים
)בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול.
יתרת ההחזקות הן בידי צדדים שלישיים ,שאינם קשורים לחברה.
2009
בעלות
אין
אין
איחוד מלא
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 7.8.7.2נתונים עיקריים )באלפי דולר(

2015

2016

2017

נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס –67.44%

שווי הוגן בסוף שנה )באלפי דולר(

843,000
--

850,000
--

853,000
--

רווחי או הפסדי שערוך )באלפי דולר(

13,935

4,209

)(305

שיעור תפוסה ממוצע

97.4%

98.0%

97.7%

שטחים מושכרים בפועל לתום שנה )ר"ר(

895,797

905,403

895,797

סה"כ הכנסות )באלפי דולר(

52,341

52,051

51,999

5

5

5

5

5

5

32,139

31,770

30,632

32,139

31,770

30,632

3.8%

3.7%

3.6%

שיעור תשואה מותאם

3.8%

3.7%

3.6%

מספר שוכרים לתום שנת דיווח

1,318

1,327

1,320

דמי שכירות ממוצעים לר"ר )לחודש( )דולר( )כולל
חניות(
דמי שכירות ממוצעים לר"ר בחוזים שנחתמו בשנה
)לחודש( )דולר( )כולל חניות(
) NOIבאלפי דולר(

69

 NOIמותאם )באלפי דולר(
שיעור תשואה בפועל

מועד השלמת
ההקמה:

2009

 7.8.7.3פילוח מבנה הכנסות והוצאות )באלפי דולר(
נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס – 67.44%

שנת 2015

שנת 2016

שנת 2017

הכנסות:

69

מדמי שכירות – קבועות

49,354

48,584

48,875

מדמי שכירות  -משתנות

2,987

3,467

3,124

השוני בין ה NOI -לעיל לבין ה NOI -המצוין בהערכת השווי של הנכס )המצורפת לתשקיף בנספח ג'( נובע מכך שהNOI -
בהערכת השווי )עמוד  (129מניח את מלוא חבות מיסוי המקרקעין של הנכס )ללא הפחתת הטבות מס בגין תוכנית .(421- a
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מדמי ניהול

-

-

-

מהפעלת חניונים

-

-

-

אחרות

-

-

-

52,341

52,051

51,999

סה"כ הכנסות
עלויות:

18,876

18,855

19,015

ניהול ,אחזקה ותפעול

-

-

-

הוצאות אחרות

1,326

1,426

2,352

סה"כ עלויות

20,202

20,281

21,367

רווח

37,973

27,013

18,220

NOI

32,139

31,770

30,632

פחת )ככל שנרשם(

 7.8.7.4שוכרים עיקריים
ככלל ,הסכמי השכירות של החברה ביחס ליחידות הדיור הינם לתקופה של שנה עד שנתיים,
כך שהחברה אינה יכולה להעריך את הכנסותיה הצפויות מהשכרת הדירות לאורך שנים
מכוח חוזי שכירות חתומים.
 7.8.7.5מימון ספציפי
מימון מסוים
)חלק התאגיד בנכס – (67.44%

מוצג
יתרות בדוח 31.12.2017
כהלוואה
המאוחד על )באלפי דולר(
לזמן קצר
המצב הכספי
מוצג
כהלוואה
לזמן ארוך
מוצג
31.12.2016
כהלוואה
)באלפי דולר(
לזמן קצר
מוצג
כהלוואה
לזמן ארוך
שווי הוגן ליום ) 31.12.2017באלפי דולר(
תאריך נטילת ההלוואה המקורי

הלוואה א'

הלוואה ב'

ההלוואה מומנה באמצעות הנפקת
סדרת אגרות חוב ,המכונה 600 West
42nd Street Housing Revenue
 ,Bondsלבנק מסחרי ,על ידי New
York State Housing Finance
) Agencyלהלן" :הסוכן"( ,אשר מגובה
במשכנתא על הנכס.
-

הלוואה מגובה במשכנתא

447

437,885

17,009

31,425

502

437,885

17,456

437,885

14,937
25.10.2016

סדרה 19.7.2007 – 2007 A
סדרה 17.7.2008 – 2008 A
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סדרה ,9.9.2009 ,19.7.2009 – 2009 A
18.11.2009
גובה ההלוואה המקורי )באלפי דולר(

שיעור הריבית
31.12.2017

שבפועל

)אפקטיבית(

ליום

סדרה 249,335 – 2007 A
סדרה 100,000 – 2008 A
סדרה 119,975 – 2009 A
סה"כ469,310 :

18,000

ריבית משתנה  85 + SIFMAנקודות
בסיס  1.71% -ליום 31.12.2017

ריבית משתנה 235 + LIBOR
נקודות בסיס –  3.92%נכון ליום
31.12.2017
הקרן תפרע ביום ,1.11.2021
למעט קרן לפדיון בסך 450,000
דולר בשנה ,אשר תפרע בכל שנה
עובר למועד האמור.
הריבית משולמת מידי חודש.

מועדי פירעון קרן וריבית

הקרן תפרע ביום  .15.5.2041הריבית
משולמת מידי חודש.

תניות פיננסיות מרכזיות

הלווה צריכה לשמור על יחס כיסוי
שירות חוב ) (DSCRהעולה על .1
הלווה רשאית לבצע פדיון מוקדם;
המחאת השכירויות ודמי השכירות
מהווה בטוחה לקיום ההסכם.
עילות לפירעון מיידי )בין היתר( :הפרת
ההתחייבות לקיים בטוחות ,מצג שווא
ועוד.
כן

תניות מרכזיות אחרות

ציון האם התאגיד עומד בתניות המרכזיות
ובאמות המידה הפיננסיות ליום 31.12.2017

כן ,למעט בנסיבות מסוימות המנויות
בהסכם ,ובכללן :אי תשלום במקרה
של הפרה ,מרמה ,העברה אסורה,
ופשיטת רגל.
ההלוואה מובטחת במשכנתא מדרגה
ראשונה על חלק מהנכס; ניתנה ערבות
מסוג " "Bad Boyעל ידי מר לארי א.
סילברסטין )ראו סעיף 7.14.2.1.1
להלן(.
הלווה התחייבה לשפות את הסוכן בגין
תביעות שינבעו בקשר עם מסמכי
ההנפקה של אגרות החוב.

האם מסוג non-recourse

בטוחות ושיפוי

 7.8.7.6פרטים אודות הערכת השווי*
נתונים לפי  ;100%חלק התאגיד בנכס –
67.44%

שנת 2017

שנת 2016

שנת 2015

853,000

850,000

843,000

BBG, Inc.

BBG, Inc.

BBG, Inc.

האם המעריך בלתי תלוי?

כן

כן

כן

האם קיים הסכם שיפוי?

לא

לא

לא

תאריך התוקף של הערכת השווי )התאריך שאליו
מתייחסת הערכת השווי(

31.12.2017

31.12.2016

31.12.2015

מודל הערכת השווי)השוואה/הכנסה/עלות/אחר(

Income Approach

Income Approach

Income Approach

השווי שנקבע )באלפי דולר(
זהות מעריך השווי**

הנחות עיקריות ששימשו לצורך הערכת השווי
ההערכה בגישת
היוון תזרימי
מזומנים

שטח בר-השכרה
)(Gross Leasable Area
שנלקח בחשבון בחישוב

1,233,886

1,233,886

1,233,886
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( Income
)Approach

)ר"ר(
שיעור תפוסה מייצג מתוך
שטח בר-ההשכרה לצורך
הערכת שווי )(%
דמי שכירות חודשיים
מייצגים ממוצעים לר"ר
מושכר לצורך הערכת שווי
)דולר( ***
 NOIמייצג לצורך הערכת
שווי )באלפי דולר( )ללא
קרנות הון(
הוצאות תקופתיות
ממוצעות לשמירה על
הקיים )אלפי דולר(
שיעור היוון שנלקח לצורך
הערכת השווי )(%
זמן עד מימוש רעיוני
מכפיל  /שיעור תשואה
בעת מימוש רעיוני
שווי הטבות
סעיף 421-a
)אלפי דולר(
שווי זכויות
משתנים בנייה נוספות
מרכזיים שניתנות
למכירה )אלפי
אחרים
דולר(
שווי מימון
בתנאים
מיטיבים )אלפי
דולר(

97.1%

97.1%

97.1%

4

3

4

21,130

20,470

22,830

272

272

272

3.5%

3.5%

4%

שנה אחת

שנה אחת

שנה אחת

--

--

--

96,900

102,443

106,980

64,331

64,331

64,331

96,000

106,000

108,000

שינוי בשווי באלפי דולר

ניתוח רגישות לשווי )בהתאם לגישה שנבחרה(:
עליה של 0.5%

)(74,000

)(72,000

)(63,000

ירידה של 0.5%

99,000

96,000

81,000

עליה של 0.25%

)(40,000

)(38,000

38,000

ירידה של 0.25%

46,000

44,000

)(33,000

שיעור היוון

*הערכת השווי מצורפת לדוח זה בנספח ג'.
** לפרטים בנוגע למהותיות מעריך השווי ,ראו חלק ד' סעיף  6בדוח הדירקטוריון.
*** נעשה שימוש בהכנסה כוללת אפקטיבית ) EGI .(EGIהוא ההכנסה הפוטנציאלית הכוללת משכירות ,בתוספת ההכנסות
האחרות שהניב הנכס ,פחות השפעת שטח פנוי וזיכוי דמי שכירות.
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 7.9תחום הקרקעות להשקעה ולפיתוח
הקרקע הממוקמת ב) 520 West 41st Street -להלן" :הקרקע"( הינה קרקע שנרכשה בשנת ,2015
באמצעות מימוש אופציה שנרכשה בשנת  ,2011והפכה להיות בבעלות מלאה של חברת בת בה
מחזיקה החברה .הקרקע המיועדת לבניה הינה בשטח של  91,856ר"ר וממוקמת ברחובWestברחוב
 West 41stבאזור  Hudson Yardהמתפתח במנהטן ,בקרבת  Times Squareו.Hell's Kitchen-
הקרקע מחולקת למגרש מערבי ומגרש מזרחי ,בגודל  41,856ר"ר ו 50,000 -ר"ר ,בהתאמה .במגרש
המערבי בכוונת החברה להקים מגדל בן  57קומות שיכיל  499יחידות דיור למכירה בשטח ברוטו
כולל של כ 551,136 -ר"ר )כולל כ 60,000 -ר"ר אזורי מסחר בבסיס הבניין( ומקומות חניה .במגרש
המזרחי ניתן להקים מבנה משרדים ו/או מסחר ו/או מלונאות בשטח ברוטו בנוי של  1,285,985ר"ר.
בניית שני המגדלים כפופה לרכישת זכויות פיתוח נוספות .לחברת הנכס הרלוונטית יש זכות לרכוש
את זכויות הפיתוח מ Hudson Yards District Improvement Area Fund -ומEastern Rail -
 Yards Transferrable Development Rightsלצורך בניית המגדלים האמורים.
נכון למועד פרסום תשקיף זה ,החברה גיבשה תוכנית בקשר עם המגרש המערבי ,אך טרם גובשה
תוכנית בקשר עם המגרש המזרחי.
הערכות וכוונות החברה בעניין המגרשים ,כמפורט לעיל ולהלן בסעיף זה ,הינן מידע צופה פני
עתיד ,כהגדרתו בחוק ניירות ערך המבוסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה .הערכות אלה
עשויות שלא להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים
העשויים להשפיע על כך הינם שינויים רגולטורים ,שינוי בעמדות של רשויות שלטוניות ,שינויים
בכלכלה בארה"ב ובשוק הנדל״ן למשרדים ,מלונאות ומסחר והנדל"ן למגורים בכלל ובמנהטן
בפרט ,מידע חדש שיתקבל אצל החברה ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים
בסעיף  7.22להלן.
לפרטים בנוגע למימון רכישת הקרקע ראו סעיף  7.14.7להלן.
7.9.1

תמצית התוצאות )אלפי דולר(
פרמטר
תחום
הכנסות
הפעילות )מאוחד(
תחום
רווחי
הפעילות )מאוחד(
תחום
רווחי
)חלק
הפעילות
התאגיד(
סך נכסי תחום
במאזן
הפעילות
)מאוחד(

7.9.2

31.12.2015
--

לשנה שנסתיימה ביום
31.12.2016
--

31.12.2017
--

214,535

)(16,442

)(11,760

139,448

)(10,688

)(7,644

312,000

312,000

312,000

קרקע להשקעה מהותית
להלן פרטים על קרקע מהותית שסווגה כנדל"ן להשקעה ,בהתאם להנחיית הנדל"ן ,והמיועדת
לבניית מגדל המשרדים:
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שם עתודת
ומאפייניה

ציון
עתודת
הקרקע

שם

הקרקע

520
west
41st
Street

אזור

מנהטן,
ניו יורק

ציון המטבע
המסחרי

דולר
ארה"ב

ציון מיקום
הקרקע

ניו יורק,
ניו יורק

מועד רכישת
הקרקע

ינואר
2015
70

חלק התאגיד
בפועל )(%

65%

שיטת הצגה
בדוח

איחוד

70

תקופת
הדיווח

שנת
2017

שנת
2016

נתונים הקשורים למצבה התכנוני של הקרקע
נכון למועד הדיווח

נתונים כספיים

נתונים בדבר שווי הוגן ושערוכים

נתונים אודות הערכת השווי וההנחות
שבבסיסה

שווי הוגן
בתום
שנה
)מאוחד(
)באלפי
דולר(

ערך
בספרים
בתום
שנה
)מאוחד(
)באלפי
דולר(

רווחי
שערוך
שנה
)מאוחד(
)באלפי
דולר(

שם
השווי

מודל
הערכה

הנחות
נוספות
בבסיס
הערכה – לפי
העניין

ייעוד נוכחי

312,000

312,000

)(11,760

BBG, Inc.

גישת
ההשוואה

מכירות ברות
השוואה5 :
מחיר לר"ר
)בדולר(353 :
מחיר
לרכישת
זכויות אויר
)באלפי
דולר(:
135,050

משרדים

312,000

312,000

)(16,432

מעריך

BBG, Inc.

גישת
ההשוואה

תיאור מצב שבהליכי אישור

תיאור מצב תכנוני נוכחי
זכויות
נוכחיות

בניה

משרדים

בניין
בן
918,561367,422
ר"ר

ייעוד
מתוכנן

זכויות
בניה
מתוכננות

תיאור
התקדמות
הליכי
האישורים

משרדים

בניין
משרדים
בן
1,285,985
ר"ר

החברה יכולה
לרכוש זכויות
בניה נוספות,
שיקול
לפי
דעתה.

מכירות ברות
השוואה5 :
מחיר לר"ר
)בדולר(353 :
מחיר
לרכישת
זכויות אויר

לאחר החזר ההשקעה הונית של  ,MB Family Company LLCחלק החברה יהיה ) %.65%שכן זכויות בהיקף של  35%הוענקו לעובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ,כאמור בסעיף
 7.23.2להלן( .נכון למועד פרסום התשקיף מחזיקה החברה .100%
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המאוחד

)באלפי
דולר(:
135,050

שטח
הקרקע
בר"ר

50,000

עלות
מקורית
)באלפי
דולר(

70,000

שנת
2015

312,000

312,000

218,253

BBG, Inc.

גישת
ההשוואה

מכירות ברות
השוואה5 :
מחיר לר"ר
)בדולר(353 :
מחיר
לרכישת
זכויות אויר
)באלפי
דולר(:
135,050
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7.9.3

נדל"ן יזמי –שטח הקרקע המיועד לבניית מגדל דירות מגורים למכירה

 7.9.3.1שטח הקרקע המיועד לבניית מגדל דירות מגורים למכירה הוא  41,856ר"ר .בכוונת החברה
לבנות על הקרקע מגדל דירות איכות בן  57קומות ,שיכיל  499יח"ד למכירה ,בשטח ברוטו
של כ 551,136 -ר"ר )כולל כ 60,000 -ר"ר שטחי מסחר( ומקומות חניה .בשנת  2017ביצעה
החברה עבודות ניקוי וטיהור של הקרקע ופעלה לתכנון הפרויקט.
נכון למועד התשקיף ,לחברה תכנית לבניית מגדל דירות מגורים ,ברמה של מגורי איכות,
בהתאם למפורט לעיל .בכוונת החברה להקים את מגדל דירות האיכות יחד עם שותף או
מספר שותפים אשר חלקם בפרויקט צפוי להיות לא פחות מ –  .50%החברה מעריכה ,כי
הפרויקט יוקם על-ידי קבלן בעל מוניטין .בנוסף ,לצורך מימון בניית הפרויקט ,החברה צופה
כי תועמד הלוואת בניה בתנאים מקובלים להלוואות מסוג זה.
בכפוף להתקיימות התנאים האמורים לעיל ,המהווים תנאי לתחילת הקמת הבניה ,החברה
מעריכה כי הקמת הבניין תחל לקראת סוף שנת .2018
הערכות וכוונות החברה כמפורט לעיל ולהלן הינן מידע צופה פני עתיד כהגדרתו בחוק
ניירות ערך המבוסס על המידע הקיים בחברה נכון למועד זה .הערכות אלה עשויות שלא
להתממש ,כולן או חלקן ,או להתממש באופן שונה מהותית מכפי שנצפה .הגורמים
העשויים להשפיע על כך הינם שינויים רגולטוריים ,שינוי בעמדות של רשויות שלטוניות,
שינויים בכלכלה בארה"ב ובשוק הנדל"ן למגורים בכלל ובמנהטן בפרט ,עיכוב
בהתקיימות איזה מהתנאים לתחילת הבנייה כמובא לעיל ,מידע חדש שיתקבל אצל
החברה ו/או התממשות איזה מבין גורמי הסיכון המתוארים בסעיף  7.22להלן.
בפברואר  2018ביצעה החברה מימון מחדש של ההלוואה ששימשה למימון רכישת הקרקע
)בשלמותה( .לפרטים אודות ההלוואות החדשות ראו סעיף  7.14.7להלן )להלן" :ההלוואות
החדשות"( .ההלוואות החדשות אינן מטילות מגבלות כלשהן על התחלת הבניה של
הפרויקט.
 7.9.3.2שוק מגורי האיכות מתאפיין במאפיינים הבאים:
"מגורי איכות" מוגדרים כדירות למגורים בעלות של כ 2,000 -דולר –  3,000דולר לר"ר
)תלוי מיקום ,שירותים שניתנים בנכס ,רמת גימור וכד'( .מדובר בסטנדרט מגורים גבוה ,אך
שאינו מגיע עד כדי "דירות יוקרה" .בדרך כלל" ,מגורי איכות" כוללים שירותים מגוונים
כגון בריכות שחיה ,מכוני כושר ,לובי ,שוער וכיוב' .הדירות בדרך כלל כוללות רמת גימור
גבוהה ,מערכות מיזוג וחימום מרכזיות ,מטבח מלא וגישה לשירותי שוער .הדיירים
אחראים לתשלום בגין השירותים האמורים וכן משלמים דמי תחזוקה חודשיים/שנתיים
בגין השטחים המשותפים ,ודמי ניהול בגין התפעול השוטף של הבניין.
שוק הנדל״ן למגורים במנהטן התאפיין בצמיחה בשנים האחרונות אשר באה לידי ביטוי הן
בביקושים לדירות להשכרה והן במחיר השכירות אשר התמתן במהלך שנת  2017ולראשונה
מזה מספר שנים חלו ירידות במחירים בהשוואה לשנה הקודמת .מחיר המכירה החציוני
במנהטן נכון לסוף שנת  2017עמד על כ 1.06 -מיליון דולר ,לעומת  2.744מיליון דולר לדירות
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חדשות ,נתון המשקף ירידה של כ 7% -מהתקופה המקבילה לסוף שנת  71.2016בשוק מגורי
האיכות מחיר המכירה החציוני במנהטן נכון לסוף שנת  2017עמד על כ 2.65 -מיליון דולר,
לעומת  2.75מיליון דולר בשנת  .2016ירידת המחירים לעומת שנת  2016נובעת מהשלמת
כמות קטנה יותר של עסקאות מכר למגורי יוקרה שנחתמו בשנים קודמות.
מחירי הדירות במנהטן רשמו ירידות קלות בשנת  ,2017הנובעים בעיקר מהמתנת הקונים
לפרטי רפורמת המס החדשה והשפעתה על שוק הדיור .למרות זאת ,מנהטן הינה אחת
הערים המובילות במכירת דירות מזה  26שנים והיא מהווה את אחד השווקים הצומחים
במהירות הגדולה ביותר מזה עשרות שנים ,כך שהיקף מכירות הדירות במנהטן במהלך שנת
 2017עמד כ 27 -מיליארד דולר והיקף מכירות דירות המשויכות לשוק מגורי האיכות
72
במהלך שנת  ,2017עמד על כ 9.5 -מיליארד דולר.
עיקר התחרות של החברה בתחום של מגורי איכות הינו מול קבוצות גדולות אחרות ,בהן
קרנות ריט ציבוריות ,קרנות השקעה פרטיות וגורמים מוסדיים ,בעלי מבנה פיננסי איתן
והיקף פעילות נרחב הפועלות אף הן לאיתור נכסים בעלי פוטנציאל השבחה ,וניצול
הזדמנויות רכישה ,ייזום ומכירה הנוצרות עקב מגמות של התחדשות עירונית .בין קבוצות
אלו ניתן למנות את RXR , Starwood Capital, Related Companies Trust, :ועוד.
הקרקע ממוקמת בחלק הצפוני של מחוז הדסון יארדס במנהטן .מגדלי מגורים אחרים
שנבנים ונמכרים באזור ההדסון יארדס עשויים להיות אף הם מקור פוטנציאלי של תחרות
במגורי האיכות של החברה .לפרטים אודות גורם סיכון "טעות או הערכת חסר בחישוב
עלויות פרויקט" ראו סעיף  7.22.2.5להלן.
להלן נתונים בהתאם להצעת חקיקה לתיקון תקנות ניירות ערך בנוגע לפעילות בתחום הנדל"ן
היזמי ,שפורסמה על ידי רשות ניירות ערך בפברואר .2016

71

72

Elliman Report Q4 2017 Manhattan Sales
https://www.elliman.com/pdf/21813bcc3604b1291749abd7b5f0e422de953595
www.elliman.com :Elliman Report 2007-2017 Manhattan Decade
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שם

מיקום

מועד
רכישת
הקרקע

עלות נוכחית
בספרים
)אלפי דולר(

התאגיד
חלק
האפקטיבי
בפרויקט

520 west
41st
Street

מנהטן,
ניו יורק

2015

81,121

*65%

פרויקט בתכנון -נתונים כלליים על הפרויקט
הושג
סיום האם
מועד תחילת מועד
בניה מתוכנן בניה משוער ליווי/מימון
בנקאי לפרויקט
בפרויקט
בפרויקט

רבעון רביעי
של שנת 2022

דצמבר 2018

יחידות מגורים בפרויקט
מצב תכנוני נוכחי
מספר
יחידות
מגורים
499

לא

ר"ר ממוצע
ליחידת
מגורים
966

מצב תכנוני מתוכנן
מספר יחידות
מגורים
מגורים )ר"ר(
ל.ר

ר"ר ממוצע
ליחידת
מגורים
ל.ר

הערות
החברה יכולה לרכוש
זכויות פיתוח נוספות,
לפי שיקול דעתה.

* לאחר החזר ההשקעה הונית של  ,MB Family Company LLCחלק החברה יהיה ) %.65%שכן זכויות בהיקף של  35%הוענקו לעובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ,כאמור
בסעיף  7.23.2להלן( .נכון למועד פרסום התשקיף מחזיקה החברה .100%
פרויקט בתכנון  -נתונים על ההכנסות ,העלויות והמחירים בפרויקט
עלויות שהושקעו בפועל בפרויקט

סה"כ

יתרת

מחיר המכירה הממוצע לר"ר

עד ליום ) 31.12.2017אלפי דולר(:

עלויות צפויות
שטרם הושקעו

)בדולר(
שנחתמו

בחוזים מוקדמים
)בכל
בפרויקט

)באלפי דולר(

תקופה( ,ללא מע"מ,VAT/

קרקע,

עלויות

תכנון

היטלים,
פיתוח

מימון
שהוונו

ואחרות

שנסתיימה
לשנה
31.12.2017

לפרויקט

ביום

חוזים חתומים )ככל שנחתמו חוזי מכירה

מלאי שטרם נחתמו לגביו חוזי

סה"כ

סה"כ

סה"כ

מחייבים( ,סמוך למועד הדוח:

מכירה מחייבים:

הכנסות
שטרם הוכרו

רווח
גולמי

שיעור
רווח

)א()+ב()+ג(

שטרם
הוכר

גולמי
צפוי

)באלפי
דולר(

)(%

מספר חוזים

הכנסות

מוקדמים
חתומים

מוקדמים שטרם הוכרו )באלפי
דולר(:

מחוזים

חתומים

מקדמות

יתרת

שנתקבלו):א(

סכומים
לפי
לקבל

הכנסות

מחיר ממוצע לר"ר

מהמלאי
הבלתי מכור

)בדולר( לפיו חושב
צפי ההכנסות של

צפי

)באלפי

הבלתי

)ג(
דולר(

המלאי
מכור

)באלפי דולר(

חוזים):ב(

45,000

17,655

18,466

בין

700,000

ל800,000-

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר

ל.ר
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חלק רביעי – עניינים הנוגעים לפעילות התאגיד בכללותו
7.10שיווק והפצה
לחברה מספר ערוצי שיווק כדלהלן:
ראשית ,לסילברסטין ניהול מחלקת שיווק פנימית .למחלקה זו ניסיון בבניית המותג של כל נכס,
יחסי ציבור ופרסום .בנוסף ,לסילברסטין ניהול מחלקות השכרה ומכירות המעניקות מגוון שירותים
לנכסי החברה .לפרטים אודות הסכמי ניהול הנכסים עם סילברסטין ניהול ראו סעיף ] [9.2.4להלן.
בנוסף ,כל נכס נהנה מתקציב שיווק עצמאי ,ומעת לעת ,החברה מתקשרת עם גורמי שיווק חיצוניים
המתמחים בתחום לצורך שיווק של נכס או שטח מוגדר בנכס ,כאשר התמורה בגין שירותי השיווק
אלה ,מבוססת על אחוז מההכנסות הצפויות מחוזים שנבעו מעבודות שיווק כאמור.
אין לחברה תלות בערוץ הפצה ספציפי ,אשר אובדנו ישפיע באופן מהותי לרעה על החברה או
שתיגרם לחברה תוספת עלות מהותית כתוצאה מהצורך להחליפו.
7.11הון אנושי
 7.11.1נכון למועד התשקיף ,בחברה לא מועסקים עובדים ,והחברה אינה צופה גיוס עובדים.
שירותי יושב ראש הדירקטוריון ,שירותי המנכ"ל ושירותי סמנכ"ל הכספים יועמדו לחברה
על-ידי סילברסטין ניהול ,ללא תמורה )למעט שכר דירקטורים בגין כהונתם כדירקטורים
בחברה ,ככל שרלוונטי( .לפירוט בנוגע להסכם הניהול של החברה והסכמי ניהול הנכסים
ראו סעיפים ] 9.2.3ו [9.2.4 -להלן.
 7.11.2לפרטים בנוגע לדירקטורים ונושאי המשרה של החברה ,ראו פרק  8להלן.
 7.11.3סילברסטין ניהול פועלת ממשרדיה ב ,7 World Trade Center -וכאמור עובדיה וכל
המועסקים על-ידיה לא יועברו לחברה אלא ימשיכו להעניק שירותים במישרין לחברות
הנכס .סך הכל ,סילברסטין ניהול ,מעסיקה כ 300 -עובדים.
 7.11.4בחלק מנכסי החברה יש צוות ניהול ותפעול יעודי ,מטעם סילברסטין ניהול ,הכולל ,דרך
כלל ,מנהל נכס ,וצוות אחזקה יעודי בהתאם לצורך .סילברסטין ניהול נוהגת להיעזר
בשירותים של אנשי אחזקה ובינוי באמצעות מיקור חוץ ,לפי הצורך.
 7.11.5לעיתים ,חברות הנכס מעסיקות מספר עובדים מצומצם ,המועסק באמצעות הסכמי
העסקה פרטניים ,בעיקר בתפקידי שיווק ותיווך שטחים להשכרה או דירות מגורים ,לפי
העניין .הוצאות החברה והחברות בהחזקתה בגין העובדים המועסקים על ידיהן אינן
מהותיות.
 7.11.6סילברסטין ניהול תעניק לחברה שירותי ניהול במסגרת הסכם הניהול המתואר בסעיף
] [9.2.3לתשקיף.
 7.11.7לחברה אין תלות באיש מפתח .לסילברסטין ניהול שדרת ניהול וצוות גדול ומנוסה ,אשר יש
בידו לנווט את החברה בהתאם ליעדיה ולצרכיה .כמו כן ,בידיה היכולת לצרף לשורותיה
מנהלים חיצוניים בכירים נוספים לטובת החברה.
 7.11.8לנושאי משרה מסוימים בחברה ,שהינם גם עובדים של סילברסטין ניהול ו/או קרובים של
בעל השליטה ,זכויות בחלק מהנכסים ו/או זכויות לקבלת חלק מסוים מהרווחים הנובעים
מנכסים מסוימים שבבעלות החברה ,כמפורט בסעיף  7.23.2להלן.
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7.12הון חוזר

נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על
ההתחייבויות השוטפות

הסכום שנכלל בדוחות
הכספיים )אלפי דולר(
106,454
69,088
37,366

התאמות )לתקופה של שנים
עשר חודשים( )אלפי דולר(
-

סך הכל )אלפי דולר(
106,454
69,088
37,366

 7.13השקעות בחברות כלולות
להלן הרכב השקעות החברה בחברות כלולות )אלפי דולר(:
שם החברה

120 Wall Holdings, LLC
120 Broadway Acquisition JV, LLC
the Americas
Holdings, LLC
סה"כ

of

Avenue

1177

פרטים נוספים
בסעיפים

יתרת השקעה
ליום
31.12.2017
)באלפי דולר(
94,253
255,481

7.7.8.1
7.7.8.2

19,877

7.7.8.3

369,611

7.14מימון
 7.14.1כללי
החברה מממנת את פעילותה באמצעות הון עצמי ובאמצעות אשראים מתאגידים בנקאיים
ומוסדות פיננסיים.
חברות הנכס וחברות אחרות המוחזקות )במישרין או בעקיפין( על-ידי החברה )להלן בסעיף
זה :״הלווה״ או "הלווים" ,לפי העניין( ,נוהגות ליטול מימון ייעודי לכל נכס מתאגיד בנקאי
או תאגיד פיננסי אחר )להלן :״המלווה״( ,כאשר לרוב ,ההלוואה כאמור הינה ללא זכות
חזרה לחברה הלווה ) ,(non-recourseלמעט במקרים מסוימים הקבועים בהסכמי ההלוואה
אשר בהתקיימם יש זכות חזרה לחברה ו/או לבעל השליטה בחברה בגין ערבויות עם שיפוי
שהועמדו למלווה .כל הלוואה כאמור מובטחת בדרך כלל ,בין היתר ,בשעבוד זכויות הלווה
בנכס )ובכלל זה ,המקרקעין ,הנכס ,שיפורים בנכס וכיו״ב( ,ובתקבולים הנובעים ממנו.
לעיתים הלוואות מובטחות בערבויות שונות כמפורט בסעיף  7.14.2להלן.
ההלוואות הינן לתקופות קבועות באורכים שונים ובחלק מההסכמים ללווה יש אופציה
להארכה לתקופות נוספות ,בדרך כלל ,עד שנתיים  -שלוש שנים נוספות .חלק מההלוואות
נושאות ריבית קבועה וחלקן משתנה .כמו כן ,חלק מההלוואות הינן הלוואות ״בלון״ וחלקן
כוללות רכיב של אמורטיזציה.
במרבית הסכמי ההלוואה מתחייבת הלווה לעמוד בתנאים מסוימים ,ובכלל זה ,איסור על
שימוש בנכס למטרות שונות מהקבוע בהסכם ההלוואה ,איסור על ביצוע עסקאות
מסוימות ,לרבות העברה ו/או שעבוד של הזכויות בנכס ללא קבלת הסכמת הגורם המלווה,
ניהול השכירויות בנכס במהלך העסקים הרגיל ,התחייבויות ליחסים פיננסיים שונים
וכיו״ב.
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לפרטים אודות הסכמי ההלוואה העיקריים בהם התקשרו הלווים ,ראו סעיפים ,7.7.7.6
 7.8.7.5 ,7.8.6.6לעיל וסעיף  7.14.7להלן.
עובר למועד פרסום התשקיף ,הנהלת החברה קבלה את הסכמתם של הגופים המממנים,
שנדרשת הסכמתם מראש ובכתב להעברת הזכויות המועברות לחברה] .טרם בוצע[
 7.14.2ערבויות
 7.14.2.1במסגרת הסכמי המימון הקיימים ,כמפורט בסעיף  7.14.1לעיל ,העמידו בעל השליטה ו/או
הלוות ,ללא תמורה כספית ,ערבויות ו/או התחייבויות מסוגים שונים) 73להלן" :הערבויות"(
לטובת הגופים המלווים כמפורט להלן:
 7.14.2.1.1ערבות מסוג ") "Bad Boyהידועה גם בשם ערבות (Carve-Out
ערבות לשיפוי ,להחזר הוצאות ,תשלומים וכו' של המלווה בגין כל הפסד ו/או נזק ו/או
התחייבות ו/או הוצאות ,תשלומים וכו' של המלווה כתוצאה מרשימה סגורה של
מקרים .בין מקרים אלה ,ניתן בדרך כלל למנות :מצג שווא מכוון ,הפרה מודעת
) ,(willful misconductאו הונאה של הלווה או הערבים או החבר המנהל בלווה;
שימוש לא ראוי ו/או שלא בהתאם להסכם המימון בתקבולים שנתקבלו בקשר עם
הנכס ,לרבות בתקבולי ביטוח או בדמי שכירות ,בזמן שהלווה בהפרה של הסכמי
המימון; אי תשלום מיסים ,כמפורט בערבות; הפרת מצגים והתחייבויות הנוגעים
לאיכות סביבה ו/או חומרים מסוכנים; ביצוע העברה ,המחאה שעבוד וכיו"ב של
הזכויות בנכס או בתאגידים המחזיקים אותו ,בניגוד להוראות הסכם המימון; הפרת
המצגים או התחייבות הנוגעים בעיקרם להיות הלווה ישות ייעודית שכל מטרתה
להחזיק בנכס ולא לעסוק בעיסוק אחר ,והמחילים עליה הוראות שונות; ובנוגע
להלוואות הקשורות ל ) 7 World Trade Center -כמפורט בסעיף  7.7.7.6לעיל( ,שינוי
או ביטול של הסכם החכירה עם  Port Authorityללא קבלת הסכמת המלווה מראש.
הערבות הינה מוחלטת ובלתי חוזרת והיא תקפה ממועד הענקתה ,לפחות עד לפירעון
מלוא התחייבויות הלווה על פי הסכם ההלוואה )למעט בנסיבות הקבועות בהסכם
הנוגעות להעברת הבעלות בלווה או הנכס(.
כמו כן ,בחלק מהערבויות התחייבו הערבים בהתחייבויות נוספות דוגמת) :א( לא
לקבל תשלומים בגין חובות של הלווה לערב עד לפירעון החוב למלווה; )ב( התחייבות
לעמידה )של הערב( באמות מידה פיננסיות כגון שמירה על שווי נקי והון נזיל ברף
שנקבע; )ג( ויתור על זכות סוברוגציה )תחלוף( כלפי הלווה בגין סכומים ששילמו מכוח
הערבות ,כל זמן שההלוואה הרלוונטית לא נפרעה במלואה; )ד( התחייבות לתשלום
מלוא חובו של הלווה במקרה של התחלת הליכי פשיטת רגל של הלווה או הערב,
העברה אסורה של השליטה בלווה ,אבדן זכות החכירה בקשר לקרקע עליה נמצא
הנכס או במקרה של שינוי בתנאי החכירה ללא הסכמת המלווה; )ה( התחייבות לשיפוי
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בקשר עם הסכמי המימון השונים ,ניתנו שילובים שונים של התחייבויות כאמור.
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המלווה במקרה של הפרת הערבות; )ו( לספק דוחות ומידע פיננסי ,כמפורט בכתב
הערבות; )ז( להכפיף את חובות הלווה כלפיה לחובותיה כלפי המממנים;
יצוין כי נכון ליום  31בדצמבר  ,2017למיטב ידיעת החברה ,הערבים עמדו
בהתחייבויות הפיננסיות הקבועות בערבויות כאמור )ככל שנקבעו( .במקרה שבו יגיע
לידי החברה מידע לפיו מי מהערבים האמורים אינו עומד בהתחייבויות הפיננסית
כאמור ,אזי מבלי לגרוע מחובות הדיווח הקיימות על החברה לפי הדין ,החברה תציין
זאת במסגרת הדוח הרבעוני או השנתי העוקב למועד כאמור.
 7.14.2.1.2התחייבויות הנוגעות לרגולציה סביבתית
התחייבויות של הלווה ,ולעיתים – של בעל השליטה ,לקיום של הרגולציה הסביבתית
)לרבות בקשר עם הגנה על הסביבה ,חומרים מסוכנים ,זיהום וניקיון( )להלן" :רגולציה
סביבתית"( הנוגעת לנכסים המגבים את ההלוואה ,לביצוע תכניות מסוימות בקשר עם
חומרים מסוכנים ולריפוי של הפרות ,מתן מצגים בקשר לרגולציה סביבתית הנוגעת
לנכסים המגבים ו/או התחייבות לשיפוי המלווה ו/או מי מטעמו עקב הפסד הנובע
מהפרה הנוגעת לרגולציה סביבתית בקשר עם הנכסים המגבים )להלן" :החבות
לשיפוי"( .החבות לשיפוי נוגעת לאירועי שיפוי מסוימים )כגון הפרה של רגולציה
סביבתית ,שימוש בחומרים מסוכנים ,אי נכונות מצגים המנויים בהסכמי המימון
בקשר עם רגולציה סביבתית ,אי תיקון הפרות וכו'( ,הקבועים בערבות ,ובכפוף
לסייגים הקבועים בה.
 7.14.2.1.3ערבויות פיננסית
בעל השליטה העמיד ערבויות להבטחת פירעון ההלוואות )קרן וריבית( שהועמדו ל-
 Silverstein MB LLCכמפורט בטבלה בסעיף  7.14.7להלן .במסגרת ערבויות אלה,
הכפיף הערב חובות של הלווה כלפיו לחובותיו כלפי המלווים ,התחייב באמות מידה
פיננסיות )כגון שמירה על שווי נקי והון נזיל ברף שנקבע( ביחד עם הלווה ,והתחייב
שלא ליטול חוב נוסף )כלווה או כערב( מעל לרף שנקבע ,ללא קבלת אישור המלווה.
יצוין כי נכון ליום  31בדצמבר  ,2017למיטב ידיעת החברה ,הערב עמד בהתחייבויות
הפיננסיות הקבועות בערבויות כאמור .במקרה שבו יגיע לידי החברה מידע לפיו הערב
האמור אינו עומד בהתחייבויות הפיננסית כאמור ,אזי מבלי לגרוע מחובות הדיווח
הקיימות על החברה לפי הדין ,החברה תציין זאת במסגרת הדוח הרבעוני או השנתי
העוקב למועד כאמור.
לפרטים בקשר עם חובות השיפוי של החברה וחברות הנכס בקשר עם הערבויות כאמור ,ראו
סעיף ] [9.2.2להלן.
 7.14.3שעבודים להבטחת המימון
יתרת ההתחייבויות המובטחות בשעבודים ,ליום  31בדצמבר  2017וליום  31בדצמבר ,2016
מסתכמת לסך של כ 1,415,306 -אלפי דולר וסך של כ 1,375,281 -אלפי דולר ,בהתאמה.
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 7.14.4אשראי בריבית משתנה
בסיס השינוי

ליבור חודש אחד
SIFMA

שיעור התוספת
למנגנון השינוי
0.02%
)(0.73%

סכום האשראי ליום
) 31.12.2017אלפי
דולר(
212,887
437,885

טווח הריבית ליום
31.12.2017
1.57%
1.76%

טווח הריבית ליום
] 14בפברואר[24
באפריל ) 2018סמוך
למועד התשקיף(
1. 599%
1.0381%

 7.14.5דירוג אגרות החוב )סדרה א'(
בחודש ]אפריל[ביום  22באפריל  2018הודיעה ]__[מעלות סטנדרט אנד פורס בע"מ על מתן
דירוג ]__[ ilAA-לחברה ועל דירוג  ilAAלאגרות החוב )סדרה א'( של החברה בסך של עד
]__[ 700מיליון ש״ח ע.נ .של החברה ...לפרטים נוספים בדבר הדירוג האמור והשיקולים
במתן הדירוג ,ראו סעיף ] [2.11ונספח ב׳ לתשקיף.
 7.14.6גיוס נוסף
להערכת החברה ,לא יידרש גיוס ממקורות נוספים על תמורת ההנפקה לצורך מילוי יעדי
ההנפקה או לכיסוי תפעול עסקיה השוטפים של החברה.
 7.14.7הסכמי הלוואה מהותיים
בנוסף להסכמי ההלוואה העיקריים המתוארים בסעיפים  7.8.7.5 ,7.8.6.6 ,7.7.7.6לעיל ,להלן
פרטים עיקריים אודות הסכמי הלוואה מהותיים נוספים שהינם בתוקף נכון למועד התשקיף:
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שם הנכס
והתאגיד הלווה

המלווה

מועד
העמדת
ההלוואה

סכום הקרן
המקורי; וה
יתרה ליום
] 2022באפריל
201 [2018
)דולר(

מועד
פירעון
ההלוואה

תנאי
ריבית
ואופן
תשלום
הריבית

אמות מידה
פיננסיות

עילות לפירעון
מיידיcross ,
 default,ותנאים
מהותיים נוספים

תניית שינוי
שליטה

שעבודים ,ערבויות
ובטחונות

520 west 41st
Street
הלווה:
Silverstein
MB
LLC
)להלן" :הלווה
ו-
הבכיר"
"ההלוואה
העיקרית"(

Deutsche
Bank AG
New York
Branch

9.2.2018

;148,066,724
]__[

בתשלום
אחד ביום
8.2.2021

ריבית
שנתית
ליבור2% +
המשולמת
אחת
לחודש.

יחס הLTV -
)יחס חוב אל
שווי
מול
הנכס( של שתי
ההלוואות,
ביחד ,לא יעלה
על ;60%
השווי הנקי של
הלווה והערב
)כהגדרתו
להלן( ,ביחד,
לא יפחת מ-
מיליון
500
דולר;
שווי הנכסים
הנזילים של
הלווה והערב,
לא
ביחד,
יפחת מ35 -
מיליון דולר.

צולבת-
הפרה
הפרת הסכם זה
תהווה הפרה גם של
הלוואת
הסכם
המזנין;
הלווה רשאית לבצע
מוקדם
פירעון
לאחר פירעון מלוא
הלוואת המזנין.
לפירעון
עילות
מיידי-
סטנדרטיות;
הבעלות
זכויות
בלווה ,לא יומחו או
ללא
ישועבדו
הסכמת המלווה;
שכירות
הסכמי
הממושכן
בנכס
להלן(
)כהגדרתו
יאושרו על ידי
המלווה;
מוגבלת
הלווה
לקחת
ביכולתה
חוב נוסף או לבצע
חלוקה אם יהיה
בכך כדי להכניס
ההלוואה
את
של
להגדרה
"הלוואה
בתנודתיות גבוהה".

לא תבוצע העברה
או
)במישרין
של
בעקיפין(
בעלות
זכויות
בלווה ,של הנכס
הממושכן או של
כל בטוחה אחרת,
הסכמת
ללא
מראש
המלווה
העברות
ולמעט
מותרות.
העברות מותרות,
כוללות בין היתר,
העברה שלאחריה
בעל השליטה או
או
קרוביו
תאגידים
בשליטתם,
מחזיקים לפחות
מהזכויות
25%
)בעקיפין( בלווה.

בדרגה
משכנתא
ראשונה על הקרקע
הלווה
שבבעלות
"הנכס
)להלן:
הממושכן"(;
ערבות אישית של
בעל השליטה )להלן:
"ערבות אישית" ו-
"הערב"( )ראו סעיף
 7.14.2.1.1לעיל(;
ערבות של הלווה
הנוגעת
והערב
לרגולציה סביבתית
סעיף
)ראו
 7.14.2.1.2לעיל(;
הלווה תשפה את
בגין
המלווה
מס
תשלומי
תאלץ
שהמלווה
לשאת בהם בקשר
עם ההלוואה וכן
בגין כל חבות אחרת
בה תישא המלווה
בקשר עם מיסוי
כאמור.

Non
Recourse

למעט

כן,
בהתאם
לערבות
האישית
המתוארת
בטבלה זאת.
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520 west 41st
Street
הלווה:
Silverstein
MB Mezz 1
LLC74
)להלן" :הלוואת
המזנין"(

74

Deutsche
Bank AG
New York
Branch
)"המלווה
הבכיר"(

9.2.2018

51,933,276

בתשלום
אחד ביום
8.2.2021

ריבית
שנתית
ליבור2% +
המשולמת
אחת
לחודש

 Silverstein MB Mezz 1, LLCהיא חברת האם של Silverstein MB, LLC

יחס הLTV -
)יחס חוב אל
שווי
מול
הנכס( של שתי
ההלוואות,
ביחד ,לא יעלה
על ;60%
השווי הנקי של
הלווה הבכיר
והערב ,ביחד,
לא יפחת מ-
מיליון
500
דולר;
שווי הנכסים
הנזילים של
הלווה הבכיר
והערב ,ביחד,
לא יפחת מ35 -
מיליון דולר.

צולבת-
הפרה
הפרת הסכם זה
תהווה הפרה גם של
ההלוואה
הסכם
העיקרית;
הלווה רשאית לבצע
פירעון מוקדם.
לפירעון
עילות
מיידי-
סטנדרטיות;
הבעלות
זכויות
בלווה ,לא יומחו או
ללא
ישועבדו
הסכמת המלווה;
שכירות
הסכמי
הממושכן
בנכס
להלן(
)כהגדרתו
יאושרו על ידי
המלווה;
מוגבלת
הלווה
לקחת
ביכולתה
חוב נוסף או לבצע
חלוקה אם יהיה
בכך כדי להכניס
ההלוואה
את
של
להגדרה
"הלוואה
בתנודתיות גבוהה".

לא תבוצע העברה
או
)במישרין
של
בעקיפין(
בעלות
זכויות
בלווה ,של הנכס
הממושכן או של
כל בטוחה אחרת,
הסכמת
ללא
מראש
המלווה
העברות
ולמעט
מותרות.
העברות מותרות,
כוללות בין היתר,
העברה שלאחריה
בעל השליטה או
או
קרוביו
תאגידים
בשליטתם,
מחזיקים לפחות
מהזכויות
25%
)בעקיפין( בלווה.

בדרגה
שעבוד
ראשונה על כל
הזכויות של הלווה
בלווה הבכיר;
ערבות אישית הערב
סעיף
)ראו
 7.14.2.1.1לעיל(;
ערבות של הלווה
הנוגעת
והערב
לרגולציה סביבתית
סעיף
)ראו
 7.14.2.1.2לעיל(;
הלווה תשפה את
בגין
המלווה
מס
תשלומי
תאלץ
שהמלווה
לשאת בהם בקשר
עם ההלוואה וכן
בגין כל חבות אחרת
בה תישא המלווה
בקשר עם מיסוי
כאמור.

למעט

כן,
בהתאם
לערבות
האישית
המתוארת
לעיל.
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7.15מיסוי
 7.15.1מיסוי נדל"ן
בעיר ניו יורק ,שיעורי מיסי הנדל"ן השנתיים המשולמים בגין החזקה בנדל"ן ,נקבעים על
ידי מועצת העיר ניו יורק ובאמצעות הערכות שווי ) (assessmentsועל פיהם נקבעת החבות
השנתית במס של הבעלים בנכס .מחלקת הכלכלה של עיריית ניו יורק מפרסמת הערכת שווי
טנטטיבית של הנכס כל שנה והערכות סופיות בכל חודש ינואר לפני התחלת כל שנת מס,
המתחילה בראשון ליולי .ספרי הערכות השווי הטנטטיביות של העיר ניו יורק פתוחים לעיון
הציבור בכל שנה .הבעלים רשאי להגיש בקשה לתיקון הערכת שווי .לא קיימים אירועים
מיוחדים המהווים עילה לביצוע הערכת שווי מחודשת לצרכי מס.
יצוין ,כי על פי רוב ,הסכמי השכירות המשרדיים של החברה כוללים מנגנונים של השתתפות
השוכרים בתשלום )לפי חלקם היחסי בשטח המושכר( בסכום שבו גדל המס העירוני בכל
שנה החל משנת איכלוס הנכס על ידי השוכר )או בשנה שלאחר מכן(.
 7.15.2מיסוי החברה והתאגידים המוחזקים על ידה
החברה הינה חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים .החברה אינה חייבת במס באיי
הבתולה הבריטיים .על פי דיני המס הפדראלי והמדינתי של ארה"ב ,החברה הינה חברה
שקופה ) ,(disregarded entityדהיינו :החברה אינה נישומה לצרכי מס הכנסה ובמקום
חבות המס הינה של המחזיקים בה .יובהר ,כי ככל שהמחזיקים בחברה לא ישלמו את חבות
המס הנובעת מהכנסת החברה ו/או מכל חבות מס אחרת שלהם ,בדרך כלל לא תהא לרשות
המסים האמריקאית ,זכות חזרה ישירה לנכסי החברה ).(Recourse
על פי דיני מס ההכנסה הפדראליים והמדינתיים של ארה"ב ,התאגידים בהם מחזיקה
החברה ,גם הם גופים שקופים ) ,(pass through entitiesדהיינו :אין להם בדרך כלל חבות
במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם בעוד שלמחזיקים בהם יש חבות כאמור .לחברה
ולחברות המוחזקות חבות במיסוי נדל"ן בארה"ב.
בעל השליטה בחברה והחברה ,התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב )סדרה א'(
במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים ,החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה לא יבחרו
להיחשב כחברות ) (corporationsלצורכי מס פדראלי אמריקאי ,אלא ימשיכו להיחשב
כשקופים לצרכי מס פדראלי אמריקאי .יצוין ,כי גם אם החברה תהפוך כפופה למס הכנסה
פדראלי אמריקאי במועד כלשהו ומסיבה כלשהי ,אזי חבות מס ההכנסה הפדראלי בגין
החברה עד לאותו מועד תוטל על מי שהחזיקו בחברה בתקופה שקדמה לאותו מועד ,ולא על
החברה עצמה.
החברה אינה נמצאת במחלוקת עם רשויות המס האמריקאיות ,לגבי שווים של נכסים ולא
קיימים נכסים לגביהם ידוע לחברה על עלייה משמעותית בגובה מסי הנדל"ן שטרם באה
לידי ביטוי.
7.16הסכמים מהותיים
 7.16.1לפרטים בדבר הסכמי שותפות ראו סעיף  7.1.7לעיל.
 7.16.2לפרטים בדבר הסכמי מימון מהותיים ראו סעיפים  7.8.7.5 ,7.8.6.6 ,7.7.7.6ו 7.14.7 -לעיל.
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 7.16.3לפרטים אודות הסכם השכירות עם שוכר עיקרי ב 7 World Trade Center -ראו סעיף
 7.7.7.4לעיל.
 7.16.4לפרטים בדבר התחייבויות שיפוי של החברה בגין ערבויות ,ראו סעיף ] [9.2.2להלן.
 7.16.5הסכם חכירה 7 World Trade Center
הקרקע עליה ממוקם  7 World Trade Centerהנה בשטח של כ 58,256 -ר"ר .הקרקע
והבניין ,הנם בבעלות  Port Authority .Port Authorityמחכירה לחברת הנכס הרלוונטית
)להלן" :החוכר"( את  42הקומות ברות ההשכרה המסחרית שב7 World Trade Center -

75

)להלן" :הנכס"( ,על פי הסכם חכירה )להלן" :הסכם החכירה"( ,אשר להלן יובאו התנאים
העיקריים בו:
 7.16.5.1תקופת ההסכם :המועד המקורי לפקיעת הסכם החכירה הוא יום  31בדצמבר  .2026לחוכר
שלוש אופציות להאריך את הסכם החכירה ב 20 -שנים )בכל פעם( ,עד ליום  31בדצמבר
 .2086בשנת  2006נמסרה ל Port Authority -הודעה לפיה כל עוד  Port Authorityאינה
בהפרה של הסכם החכירה ,מסכים החוכר לממש את זכותו לחדש את הסכם החכירה
לתקופת הארכה נוספת בת  20שנים ,עד ליום  31בדצמבר .2046
 7.16.5.2דמי החכירה ותשלומים נוספים :דמי השכירות השנתיים הבסיסיים )להלן" :דמי הבסיס"(
הנם בסכום השווה לגדול מבין 150,000 (1) :דולר; או ) 6.75 (2דולר לכל ר"ר מאוכלס,
שישולמו בתשלומים חודשים שווים מראש ביום הראשון לכל חודש קלנדרי .סכום
התשלומים החודשיים יהיה הגבוה מבין 12,500 (1) :דולר; או ) 0.5625 (2דולר מוכפל
בסה"כ השטח )בר"ר( המאוכלס או שנעשה בו שימוש ,על ידי שוכרים ,מורשי שימוש
וצדדים שלישיים ,אשר בהתאם להסכם עם הלווה ,מאכלסים או עושים שימוש בשטחי
המבנה או מספקים שירותים או מוכרים סחורה במבנה או מתוך המבנה ,במשך אותו
חודש .בנוסף ,החוכר משלם  40%מתזרים המזומנים העודף )בדרך כלל ההפרש בין הכנסות
ברוטו ובין הוצאות ברוטו ,מעל לסכום מסוים הקבוע בהסכם( .בתקופות האופציה דמי
השכירות יקבעו לפי שווי שוק ,בהתאם למנגנון המפורט בהסכם החכירה .החוכר משלם ל-
 Port Authorityתשלומים חלף מיסים עירוניים )להלן" :פטור המס"( ,הכפופים להתאמות
בהתאם לשינויים בשיעורי המס העירוניים )כאשר חלק מסכומים אלה כלולים בדמי
הבסיס( .הסכם החכירה קובע מנגנון להתאמת התשלומים שעל החוכר לשלם לPort -
 Authorityבמידה ויפקע פטור המס.
 7.16.5.3הפרות וסעדים :הסכם החכירה מונה אירועים שיחשבו להפרות בידי החוכר במידה ולא
יתוקנו בתקופות הריפוי הקבועות בהסכם )ככל שקיימות( ,בהם :איחור בתשלום ,כניסת
החוכר להליכי חדלות פירעון ,ביצוע דיספוזיציה בהסכם החכירה בניגוד להוראות ההסכם,
מיזוג או רה-ארגון של החוכר )למעט במקרה שבו הישות השורדת במצב פיננסי טוב לפחות
כמו של החוכר( ,נטישה וולונטרית של הנכס או בהוראת רשות שלטונית באשמתו של
75

חלקו התחתון של המגדל ,שמעליו יושבות  42הקומות האמורות ,מהווה תת-תחנת חשמל המוחכרת בנפרד לצד שלישי
שאינו קשור לחברה .בין החוכר לחוכר תת-תחנת החשמל הסכם זיקת הנאה הדדית המסדיר את היחסים ביניהם בקשר עם
.7 World Trade Center
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החוכר ,הפרה של התחייבות אחרת של החוכר על פי הסכם החכירה .בקרות אירוע הפרה
כאמור ,תוכל  Port Authorityלסיים את הסכם החכירה בהודעה מוקדמת של  20ימים
ולהיכנס מחדש לנכס .במקרה של סיום ההסכם כאמור ,החוכר יהיה חייב בסעדים כלפי
 ,Port Authorityובהם :תשלום סך ההתחייבויות הכספיות הבלתי ממומשות שהיו
מתגבשות במשך תקופת ההסכם )אלמלא סיומו( ,תשלום הוצאות בהן נשאה

Port

 Authorityבקשר עם) :א( סיום ההסכם; )ב( תפיסת הנכס והשכרתו מחדש; )ג( תשלום
עלויות השיקום של הנכס ,כפי שיקבע על ידי  ,Port Authorityככל שהחוכר לא יעשה כן.
 7.16.5.4דיספוזיציות ושעבודים :ככלל ,החוכר מנוע מלהמחות ,להעביר או להשכיר בשכירות משנה
את הנכס ,ללא קבלת הסכמת ) Port Authorityאך זו לא תוכל לסרב להמחאה לגורם אשר
יעמוד בתנאים המנויים בהסכם החכירה( .החוכר רשאי למשכן את זכויותיו בהסכם
החכירה עד לתקרת סכום הקבועה בהסכם החכירה ובתנאים הקבועים בו )לרבות לעניין
מימושה ולעניין מימון מחדש( .ההסכם מעניק לבעלי המשכנתא לרפא כל הפרה של הסכם
החכירה על ידי החוכר.
יצוין ,כי על פי הסכם החכירה ,העברת הזכויות על פי התשקיף ,אינה טעונה הסכמת Port
.Authority
 7.16.5.5השכרת הנכס בידי החוכר :זכותו של החוכר להתקשר בהסכמי שכירות בקשר לנכס כפופה
לאישור  ,Port Authorityוהסכם החכירה מגדיר תנאים שיש לכלול בהסכמי השכירות
האמורים )שעיקרם הכפפתם להסכם החכירה(.
 7.16.5.6הוראות נוספות :החוכר יקיים ביטוחים כנדרש בהסכם החכירה וישפה את

Port

 Authorityבנסיבות מקובלות )שעיקרן תביעות צד ג' נגד ,Port Authorityשנובעות מהפרת
הסכם החכירה על ידי החוכר ,ומכל מעשה או מחדל של החוכר בנכס(.
 7.16.6לפרטים בדבר הסכם שירותי ניהול אדמיניסטרטיבי בו התקשרה החברה ,ראו סעיף .7.1.4
 7.16.7לפרטים בדבר הסכם העברת הזכויות המועברות ,ראו סעיף  9.2.1להלן.
 7.17הסכמי שיתוף פעולה
לפרטים ראו סעיף  7.1.7לעיל.
. 7.18הליכים משפטיים
לפרטים בדבר הליכים משפטיים ,ראו ביאור  16לדוחות הכספיים.
7.19יעדים ואסטרטגיה עסקית של התאגיד וצפי להתפתחות בשנה הקרובה
בכוונת החברה להמשיך ולפעול בתחומי הפעילות כפי שהם מתוארים בתשקיף זה ,לנהל ולתפעל את
מערך הנכסים שבבעלותה .כמו כן ,בכוונת החברה להמשיך להתרחב ולהגדיל את מצבת הנכסים
שלה ,בין אם ברכישות הזדמנותיות של נכסים מניבים למגורים ו/או משרדים בעיר ניו יורק ,בין אם
בדרך של פיתוח יחידות דיור למכירה על הקרקע שבבעלותה ובין אם בדרך של הגדלה פוטנציאלית
של שיעורי ההחזקה של החברה בנכסים המוחזקים על ידה ובין אם על ידי העמדת הלוואות ליזמי
נדל"ן .האסטרטגיה העיקרית של פעילות החברה בתחום הפעילות הינה ניצול הזדמנויות עסקיות,
על בסיס ניסיונה וקשריה ,ובכלל זה ,איתור נכסים המוערכים בחסר או שאינם מנוצלים במידה
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מספקת ,נכסים הממוקמים באזורים הצפויים להגדיל את ערכם וכן פיתוח ,שיתוף פעולה אסטרטגי
והשקעות בעלות נזילות גבוהה והחלטות השקעה מהירות וניצול הזדמנויות השקעה.
7.20אירועים לאחר תאריך הדוח
לפרטים בדבר אירועים לאחר תאריך הדוחות הכספיים ,ראו ביאור  17לדוחות הכספיים.
 7.21ביטוח
 7.21.1נכסי החברה מבוטחים כנגד כל הסיכונים המקובלים ,לרבות ביטוח מבנה ,ביטוח כנגד
תביעות מפגיעות גוף ונזק לנכס של צד ג' ,ביטוח בניה המבטח את הנכס בזמן שיפוצים
והשבחת המבנה וכן ביטוח נגד נזקי טבע כמו שיטפונות ,רעידות אדמה וסופות.
נכסי החברה מבוטחים במסגרת שלוש תכניות שונות ,כמפורט להלן ,אשר נקראות בדרך
כלל "תכניות ביטוח משותפות" או "תכניות שמיכה" .הכיסוי הביטוחי של נכסי החברה
מתבסס על ערכי כינון.
להערכת הנהלת החברה ,פוליסות הביטוח מבטחות את פעילות החברה באופן נאות
התואם את צרכי הקבוצה ,דרישות המוסדות המממנים את נכסי החברה ו/או חיוביה על-
פי כל הסכם אחר.
למועד התשקיף ,תקרות סכומי הכיסוי הביטוחי לנכסי החברה בגין הבאים הוא כמפורט
להלן:
ביטוח מבנה:
529 Fifth Avenue
•

כל הסיכונים ,שיטפונות ,רעידות אדמה וסופות 276,510,550 :דולר למקרה.

1177 Avenue of the Americas, 120 Broadway
•

כל הסיכונים ,שיטפונות ,רעידות אדמה וסופות 1,050,000,000 :דולר למקרה.

520 West 41 Street
•

אין ביטוח מבנה.

יתרת הנכסים:
•

כל הסיכונים ,רעידות אדמה וסופות 3,850,000,000 :דולר למקרה.

•

שיטפונות:
-7 World Trade Center, River Place, 120 Wall Street o
 100,000,000דולר במצטבר.
 oיתר הנכסים – נכלל בסכום המפורט לעיל ) 3,850,000,000דולר(.

בנוסף ,לקבוצת סילברסטין ביטוח איכות סביבה בסך של  75,000,000דולר למקרה ובמצטבר
לתקופת ביטוח.
 7.21.2לפרטים נוספים ראו סעיף ]סעיפים  3[9.2.8.1ו 9.2.8.4 -ולפרטים בדבר ביטוח דירקטורים
ונושאי משרה בחברה ראו סעיף ] [9.3.2להלן.
 7.21.3ביטוח זכות הבעלות בנדל"ן )(Title Insurance
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פוליסת ביטוח מסוג ) Title Insuranceלהלן" :ביטוח זכות הבעלות"( הינה פוליסת ביטוח
המיוחסת לנכס מסוים ומקנה למבוטח ,אשר מגיש תביעה בתום לב העומדת בתנאי
הפוליסה ,כיסוי עד גובה הסכום הנקוב בפוליסה ,שהינו ,דרך כלל ,מחיר הרכישה של הנכס,
בכל מקרה של הפסד או נזק שייגרם עקב פגם ,אשר מקורו עובר למועד הוצאת הפוליסה
) ,(Owner's Policyבזכות הבעלות שרכש המבוטח בנכס או עקב חוסר יכולת המבוטח
להעביר מבחינה משפטית את זכות בעלותו לצד שלישי.
הפגמים כאמור כוללים גם תביעות נגד המבוטח שעילתן בכך שנכון למועד הרכישה
) (Closingלא שולמו על-ידי המוכר כל התשלומים אותם הוא חייב בגין מכירת הנכס ,לרבות
כל המיסים החלים על הנכס ,שיש באי תשלומם משום יצירת זכות בנכס ) .(Lienכל פוליסה
כוללת גם התחייבות של חברת הביטוח לשפות את המבוטח בסכום הוצאותיו המשפטיות
שהוצאו כחלק מהגנה על זכות בעלותו בנכס ,והכל כפוף לכך שהתביעה הוגשה על יסוד עילה
מוצדקת ובהתאם לתנאי הפוליסה.
ביטוח זכות הבעלות נרכש גם במקרים מסוימים לטובת מלווה המשכנתא על הנכס ) Loan
 .(Policyבמקרה כאמור ,הסכום הנקוב בפוליסה הינו סכום ההלוואה ובעל הפוליסה הוא
המלווה .פוליסה כאמור מעניקה כיסוי למלווה במקרים כמפורט בסעיף זה ובמקרים בהם
מתברר כי קיימות משכנתאות עדיפות או שעבודים אחרים על הנכס עליהם לא ידע המלווה.
במקרה של פיצוי על-פי הפוליסה ,הסכום לו יהיה זכאי המלווה יהיה סכום ההלוואה כפי
שיהיה באותו מועד )קרן וריבית( או שווי השוק של הנכס המובטח ,לפי הנמוך ,כך שפוליסת
הביטוח מסוג  Owner's Policyמטיבה עם בעל הנכס אשר הנכס משועבד בגינו.
הסיכון אותו בא הביטוח לכסות הינו של "פגמים נסתרים" בבעלות בנכס שאינם ניתנים
לגילוי בבדיקה של המרשמים הפתוחים לציבור ,כגון מרמה ,התחזות ,פגם בחוליה מוקדמת
בשרשרת הבעלות וטעויות במרשם.
ביטוח זכות הבעלות אינו מבטיח שהנכס יישאר בידי המבוטח ,אך מקום בו הפגם הינו
מהסוג המכוסה על-ידי הפוליסה יהיה המבוטח זכאי לפיצוי עד גובה הסכום המקסימאלי
הנקוב בפוליסה או סכום ההלוואה .פרמיית הביטוח משולמת בתשלום חד פעמי אשר כנגדו
מוצאת הפוליסה .ככלל ,במקרים בהם הנכס מבוטח הן בפוליסת ביטוח מסוג Owner's
 Policyוהן בפוליסת ביטוח מסוג  ,Loan Policyהפיצוי אותו יקבל המבוטח ,שאינו המלווה
)שהפיצוי שיקבל יהא סכום ההלוואה או שווי שוק ,לפי הנמוך( ,הינו בגובה נזקו ,קרי ,ההון
שהשקיע ברכישת הנכס.
עובר להוצאת פוליסת הביטוח עורכת חברת הביטוח בדיקה של הנכס והחוקים החלים עליו
ולפוליסה מצורפת רשימת חריגים לכיסוי שמקנה הביטוח ,בה נכלל פירוט של משכנתאות
הרובצות על הנכס ,שעבודים ,זכויות על-פי דין וזכויות נלוות לנכס .תביעה בעילה הנכללת
ברשימת החריגים הנ"ל אינה מכוסה בפוליסת הביטוח .חשיבות הרשימה הינה בהתראה על
קיומם של הפגמים כך שביכולת המבוטח להעריך את הסיכון קודם לרכישת הנכס.
פוליסות ביטוח זכות הבעלות כפופות להוראות החוקים של המדינה בה מצוי הנכס ,לפי
העניין ,המחייבים כיסוי מקרים מסוימים ומתירים רשימה מוגבלת של חריגים כלליים,
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כמפורט להלן ,בהם יהיה המבוטח פטור .הנוסח המקובל של ביטוח זכות הבעלות כולל
ארבעה חריגים מקובלים אשר בהתקיימם לא יזכה המבוטח לפיצוי למרות פגיעה בזכותו
בנכס ,כדלקמן:
)א( פגמים הקשורים ליישום הדין והתקנות החלים;
)ב( הפקעת הנכס על-ידי המדינה;
)ג( פגמים ,תביעות נוגדות וכל עניין אחר אשר (1) :המבוטח יצר אותם או הסכים להם או
קיבל אותם על עצמו; ) (2לא ניתן היה לגלותם בבדיקה ולכן לא היו ידועים לחברת הביטוח
אך היו ידועים למבוטח במועד הוצאת הפוליסה או קודם לכן ולא ניתן להם גילוי; ) (3לא
גרמו למבוטח נזק או הפסד; ) (4נוצרו עקב כך שהמבוטח הפר את התחייבותו לתשלום
התמורה עבור הנכס;
)ד( אי סחירות של הנכס ,כגון מקרה בו צד ג' אינו מעוניין לרכוש ,לשכור או להלוות כסף
כנגד הנכס.
הכיסוי של פוליסת ביטוח הבעלות מוקנה לרוכש הפוליסה בלבד.
למועד התשקיף ,חלק מנכסי החברה מבוטחים בפוליסת ביטוח זכות הבעלות ,.למעט הנכסים
 River Place ,7 World Trade Center ,120 Wall Streetו –  Silver Towersאשר נמצאים
בבעלות ובחזקת הקבוצה במשך שנים רבות ,ולכן הסיכון של הגשת תביעת בעלות בגין נכסים
אלו לא הצדיק ,לגישת הקבוצה ,רכישת פוליסת ביטוח בגין זכויות הבעלות בהם .נכון למועד
התשקיף ,לא הוגשה על ידי קבוצת סילברסטין כל תביעה במסגרת פוליסות הביטוח.
סכומי הכיסויים לפי ביטוח זכות הבעלות ,הינם כדלקמן:
 90,000,000 –120 Wall Streetדולר;  150,000,000 –120 Broadwayדולר; 1177
 166,808,451–Avenue of the Americasדולר;212,554,768 – 520 West 41st Street
דולר.
 7.22דיון בגורמי סיכון
להלן פירוט גורמי הסיכון החלים על תחומי פעילותה של החברה ,להערכת הנהלת החברה ,נכון
למועד התשקיף:
 7.22.1סיכוני מקרו
 7.22.1.1סיכוני ריבית – מרבית ההלוואות שנטלה החברה הינן בריבית קבועה .החברה חשופה,
לשינויים בשיעורי הריבית בארה"ב .עלייה בשיעורי הריבית האמורה עלולה להקטין את
יכולתה של החברה לממן מחדש את נכסיה בדרך של "מיחזור" הלוואות קיימות בריבית
דומה או קרובה לזו הקיימת.
 7.22.1.2האטה בכלכלה האמריקאית  -האטה בכלכלה האמריקאית יכולה להוביל לירידה
ביקושים למשרדים ודיור בהם החברה פעילה ,וכפועל יוצא מכך ,עלולה להוביל לירידה
בהכנסות .משבר אשראי עולמי וההאטה בכלכלה האמריקאית עלולים לגרום ,בין היתר,
גם להקטנת משאבי האשראי הזמינים וצמצום במקורות למימון פרויקטים ,קושי
במכירה של נכסים ,דמי שכירות נמוכים יותר וכן קושי במציאת שוכרים .החברה פועלת
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לשמור על נזילות הולמת ,לחתום על חוזים ארוכי טווח ולאתר הזדמנויות נדל"ן אשר
מתומחרות נמוך יחסית לשווי הפוטנציאל הגלום בהם.
 7.22.1.3זמינות ועלות אשראי – כיוון שהחברה נוטלת מימון בנקאי לצורך מימון פעילותה,
לשינויים בעלות המימון ובזמינות המימון והחוב ברמת המקרו השפעה על עסקי החברה
ורווחיותה .הקשחת מדיניות הבנקים בארה"ב במתן אשראי עלולה לגרום להאטה
כלכלית במשק בכלל ובענף הנדל"ן בפרט ,אשר עלולים לגרום בין היתר לקושי רב יותר
בקבלת אשראי בנקאי .כמו כן ,קושי כללי בגיוס הון ו/או חוב באמצעות שוק ההון עלולים
גם הם לגרום לגידול בעלויות המימון למגזר העסקי וכתוצאה מכך לגרום לקושי במימון
הפעילות השוטפת של החברה ברכישת נכסים או במימון מחדש של חוב קיים .ייקור
הריבית עלול להקשות על החברה לממן או לממן מחדש נכסים שבבעלותה ,ובהתאם עלול
להשפיע לרעה על כמות הנכסים אשר החברה תרכוש ,להגדיל את סכומי החובות שעל
החברה לפרוע ולהשפיע לרעה על תזרימי המזומנים שלה ותוצאות פעילותה .היה ועל
החברה לפרוע חוב קיים בתקופות של עליית ריבית ,היא עלולה להידרש למכור את
השקעתה בנכס אחד או יותר באופן שלא יאפשר מקסום התשואה על השקעה כאמור .כמו
כן ,להקשחת מדיניות מתן אשראי ולעליה בעלותו עלולה להיות השפעה לרעה על יכולתם
של השוכרים )הן בענף הדיור והן בענפי המסחר והקמעונאות( לממן את השכירות בנכסי
החברה וכתוצאה מכך לירידה בביקוש ו/ואו הפחתה בדמי השכירות ,ובהתאם לפגיעה
בתוצאות פעילות החברה וברווחיותה .בנוסף ,קיימת האפשרות של קיטון בשווי נכסים
כתוצאה מעליה בשיעור הריבית .לאור שיעורי הריבית הנוכחיים ,הנמוכים באופן יחסי
לשיעורי הריבית ההיסטוריים ,שווי נכסי המקרקעין של החברה גבוה ועליה בשיעורי
הריבית עלולה להקטין את שווי הנכסים כאמור ובמקרי קיצון ,לשווי הנמוך משווי
ההלוואה המובטחת בזכויות החברה בנכס.
בנוסף ,בהגיע מועד פירעונן של ההלוואות המובטחות בנכסי המקרקעין בהם מחזיקה
החברה ,תידרש החברה לבצע מימון מחדש של אותם נכסים .מימון כאמור עלול שלא
להיות זמין לחברה באותה עת .במקרה כאמור ,זכויותיה של החברה בנכסי המקרקעין
האמורים עלולות להיות מועברות לידי הגורם המממן.
 7.22.1.4שווקים פיננסיים – תנודתיות ומשברים בשווקים הפיננסיים בארה"ב ובעולם עלולים
להקשות על הערכת הנכסים של החברה ,ולהשפיע לרעה על שווי הנכסים של החברה
ותזרימי המזומנים מהם.
 7.22.2סיכונים ענפיים
 7.22.2.1קריסת שוק הנדל"ן – ירידה במחירי הנכסים עלולה לפגוע ביכולת החברה לבצע מימון
מחדש לנכסיה בתנאים טובים או דומים לתנאי המימון הקיימים .במצב של קריסה בשוק
הנדל"ן ,סביר שהיצע הנכסים להשכרה יהיה גדול מן הביקוש ,ולפיכך שיעורי התפוסה של
החברה עלולים לרדת ותיפגע היכולת של החברה להשכיר שטחים וכן פגיעה בדמי
השכירות אותם גובה החברה .להערכת הנהלת החברה ,השפעות קריסה בשוק הנדל"ן או
התדרדרות תלולה בו ,בחוזי השכירות ,ימותנו עקב השונות בין סוגי השוכרים וההכנסות
הנובעות מחוזים ארוכי טווח .יחד עם זאת יצוין כי בתקופת משבר ,שיעורי ההיוון שבהם
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נעשה שימוש בהערכות השווי הינם גבוהים משיעורי ההיוון בשנים טובות יותר ולפיכך
שווי הנכסים עלול לרדת ,גם אם לא חל שינוי מהותי בביצועי החברה.
 7.22.2.2סיכון נזילות – הנזילות של השקעות במקרקעין היא במידה רבה תולדה של זמינות ומחיר
האשראי לענף הנדל"ן .בהיעדר נזילות מספקת בשוק ,אם החברה תאלץ לממש את
השקעותיה במקרקעין בקצב מזורז ,תמורת המכר לחברה בגין נכסיה עלולה להיות נמוכה
מהשווי ההוגן של נכסיה כפי שמופיע בדוחות הכספיים.
 7.22.2.3עלויות והוצאות הפעלת נדל"ן מניב; סיכוני פניות ) - (Vacancyהחזקה בנדל"ן כרוכה
בהוצאות קבועות ,שחובת תשלומם חלה לאורך כל תקופת הבעלות ,בין אם הנכס מניב
הכנסה כלשהי ובין אם לאו .לדוגמא :עלויות מים ומיסוי )מוניציפאלי ומדינתי( ,אשר
עלולות לעלות בשיעורים החורגים מהאינפלציה ,וכתוצאה מכך להכביד על הוצאות
החברה ולפגוע ברווחיות עסקיה .הוצאות אלה אינן בשליטת בעל הנכס ועלולות להיות
מושתות ללא עליה מקבילה בשכר הדירה .מצב של אכלוס חלקי לאורך זמן בנכסי החברה
עלול להביא לשחיקה ברווחיות החברה ואף להפסד וזאת אם כנגד ההוצאות הקבועות
בנכסי החברה לא יהיו הכנסות מספקות מדמי שכירות.
 7.22.2.4חוסן פיננסי ומוסר תשלומים בעייתי של שוכרים – הכנסות החברה תלויות בשוכרים
איתם היא מתקשרת ,ובהתאם החברה חשופה לשינוי לרעה בחוסנם הפיננסי של
השוכרים ובאי עמידתם בתנאי התשלום המוסכמים עימם בהסכמי השכירות ,דבר אשר
עלול להשפיע לרעה על תוצאותיה הכספיות של החברה .החברה פועלת להתקשר עם
שוכרים רבים ומגוונים מתחומי פעילות שונים.
 7.22.2.5טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט -לצורך ייזום פרויקט ,דוגמת הקמת
המגדלים על הקרקע המכונה  520 West 41st Streetנדרשת החברה ,בין היתר ,להעריך
את עלויות ביצוע הפרויקט עבורה .טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות הבנייה או
עלויות אחרות של הפרויקט או שינויים בשוק הרלוונטי ,עלולים לפגוע ברווחיות הפרויקט
עבור החברה או אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות .כמו-כן,
רכישת קרקעות ו/או מבנים מניבים נעשית לאחר חישוב אומדנים בדבר ההכנסות
הצפויות ,העלויות הצפויות וכנגזרת מהן הרווח הצפוי ושווי הקרקע או הנכס .טעות או
הערכת חסר בחישוב אומדנים כאמור ,עלולות לפגוע ברווחיות הפרויקט עבור החברה או
אף לגרום להפסד וכתוצאה מכך לפגוע בתוצאותיה הכספיות.
 7.22.2.6תחרות – תחרות עלולה לייקר באופן משמעותי את המחירים שהחברה תידרש לשלם עבור
נכסים שהיא תבקש לרכוש ,ובהתאם להגביל את יכולת החברה לרכוש הזדמנויות השקעה
אטרקטיביות .יתירה מכך ,ירידה במחירי השכירות בנכסים דומים המתחרים בנכסי
החברה ,או בנייה ,לרבות בנייה מוגברת של נכסים כאמור ,עלולות לפגוע ביכולת החברה
להשכיר את הנכסים או לשמור על רמות מחירי השכירות או להעלותם.
 7.22.2.7מזג אוויר וסיכוני שינוי אקלים – החברה חשופה לסיכוני אסונות טבע כגון :הוריקנים
ומזג אוויר קיצוני ,אשר עלולים לגרום נזקים כבדים לנכסיה .סיכון זה יכול ויגבר
כתוצאה משינויי אקלים .על-פי רוב ,מבטחת החברה את נכסיה מפני סיכונים כאמור ,אך
במקרים מסוימים החברה עלולה שלא להיות מבוטחת כנגד נזקים קטסטרופאליים
מסוימים .במקרים כאמור ייתכן שלחברה לא יהיו מקורות לממן את תיקון הנזקים.
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מימון ,תיקון ושיקום נכסים בגין נזקים אלו עלול להיות בהיקף משמעותי עבור החברה.
יתרה מזו ,שינויים בחקיקה פדראלית ומדינתית ותקנות לגבי שינויי אקלים עלולים
לגרום לעליה בהוצאות הוניות על מנת לשפר יעילות אנרגטית ,שיחייבו את החברה
להשקיע בפיתוח נכסיה ,וזאת מבלי שתהיה עליה מקבילה בהכנסות.
 7.22.2.8סיכוני רגולציה – החברה חשופה לחבות אפשרית בגין דינים שונים העוסקים באיכות
הסביבה ,בריאות הציבור ובטיחות ,וזאת בהיותה הבעלים והמתפעלת של נכסי מקרקעין
שונים ,לרבות בגין עלויות ניקיון סביבתיות ונזקים עקב זיהום )בהווה או בעבר( הקשורים
לנכסיה ובקשר לצבע מבוסס עופרת ,אסבסט ,איכות אוויר תוך-מבני ,גז רדון וחדירת
ריחות והתפשטות עובש .חבות כאמור עלולה להיות בהיקפים משמעותיים עבור החברה.
בנוסף ,החברה עלולה לשאת בעלויות משמעותיות על מנת לשפר נכסים שלה ,כך שיעמדו
בדרישות דיני נגישות מסוימים כגון ה  .ADA -כל שינוי בדינים המדינתיים או
הפדראליים בעניין זה )או בעניינים דומים( עלול להגדיל את העלויות המוטלות על החברה
בגין נכסיה )בין כהוצאות קבועות ובין כהוצאות חד פעמיות( ולהשפיע לרעה על נזילותה.
 7.22.3סיכונים מיוחדים לחברה
 7.22.3.1ריכוז גיאוגרפי – למועד התשקיף ,כל נכסי החברה ממוקמים במנהטן בניו-יורק .החמרה
במצב הכלכלי ,בתנאי השוק ,במזג האוויר ובגורמים דומים נוספים בארה"ב בכלל
ובמטרופולין ניו-יורק בפרט ,עלולים להשפיע לרעה )לרבות באופן מהותי( על עסקי
החברה ,לרבות לירידה בפעילותה ולפגיעה בתוצאותיה ,במצבה הכספי ובתזרימי
המזומנים שלה.
 7.22.3.2תלות בבעל שליטה כערב –לארי א .סילברסטין הינו ערב לחלק מההלוואות אותן נטלה
החברה )לפרטים ראו סעיף  7.14.2לעיל( .אי עמידה בהתחייבויות פיננסיות שלו במסגרת
הערבויות עלולה לגרום להעמדת ההלוואה הרלוונטית לפירעון מיידי וכתוצאה מכך לפגוע
בתוצאות הפעילות של החברה.
 7.22.3.3מוות או נכות קבועה של בעל השליטה – הסכם השותפות של  ,River Place I LLCקובע
כי במקרה ,חו"ח ,של מוות או נכות קבועה של בעל השליטה יוכלו החברים ב-
 Silverstein 42nd LLCוב ,River Place Investor LLC -בהחלטות שיתקבלו כמפורט
בטבלה בסעיף  ,7.1.7.5להחליף את החבר המנהל ,שהינו חברה בת של החברה )ולסיים את
הסכם ניהול הנכס( .הסכמי השותפות של  Silverstein 42nd LLCוRiver Place -
 Investor LLCקובעים שבמקרה ,חו"ח ,של מוות של בעל השליטה ,החברים בתאגידים
האמורים ,בהחלטה שהתקבלה כאמור בטבלה בסעיף  7.1.7.5לעיל ,יכולים להחליף את
החבר המנהל ,שהינו חברה בת של החברה או שותפות בשליטתה .ככל שהחברים
האמורים יבחרו לעשות כן ,עשויה החברה לאבד את השליטה הניהולית בנכס המכונה
) River Placeאך מבלי שזכויותיה הקנייניות בנכס תפגענה(.
 7.22.3.4סיכוני רכוש וחבויות – החברה מבטחת את הנדל"ן בפוליסות ביטוח רכוש וכו' וכן רוכשת
פוליסות לביטוח הסיכונים המקובלים להם חשופה החברה .במקרה של אירוע ביטוחי
לחברה עלולה להיות חשיפה כספית בגובה ההפרש שבין סך הכיסוי הביטוחי לבין ההיקף
הכספי של התביעה או הנזק לנכס.
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 7.22.3.5דיני המס האמריקאיים – כאמור בסעיף  7.15.2לעיל ,החברה הינה חברה המאוגדת באיי
הבתולה הבריטיים .החברה אינה חייבת במס באיי הבתולה הבריטיים .על פי דיני המס
הפדראלי והמדינתי של ארה"ב ,החברה הינה חברה שקופה ),(disregarded entity
דהיינו :החברה אינה נישומה לצרכי מס הכנסה ובמקום חבות המס הינה של המחזיקים
בה .על פי דיני מס ההכנסה הפדראליים והמדינתיים של ארה"ב ,התאגידים בהם מחזיקה
החברה ,גם הם גופים שקופים ) ,(pass through entitiesדהיינו :אין להם בדרך כלל חבות
במס בגין ההכנסה הנובעת מפעילותם בעוד שלמחזיקים בהם יש חבות כאמור .כתוצאה
מהאמור ,לחברה ולחברות בהן היא מחזיקה אין ,ככלל ,חבות במס בקשר עם הכנסה
הנובעת מפעילותן.
בעל השליטה בחברה והחברה ,התחייבו כי כל עוד קיימת יתרה של אגרות חוב )סדרה א'(
במחזור ובכפוף לחוקי המס הקיימים ,החברה והתאגידים המוחזקים על ידיה לא יבחרו
להיחשב כחברות ) (corporationsלצורכי מס פדראלי אמריקאי ,אלא ימשיכו להיחשב
כשקופים לצרכי מס פדראלי אמריקאי .בהתאם ,שינוי בדיני המס האמריקאים הקשורים
למיסוי הזכויות המועברות עלול לשנות את משטר המס של החברה .יצוין כי על פי דיני
מס מדינתיים ומקומיים מסוימים ,העברות מסוימות של זכויות במישרין או בעקיפין
במקרקעין ,עשויות להיות כרוכות בתשלום מס העברה )) (transfer taxהמקביל למס
הרכישה הנהוג בישראל(.
 7.22.3.6ליקויי בנייה – אם יתגלו ליקויי בנייה בהיקפים מהותיים בנכס מנכסי החברה עלול הדבר
להשפיע לרעה על רווחיותה של החברה )לאור הוצאות אשר החברה תידרש לשלם( ועל
המוניטין שלה.
 7.22.3.7סיכוני הסכמי שותפות – בעלותה המשותפת של החברה בנכסים מסוימים עלולה לגרום
לסיכונים אשר אינם קשורים באופן ישיר לבעלותה של החברה באותם נכסים ,כגון(1) :
סירובם או אי יכולתם של שותפי החברה לבצע השקעות הון במיזם; ) (2סמכות משותפת
של החברה ושל השותפים בקבלת החלטות על ענייני הנכס ,כאשר עלולים להיות לשותפים
יעדים שאינם עולים בקנה אחד עם יעדיה של החברה; ) (3קיומן של זכויות של השותפים
למכור את חלקם בנכס ,בכפוף לתנאים מסוימים וללא קבלת הסכמתה של החברה; )(4
מכוח הסכמי שותפות מסוימים ,חברת נכס עלולה להיות מוגבלת ביכולתה לרכוש או
למכור זכויות בנכס המשותף ,ו/או כפופה לזכות סירוב ראשון של השותפים או החברים,
לפי העניין ,וייתכן שתאלץ לממש זכויות כאמור בזמן שהדבר אינו מעשי או אינו משרת
את האינטרסים שלה; ) (5בתנאים מסוימים השותפים או החברים ,לפי העניין ,עלולים
להיות רשאים להביא לסיום תפקידה של החברה בתור מנהל הנכס המשותף; ) (6במקרים
מסוימים ,עלולים השותפים או החברים ,לפי העניין ,לנקוט בצעדים הנוגדים את
האינטרסים ,האסטרטגיה ו/או היעדים של החברה; ) (7במקרים מסוימים מכירה או
העברה של זכויותיה של החברה בנכס המשותף תדרוש הסכמה מוקדמת של השותפים או
החברים ,לפי העניין; ) (8סכסוכים בין החברה לבין השותפים או החברים ,לפי העניין,
עלולים להביא להתדיינות משפטית יקרה וארוכה אשר עלולה להפריע לפעילותה השוטפת
של החברה.
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 7.22.3.8סיכוני שער חליפין – למועד התשקיף ,פעילותה העסקית של החברה מרוכזת בארה"ב
ונעשית בדולרים בלבד .לאור העובדה שהנפקת אגרות החוב )סדרה א'( מכוח תשקיף זה
תיעשה בישראל בש"ח ,עלולה החברה להיות חשופה לייסוף של הש"ח אל מול הדולר,
וכתוצאה מכך רווחיותה של החברה עלולה להיפגע .יצוין ,כי החברה עשויה לגדר את
חשיפתה לתנודות בשערי החליפין כאמור על-ידי רכישת הגנה( ) (SWAPואף להשתמש
בתמורת ההנפקה מכוח תשקיף זה לשם כך – ראו פרק  6לתשקיף.
 7.22.3.9אי עמידה בהתחייבויות מכוח הסכמי מימון – ככלל ,בהתאם להסכמי המימון
הרלוונטיים לנכסי המקרקעין של החברה ,חלות על חברות הנכס מגבלות שונות .מגבלות
כאמור ,כוללות ,בין היתר ,התחייבויות לפירעון ההלוואה; לתשלום הוצאות תפעוליות
ומיסים; לא להעביר את זכויותיהן בנכסים; להתמיד ולפעול כחברות ייעודיות );(SPC
להחזיק בפוליסות ביטוח מסוימות; וכיו"ב .אי עמידה בהתחייבויות כאמור עלולה לגרום
להעמדה לפירעון מיידי של יתרת סכומי ההלוואה ,בהתאם לתנאיה ,וכן להעברת
זכויותיה של החברה בנכסי המקרקעין האמורים לידי הגורם המממן.
 7.22.3.10דין זר וסמכות שיפוט זרה  -למעט אם צוין אחרת ,ההסכמים שהחברה והחברות
המוחזקות על ידיה הינם צד להם כפופים להוראות דין זר )ככלל ,דיני מדינת ניו-יורק,
דלאוור BVI ,וכיו"ב( שאינם הדין הישראלי ולסמכות שיפוט זרה .פרשנות של דינים אלה
עלולה להיות שונה באופן מהותי מזו המקובלת בישראל.
בטבלה שלהלן מובאים גורמי הסיכון שתוארו לעיל על פי טיבם  -סיכוני מקרו ,סיכונים ענפיים וסיכונים
מיוחדים לחברה ,אשר דורגו ,בהתאם להערכת החברה )תוך לקיחה בחשבון של התוחלת להתממשותם(,
על פי השפעתם על עסקיה של החברה בכללותם – השפעה גדולה ,בינונית וקטנה:
גורמי סיכון

מידת ההשפעה של גורם הסיכון על הפעילות
השפעה בינונית השפעה קטנה
השפעה גדולה

סיכוני מאקרו
סיכוני ריבית

X

האטה בכלכלה האמרקאית

X

זמינות ועלות אשראי

X

שווקים פיננסיים

X

סיכונים ענפיים
קריסת שוק הנדל"ן

X

סיכון נזילות
עלויות והוצאות הפעלת נדל"ן מניב; סיכוני פניות

X
X

חוסן פיננסי ומוסר תשלומים

X

טעות או הערכת חסר בחישוב עלויות פרויקט

X

תחרות

X

מזג אויר וסיכוני שינוי אקלים

X

סיכוני רגולציה
סיכונים מיוחדים לחברה
ריכוז גאוגרפי
תלות בבעל שליטה כערב

X
X
X
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מוות או נכות קבועה של בעל השליטה

X

סיכוני רכוש וחבויות

X

דיני המס האמריקאים

X

ליקויי בניה

X

סיכוני הסכמי שותפות

X

סיכוני שער חליפין

X

אי עמידה בהתחייבויות מכוח הסכמי מימון

X

דין זר וסמכות שיפוט זרה

X

7.23חברות בנות וקשורות )חלק החברה(
 7.23.1להלן יפורטו רווחי חברות הבת של החברה וחברות קשורות ,בשנים  2017ו) 2016 -באלפי
דולר( )פרופורמה(:
ליום 31.12.2016

ליום 31.12.2017
דמי ניהול

דיבידנד

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

רווח
)הפסד(
לפני
מס

רווח
)הפסד(
אחרי
מס

דמי ניהול

7 World Trade
Center
529 Fifth
Avenue
River Place I

2,515

)(27,502

)(19,667

78,613

78,613

2,562

301

-

)(1,099

1,675

1,675

300

)(350

325

)(1,206

)(2,339

4,389

4,389

324

)(1,206

)(2,365

Silver Towers

1,089

)(25,628

)(6,492

12,288

12,288

1,089

)(35,745

)(4,467

18,219

520 West 41st
Street

-

-

-

)(7,644

)(7,644

-

-

-

)(10,688

)(10,688

סה"כ

4,230

)(54,336

)(29,597

89,320

89,320

4,275

)(49,629

)(28,641

133,147

133,147

שם החברה
המוחזקת

דיבידנד

)(12,328

הכנסות
)הוצאות(
ריבית

רווח
)הפסד(
לפני מס

רווח
)הפסד(
אחרי
מס

)(20,676

111,330

111,330

)(1,133

6,734

6,734

7,552

7,552
18,219

 7.23.2להלן שמות המחזיקים ,למיטב ידיעת החברה והדירקטורים שלה ,במועד הקובע ,למעלה מ-
 25%מהזכויות בהון ,או מזכויות ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים )לפי העניין(
בחברות בת ובחברות קשורות של החברה ,וציון שיעור אחזקותיהם; וכן פירוט החזקות
עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול ו/או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה ו/או
לשעבר( של סילברסטין ניהול 76וכן פירוט החזקות של צדדים שלישיים שמחזיקים פחות מ-
 25%מהזכויות בהון ,או מזכויות ההצבעה או מהסמכות למנות דירקטורים )לפי העניין(
בחברות בת ובחברות קשורות של החברה:
שם הנכס

76

שם חברה בת/קשורה

7 World Trade
Center

7 World Trade
Company L.P.

120 Wall Street

Silverstein 120 Wall
Holdings LLC

שם המחזיק

שיעור ההחזקה
של המחזיק

עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ו/או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה
ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול
עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ו/או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה
ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול

5.17%
35%

החזקות דירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה ,כמפורט בטבלה לעיל ,למועד הקובע ,זהות לאחזקותיהם נכון למועד
הקודם למועד הקובע בכ  12-חודשים.

96 - ז

12.5%

צדדים שלישיים

87.5%

Silverstein 120 Wall Holding Company
LLC
Silverstein 120 Wall Member LLC
שני משקיעים

40%
60%
16.25%
50%
50%
35%
65%

או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו
Silverstein 120 Broadway LLC
משקיעים )שאף אחד מהם אינו מחזיק
( מהזכויות בתאגיד25% למעלה מ
120 Broadway Associates LLC

35%

TPF Equity REIT Operating
Partnership LP (UBS)
או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו

100%

- המחזיקים למעלה מ3  ביניהם,משקיעים
 מהזכויות בתאגיד25%

37.1%

529 Fifth Venture LP

62.9%

Silverstein 529 Fifth LLC

17.33%

Silverstein 529 Associates (NY LP)

82.67%

529 Fifth Holdco LLC
או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו
 ביניהם משקיע אחד המחזיק,משקיעים
 מהזכויות בתאגיד25% -למעלה מ

2.75%
45.83%
2.5%
50%
47.5%
35%

5.83%

או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו
Realty Associates 529
Silverstein 529 Associates LLC
או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו

94.17%

Silverstein 1177 Holding Company
LLC
California State Teachers' Retirement

51.5%

Metro Fund LLC

48.5%

1177 Avenue of the Americas Member
LLC (UBS)

12.47%

או לשעבר( של סילברסטין/עובדים )בהווה ו
או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה/ניהול ו
או לשעבר( של סילברסטין ניהול/ו
צדדים שלישיים

7.04%
90%

משקיעים )שאף אחד מהם אינו מחזיק
( מהזכויות בתאגיד25% למעלה מ

72.22%
27.78%

Silverstein 42nd Associates L.P
משקיעים )שאף אחד מהם אינו מחזיק
( מהזכויות בתאגיד25% למעלה מ

58.14%

River Place Investor LLC

Silverstein 120 Wall
Member LLC
120 Wall Holdings
LLC
Silverstein 120
Broadway LLC

120 Broadway

120 Broadway
Associates LLC
120 Broadway
Associates JV LLC
Silverstein 529 Fifth
Holdings Company
LLC
529 Fifth Venture LP

529 Fifth Avenue

529 Holdco LLC
529 Fifth Company
L.P
Silverstein 529 Fifth
LLC

Silverstein 529
Associates (NY LP)

Silverstein 1177
Holding Company
LLC

1177 Avenue of the
Americas

Metro Fund LLC

1177 Avenue of the
Americas Holdings
LLC
Silverstein 42nd
Associates L.P

River Place Investor
LLC
Silverstein 42nd LLC

River Place I LLC

River Place
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Silver Towers

River Place II
Holdings II LLC

Silverstein 42nd LLC
עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ו/או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה
ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול
צדדים שלישיים

520 West 41st Street

Silverstein MB
Holdings Company
LLC

עובדים )בהווה ו/או לשעבר( של סילברסטין
ניהול ו/או בעל השליטה עבור עובדים )בהווה
ו/או לשעבר( של סילברסטין ניהול

 7.24דוח הדירקטוריון

41.86%
9.87%
22.67%
35%

 - Silverstein Properties Limitedדוח הדירקטוריון
חלק ראשון  -הסברי הדירקטוריון למצב עסקי התאגיד ,תוצאות פעולותיו ,הונו העצמי ותזרימי
המזומנים שלו ,נכון ליום  30בדצמבר 2017
) Silverstein Properties Limited .1״החברה״( התאגדה ביום  12בפברואר  2018כחברה פרטית
המוגבלת במניות על פי  .BVI Business Companies Act ,2004בכוונת החברה להנפיק איגרות חוב
)סדרה א׳( )״אג"ח א'׳( אשר יוצעו לציבור ויירשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ
)״הבורסה״() Silverstein Holdco I, LLC .החברה המחזיקה במלוא הון המניות של החברה( )"חברת
האם"( התחייבה ,כי כפוף להשלמת ההנפקה של אגרות החוב )סדרה א׳( המוצעות לציבור על פי
תשקיף זה ,תעביר חברת האם לחברה את החזקותיה )במישרין ובעקיפין( בתשעה נכסים מניבים
המוחזקים על ידי עשר חברות נכס ,אשר משמשים כמגדלי משרדים להשכרה ,כמגדלי דירות להשכרה
וקרקע המיועדת לפיתוח )״הזכויות המועברות" או "התאגידים המועברים״ ,לפי העניין( ,והכל
כמפורט בתשקיף זה .כנגד העברת הזכויות המועברות תנפיק החברה לחברת האם  100מניות רגילות
של החברה .כל הזכויות המועברות יועברו לחברה כמקשה אחת.
העברת הזכויות המועברות אינה מותנת בתנאים מתלים והיא תיכנס לתוקף בכפוף להצלחת ההנפקה
לציבור על פי תשקיף זה .לרשימת הזכויות המועברות לחברה ,ראו טבלה בסעיף  7.1.76לתשקיף.
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים באופן המשקף את רכישת הזכויות
המועברות ,כאילו התבצעה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות הכספיים המאוחדים
פרופורמה ליום  31בדצמבר  1) 2017בינואר  (2015במועד התאגדותן של החברות המועברות או במועד
שבו רכש בעל השליטה את האחזקות בחברות הללו ,לפי המאוחר ,בהתבסס על שיעור החזקתם
בחברות אלה באותו מועד .לפרטים אודות אופן עריכת הדוחות הכספיים של החברה על בסיס
פרופורמה ,ראו ביאור  1לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ליום  31בדצמבר 2017
המובאים בפרק  10לתשקיף )"הדוחות הכספיים"(.
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 .1.1המצ ב הכספי  -על פ י דוחות מאוחדים על המצב הכספי פרופורמה
 .1.1.1ניתוח עיקרי השינויים שחלו במצבה הכספי של החברה:
הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים

סעיף

יתרה ליום )אלפי דולר(

 31בדצמבר 2017

 31בדצמבר 2016

נכסים

הירידה קשורה בעיקרה לשימוש במזומן המוגבל בשנת
106,454

שוטפים

141,761

 2017בקשר עם פירעון סך של כ 31 -מיליון דולר בנכס
.Silver Towers

נכסים לא

העליההעלייה קשורה בעיקרה לעליה בנדל"ן להשקעה

שוטפים

3,501,647

3,417,472

3,608,101

3,559,233

שנבעה בחלקה מהשקעות שבוצעו בנכסים וחלקה משינוי
בשווי ההוגן שלהם ,עליה בהשקעות בחברות כלולות וכן
השקעות במלאי מקרקעין.

סה"כ נכסים
התחייבויות
שוטפות

הירידה קשורה בעיקרה לפרעון בשנת  2017של כ31 -
69,088

86,166

מיליון דולר הלוואה בנכס  ,Silver Towersוכן עליה
בסך של כ 16 -מיליון דולר בגין דיבידנד שהוכרז וטרם
שולם.

התחייבויות

הירידה קשורה בעיקרה לסיווג לחלות שוטפת של

לא שוטפות
1,407,280

1,412,397

הלוואה בנכס  7 World Trade Centerבסך של 21
מיליון דולר ונטילת הלוואה נוספת בסך של כ 18 -מיליון
דולר בקשר עם הנכס .520 West 41st Street

סה"כ הון

הגידול בהון של החברה נובע בעיקר מרווח נקי בסך של
2,131,733

2,060,670

כ 136 -מיליון דולר השקעות בסך של כ 6 -מיליון דולר,
וחלוקות בסך של כ 71 -מיליון דולר.

סה"כ
התחייבויות

3,608,101

3,559,233

והון

 . 1.2חוב נטו 1ל ) CAP -הון עצמי בתוספת חוב פיננסי(
יחס חוב ל  CAP -נטו )הון עצמי בתוספת חוב פיננסי נטו( ליום  31בדצמבר  2017הינו כ – 39%
) 40.8%ליום  31בדצמבר  .(2016להערכת הנהלת החברה מדובר בשיעור נמוך ביחס למקובל
בחברות נדל"ן מניב.

 1חוב נטו מחריג את ההשפעה של עלויות מימון נדחה ותשלומי משכנתא ,וכולל השפעת מזומנים ושווי מזומנים.
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 . 1.3נ יתוח ע יק רי ת וצאות הפעילות על פי הדוחות המאוחדים פרופורמה
סעיף

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
)באלפי דולר(

הכנסות שכירות

2017

2016

2015

210,316

211,568

211,293

בתקופות הדיווח לא חלו שינויים מהותיים.

הוצאות תפעול

• העליההעלייה בין השנים  2017ל 2016-נבעה בעיקרה מעליה בסך

נכסים
)(92,794

)(89,503

 2מיליון דולר במיסי נדל"ן.

)(92,548

• הירידה בין השנים  2016ל 2015 -נבעה בעיקרה לעלויות חד
פעמיות בקשר עם הנכס . 520 West 41st Street

שערוך נדל"ן

• שינוי בערך נדל"ן להשקעה לתקופה שהסתיימה ביום 31

להשקעה ,נטו

בדצמבר 2017 ,מיוחסת בעיקר לנכסים 7 World Trade Center
20,078

93,118

ו.River Place I -

278,234

• שינוי בערך נדל"ן להשקעה לתקופה שהסתיימה ביום 31
בדצמבר 2016 ,מיוחסת בעיקר מיוחסת בעיקר לנכסים 7 World
 Trade Center, 529 Fifth Av., River Place Iו.Silver Towers -

חלק החברה
ברווחי חברות

בתקופות הדיווח לא חלו שינויים מהותיים.
27,302

25,545

30,086

כלולות ,נטו
הכנסות אחרות

15,616

-

-

הוצאות מימון ,נטו

)(44,513

)(42,905

)(44,274

רווח נקי

136,005

202,364

378,250

הסכום קשור לתקבול חד פעמי מהסדר משפטי הנוגע ל7 World -
.Trade Center
בתקופות הדיווח לא חלו שינויים מהותיים.

 .1.4ניתוח נזילות ומקורות מימון של החברה:
סעיף

לתקופה של שנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר

הסברי החברה ליתרות ולשינויים המהותיים

)אלפי דולר(
2017

2016

2015

תזרימי
מזומנים
מפעילות

העליההעלייה בין השנים  2015ל 2016-נבעה בעיקרה
111,305

112,610

71,046

מהשקעות נוספות במלאי מקרקעין בתכנון ופיתוח.

שוטפת
• העלייה בין השנים  2016ל 2017-נבעה בעיקרה

תזרימי
מזומנים
מפעילות

מירידה ביתרות מזומן מוגבל ששימשו בחלקן לטובת
63,484

13,230

)(105,054

פרעון הלוואה בפרויקט  Silver Towersולתקבולים
שנבעו מהסדר משפטי הנוגע ל7 World Trade -

השקעה

.Center
תזרימי
מזומנים

)(148,494

)(130,657

43,036

• העליההעלייה בין השנים  2016ל 2017-נבעה בעיקרה
מפירעון הלוואה בפרויקט .Silver Towers
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מפעילות

• השינוי בין השנים  2015ל 2016-נבע בעיקרו מקבלת

מימון

הלוואה בקשר עם פרויקט 520 westWest 41st
וחלוקות.

 31בדצמבר 2017
אלפי דולר
אשראי לזמן קצר מתאגידים
בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מתאגידים
בנקאיים
הלוואות לזמן ארוך מאחרים

 %נכסים מסך המאזן

21,281

0.6

1,405,939

39

-

-

לפרטים נוספים בדבר מימון פעילות הקבוצה ,ראו סעיף  7.11לתשקיף.
 .2הון חוזר
ליום  31בדצמבר  ,2017לחברה הון חוזר בסך של  37,366אלפי דולר.
הסכום שנכלל בדוחות הכספיים ליום
) 31.12.2017אלפי דולר(
נכסים שוטפים
התחייבויות שוטפות
עודף הנכסים השוטפים על ההתחייבויות
השוטפות

106,454
69,088
37,366

FFO (FUNDS FROM OPERATIONS) .3

להלן מפורטות תוצאות ) FFOשהינו הרווח המדווח הנקי בנטרול הכנסות והוצאות בעלות אופי חד
פעמי ,לרבות רווחים והפסדים הנובעים ממכירת נכסים ,התאמת השווי ההוגן של נדל״ן להשקעה
ושינויים בשיעורי החזקה בחברות מוחזקות ,ובתוספת חלק החברה בהפחתות( FFO .הינו פרמטר
המקובל על ידי אנליסטים לניתוח תוצאות של חברות נדל׳׳ן מניב .יודגש כי מדד ה: FFO-
)א(

אינו מייצג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;

)ב(

אינו משקף מזומנים שבידי החברה ויכולתה לחלקם;

)ג(

אינו מחליף את הרווח הנקי וההכנסה הכוללת;

)ד(

אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.

החברה סבורה ,כי בכפוף ובנוסף לדוחות הכספיים שלה ,ה  FFO -משקף באופן נאות פן נוסף של

5

תוצאות הפעילות של החברה ,ומאפשר בסיס להשוואה של תוצאות הפעילות של החברה
בתקופת מסוימת לתקופות קודמות ואת אלו של החברה לתוצאות הפעילות של חברות נדל״ן
מניב אחרות .להלן נתוני ה ־ FFOשל החברה:
אלפי דולר ארה"ב לשנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר

 FFOנומינלי לפי הוראות התוספת הרביעית לתקנות

2015

2016

2017

62,965

67,522

66,932

ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת התשקיף – מבנה
וצורה( ,התשכ"ט – 1969
100,853

 FFOנומינלי לפי גישת ההנהלה

103,781

98,716

הירידה ב FFO-בין השנים  2016ל 2017-נבעה בעיקרה מהוצאת ריבית והוצאות מיסי מקרקעין.
לפרטים נוספים אודות ה  FFOשל החברה ,ראו סעיף  7.7.6.2לעיל.
NOI . 3.1
להלן מידע אודות )) NOI (Net Operating Incomeרווח מהשכרת נכסים והפעלתם( של
הקבוצה .להערכת הנהלת החברה ,נתון  NOIהינו אחד הפרמטרים החשובים בהערכות שווי של
נדל״ן מניב .תוצאת חלוקתו של נתון זה בשיעור ההיוון המקובל באזור הגיאוגרפי בו מצוי הנכס
)׳׳Cap Rate״( מהווה את אחת האינדיקציות לקביעת שוויו של הנכס )מעבר לאינדיקציות
נוספות ,כגון :שווי שוק של נכסים דומים באזור ,שיעור מכירות השוכרים בנכסים דומים וכו׳(.
בנוסף משמש נתון ה NOI -למדידת תזרים המזומנים החופשי הפנוי לשירות חוב פיננסי למימון
רכישת נכסים ,וזאת כאשר מסך ה־  NOIמקוזזות השקעות בשיפוצים ושמירה על הקיים
) .(Capexיש להדגיש כי ה: NOI -
)א( לא מציג תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת על פי כללי חשבונאות מקובלים;
)ב( לא משקף מזומנים שבנמצא למימון כל תזרימי המזומנים של החברה ,כולל יכולתה לבצע
חלוקת כספים;
)ג( אינו אמור להיחשב כתחליף לרווח הנקי לצורך הערכת תוצאות הפעילות של החברה.
)ד( אינו נתון המבוקר ו/או סקור על ידי רואה החשבון המבקר של החברה.
להלן נתוני ה־  NOIשל החברה:

אלפי דולר ארה"ב לשנים שנסתיימו ביום  31בדצמבר

NOI

2017

2016

2015

117,522

122,065

118,745

הירידה ב NOI -בין השנים  2016ל 2017 -נבעה בעיקרה מעליה במיסי נדל"ן.

6

העליה העליי ה ב NOI -בין השנים  2015ל 2016 -נבעה בעיקרה מעלויות חד פעמיות
שבוצעו בשנת  , 2015בגין תכנון פרויקט . 520 westWest 41st
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חלק שלישי  -היבטי ממשל תאגידי
 .4היבטי ממשל תאגידי
 .4.1כללי
בהתאם לחוק ניירות ערך )תיקון מס׳  ,(50התשע״ב ,2012-הוראות מחוק החברות , ,תשנ"ט –
") 1999חוק החברות"( ותקנות על פיו ,חלות גם על חברה זרה אשר תעודות ההתחייבות שלה
מוצעות לציבור בישראל ,ובכלל זה הוראות בדבר חובת מינוי דירקטורים חיצוניים 2וועדת
3
ביקורת.
בהתאם לאמור לעיל ,בכוונת החברה לפעול ,לפי העניין ,למינוי דירקטורים חיצוניים ודירקטור
בלתי תלוי; לקביעת גמולם של הדירקטורים החיצוניים והבלתי תלויים בהתאם לתקנות
החברות )כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור חיצוני( ,התש״ס ;2000-להתקשר ולהכליל את
הדירקטורים בכיסוי ביטוחי במסגרת פוליסות ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה
בחברה; לקבוע את המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון ,שעליהם להיות בעלי
מומחיות חשבונאית ופיננסית ,כמשמעותה לפי סעיף  240לחוק החברות ,בהתחשב ,בין השאר,
בסוג החברה ,גודלה ,היקף פעילות החברה ומורכבות פעילותה ,להקים ועדת ביקורת; להקים
ועדת תגמול ולאמץ מדיניות תגמול.
 .4.2מבקר פנימי
נכון למועד התשקיף לא מכהן בחברה מבקר פנים.
 .4.3תרומות
לחברה אין מדיניות בנושא מתן תרומות.
 . 4.4פרטים בדבר המבקר של התאגיד
רואה החשבון המבקר של החברה הינו  Ernst & Youngקוסט פורר גבאי קסירר.

2

סעיפים  259עד 249א לחוק החברות.

3

סעיפים  114עד  117לחוק החברות.
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חלק רביעי  -הוראות גילוי בקשר עם הדיווח הפיננסי של התאגיד
 .5הוראות גילוי בקשר הדיווח הפיננסי של התאגיד
אומדנים חשבונאיים קריטיים
בדוחות הכספיים ליום  31בדצמבר  2017לא נעשה שימוש באומדנים חשבונאיים קריטיים למעט
בחינת שווי הנדל׳׳ן להשקעה המתבסס על חוות דעת של שמאים מוסמכים בלתי תלויים.
 .6הערכות שווי
מעריכי השווי של נכסי החברה הם  BBG, Inc.ו.CBRE, Inc. -
שיעור הנכסים שהוערכו על ידי ") BBG, Inc.מעריך השווי"( מהווה כ 91% -משווי הנכסים במאזן
החברה .מעריך השווי אינו תלוי בחברה.
שיעור הנכסים שהוערכו על ידי  CBRE, Inc.מהווה  9%משווי הנכסים במאזן החברה .מעריך השווי
אינו תלוי בחברה.
החברה בחרה להתקשר עם מעריך השווי בשל ניסיונו הרב ומקצועיותו בתחום הנדל"ן המניב המיועד
למשרדים ומגורים בארה"ב בכלל ,ובמנהטן בפרט ,אשר מעניקים לו את הכישורים הנדרשים לקביעת
השווי ההוגן של נכסי החברה .הערכות השווי הוזמנו על ידי מר ליאור סירי ,סמנכ"ל הכספים של
החברה .לפרטים נוספים אודות הערכות השווי שהוערכו על ידי מעריך השווי ושצורפו לתשקיף זה,
ראו סעיפים  7.8.6.7 ,7.7.7.7ו 7.8.7.6 -לעיל.
לפרטים נוספים המנויים בתקנה 8ב)ט( לתקנות ביחס להערכות שווי לנכסים מהותיים ,שבוצעו על ידי
 ,CBREראו בסעיף  7.7.5לעיל.
 .7אירועים לאחר תאריך המאזן
לפרטים נוספים בקשר עם אירועים שהתרחשו לאחר תקופת הדוח ראו בביאור  18לדוחות הכספיים
של החברה ליום  31בדצמבר  ,2017המצורף בפרק  10לתשקיף להלן.

_________________

__________________

טל קרת

ליאור מור

יו"ר הדירקטור

מנכ"ל

 926באפריל 2018

ח1-

פרק  - 8ניהול החברה
8.1

דירקטוריון החברה
להלן יובאו פרטים בדבר הדירקטורים המכהנים בחברה :

ח2-

שם:

מר טל קרת

מר ניקולאס
פזיק

גב' ליסה
סילברסטין

מר מייקל לוי

גב' ליסה
בוואקווה

מר מרטין
בורגר

מר דוד ברוך

מר שלמה
זוהר

מר דוד
זבידה

שם באנגלית:

Tal Kerret

Nicholas
Pazich

Lisa
Silverstein

Michael Levy

Lisa
Bevacqua

Martin
Burger

David Baruch

Shlomo
Zohar

David
Zvida

תפקיד:

יו"ר
הדירקטוריון

דירקטור

דירקטורית

דירקטור

דירקטורית

דירקטור

דירקטור
חיצוני

דירקטור
חיצוני

דירקטור
בלתי תלוי

מספר תעודת
זהות:

027813336

488199000
)דרכון
אמריקאי(

551085795
)דרכון אמריקאי(

505877295
)דרכון
אמריקאי(

522003806
)דרכון
אמריקאי(

444939599
)דרכון
אמריקאי(

22530660

20664791

23819405

תאריך לידה:

24.7.1970

10.5.1982

29.9.1966

12.2.1954

22.3.1978

6.6.1965

 26בנובמבר
1959

 13בפברואר
1954

15
באוקטובר
1972

מען להמצאת
כתבי בי-דין:

7
World
Trade Center,
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

7
World
Trade Center,
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

7 World Trade
Center,
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

7
World
Trade Center,
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

7
World
Trade Center,
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

 7רח' איינשטיין
World
 ,35 Trade Center,רעננה
250
Greenwich,38
floor,
New
York,
NY,
10007 USA

רח' שפינוזה
 ,5רעננה

רח' דגניה
 ,1הרצליה

נתינות:

ישראלית,
אמריקאית

אמריקאית

אמריקאית

אמריקאית

אמריקאית

אמריקאית

ישראלית

ישראלית

ישראלית

תחילת כהונה
כדירקטור:

12.2.2018

]טרם
מונה[26.4.2018

]טרם
]טרם
מונתה[ 26.4.2018מונה[26.4.2018

]טרם מונתה[
26.4.2018

]טרם
מונה[26.4.2018

26.4.2018

26.4.2018

26.4.2018

חברות בוועדת
דירקטוריון:

-

-

-

-

-

-

כן

כן

כן

האם הינו
דירקטור בלתי
תלוי ,דירקטור

-

-

-

-

-

-

דירקטור
חיצוני

דירקטור
חיצוני

דירקטור
בלתי תלוי

ח3-

שם:

מר טל קרת

גב' ליסה
סילברסטין

מר ניקולאס
פזיק

מר מייקל לוי

מר מרטין
בורגר

גב' ליסה
בוואקווה

מר דוד ברוך

מר דוד
זבידה

מר שלמה
זוהר

חיצוני או
דירקטור
חיצוני
מומחה:
האם החברה
רואה בו כבעל
מומחיות
חשבונאית
ופיננסית:

-

-

כן

-

כן

כן

כן

כן

האם החברה
רואה בו כבעל
כשירות
מקצועית:

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

כן

הדירקטור
הינו עובד של
התאגיד ,של
חברה בת או
חברה קשורה
שלו או של
בעל עניין בו:

נשיא ודירקטור
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

סגן נשיא בכיר
וסגן היועץ
המשפטי של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

סגנית נשיא
אקזקוטיבית של
Silverstein
Properties, Inc.
 ,חברה בשליטת
בעל השליטה

סגן נשיא
אקזקוטיבי של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

סגנית נשיא
בכירה ומנהלת
מחלקת ניהול
הנכסים של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

מנכ"ל של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

לא

לא

לא

השכלה:

בוגר )(B.Sc
במתמטיקה
ומדעי המחשב

בוגר )(B.A
במשפטים מ-
JD ;UCLA
במשפטים מ-

בוגר )(B.A
בפסיכולוגיה
ועיתונות מ-
;NYU

בוגר )(B.S
בחשבונאות,
רואה חשבון
מוסמך

בוגר ) (B.Aמ-

בוגר )(B.S
בכלכלה מ-

בוגר )(B.A.
בכלכלה ו-

בוגר )(B.A.
בכלכלה ו-
 M.B.Aבמימון M.B.A
מהאוניברסיטה במימון
וחשבונאות
העברית
מאוניברסיטת
תל אביב

בוגר )(B.A.
בחשבונאות
וכלכלה
ממכללת
רמת-גן

עיסוק ב5 -
השנים

מנהל מערכות
מידע ונשיא

-

USC

Boston
;College

מוסמך במנהל
עסקים מ-

University of
Pennsylvania

University of
Pennsylvania

עורך דין
במחלקה

סגנית נשיא
אקזקוטיבית של

סגן נשיא
אקזקוטיבי של

סגנית
נשיא/סגנית

מנכ"ל של
Silverstein

יו"ר ומייסד
קרן יסודות,

מנכ"ל חברת
שופרסל

מנכ"ל
קבוצת

ח4-

שם:

מר טל קרת

גב' ליסה
סילברסטין

מר ניקולאס
פזיק

גב' ליסה
בוואקווה

מר מייקל לוי

מר מרטין
בורגר

מר דוד ברוך

מר שלמה
זוהר

מר דוד
זבידה

האחרונות:

ודירקטור
Silverstein
Properties,
Inc.

המשפטית של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

Silverstein
Properties, Inc.
 ,חברה בשליטת
בעל השליטה

Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

נשיא בכירה
ומנהלת
מחלקת ניהול
הנכסים של
Silverstein
Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

Properties,
 ,Inc.חברה
בשליטת בעל
השליטה

דירקטור
במספר חברות
פרטיות
וציבוריות

נדל"ן,
סמנכ"ל
קבוצת
שופרסל

מבנה
)כלכלית
ירושלים
בע"מ ,מבני
תעשיה
בע"מ ודרבן
השקעות
בע"מ(

תאגידים בהם
משמש
כדירקטור:

Silverstein
Properties,
Inc.,

--

--

--

--

--

קבוצת /ADO
תכלית ,ריט,1
מיטב דש
בע"מZarasai ,
REP ,LTD
 ,LTDיקבי
רמת הגולן
בע"מ

שופרסל
פיננסים ,לב
המפרץ בע"מ,
גידרון
תעשיות בע"מ

מירלנד
השקעות
בע"מ
וחברות
נוספות
בקבוצת
מבנה

--

אין--

אין--

אין--

Fundrise Inc.,
אייפסטר
בע"מ
קרבה
משפחתית
לבעל עניין
אחר בחברה:

חתן של בעל
השליטה; בעלה
של
הדירקטורית
ליסה
סילברסטין

--

בתו של בעל
השליטה; רעייתו
של יו"ר
הדירקטוריון טל
קרת

--

--
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8.2

נושאי משרה בכירה
להלן פרטים בדבר נושאי המשרה של החברה שאינם מנויים בסעיף :8.1

שם:
שם באנגלית:
תפקיד:
מספר דרכון/תעודת זהות:
תאריך לידה:
תאריך תחילת כהונה:
התפקיד שהוא ממלא בחברה
בת של החברה או בחברה
קשורה שלה או בבעל עניין
בה:
השכלה:

מר ליאור מור

מר ליאור סירי

Lior Mor
מנכ"ל
038559860
29.2.1976
28.2.2018

Leor Siri
סמנכ"ל כספים
513514938
15.5.1972
28.2.2018

VP- Head of Israeli Operation
סמנכ"ל כספים בSilverstein -
ב ,Silverstein Properties, Inc. -חברה  ,Properties, Inc.חברה בשליטת בעל
השליטה
בשליטת בעל השליטה
תואר ראשון בכלכלה וניהול;
 MBAעם התמחות במימון

עיסוק ב 5 -השנים האחרונותVP- Head of Israeli Operation; :
מנהל תחום נדל"ן במנורה מבטחים
החזקות בע"מ
בעל עניין בחברה או בן
משפחה של נושא משרה
בכירה אחר או של בעל ענין
בחברה:

לא

תואר ראשון בחשבונאות ,ורו"ח
מוסמך בניו יורק
סמנכ"ל כספים בSilverstein -
 ;Properties, Inc.וסמנכ"ל כספים
Ian Schrager Company
לא

הוראות תקנון החברה המתייחסות למינוי ,כהונה ומילוי מקום של דירקטורים ]התקנון טרם
8.3
אומץ .יאומץ קודם לפרסום התשקיף[
להלן תיאור חלק מההוראות החלות על דירקטוריון החברה בהתאם להוראות הדין באיי
הבתולה הבריטיים ,תזכיר ההתאגדות של החברה ותקנון החברה .מובהר כי תזכיר ההתאגדות
ותקנון החברה ,כפופים להוראות דין איי הבתולה הבריטיים.
ההתייחסות בפרק זה לדין איי הבתולה הבריטיים היא בהתאם לחוות הדעת של משרד עורכי דין
המוסמך באיי הבתולה הבריטיים הכלולה בפרק  11להלן ,במקור ובתרגום לעברית ,אשר הסכים
להכללת חוות דעתו ותרגומה בתשקיף.
כאמור בסעיף  1.1לעיל ,כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( של החברה יהיו במחזור ,יחולו על
החברה הוראות סעיף 39א לחוק ניירות ערך ,וכפועל יוצא הוראות שונות של חוק החברות,
ובכלל זה הוראות לגבי חובת מינוי דירקטורים חיצוניים ,1מינוי ועדת ביקורת 2וכן מינוי ועדת
תגמול ,3יחולו על החברה ,וזאת בנוסף להוראות מסמכי ההתאגדות של החברה ודיני איי
הבתולה הבריטיים.4

1
2
3
4

סעיפים  239עד 249א לחוק החברות.
סעיפים  114עד  117לחוק החברות.
סעיפים 118א ו118 -ב לחוק החברות.
תקנון החברה כולל את אותם סעיפים החלים על החברה מכוח סעיף 39א לחוק ניירות ערך .יודגש ,כי בתקנון אין
הוראה הסותרת דין קוגנטי באיי הבתולה הבריטיים.
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החברה ,בעלי השליטה 5ונושאי המשרה בחברה ,בהווה ובעתיד ,מתחייבים באופן בלתי חוזר
ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות נגד תחולתו או תקפותו של סעיף
39א לחוק ניירות ערך כאמור.
הואיל ועל-פי דיני איי הבתולה כהונתו של דירקטור מסתיימת קודם לתום התקופה שנקצבה
לכהונה זו רק מכוח מותו )חו״ח( ,התפטרותו ,החלטה של דירקטוריון החברה ,אסיפת בעלי
המניות או בית המשפט ,אזי בעלי השליטה ויתר הדירקטורים המכהנים בדירקטוריון החברה
מתחייבים באופן בלתי חוזר כי (1) :במקרה שבו מי מהדירקטורים החיצוניים הודיע לחברה כי
חדל להתקיים בו תנאי הדרוש לפי חוק החברות לכהונתו כדירקטור חיצוני ,אזי הם יפעלו
בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי העניין(
דחופה ,אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור החיצוני האמור לאלתר
)בס״ק ) (1זה בלבד :״ההחלטה״( וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור; ו (2) -במקרה שבו מי
מהדירקטורים המכהנים הודיע לחברה כי הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )226א()(1
לחוק החברות או )226א (1לחוק החברות ,או שוועדת האכיפה המנהלית החליטה להטיל על
אותו דירקטור אמצעי אכיפה האוסר עליו לכהן כדירקטור בחברה פרטית שהיא חברת אג״ח,
אזי יפעלו בהתאם להוראות תקנון החברה לכינוס אסיפת בעלי מניות או ישיבת דירקטוריון )לפי
העניין( דחופה ,אשר על סדר יומה יהא קבלת החלטה לפטר את הדירקטור האמור לאלתר
)בס״ק ) (2זה בלבד :״ההחלטה״( וכי הם יצביעו בעד החלטה כאמור.
בעלי השליטה מתחייבים באופן בלתי חוזר כי החל מתום  3חודשים 6ממועד ההנפקה ובמהלך
חיי איגרות החוב )סדרה א׳( יכהנו בחברה לפחות שלושה דירקטורים )ובכלל זה הדירקטורים
החיצוניים( שהינם תושבי ישראל.
התיאור להלן מהווה תיאור עיקרי התקנות שבתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה והוא אינו
ממצה .ניתן יהא לעיין בתזכיר ההתאגדות ובתקנון החברה ובכל תיקון לתזכיר ולתקנון ,ככל
שיהיה ,באופן אלקטרוני ,באתר ״מגנא״ של רשות ניירות ערך בכתובת .www.magna.gov.il
8.3.1

בכפוף לאמור בתקנון ,עסקי וענייני החברה ינוהלו על פי או תחת פיקוח הדירקטוריון.
כל עוד החברה היא חברת אגרות חוב ,יכהנו בה בכל עת לפחות שני ) (2דירקטורים
חיצוניים.

8.3.2

מינוי דירקטורים ,סיום כהונתם ודירקטורים חליפיים
8.3.2.1

5
6
7

הדירקטור הראשון או הדירקטורים הראשונים של החברה ימונו על ידי
הסוכן הרשום הראשון 7ולאחר מכן ייבחרו הדירקטורים באמצעות

כמפורט בסעיף  3.4לתשקיף.
סעיפים  16.1ו 16.3-לתקנון.
על פי חוקי איי הבתולה הבריטיים ,כל חברה רשומה באיי הבתולה הבריטיים חייבת בסוכן רישום הנוכח באיי הבתולה
הבריטיים .אדם לא יהיה ולא יסכים להיות סוכן רשום של חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים אלא אם האדם
כאמור מחזיק ברישיון על פי חוק ניהול חברה משנת  1990או חוק הבנקים וחברות נאמנות משנת  1990של איי הבתולה
הבריטיים המסמיך אותו לספק שירותי סוכן רשום.
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החלטה של בעלי המניות או החלטה של הדירקטוריון .דירקטור ימונה
לתקופת הכהונה אשר צוינה בעת מינויו ,ואם לא צוינה ,ימונה לתקופה
בלתי מוגבלת;
8.3.2.2

בכפוף לסעיף  8.3.2.1לעיל ,לא ימונה אדם כדירקטור בחברה ,אלא אם
גילה את הפרטים הבאים לדירקטוריון החברה ,באמצעות הצהרה בכתב
)בסעיף  8.3.2.2זה :״ההצהרה״(:
א.

אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )8.3.2.3א( להלן וטרם
חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן כדירקטור על-פי סעיף
)8.3.2.3א( להלן;

ב.

אם הורשע בפסק דין בעבירה כאמור בסעיף )8.3.2.3ב( להלן וטרם
חלפה התקופה שקבע בית המשפט על-פי אותו סעיף )8.3.2.3ב(
להלן;

ג.

אם ועדת האכיפה המינהלית הטילה אמצעי אכיפה האוסר עליו
לכהן כדירקטור בכל חברה ציבורית או בכל חברה פרטית שהיא
חברת אגרות חוב ,וטרם חלפה התקופה שקבעה ועדת האכיפה
המינהלית על-פי סעיף )8.3.2.3ג( להלן.

ההצהרה תישמר במשרדה הרשום של החברה.
8.3.2.3
)א( אדם שהורשע בפסק דין באחת מהעבירות הבאות לא ימונה לכהונת
דירקטור בחברה ,אלא אם עברו חמש שנים מיום מתן פסק הדין שבו
הורשע:
) (i

בעבירות של (1) :שוחד; ) (2גניבה מנכסי החברה על ידי מנהל
בחברה; ) (3השגת דבר מה במרמה; ) (4זיוף; ) (5שימוש במסמך
מזויף; ) (6שידול באמצעות מרמה; ) (7רישום מזויף במסמכי
חברה; ) (8עבירות של מנהלים או עובדים בחברה; ) (9אי מסירת
מידע ופרסום מטעה על ידי נושא משרה בחברה; ) (10מרמה
והפרת אמונים בחברה; ) (11הסתרה במרמה; ) (12סחיטה תוך
שימוש בכוח; ) (13סחיטה באיומים; ) (14שימוש במידע פנים על
ידי איש פנים; ) (15שימוש במידע פנים שמקורו באיש פנים; )(16
הצעה ומכירת ניירות ערך לציבור בישראל שלא בהתאם לתשקיף
או טיוטת תשקיף; ) (17גרימה להכללת פרט מטעה בטיוטת
תשקיף או בתשקיף; ) (18גרימה להכללת פרט מטעה במידע המוצג
באסיפת עובדים; ) (19הוצאת חוות דעת ,דוח או אישור הנכללים
או שיש אליהם התייחסות לאחר מכן בתשקיף ,דוח ,הודעה או
מפרט הצעת רכש ,מתוך ידיעה שחוות הדעת ,הדוח או האישור
הכילו פרט מטעה; ) (20גרימה להכללת פרט מטעה בדוח ,הודעה,
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מסמך רישום או מפרט הצעת רכש המוגשים לרשות ניירות ערך או
לבורסה לניירות ערך בתל אביב; ) (21כלל פרט מטעה באחד
מדוחותיה ,פרסומיה או מידע אחר המפורסם על-ידיה; )(22
הונאה בקשר לניירות ערך; או
)(ii

הרשעה על ידי בית משפט בכל מקום בעולם בעבירות של שוחד,
מרמה ,עבירות על ידי מנהלי תאגיד או עבירות הכרוכות בניצול
מידע פנים.

)ב( אדם שהורשע בפסק דין בעבירה שאינה מנויה בסעיף )8.3.2.3א( לעיל לא
ימונה כדירקטור בחברה ,אם בית המשפט קבע שמכוח מהות ,חומרת או
נסיבות העבירה ,האדם אינו רשאי לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או
בחברה פרטית שהיא חברת אגרות חוב למשך התקופה שקבע בית
המשפט אשר לא תעלה על חמש שנים מיום מתן פסק הדין.
)ג( הטילה ועדת האכיפה המינהלית על אדם אמצעי אכיפה האוסר עליו
לכהן כדירקטור בחברה ציבורית או בחברה פרטית שהיא חברת איגרות
חוב ,לא ימונה אותו אדם לדירקטור בחברה שבה אסור לו לכהן
כדירקטור על פי אותה החלטה.
8.3.2.4

כל דירקטור יכהן במשרתו עד) :א( פסילתו לכהן כדירקטור תחת חוק
החברות החל באיי הבתולה הבריטיים; )ב( מותו ,או במקרה שאינו יחיד,
בהפסיקו להתקיים; )ג( התפטרותו או פיטוריו ממשרתו; )ד( ביום בו נודע
על הרשעתו באחת מהעבירות המנויות בסעיף ) ;(i)8.3.2.3ה( היום בו נודע
על הטלת אמצעי אכיפה על הדירקטור האמור ,כאמור בסעיף )8.3.2.3ג(;
)ו( הוכרז כפושט רגל ואם הוא תאגיד ,נקט מיוזמתו בהליכי פירוק או
שניתן צו פירוק לחברה; )ז( יום הסרתו בפועל מכהונה על ידי החלטה של
הדירקטוריון או של בעלי המניות; )ח( תום תקופת הכהונה שנקבעה )ככל
שנקבעה( בזמן מינויו או בהחלטה של הדירקטורים או בעלי המניות או
)ט( ביחס לדירקטורים חיצוניים שתקופת כהונתם הינה בהתאם לאמור
בסעיף  8.3.3.9להלן ודירקטורים בלתי תלויים שאינם חיצוניים אשר לא
יכהנו כדירקטורים בחברה לתקופה העולה על  9שנים רצופות ,ולעניין זה
לא יראו בהפסקת כהונה שאינה עולה על שנתיים כמפסיקה את רצף
הכהונה.

8.3.2.5

לא יתמנה אדם כדירקטור של החברה אלא אם הסכים בכתב לשמש
כדירקטור.

8.3.2.6

נודע לחברה כי דירקטור מונה בניגוד להוראות סעיפים  8.3.2.2או 8.3.2.3
לעיל ,או כי דירקטור הפר את הוראות הסעיפים לעיל או  8.3.2.7או
 8.3.2.8להלן ,הדירקטוריון יסיים את כהונתו של אותו דירקטור ,אם
מצאו כי נתקיימו התנאים האמורים ,וממועד ההחלטה על כך תפקע
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הכהונה .דרישות נוספות לפיטורי דירקטור חיצוני מפורטות בסעיפים
 8.3.3.14-8.3.3.10להלן.
8.3.2.7

אם ,לאחר מינויו כדירקטור בחברה ,הורשע דירקטור בעבירה המפורטת
בסעיפים )8.3.2.3א() (iאו )8.3.2.3א() (iiלעיל ,יודיע על כך לחברה מוקדם
ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי
המניות של החברה בהתאם להוראות סעיף  8.3.2.4לעיל ,ולא יהיה ניתן
לשוב ולמנותו כדירקטור אלא אם כן חלפה התקופה שבה אסור לו לכהן
כדירקטור ,כמפורט בסעיף  8.3.2.3לעיל.

8.3.2.8

אם ,לאחר מינויו כדירקטור בחברה ,החליטה ועדת האכיפה המינהלית
להטיל אמצעי אכיפה על אדם האוסר עליו להתמנות כדירקטור בכל
חברה ציבורית ,בכל חברה פרטית שהיא חברת איגרות חוב או בחברה
שבה מונה האדם כאמור בסעיף )8.3.2.3ג( לעיל ,יודיע על כך אותו
דירקטור לחברה מוקדם ככל האפשר וכהונתו תסתיים בהחלטת
דירקטוריון או בהחלטת בעלי המניות של החברה בהתאם לסעיף 8.3.2.4
לעיל ,ולא יהיה ניתן לשוב ולמנותו כדירקטור ,אלא אם חלפה תקופת
האיסור שקבעה וועדת האכיפה המינהלית.

8.3.2.9

דירקטור רשאי להתפטר מתפקידו באמצעות מתן הודעה בכתב על
התפטרותו לחברה וההתפטרות תיכנס לתוקפה ממועד קבלת ההודעה על
ידי החברה או ממועד מאוחר יותר כפי שיצוין בהודעה .בנוסף לדרישות
המפורטות בסעיפים  8.3.2.8-8.3.2.3לעיל ,דירקטור יתפטר מתפקידו
באופן מיידי אם הוא פסול או הופך להיות פסול מלכהן כדירקטור על פי
דיני איי הבתולה הבריטיים.

8.3.2.10

הדירקטוריון רשאי ,בכל זמן ,למנות כל אדם כדירקטור לשם מילוי
משרה פנויה או בנוסף לדירקטורים הקיימים .כאשר הדירקטוריון ממנה
אדם כדירקטור לשם מילוי משרה פנויה ,התקופה לא תהיה ארוכה יותר
מאשר התקופה שנותרה לאדם שחדל להיות דירקטור להחזיק במשרה.

8.3.2.11

משרת דירקטור מתפנית ,אם דירקטור נפטר ,או במקרה של דירקטור
שהוא תאגיד ,מפסיק להתקיים או מפסיק להחזיק במשרתו מכל סיבה
אחרת טרם פקיעת תקופת כהונתו בתפקיד.

8.3.2.12

דירקטור רשאי ,באמצעות מסמך בכתב שיופקד במשרדי החברה ,למנות
חליף שלא חייב להיות דירקטור ושהינו אדם שאינו פסול למינוי
כדירקטור בהתאם לחוקי איי הבתולה הבריטיים והחליף יהיה זכאי
להשתתף בישיבות בהעדרו של הדירקטור שמינה אותו ולהצביע או
להסכים במקומו של הדירקטור עד שהמינוי יפקע או יסתיים.

8.3.2.13

אדם שמתקיים בו אחד מהבאים ,יהיה פסול מלכהן כדירקטור בחברה:
)א( טרם מלאו לו  18שנים; )ב( הוא " "disqualified personאו שהוא

ח10-

" "restricted personכהגדרת מונחים אלו על פי חוקי איי הבתולה
הבריטיים; )ג( הוא פושט רגל שלא קיבל הפטר או )ד( תאגיד שפתח
ביוזמתו בהליכי פירוק או שקיבל צו פירוק מבית משפט.
8.3.2.14

התגמולים שיינתנו לדירקטורים בחברה בקשר עם השירותים הניתנים
או שיינתנו על ידם לחברה )בין אם בדרך של שכר ,עמלה או השתתפות
ברווחים ובין אם בכל דרך אחרת( ,לרבות בגין שירותים שיינתנו על ידם
לחברות שהחברה היא בעלת עניין בהן ,ייקבעו בהחלטה של הדירקטוריון
או בהחלטה של בעלי המניות.

8.3.2.15

8.3.3

דירקטור שהפר את חובות הגילוי המפורטות בסעיפים 8.3.2.7 ,8.3.2.2
או  8.3.2.8לעיל ,ייחשב כמי שהפר את חובת האמונים שלו כלפי החברה.

דירקטורים חיצוניים
.8.3.3.1

אם ,במועד המינוי של דירקטור חיצוני ,כל חברי הדירקטוריון בחברה
שאינם בעלי השליטה בחברה או קרוביהם הם בני מין אחד ,יהיה
הדירקטור החיצוני הממונה בן המין השני.

.8.3.3.2

הדירקטורים החיצוניים הראשונים ימונו לא יאוחר משלושה חודשים
מהמועד שבו הפכה החברה לחברת אגרות חוב.

.8.3.3.3

דירקטור חיצוני ימונה על פי החלטה של בעלי המניות או על פי החלטה
של הדירקטוריון רק לאחר המועד שבו המועמד כאמור המציא הצהרה
בכתב בהתאם להוראות סעיף  8.3.2.2לעיל וועדת הביקורת אישרה
שהתקיימו כל התנאים הנקובים בסעיפים  ,8.3.3.5 ,8.3.3.4ו8.3.3.6 -
להלן.

.8.3.3.4

רק יחיד שהוא תושב ישראל וכשיר להתמנות כדירקטור )בהתאם
לסעיפים  8.3.2.2ו 8.3.2.3 -לעיל( ימונה כדירקטור חיצוני ויחיד זה יהיה
בעל כשירות מקצועית או בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית .לפחות אחד
מהדירקטורים החיצוניים יהיה בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית.

.8.3.3.5

לא ימונה אדם לדירקטור חיצוני בחברה בנסיבות אלה:
א.

הוא או קרובו ,שותפו ,מעבידו ,מי שהוא כפוף במישרין או
בעקיפין או תאגיד שהוא בעל השליטה בו ,הוא בעל זיקה לחברה
או לבעל השליטה בחברה או לקרובו ,במועד המינוי ,או בשנתיים
שקדמו למועד המינוי ,או זיקה לתאגיד אחר ,ולגבי חברה שאין
בה בעל שליטה או מי שמחזיק בדבוקת שליטה  -כל זיקה למי
שהוא ,במועד המינוי ,יושב ראש דירקטוריון החברה ,המנהל
הכללי ,הנשיא ,בעל מניות מהותי או נושא המשרה הבכיר ביותר
בתחום הכספים;
לעניין זה:

ח11-

״זיקה״  -קיום יחסי עבודה ,קיום קשרים עסקיים או מקצועיים
דרך כלל או שליטה ,וכן כהונה כנושא משרה ,למעט כהונה של
דירקטור שמונה כדי לכהן כדירקטור חיצוני בחברה שעומדת
להציע לראשונה מניות לציבור.
״תאגיד אחר״  -תאגיד שבעל השליטה בו ,במועד המינוי או
בשנתיים שקדמו למועד המינוי ,הוא החברה או בעל השליטה בה.

.8.3.3.6

ב.

אם תפקידיו או עיסוקיו האחרים יוצרים או עלולים ליצור ניגוד
עניינים עם תפקידו כדירקטור בחברה ,או אם יש בהם לפגוע
ביכולתו לפעול כדירקטור;

ג.

לא ימונה יחיד כדירקטור חיצוני אם הוא עובד של רשות ניירות
ערך או של הבורסה לניירות ערך בתל אביב.

מבלי לגרוע מהוראות סעיף  8.3.3.5לעיל ,לא יתמנה יחיד כדירקטור
חיצוני שיש לו ,לקרובו ,לשותפו ,למעבידו ,למי שהוא כפוף לו במישרין או
בעקיפין או לתאגיד שהוא בעל השליטה בו ,קשרים עסקיים או
מקצועיים למי שאסורה זיקה אליו לפי הוראות סעיף  8.3.3.5לעיל ,גם
אם הקשרים כאמור אינם דרך כלל ,למעט קשרים זניחים ,וכן יחיד
שקיבל תמורה בניגוד להוראות סעיף  8.3.3.8להלן .קוימו קשרים או
התקבלה תמורה כאמור בעת כהונת הדירקטור החיצוני ,יראו בכך,
לעניין סעיפים  8.3.3.14-8.3.3.11להלן הפרת תנאי מן התנאים הדרושים
למינוי או לכהונה כדירקטור חיצוני.

.8.3.3.7

בכל וועדה הרשאית להפעיל סמכות מסמכויות הדירקטוריון )ככל שדיני
איי הבתולה הבריטיים או תקנון זה מתירים( ,יכהן לפחות דירקטור
חיצוני אחד.

.8.3.3.8

דירקטור חיצוני זכאי לגמול ולהחזר הוצאות בהתאם למגבלות הקבועות
בחוק ניירות ערך .דירקטור חיצוני לא יקבל ,נוסף על הגמול שלו הוא
זכאי ולהחזר ההוצאות ,כל תמורה אחרת ,במישרין או בעקיפין ,בשל
כהונתו כדירקטור בחברה .לעניין סעיף זה ,תמורה לא תכלול הענקת
פטור ,התחייבות לשיפוי ,שיפוי או ביטוח.

.8.3.3.9

תקופת כהונתו של דירקטור חיצוני תהיה שלוש שנים ,ורשאית החברה,
למנותו לשתי תקופות נוספות ,של שלוש שנים כל אחת.

.8.3.3.10

דירקטור חיצוני לא יפוטר וכהונתו לא תפקע אלא בהתאם להוראות
סעיפים  8.3.3.11עד  8.3.3.14להלן .בנוסף ,בית משפט רשאי ,לבקשת
החברה ,דירקטור ,בעל מניות או נושה ,להורות על סיום כהונתו של
דירקטור חיצוני אם מצא כי התקיים אחד מאלה (1) :נבצר מהדירקטור
החיצוני למלא את תפקידו דרך קבע; ) (2במשך כהונתו הוא נמצא אשם
בבית משפט מחוץ לישראל בעבירה כמפורט בסעיף )8.3.2.3א( לעיל.

ח12-

.8.3.3.11

דירקטור חיצוני שחדלו להתקיים בו התנאים הדרושים בסעיפים 8.3.3.3
עד  8.3.3.6לעיל לכהונה כדירקטור חיצוני יודיע על כך לדירקטוריון
החברה מיד וכהונתו תסתיים בהחלטת דירקטוריון או בהחלטת בעלי
המניות של החברה בהתאם לסעיף  8.3.2.4לעיל.

.8.3.3.12

נודע לדירקטוריון כי קיים חשש שדירקטור חיצוני חדל לקיים תנאי
מהתנאים הדרושים על פי סעיפים  8.3.3.3עד  8.3.3.6לעיל למינויו
כדירקטור חיצוני ,או כי קיים חשש כי הדירקטור הפר את חובת
האמונים לחברה ,ידון בכך הדירקטוריון בישיבה שתכונס לראשונה
לאחר שנודע להם על כך.

.8.3.3.13

נודע לדירקטוריון ,לאחר שנתנו לדירקטור החיצוני הזדמנות סבירה
להציג את עמדתו ,שהדירקטור החיצוני חדל לקיים תנאי מהתנאים
הדרושים על פי סעיפים  8.3.3.3עד  8.3.3.6לעיל למינויו ,או כי הוא הפר
את חובת האמונים ,יזמן הדירקטוריון ישיבה לשם סיום כהונתו של
הדירקטור החיצוני בהתאם לסעיף  8.3.2.4לעיל.

.8.3.3.14

בית משפט רשאי ,לבקשת דירקטור או בעל מניות ,להורות על סיום
כהונתו של דירקטור חיצוני אם מצא שהדירקטור החיצוני חדל לקיים
תנאי מן התנאים הדרושים על פי סעיפים  8.3.3.3עד  8.3.3.6לעיל למינויו
כדירקטור חיצוני ,או כי הפר את חובת האמונים לחברה.

.8.3.3.15

נתפנתה משרתו של דירקטור חיצוני ולא מכהנים בחברה שני דירקטורים
חיצוניים אחרים ,ימלא הדירקטוריון את המשרה הפנויה על פי החלטתו.

.8.3.3.16

החברה ובעל השליטה בה ותאגיד בשליטתם לא יעניקו למי שכיהן
כדירקטור חיצוני באותה החברה ,לבן זוגו או לילדו טובת הנאה,
במישרין או בעקיפין ,ולא ימנו אותו ,את בן זוגו או את ילדו ,לכהונה
כנושא משרה בחברה או בתאגיד בשליטת בעל השליטה בה ,לא יעסיקוהו
כעובד ולא יקבלו ממנו שירותים מקצועיים בתמורה ,בין במישרין ובין
בעקיפין ,לרבות באמצעות תאגיד בשליטתו ,אלא אם כן חלפו שנתיים
מתום כהונתו כדירקטור חיצוני באותה חברה ,ולעניין קרוב שאינו בן זוגו
או ילדו ,שנה מתום כהונתו כדירקטור חיצוני.

.8.3.3.17

לא ימונה דירקטור בחברה פלונית כדירקטור חיצוני בחברה אחרת אם
אותה שעה מכהן דירקטור בחברה האחרת כדירקטור חיצוני בחברה
הפלונית.

8.3.4

סמכויות הדירקטוריון
בכפוף להוראות התקנון ,עסקי החברה ינוהלו על ידי הדירקטוריון של החברה אשר
רשאי לשלם את כל ההוצאות שנגרמו לפני ובקשר עם התאגדות החברה ורשאי לממש
את כל סמכויות החברה הנדרשות לצורך ניהול ,הכוונה ופיקוח על עסקי וענייני
החברה שלא הוקנו על פי דיני איי הבתולה הבריטיים ,התזכיר או התקנון לבעלי

ח13-

המניות בחברה ובכפוף לסמכויות שהוקנו לו לפי תקנון החברה ובהתאם לדין באיי
הבתולה הבריטיים ובהתאם לדרישות שיקבעו בהחלטה של בעלי המניות.
8.3.5

ישיבות הדירקטוריון
.8.3.5.1

הדירקטוריון או כל וועדה שלו רשאים להיפגש במועדים ובאופן
ובמקומות באיי הבתולה הבריטיים או מחוצה להם ,כפי שהדירקטוריון
יקבע.

.8.3.5.2

דירקטור ייחשב כנוכח בישיבה אם הוא או חליפו משתתף טלפונית או
באמצעי אלקטרוני אחר וכל הדירקטורים המשתתפים בישיבה מסוגלים
לשמוע זה את זה.

8.3.6

מניין חוקי
8.3.6.1

ישיבת דירקטוריון תיחשב כאילו התקיימה כדין לכל המטרות אם
בתחילת הישיבה נוכחים ,באופן אישי או על ידי חליפים ,לא פחות
משליש מהמספר הכולל של הדירקטורים ולפחות שני דירקטורים.

8.3.6.2

לעניין סיום כהונתו של המבקר הפנימי ,המניין הדרוש לפתיחת ישיבה
של הדירקטוריון יהיה לא פחות מרוב חברי הדירקטוריון על אף הוראת
כל סעיף אחר בתקנון.

8.3.7

8.3.8

יו״ר הדירקטוריון
8.3.7.1

בישיבות של הדירקטוריון שבהן יו״ר הדירקטוריון נוכח ,הוא ישב בראש
הישיבה.

8.3.7.2

אם אין יו״ר דירקטוריון או אם יו״ר הדירקטוריון אינו נוכח,
הדירקטורים הנוכחים יבחרו אחד מהם כיו״ר הישיבה.

ועדות הדירקטוריון
בכפוף להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים ,הדירקטורים רשאים להאציל כל
סמכות של הדירקטוריון לוועדה שתמנה חבר או מספר חברים מחברי הדירקטוריון
כפי שימצאו לנכון.
לדירקטוריון אין סמכות להאציל לוועדת דירקטוריון את הסמכויות הבאות:
)א(

לתקן את התזכיר או התקנון;

)ב (

למנות וועדות דירקטוריון;

)ג(

להאציל סמכויות לוועדת דירקטוריון;

)ד (

למנות או לסיים כהונת דירקטורים;

)ה(

למנות או לסיים כהונת סוכן;

)ו(

לאשר תכנית מיזוג ,איחוד או הסדר;
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)ז (

להוציא הכרזת כושר פירעון או לאשר תכנית פירוק;

)ח(

לקבל החלטה לפי דיני איי הבתולה הבריטיים ,לפיה מייד לאחר הצעת חלוקה,
החברה תעמוד במבחן יכולת הפירעון.

סעיפים קטנים )ב( ו) -ג( לעיל אינם מונעים מוועדת דירקטוריון ,שהוסמכה על ידי
החלטת דירקטוריון שמינתה את הוועדה כאמור או באמצעות החלטת דירקטוריון
שנעשתה לאחר מכן ,למנות ועדת משנה ולהאציל לוועדת המשנה סמכויות הניתנות
למימוש על ידי הוועדה.
8.3.9

8.3.10

ועדת ביקורת
8.3.9.1

החל ממועד הפיכת החברה לחברת אגרות חוב ,הדירקטוריון באמצעות
החלטתו ,ימנה ועדת ביקורת.

8.3.9.2

מספר חבריה של ועדת הביקורת לא יפחת משלושה .חברי ועדת הביקורת
ייבחרו מבין חברי הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל
הדירקטורים החיצוניים שמונו .רוב חברי ועדת הביקורת יהיו
דירקטורים חיצוניים או דירקטורים בלתי תלויים.

8.3.9.3

יושב ראש וועדת הביקורת יהיה דירקטור חיצוני.

ועדת תגמול
8.3.10.1

הדירקטוריון באמצעות החלטתו ימנה וועדת תגמול.

8.3.10.2

מספר חבריה של וועדת התגמול לא יפחת משלושה .חברי ועדת התגמול
ייבחרו מבין חברי הדירקטוריון והוועדה תכלול בכל עת את כל
הדירקטורים החיצוניים שמונו .רוב חברי ועדת התגמול יהיה דירקטורים
חיצוניים ושאר חבריה יהיו דירקטורים שתנאי כהונתם והעסקתם הם
בהתאם להוראות שנקבעו לפי סעיף  8.3.3.8לעיל.

8.3.10.3
8.3.11

יושב ראש ועדת התגמול יהיה דירקטור חיצוני.

שיפוי וביטוח
8.3.11.1

בכפוף להוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים ,כל דירקטור ונושא משרה
של החברה ,ולמען הסר ספק לא כולל את מבקרי החברה ,וכן כל
דירקטור לשעבר או נושא משרה לשעבר של החברה )כל אחד מהם -
"משופה"( ישופה מתוך נכסי החברה כנגד כל אחריות ,פעולות ,הליכים,
טענות ,דרישות ,עלויות ,נזקים או הוצאות ,כולל הוצאות משפטיות מכל
סוג שהוא ,שינבעו כתוצאה ממעשה או מחדל שהפעלת סמכויותיהם,
מלבד אחריות )ככל שתושת( העשויה לנבוע מהונאה ממשית או מחדל
בזדון .משופה לא יהיה אחראי כלפי החברה להפסד או נזק שנגרם
לחברה )ישיר או עקיף( כתוצאה מהפעלת סמכויותיהם ,אלא אם
אחריותם נובעת מהונאה ממשית או מחדל בזדון של המשופה .שום אדם
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לא ייחשב כמי שביצע הונאה ממשית או מחדל בזדון כאמור לעיל ,אלא
אם בית משפט מוסמך קבע זאת.
8.3.11.2

החברה תיתן לכל משופה מקדמה לתשלום שכר סביר לעורך דין ולעלויות
אחרות והוצאות שייגרמו בקשר להתדיינות הנוגעת לכל פעולה ,תביעה,
הליך או חקירה בקשר למשופה אשר בגינם הוא יהיה זכאי לשיפוי.
המשופה יחתום על התחייבות שהוא ישיב לחברה את כל סכומי
המקדמות שהועברו לו ,אם ייקבע בפסק דין סופי או קביעה שיפוטית
אחרת ,שהמשופה לא היה זכאי לשיפוי מכוח סעיף זה .אם ייקבע בפסק
דין סופי או קביעה שיפוטית סופית אחרת ,שמשופה לא היה זכאי לשיפוי
בקשר עם פסיקה ,עלויות או הוצאות כלשהן ,אז המשופה לא ישופה
בקשר עם אירועים כאמור וכל מקדמה תושב לחברה )ללא ריבית( על ידי
המשופה.

8.3.11.3

הדירקטורים ,בשם החברה ,רשאים להתקשר בחוזה לביטוח דירקטור
ו/או נושא משרה בחברה ,בגין כל חבות ,שהוא עשוי לחוב בה בשל פעולה
שעשה מתוקף מילוי תפקידו בחברה ,בשל אלה:
)א( הפרת חובת הזהירות כלפי החברה או כלפי אחר;
)ב( הפרת חובת האמונים כלפי החברה ובלבד שפעל בתום לב והיה לו
יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה;
)ג( חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר.

8.3.11.4

בכפוף לאמור לעיל ,החברה תשפה ותבטח את נושאי המשרה בה ביחס
לתשלומים שעליהם לשלם כאמצעי אכיפה לנפגעי הפרה בהתאם
להחלטת ועדת האכיפה המנהלית ,או ביחס לתשלום הוצאות שנגרמו
בקשר להליכי האכיפה המנהלית שננקטו בנוגע לאדם כאמור ,לרבות
הוצאות משפט סבירות ,לרבות שכר טרחת עו"ד ולרבות בדרך של שיפוי
מראש.

8.3.11.5

על אף האמור לעיל ,לא יהיה תוקף להתחייבות לשיפוי או לביטוח בגין
אחד או יותר מאלה:
)א( הפרת חובת אמונים למעט הפרה כאמור בסעיף )8.3.11.3ב(;
)ב( הפרת חובת זהירות מכוונת או בפזיזות ולמעט רשלנות;
)ג( פעולה שנעשתה מתוך כוונה להפקת רווח אישי שלא כדין;
)ד( קנס ,קנס אזרחי ,עיצום כספי או כופר שהוטל עליו.
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8.4

פרטים נוספים
Maples Corporate Services (BVI) Limited
המשרד הרשום של
החברה באיי הבתולה:

-

Kingston Chambers, PO Box 173, Road
Town, Tortola, British Virgin Islands

c/o Silverstein Properties, Inc.
משרדי החברה בארה"ב:
-

7 World Trade Center
New York, New York 10007

עורכי הדין של החברה
להנפקה זו:

פישר בכר חן וול אוריון ושות'
דניאל פריש  ,3תל אביב

רואי החשבון של החברה- :

ארנסט אנד יאנג – קוסט פורר גבאי את קסירר
מנחם בגין  ,144תל אביב

הנאמן לאיגרות החוב
)סדרה א'(:

-

מען להמצאת כתבי בי-דין
בישראל:

-

משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ

אצל פישר בכר חן וול אוריון ושות' ,דניאל פריש  ,3תל אביב
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פרק  - 9בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה
9.1

תגמולים לבעלי עניין ולנושאי משרה בכירה בחברה
ממועד התאגדותה ועד מועד התשקיף ,לא שולם כל תגמול לבעלי עניין בחברה ו/או לנושאי
משרה בה בקשר עם כהונתם בחברה או בחברה בשליטתה.

9.2

עסקאות עם בעלי שליטה
למיטב ידיעת החברה ,מפורטים להלן פרטים ביחס לכל עסקה עם בעלי שליטה או שלבעלי
שליטה עניין אישי בה ,אשר החברה ו/או תאגידים בשליטתה התקשרו בה במהלך השנתיים
שקדמו למועד התשקיף או שהינה בתוקף במועד התשקיף:
9.2.1

הסכם העברת הזכויות המועברות
ביום ]__[ 27,באפריל  ,2018התקשרו החברה ,בעל השליטה ,חברת האם וצדדים
נוספים בשליטת בעל השליטה ,בהסכם לפיו ,כפוף להשלמת ההנפקה של אגרות החוב
)סדרה א'( על-פי התשקיף ,יועברו לחברה מלוא הזכויות הישירות של חברת האם
בתאגידי  ,LLCשותפויות וחברות ,אשר יחזיקו ,במישרין ובשרשור ,בזכויות בתשעה
) (9נכסי נדל"ן ,וזאת כנגד הנפקת  100מניות של החברה לחברת האם .1לפרטים
נוספים בדבר התחייבות חברת האם ואודות התאגידים המועברים ,ראו סעיף 7.1.6
לעיל.
ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה העסקה בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה.
העניין האישי של חברת האם בעסקה נובע מהיותה צד להתקשרות האמורה .העניין
האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מהיותו בעל שליטה בחברת האם שהנה צד
להתקשרות האמורה.

9.2.2

התחייבויות לשיפוי בעלי השליטה בגין ערבויות שהועמדו או יועמדו על-ידיהם או
על-ידי תאגידים מקבוצת סילברסטין
כאמור בסעיף  9.2.1לעיל ,התאגידים המועברים יועברו לחברה כפוף להשלמת
ההנפקה על-פי התשקיף .התאגידים המועברים הם מסוג חברות ,שותפויות וL.L.C -
)לשם הנוחות ,בסעיף זה" :חברות הנכס"( .החברה התחייבה כלפי בעלי השליטה
)בסעיף זה" :ההתחייבות"( ,כדלקמן] :טרם בוצע[
החברה לא תאפשר העברה מכל סוג שהוא של זכויות בחברות הנכס )במישרין או
בעקיפין( ,לרבות העברת זכויות בחברה )יחד ,בסעיף זה" :העברת זכויות"( ,אם העברה
זכויות כאמור גורמת או צפויה באופן סביר לגרום) :א( להפרה של מסמכי ההתאגדות

 1חברת האם תקבל מבעל השליטה ומצדדים הקשורים לבעל השליטה ,בתמורה להשקעה הונית ,זכויות ישירות בתאגידי ,LLC
שותפויות וחברות ,שמחזיקים ,במישרין או בעקיפין ,זכויות בתשעת הנכסים ,ותעביר אותן לחברה בתמורה ל 100 -מניות
החברה כאמור לעיל.
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או הסכמים של חברות הנכס או תאגידים קשורים אליהאליהן לרבות תאגידים
המוחזקים על ידיהידיהן )במישרין או בעקיפין( או שהם בשליטה משותפת )לרבות,
ובלי לגרוע מכלליות האמור ,להפרה של מסמכי הלוואה כהגדרת המונח בהסכמי
המימון שחברות הנכס התקשרו בהם;(; או )ב( לכך שבעלי השליטה ו/או כל תאגיד
בשליטתם )בסעיף זה ,יחד ולחוד" :הערבים"( יהיו אחראים תחת ערבויות ,הסכמי
שיפוי ופיצוי ,והתחייבויות דומות )לרבות הערבויות המפורטות בסעיף  9.2.7להלן(
)בסעיף זה" :הערבויות"( שמי מהערבים סיפק או עשוי לספק למלווים ,נושים,
שותפים ,או מקורות מימון עבור חברות הנכס וחברות קשורות שלהשלהן .בנוסף,
החברה לא תאפשר העברת זכויות עד לשחרור מלא של הערבים מהערבויות ,אלא אם
התקבלה הסכמת הערבים מראש ובכתב.
עוד קובעת ההתחייבות חובת שיפוי של החברה כלפי הערבים בקשר עם כל תביעה,
נזק ,הפסד או הוצאה שיגרמו להם כתוצאה מהעמדת הערבויות או כל העברה
)במישרין ובעקיפין( של זכויות בחברות הנכס )לרבות העברת זכויות בחברה(.
התחייבות השיפוי האמורה כוללת ,בין היתר ,שיפוי בגין קנסות ,ריביות ,הוצאות
משפטיות וחבויות מס )לרבות מס העברה( כתוצאה מהעברת זכויות בחברות הנכס
ו/או בחברה ו/או הנפקת ניירות ערך בחברות הנכס ו/או בחברה .במקרה שבו קמה
חבות כתוצאה מהעברת זכויות )במישרין או בעקיפין( בחברות הנכס ו/או בחברה,
יהיה הנעבר שקיבל את הזכויות כאמור מחויב בשיפוי אף הוא .שיפוי בהתאם
להתחייבות האמורה יבוצע בתוך  5ימי עסקים ממועד קבלת דרישת תשלום ,כאשר
סכום שיפוי שלא ישולם במועד יישא ריבית בשיעור ריבית הפיגורים הקבועה בשטר
הנאמנות המצורף כנספח א' לתשקיף זה.
כן נקבע במסגרת ההתחייבות ,כי בתקופה המתחילה במועד חובת תשלום בגין שיפוי
כאמור לעיל )להלן" :מועד תחילת תקופת השיפוי"( ,ומסתיימת במועד שחרור חברות
הנכס מדרישת התשלום כאמור או ממועד תשלום מלוא דרישת התשלום ,יחולו
המגבלות הבאות) :א( כל חלוקה שתבוצע על-ידי חברות הנכס תשמש תחילה לצורך
תשלום השיפוי כאמור לעיל ,והחברה המחתה באופן בלתי חוזר כלפי כל אחת מחברות
הנכס את זכותה לקבלת תשלומים כלשהם )לרבות דיבידנדים( החל ממועד תחילת
תקופת השיפוי ועד לשיפוי מלא של הערבים; ו) -ב( חברות הנכס ינוהלו באופן בלעדי
על-ידי מנהל אחד או יותר שמינויושמינוים ,סיום כהונתוכהונתם ושינוי תנאי
העסקתוהעסקתם יעשו בהסכמת הערבים.
התחייבות כאמור תחול גם ביחס לכל אחת מחברות הנכס שיוקמו בעתיד.
ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של
החברה .עניינם האישי של בעלי השליטה בעסקה נובע מהעובדה שהם צד להתחייבויות
האמורות.
9.2.3

הסכם הניהול של החברה
כאמור בסעיף  7.1.2לעיל ,החברה הוקמה לצורך הנפקת אגרות חוב על פי תשקיף
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בישראל והזכויות המועברות יועברו אליה בכפוף להשלמת ההנפקה על פי התשקיף,
כמפורט בסעיף  7.1.6לעיל.
החברה התקשרה עם סילברסטין ניהול )כהגדרתה בפרק ) (7חברה בשליטת בעל
השליטה( ,בהסכם שירותים לניהול החברה וחברות בנות של החברה ,במסגרתו
תעניק סילברסטין ניהול לחברה שירותים בארצות הברית ,כדלקמן :שירותי משרד
ומזכירות ,תקשורת ,מחשבים ,הנהלת חשבונות ,שירותי ניהול וייעוץ בנוגע לרכישה
ומכירה של נכסים ולמימונם ,איתור השקעות ,ליווי ,פיקוח וניהול השקעות החברה,
פיתוח עסקי וייעוץ אסטרטגי )להלן" :הסכם הניהול"(.
בנוסף ,תעניק סילברסטין ניהול לחברה שירותי הנהלה בכירה ודירקטורים .בהתאם
לקבוע בהסכם הניהול ,שירותי הניהול יינתנו על ידי עובדים ו/או נותני שירותים של
סילברסטין ניהול ,והיא זו שתישא במלוא עלותם.
הסכם הניהול ייכנס לתוקפו עם השלמת ההנפקה על פי תשקיף זה ,יעמוד בתוקפו
בכל תקופת חיי אג"ח א' ויפקע במועד שבו לא תיוותרנה אג"ח א' במחזור.
החברה תהיה רשאית לסיים את תוקפו של הסכם הניהול בהודעה שתימסר
לסילברסטין ניהול תשעים ) (90יום מראש .סילברסטין ניהול תהיה רשאית לסיים
את תוקפו של הסכם הניהול ,בהודעה מראש שתימסר לחברה תשעים ) (90יום
מראש .סילברסטין ניהול לא תהיה רשאית להחליף את המנהל הכללי ואת נושא
המשרה הבכיר ביותר בתחום הכספים הנותנים מטעמה שירותים לחברה ,אלא
באישור מראש של דירקטוריון החברה.
מובהר ,כי שירותי הניהול אינם כוללים את ניהול פעילותה של החברה באיי הבתולה
ובישראל ,ובכלל זאת את שכרם של הדירקטורים בחברה ,המבקר הפנימי ,רואי
החשבון ,עורכי הדין ,נאמנים ,מזכירות חברה ,משרדים )במידת הצורך( ,אגרות,
הוצאות ביטוח אחריות נושאי משרה וכיו"ב ,ואלו ישולמו על-ידי החברה בנפרד.
בתמורה לשירותי הניהול ישולמו לסילברסטין ניהול דמי ניהול שנתיים בסך של
מיליון דולר )להלן" :דמי הניהול"( .דמי הניהול ישולמו לסילברסטין ניהול ארבע
פעמים בשנה ,בסמוך לתחילת הרבעון הקלנדרי בגינו הם משולמים.2
בנוסף תהא סילברסטין ניהול זכאית להחזר הוצאות ישירות שהוצאו על ידה
במסגרת הענקת שירותי הניהול לחברה )כגון הוצאות נסיעה ,אש"ל וכד'( )להלן:
"החזר ההוצאות"( ועלויות נוספות בהן נשאה בקשר עם שירותי הניהול )כגון שכירות
משרדים( .סכום החזר ההוצאות לא יעלה על  200אלפי דולר בשנה וישולם כנגד
הצגת אסמכתאות בדבר ביצוע התשלומים/נשיאה בעלויות בפועל.3
ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של
החברה .העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מהיות סילברסטין ניהול ,אשר
הנה חברה בשליטתו ,צד להתקשרות האמורה.
 2על אף האמור לעיל ,התשלום הראשון של דמי הניהול ישולם עד ליום  31בדצמבר  ,2018בגין התקופה שמיום השלמת ההנפקה
על-פי תשקיף זה ועד ליום  31בדצמבר  ,2018וישולם באופן יחסי לתקופה האמורה.
 3ריכוז של ההוצאות כאמור יוצג בפני ועדת הביקורת של החברה אחת לשנה.
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להערכת החברה ,דמי הניהול שישולמו לסילברסטין ניהול הינם סבירים והוגנים
ביחס למכלול השירותים הניתנים לחברה במסגרת הסכם הניהול וביחס לתנאי
השוק ,וזאת בשים לב לגודל החברה ,היקף השירותים שיועמדו לחברה והיקף
האחריות שבמתן שירותי הניהול לחברה ,מורכבות עסקיה והיקפם וכן איכות
השירותים שיועמדו לחברה על ידי סילברסטין ניהול.
9.2.4

ניהול נכסים  -הסכם התפעול
חברות הנכס התקשרו עם סילברסטין ניהול בהסכמי ניהול ותפעול לפיהם מעניקה
סילברסטין ניהול לחברות הנכס שירותי ניהול ,תפעול ותחזוקה של הנכס )להלן:
"הסכמי התפעול"( .להלן תיאור כללי של תנאי הסכמי התפעול במרבית הסכמי
התפעול של החברה:
9.2.4.1

היקף השירותים  -הסכמי התפעול של חברות הנכס דומים במהותם
וכוללים ,בין היתר ,את השירותים המפורטים להלן) :א( .שירותי תפעול:
העסקת עובדים וכח אדם הדרוש לניהול הנכס בצורה נאותה; שירותי
תחזוקת הבניין בהתאם להנחיות חברת הנכס )כגון שירותי ניקיון ,ביצוע
תיקונים ותחזוקה של השטחים המשותפים ושל מערכות הבניין(;
התקשרות בהסכמים עם ספקים שונים )כגון גז ,חשמל ,מים ,אבטחה,
פינוי אשפה וכיו"ב( )להלן" :שירותי התפעול"(; )ב( .שירותי ניהול ופיקוח
בקשר לתחומים שונים ובכלל זה ,בין היתר :על אופן ביצוע שירותי
התפעול ,תהליכי בנייה ו/או שיפוץ של הנכס ,ביצוע ביקורות בנכס והבטחת
ציות הדיירים להוראות הסכמי השכירות עליהם הם חתומים )להלן:
"שירותי הניהול"( .שירותי הניהול והתפעול ייקראו ביחד )להלן:
"השירותים"(.

9.2.4.2

אחריות ושיפוי  -סילברסטין ניהול בדרך כלל לא תישא באחריות כלפי
חברת הנכס בגין כל הפסד או נזק אשר נגרם אגב מתן השירותים ,למעט
הפסד או נזק כאמור אשר נגרם בשל אי עמידתה של סילברסטין ניהול
בהוראות הסכמי הניהול והתפעול; חריגת סילברסטין ניהול מהסמכות
שהוקנתה על פי הסכמים אלו; או בשל נזק שנגרם מפעולת סילברסטין
ניהול אשר בוצעה תוך רשלנות רבתי או הונאה .חברת הנכס תשפה את
סילברסטין ניהול בגין הוצאות ,הפסדים ונזקים שייגרמו לה בקשר עם
מתן השירותים.

9.2.4.3

תקופת ההסכם – ככלל ,הסכמי התפעול נכרתו לתקופה של  5עד  10שנים,
ובדרך כלל כוללות אפשרות להארכת ההסכם לתקופות נוספות .בחלק מן
ההסכמים לתקופות נוספות של  5שנים כל אחת ,ובחלק מן ההסכמים
לתקופות נוספות של שנה – שנתיים כל אחת.

9.2.4.4

סיום ההסכם – בדרך כלל ,הסכמי התפעול כוללים הוראה שלפיה חברת
הנכס רשאית לסיים את ההסכם בקרות אחד מהמקרים הבאים :הפרה
מהותית של הוראות ההסכם מצד סילברסטין ניהול ; מכירת הנכס לצד ג'
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– שאינו צד קשור לחברת הנכס; או אם נפתחו הליכי פשיטת רגל או פירוק
כנגד סילברסטין ניהול .כל הסכמי התפעול ,למעט הסכם התפעול של 7
 ,World Trade Centerמאפשרים לסילברסטין ניהול לסיים את הסכם
תפעול במקרה שחברת הנכס לא תשלם את מלוא התמורה בגין השירותים
בהתאם להוראות הסכם התפעול הרלוונטי.
9.2.4.5

תמורה  -בתמורה להענקת השירותים ,חברות הנכס משלמות לסילברסטין
ניהול ,סכומים בהתאם לקבוע בהסכם התפעול הרלוונטי וכמפורט להלן
)להלן" :התמורה בגין השירותים"(:
סך התמורה ששולמה בגין שירותי תפעול
)באלפי דולר( לא כולל החזר הוצאות

התמורה בגין השירותים

שם הנכס

שנת  2018עד
לסמוך למועד
התשקיף
]יושלם

לקראת
פרסום
התשקיף[ליום

שנת 2017

שנת 2016

 24באפריל
2018
529 Fifth Avenue

דמי ניהול –  2.5%מהתקבולים ברוטו שהתקבלו
בפועל מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.
דמי ניהול נכסים  2.5% -מהתקבולים ברוטו
שהתקבלו בפועל מהנכס בחודש הקודם למועד
התשלום.

127

431

429

127

431

429

--

--

--

דמי פיקוח על בניה –  3%מסך עלויות הבניה
הכרוכות בשיפורים והשקעות במושכר שבוצעו בשם
חברת הנכס עבור השוכר.
7 World Trade Center

דמי ניהול –  2.5%מהתקבולים ברוטו שהתקבלו
בפועל מתפעול הנכס.

910

2,651

2,701

** 120 Broadway

דמי ניהול –  2.5%מהתקבולים ברוטו שהתקבלו
בפועל מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.

304

911

908

10

42

32

104

341

368

--

10

162

16

50

50

דמי ניהול בניה –  2%מסך עלויות הבניה.
** 120 Wall Street

דמי ניהול –  2.5%מהתקבולים ברוטו שהתקבלו
בפועל מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.
דמי ניהול בניה –  2%מסך עלויות הבניה.

** 1177 Avenue

דמי ניהול –  2.5%מהתקבולים ברוטו שהתקבלו
בפועל מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.
דמי ניהול בניה ודמי פיקוח על הבניה– בין  2%ל5% -
מכלל עלויות הבניה הקשיחות ,ובין  1%ל2% -
מהעלויות בפועל ,בהתאם לסכומי העלויות
האמורות.

 4סכום נמוך מ 1,000 -דולר.

--

-

4

1
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River Place

דמי ניהול –  3%מהתקבולים שהתקבלו בפועל
מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.

 Towers: Silverדמי ניהול –  3%מהתקבולים שהתקבלו בפועל
* Corporate Housingמהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.
Silver Towers:
Housing Affordable

דמי ניהול –  8%מהתקבולים שהתקבלו בפועל
מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.

365

1,077

1,074

41

125

132

96

92

30

*
Silver Towers: Market
Rate and Low Income
*Housing
520 west 41st Street

דמי ניהול –  3%מהתקבולים שהתקבלו בפועל
מהנכס בחודש הקודם למועד התשלום.

461

1,394

1,373

דמי פיתוח– 5
דמי תקורות– 6

---

---

667
238

2,495

7,559

8,656

סה"כ

*הנכס המכונה  Silver Towersמוחזק על ידי  3חברות נכס שונות ,אשר כל אחת מהן התקשרה בהסכם תפעול נפרד בקשר
עם ניהול יחידת הדירות או יחידות הדירות שבבעלותה.
** הסכומים הם חלק החברה בהוצאות בגין שירותים אלה בחברות הכלולות המוחזקות ישירות על ידי החברה.

9.2.4.6

בנוסף ,חלק מחברות הנכס שבבעלותן מבני משרדים ,משלמות
לסילברסטין ניהול עמלות תיווך בגין חתימת הסכמי שכירות עם שוכרים
חדשים ובגין הארכת הסכמי שכירות עם שוכרים קיימים למטרות מסחר
או משרדים ,על פי מדרגות ובהתאם לתקופת ההסכם ,כמפורט בהסכמי
התפעול .כמו כן ,בהתאם להוראות מרבית הסכמי התפעול ,סילברסטין
ניהול זכאית להחזר מאת חברות הנכס ,בגין הוצאות שהוציאה לצורך
תפעול הנכס כמפורט בהסכמי התפעול.
שם הנכס

סך דמי התיווך ששולמו בגין השירותים
)באלפי דולר(
שנת 2017

529 Fifth Avenue
7 World Trade Center
* 120 Broadway
* 120 Wall Street
* 1177 Avenue
River Place
Silver Towers: Market Rate
and Low Income Housing
סה"כ

שנת 2016

110

46

97

0

1,674

335

68

178

111

2

0

85

13

0

2,073

646

* הסכומים הם חלק החברה בהוצאות בגין שירותים אלה בחברות הכלולות המוחזקות
ישירות על ידי החברה.
 5ההסכם הסתיים במרץ .2016
 6ההסכם הסתיים במרץ .2016
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9.2.4.7

החברה וחברות נכס ,בהווה או בעתיד ,יהיו רשאיות להתקשר ,מעת לעת,
בהסכמי תפעול עם בעלי שליטה או עם גורם שלבעלי שליטה עניין אישי בו
)כגון סילברסטין ניהול( ,בתנאים דומים למפורט לעיל בקשר עם נכסים
קיימים ו/או נכסים חדשים שירכשו על ידי החברה .התקשרויות כאמור
יעשו בכפוף לקבלת אישורי האורגנים המוסמכים של החברה כנדרש על-פי
דין.
ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה
הכללית של החברה .העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מהיות
סילברסטין ניהול ,אשר הנה חברה בשליטתו ,צד להתקשרויות האמורות.

9.2.5

הסכם מיסוי
לפרטים בדבר התחייבות בעלי השליטה בחברה ,כי החברה והתאגידים המוחזקים על
ידיה לא יבחרו להיחשב כחברות ) (corporationsאלא ימשיכו להיחשב כשקופים
לצרכי מס פדראלי אמריקאי ראו סעיף  7.15.2לעיל.
ביום ]__[ 29באפריל אושרה התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה.
עניינם האישי של בעלי השליטה בעסקה נובע מהעובדה שהם צד להתחייבות האמורה.

9.2.6

התחייבות בעלי השליטה והחברה לעניין החלת הדין הישראלי
בעלי השליטה והחברה התחייבו שלא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב
אשר תוגש בבית משפט בישראל להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר חדלות
פירעון ביחס לחברה ,ככל שתוגש ,לא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי
לקבל הגנה מפני הליך הננקט על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב של החברה ,וכן
לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין הישראלי לעניין פשרה והסדר
וחדלות פירעון .לפרטים נוספים אודות ההתחייבויות האמורות ראו סעיף 5.1
לתשקיף.

9.2.7

מתן ערבויות על ידי בעל השליטה להבטחת התחייבויות החברה
במסגרת הסכמי המימון של נכסי החברה ,העמיד בעל השליטה ,ללא תמורה כספית,
ערבויות לטובת הגופים המלווים ,מסוג " ,"Bad Boyערבויות פיננסיות והתחייבויות
הנוגעות לרגולציה סביבתית .לפרטים אודות הערבויות וההתחייבויות הללו ראו סעיף
 7.14.2לעיל.
לפרטים בקשר עם חובות השיפוי של החברה וחברות הנכס בקשר עם הערבויות
כאמור ,ראו סעיף  9.2.2לעיל.

9.2.8

הסכמים עם צדדים קשורים
9.2.8.1

הסכמי שכירות והרשאת שימוש  -סילברסטין ניהול וSilver Suites 7 -
 ,WTC LLCחברה נוספת בשליטת בעל השליטה ,שוכרות )מכוח הסכמי
שכירות( שטחים בנכס המכונה  7 World Trade Centerלצורך פעילותן.
 ,Silver Tech Ventures LLCחברה נוספת בשליטת בעל השליטה,
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וסילברסטין ניהול משתמשות אף הן בשטחים ב7 World Trade -
 Centerמכוח הסכמי הרשאה לשימוש .תנאי הסכמי השכירות וההרשאה
הינם סטנדרטיים ודומים במהותם להסכמי שכירות והרשאה של החברה
עם צדדים שלישיים .לפרטים בדבר התנאים העיקריים של הסכמי
השכירות של החברה ,ראו סעיף  7.7.1.2לעיל.
להלן פירוט הסכמי שכירות עם צדדים קשורים:
שם
השוכרת
הקשורה

השטח
נשוא
ההסכם
בר"ר

מועד
ההתקשרות
בהסכם

ההתקשרות
תקופת
ואופציות להארכה

סילברסטין
ניהול

Silver
Suites 7
WTC LLC

סך דמי השכירות או השימוש
ששולמו )באלפי דולר(

שנת 2017

שנת 2016

47,705

 30באפריל
 ,2006כפי
שתוקן
בימים 21
במרץ 2912
ו 1-באפריל
2015

 20שנים מיום התחילה
)שהינועד  1ביוני 2007
בקשר עם הקומה ה38-
ושהינו  1באפריל 2015
החלק
עם
בקשר
מקומה  ;2027;(34אין
אופציות הארכה

2,678

2,444

4,493

 22בפברואר
2017

מתחדשת מדי חודש

202

--

8,114

מרץ 2017

מתחדשת מדי חודש

329

--

 10שנים מיום התחילה
)שהינו  2בינואר ;(2013
שתי אופציות הארכה
בנות  5שנים כל אחת

1,726

1,716

מתחדשת מדי חודש

563

--

104

1,950

במרץ

30,137

21
2012

SilverTech
Ventures
LLC

13,680

מרץ 2017

World
Trade
Center
Properties

36,110

במרץ
21
 2012עד 28
בפברואר
2017

שנים
5
הסתיים(

)ההסכם

ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרו התקשרויות אלו בדירקטוריון
ובאסיפה הכללית של החברה .העניין האישי של בעל השליטה בעסקה
נובע מהיות השוכרים הנ"ל ,אשר הנם חברות בשליטתו ,צד להסכמי
השכירות האמורים.
9.2.8.2

הסכם שירותי ארגון אירועים – סילברסטין ניהול ו7 World Trade -
) Center II, LLCחברת הנכס של  (7 World Trade Centerהתקשרו
בהסכם שלפיו סילברסטין ניהול תשתתף בחלק מההכנסות ב7 World -
 Trade Centerהקשורות באירועים שתארגן סילברסטין ניהול .בשנת
 2017שולמו ל 90 ,7 World Trade Center II, LLC -אלפי דולר )בשנת
 2016לא בוצעו תשלומים כלשהם(.

ט9-

ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה ההתקשרות האמורה בדירקטוריון
ובאסיפה הכללית של החברה .העניין האישי של בעל השליטה בעסקה
נובע מהיות סילברסטין ניהול ,אשר הנה חברה בשליטתו ,צד להסכם
האמור.
9.2.8.3

ביטוח מטריה של סילברסטין ניהול  -החברה ,נכסיה ופעילותה
מבוטחים בביטוח מקיף כחלק מביטוח כולל של סילברסטין ניהול.
הביטוח כולל ביטוח מבנה ,ביטוח אחריות כללית ,ביטוח נזקי גוף,
כמקובל בשוק ,וכמפורט בסעיף  7.21לעיל .התאגידים בהחזקת החברה
יתקשרו ,מעת לעת ,ובמהלך העסקים הרגיל ,בפוליסות ביטוח משותפות
של סילברסטין ניהול ,ככל שיידרש ועל פי צרכי החברה ,ויישאו בחלקם
בפוליסות הביטוח.
ביום  29באפריל  ,2018אושרה התקשרות זו והתקשרויות מסוגה
בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה.
העניין האישי של בעל השליטה בעסקה נובע מן העובדה שמדובר
בעסקאות משותפות לחברה ולחברות בשליטתו.

9.2.8.49.2.8.3

ביטוח עצמי באמצעות חברה ייעודית )– (Captive Insurance

חברות נכס מסוימות התקשרו עם SPI Insurance Captive Company,
) Inc.להלן ,(" SPI Insurance" :חברה בשליטת בעל השליטה ,בהסדר
לרכישת כיסוי ביטוחי נגד אירועי טרור ,בתנאים המקובלים בשוק
ובתעריפים המקובלים בשוק או עדיפים עליהם .חברות הנכס ,או חלקן,
עשויות ,מעת לעת ,להתקשר עם  SPI Insuranceבהסכמים דומים ,כנגד
תשלום פרמיה בתנאי שוק.
בשנים  2016ו 2017 -שולמו ל ,SPI Insurance -על ידי חברות הנכס,
סכומים שאינם מהותיים לחברה.
ביום ]__[ 29באפריל  2018אושרה ההתקשרות עם SPI Insurance
בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של החברה .העניין האישי של בעל
השליטה בעסקה נובע מהיות  ,SPI Insuranceאשר הנה חברה בשליטתו,
צד להסכם האמור.
הסכמים פוטנציאליים עם צדדים קשורים – נוסף על
9.2.8.59.2.8.4
ההסכמים המפורטים בסעיף זה לעיל ,חברות הנכס ותאגידים בשליטת
החברה עשויים מעת לעת להתקשר עם צדדים קשורים בהסכמים
מסוגים נוספים .להלן תיאור כללי של סוגי הסכמים פוטנציאליים אלה:
הסכמי שירותי ניקיון – אחת או יותר מחברות
9.2.8.5.19.2.8.4.1
הנכס עשויה ,מעת לעת ,להתקשר בהסכמים עם חברה בשליטת
בעל השליטה )להלן" :חברת הניקיון"( ,לקבלת שירותי ניקיון
ושירותים קשורים מחברת הניקיון בנכסי החברה ,בידי חברות
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הנכס ו/או השוכרים בנכסים .התמורה לחברת הניקיון בעבור
שירותים אלה תהיה בתנאי שוק.
 – EB-5בקשר עם פעילות ייזום הנדל"ן של
9.2.8.5.29.2.8.4.2
החברה ,תאגידים בשליטתה עשויים להתקשר בהסדרים לגיוס
הון או חוב עם תאגידים המשמשים לצורך השקעה ,המצויים
בשליטת בעל השליטה )להלן" :תאגידי ההשקעה"( ושהינם
צדדים קשורים של Silverstein Properties Regional Center
) LLCשגם היא בשליטת בעל השליטה( .בכוונת הצדדים כי
תאגידי ההשקעה ימומנו באמצעות השקעות ממשקיעים
פרטיים שיבקשו להשתתף בתוכנית הידועה בשם "The
employment-based fifth preference visa program in the
") United Statesלהלן" :תכנית  .("EB-5תכנית EB-5
מאפשרת למשקיעים לבקש מעמד של תושבי קבע בארה"ב
אם (1) :הם משקיעים במיזם מסחרי חדש בארה"ב; ו(2) -
השקעתם יוצרת ,במישרין או בעקיפין ,לפחות  10משרות
מלאות חדשות.
ניהול פיתוח  -בקשר עם פעילות ייזום הנדל"ן
9.2.8.5.39.2.8.4.3
של החברה ,תאגידים בשליטת החברה שבבעלותם פרויקטים
של ייזום ,צפויים להתקשר עם סילברסטין ניהול בהסכמי
ניהול הייזום ,לקבלת שירותי ניהול ייזום מסילברסטין ניהול.
התמורה לסילברסטין ניהול בגין שירותים אלה ,צפויה לכלול:
) (1תשלום בסך של  4%-6%מהעלויות הכרוכות בפיתוח
הפרויקט הרלוונטי; ו (2) -החזר הוצאות תקורה וכוח אדם של
סילברסטין ניהול אשר קשורות למתן השירותים האמורים.
שירותי שיווק – בקשר עם פעילות ייזום
9.2.8.5.49.2.8.4.4
הנדל"ן למגורים של החברה ,המצויה בשלבי תכנון ,חברות נכס
רלוונטיות עשויות להתקשר בהסכמי שיווק או כדומה עם
סילברסטין ניהול ,לקבלת שירותי יעוץ בנושאי שיווק ופיקוח
על מתווכים )צדדים שלישיים( שיספקו שירותים באותם
פרויקטים.
סילברסטין ניהול תהיה זכאית לתשלום בגין מתן השירותים,
הצפוי להיות מורכב מ (1) :תשלום בשיעור של 1.5% - 0.5%
ממחיר המכירה ברוטו של כל יחידת דיור; ו (2) -החזר הוצאות
שהוצאו בפועל על ידי סילברסטין ניהול במסגרת מתן
השירותים האמורים.
מיזם משותף לשירותי מגורים– חברה
9.2.8.5.59.2.8.4.5
בשליטת בעל השליטה עשויה להתקשר עם צד שלישי שאינו
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קשור לחברה במיזם משותף שמטרתו לספק לבעלי יחידות
הדיור בנכסים מסוימים של תאגידים שבשליטת החברה
שירותים שונים ,שעשויים לכלול ,בין היתר :שירותי ניהול
מגורים ,השכרה ,מכירה ,התאמת יחידות הדיור ,שירותי גמר
וריהוט.
9.2.8.5.69.2.8.4.6

 – Silver Suitesמעת לעת ,אחת או יותר

מחברות הנכס )או בעליהם של נכסים נוספים שיירכשו על-ידי
החברה או חברות בהחזקתה בעתיד( עשויות להתקשר בהסכמי
שכירות או הרשאת שימוש )או הסכמים דומים( עם צדדים
קשורים ל ,Silver Suites LLC -שבשליטת בעל השליטה.
במסגרת הסכמים כאמור דמי השכירות ויתר התנאים
המסחריים יהיו בתנאי שוק המקובלים בהסכמים דומים עם
דיירים שהם צדדים שלישיים.
9.3

שיפוי וביטוח
9.3.1

הענקת כתבי שיפוי לדירקטורים ונושאי משרה
החברה העניקה לדירקטורים ונושאי המשרה המכהנים בחברה :ה"ה ]__[ )כמפורט
בסעיפים  8.1ו 8.2 -לעיל( )להלן :״נושאי המשרה״( כתבי שיפוי ,על פיהם התחייבה
החברה בכפוף להוראות הדין ,לשפות את נושאי המשרה בשל כל חבות או הוצאה,
שתוטל עליהם או שתוציא עקב אחת או יותר מאלה) :א( פעולות ו/או נגזרת שלהן
בתוקף היותם נושאי משרה ו/או מועסקים בחברה ו/או בחברות בנות ו/או קשורות של
החברה ,כפי שתהיינה מעת לעת; )ב( פעולות ו/או נגזרת שלהן בתוקף היותם נושאי
משרה ,עובד או שלוח של החברה בתאגיד אחר כלשהו בו מחזיקה החברה בניירות ערך
במישרין ו/או בעקיפין )להלן :״תאגיד אחר״(.
ההתחייבות לשיפוי תחול בשל כל חבות או הוצאה ,שהינה בת שיפוי על פי דין ועל פי
תקנון החברה ,כמפורט להלן:
חבות כספית שתוטל על נושאי המשרה לטובת אדם אחר על פי פסק דין ,לרבות פסק דין
שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט ,הקשורה במישרין או בעקיפין
לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בכתב השיפוי;
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,אשר הוצאה עקב חקירה או
הליך שהתנהל נגדך בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך ,ואשר הסתיים בלא
הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה ובלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה להליך
פלילי ,או שהסתיים בלא הגשת כתב אישום נגד נושא המשרה אך בהטלת חבות כספית
כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית או בקשר לעיצום
כספי;
הוצאות התדיינות סבירות ,לרבות שכר טרחת עורך דין ,שהוציא או שחויב בהן נושא
המשרה בידי בית משפט ,בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או תאגיד אחר ,לפי המקרה,
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או בשם מי מהם או בידי אדם אחר ,או באישום פלילי שממנו זוכה ,או באישום פלילי
שבו הורשע בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית.
הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינו ,לרבות הוצאות התדיינות סבירות,
ובכלל זה שכר טרחת עורך דין .לעניין זה ״הליך״  -הליך לפי פרק ח׳ 3לחוק ניירות ערך
)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( ,הליך לפי פרק ח׳ 4לחוק ניירות ערך )הטלת
אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית( ,הליך לפי פרק ט׳ 1לחוק ניירות
ערך )הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או הפסקת הליכים ,המותנית בתנאים( והליך לפי
סימן ד׳ )הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות ערך( לפרק הרביעי )סעדים ,עיצום כספי
ורישום חברה כחברה מפרה( בחלק התשיעי לחוק החברות.
תשלום לנפגע ההפרה כאמור בסעיף 52נד)א())(1א( לחוק ניירות ערך לפי פרק ח׳ 4לחוק
ניירות ערך )הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה המנהלית(.
חבות או הוצאה אחרת המותרת בשיפוי על פי כל דין.
ביום ]__[ 29באפריל  ,2018אושרה התקשרות זו בדירקטוריון ובאסיפה הכללית של
החברה.
]עניינםעניינו האישי של בעליבעל השליטה בעסקה נובע מהעובדה ש]__[.שה"ה טל קרת
וליסה סילברסטין הנם קרוביו.
בכוונת החברה להעניק בסמוך למועד ההנפקה ,כתב שיפוי כאמור בסעיף זה ,גם ליתר
נושאי המשרה בחברה.
9.3.2

התקשרות בפוליסת ביטוח דירקטורים ונושאי משרה בחברה
ביום ]__[ 29באפריל  ,2018אישרו דירקטוריון החברה והאסיפה הכללית של החברה את
התקשרות החברה בפוליסת ביטוח אחריות דירקטורים ונושאי משרה בחברה ,לרבות
ביחס למי מקרב בעלי השליטה בחברה ו/או מקרב תאגידים בקבוצת סילברסטין ,בגין
כהונתם כנושאי משרה בחברה ,בחברות בנות של החברה ובחברות קשורות שלה )להלן:
"פוליסת הביטוח"(.
פוליסת הביטוח הינה לתקופה של  12חודשים ובגבול אחריות של עד ]__[ 20מיליון דולר
למקרה ולתקופת ביטוח .הפרמיה השנתית בגין פוליסת הביטוח הינה בסך של ]__[26,950
דולר .ההשתתפות העצמית של החברה הינה ]__[ 10,000דולר לתביעות נגד החברה בכל
העולם )למעט תביעות בארה"ב ובקנדה ,אשר בעניינן ההשתתפות העצמית הינה
]__[ 50,000דולר( ו – ]__[ 50,000דולר לתביעות שעניינן הפרה של דיני ניירות ערך.
עניינםעניינו האישי של בעליבעל השליטה בעסקה נובע מהעובדה ש]__[.שה"ה טל קרת
וליסה סילברסטין הנם קרוביו.

9.4

החזקות ניירות ערך על ידי בעלי עניין ונושאי משרה
להחזקות בעלי עניין ונושאי משרה במניות החברה או בכל חברה-בת שלה או בכל חברה קשורה
שלה למועד התשקיף  -ראו סעיף  7.23.2לתשקיף.

פרק  - 10דוחות כספיים

י1-

דוח אירועים
כמשמעו בתקנה 56א לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף  -מבנה וצורה(,
תשכ"ט ,1969-בדבר אירועים מהותיים שאירעו בתקופה שלאחר מועד חתימת הדוחות
הכספיים המצורפים לתשקיף
נכון למועד התשקיף ,לא אירעו אירועים )כמשמעם בתקנה האמורה( מהותיים לאחר חתימת
הדוחות הכספיים של ") Silverstein Properties Limitedהחברה"( ליום  31בדצמבר  ,2017אשר
נחתמו ביום  9באפריל .2018

בכבוד רב,

______________________
טל קרת – יו"ר הדירקטוריון

תאריך 26 :באפריל 2018

______________________
ליאור מור – מנכ"ל

______________________
ליאור סירי – סמנכ"ל כספים
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תאריך 9 :באפריל2018 ,

לכבוד
הדירקטוריון של
Silverstein Properties Limited
ג.א.נ,

הנדון :טיוטת תשקיף של  Silverstein Properties Limitedהמיועדת להתפרסם
בחודש אפריל 2018
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפניה) בטיוטת התשקיף שבנדון של
הדוחות שלנו המפורטים להלן:
 .1דוח רואה החשבון המבקר מיום  9באפריל 2018 ,על הדוחות הכספיים מאוחדים פרופורמה של
החברה לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ולכל אחת מהשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר ,2017
 2016ו.2015-
 .2דוח רואה החשבון המבקר מיום  9באפריל 2018 ,על הדוחות הכספיים סולו של החברה ליום
 12בפברואר( 2018 ,יום הקמת החברה).

בברכה,
קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

Silverstein Properties Limited
דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר 2017
(מבוקרים)
באלפי דולר ארה"ב

תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי

3

דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל

4

דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון

5

דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים

6

באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה

7-33
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דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של Silverstein Properties Limited

ביקרנו את הדוחות המאוחדים פרופורמה על המצב הכספי המצורפים של Silverstein Properties Limited
(להלן  -החברה) לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ואת הדוחות המאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל ,השינויים
בהון ותזרימי המזומנים לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר  .2017דוחות כספיים אלה הינם
באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על
ביקורתנו.

ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון
(דרך פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג .1973-על פי תקנים אלה נדרש מאתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה
להשיג מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של
ראיות התומכות בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים פרופורמה .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות
ש יושמו ושל האומדנים המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה
בדוחות הכספיים בכללותה .אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את
המצב הכספי פרופורמה של החברה והחברות המאוחדות שלה לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-ואת תוצאות
פעולותיהן ,השינויים בהון ותזרימי המזומנים שלהן פרופורמה לכל אחת משלוש השנים שהסתיימו ביום 31
בדצמבר  ,2017בהתאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) )IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים),
התש"ע.2010-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 9באפריל2018 ,

2

Silverstein Properties Limited
דוחות מאוחדים פרופורמה על המצב הכספי
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור
נכסים לא שוטפים
נדל"ן להשקעה
מלאי מקרקעין בהליכי תכנון ופיתוח
השקעות בחברות כלולות
פקדונות משוכרים

7
8
9

ליום  31בדצמבר
2016
2017
3,050,000
81,121
369,611
915

3,006,000
68,062
342,609
801

3,501,647

3,417,472

3,602
8,716
8,036
6,229
79,871

3,550
8,317
8,421
67,897
53,576

106,454

141,761

סה"כ נכסים

3,608,101

3,559,233

הון
הון המיוחס לבעלי מניות החברה
הון ופרמיה על המניות
יתרת רווח

182,909
1,291,517

202,179
1,210,974

סה"כ הון המיוחס לבעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

1,474,426
657,307

1,413,153
647,517

סה"כ הון

2,131,733

2,060,670

1,405,939
427
914

1,409,758
1,838
801

1,407,280

1,412,397

24,362
21,281
16,000
7,445

25,944
52,761
7,461

69,088

86,166

סה"כ התחייבויות

1,476,368

1,498,563

סה"כ הון והתחייבויות

3,608,101

3,559,233

נכסים שוטפים
חייבים  -שוכרים
הוצאות מראש ונכסים אחרים
פקדונות משוכרים
מזומנים מוגבלים בשימוש
מזומנים ושווי מזומנים

2י'
6

התחייבויות לא שוטפות
הלוואות ממוסדות פיננסיים
נגזרים פיננסיים
פקדונות משוכרים

12

התחייבויות שוטפות
ספקים ,זכאים ויתרות זכות
הלוואות ממוסדות פיננסיים
דיבידנד לשלם
פקדונות משוכרים

11
12
17

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
תאריך אישור הדוחות הכספיים 9 :באפריל.2018 ,

Tal Kerret
Chairman of the Board of
Directors

Lior Mor
Chief Executive Officer

3

Leor Siri
Chief Financial Officer

Silverstein Properties Limited
דוחות מאוחדים פרופורמה על הרווח הכולל
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת

באור

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
210,316
()92,794

211,568
()89,503

211,293
()92,548

117,522

122,065

118,745

20,078
27,302

93,118
30,086

278,234
25,545

164,902

245,269

422,524

15,616
()44,513

()42,905

()44,274

רווח נקי

136,005

202,364

378,250

סה"כ רווח כולל

136,005

202,364

378,250

רווח ורווח כולל מיוחס ל:
בעלי מניות החברה
זכויות שאינן מקנות שליטה

14 ,5א'
14ב'

הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים
רווח גולמי

7
9

שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו
רווח תפעולי

14ג'

הכנסות אחרות
הוצאות מימון ,נטו

109,551
26,454

152,291
50,073

218,716
159,534

136,005

202,364

378,250

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

4

Silverstein Properties Limited
דוחות מאוחדים פרופורמה על השינויים בהון
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
סה"כ הון
המיוחס
לבעלי מניות
החברה

זכויות
שאינן
מקנות
שליטה

סה"כ
הון

465,989

1,578,051
378,250
1,325
()27,937

הון ופרמיה
על
מניות

יתרת
רווח

יתרה ליום  1בינואר2015 ,

243,005

869,057

1,112,062

סה"כ רווח כולל
השקעות
חלוקות

1,325
()6,070

218,716
()15,198

218,716
1,325
()21,268

159,534
()6,669

יתרה ליום  31בדצמבר2015 ,

238,260

1,072,575

1,310,835

618,854

1,929,689

סה"כ רווח כולל
השקעות
חלוקות

7
()36,088

152,291
()13,892

152,291
7
()49,980

50,073
()21,410

202,364
7
()71,390

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

202,179

1,210,974

1,413,153

647,517

2,060,670

סה"כ רווח כולל
השקעות
חלוקות

6,358
()25,628

109,551
()29,008

109,551
6,358
()54,636

26,454
()16,664

136,005
6,358
()71,300

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

182,909

1,291,517

1,474,426

657,307

2,131,733

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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Silverstein Properties Limited
דוחות מאוחדים פרופורמה על תזרימי המזומנים
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת

תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת
רווח נקי
התאמות הדרושות להצגת תזרימי מזומנים מפעילות שוטפת:
התאמות לסעיפי רווח או הפסד:
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו
הכנסה מהסדר משפטי
מיצוע הכנסות שכירות
הוצאות מימון ,נטו

2017

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2016

2015

136,005

202,364

378,250

()20,078
()27,302
()15,616
2,124
44,513

()93,118
()30,086
1,112
42,905

()278,234
()25,545
()2,703
44,274

()16,359

()79,187

()262,208

()5,608
()52
()399
271
97
()2,650

()376
874
()1,597
()1,160
409
()8,717

()51,861
()626
()1,133
()405
195
8,834

()8,341

()10,567

()44,996

מזומנים נטו שנבעו מפעילות שוטפת

111,305

112,610

71,046

תזרימי מזומנים מפעילות השקעה
תוספות לנדל"ן להשקעה ,נטו
חלוקות שהתקבלו מחברות כלולות
תמורה ממכירת זכויות בנייה
תמורה מהסדר משפטי
שינוי במזומנים מוגבלים בשימוש ,נטו

()14,100
300
15,616
61,668

()20,305
390
33,145

()66,225
1,938
38,143
()78,910

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) השקעה

63,484

13,230

()105,054

תזרימי מזומנים מפעילות מימון
קבלת הלוואות ממוסדות פיננסים
פרעון הלוואות למוסדות פיננסים
השקעות בעלים
חלוקות לבעלים
חלוקות לבעלי זכויות שאינן מקנות שליטה
ריבית ששולמה

18,597
()56,582
6,358
()38,636
()16,664
()61,567

23,801
()24,877
7
()49,980
()21,410
()58,198

153,032
()30,097
1,325
()21,268
()6,669
()53,287

מזומנים נטו שנבעו מפעילות (ששימשו לפעילות) מימון

()148,494

()130,657

43,036

עלייה (ירידה) ,נטו במזומנים ושווי מזומנים
יתרת מזומנים ושווי מזומנים לתחילת השנה

26,295
53,576

()4,817
58,393

9,028
49,365

יתרת מזומנים ושווי מזומנים לסוף השנה

79,871

53,576

58,393

פעילויות השקעה ומימון שאינן במזומן
דיבידנד שהוכרז וטרם שולם לבעלים
דיבידנד שהוכרז וטרם שולם לזכויות שאינן מקנות שליטה
היוון הפחתת עלויות אשראי לנדל"ן להשקעה ומלאי
השקעה בנדל"ן להשקעה הכלולה בספקים ,זכאים ויתרות זכות

15,173
827
1,247
1,439

4,090
343

3,885
1,903

שינויים בסעיפי רכוש והתחייבויות:
עלייה במלאי מקרקעין בהליכי תכנון ופיתוח
ירידה (עלייה) בחייבים  -שוכרים
עלייה בהוצאות מראש ונכסים אחרים
ירידה (עלייה) בפקדונות משוכרים
עלייה בפקדונות לשלם
עלייה (ירידה) בספקים ,זכאים ויתרות זכות

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.
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Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור - :1

כללי
א.

חברת ( Silverstein Properties Limitedלהלן –החברה) התאגדה ביום  12בפברואר 2018 ,באיי
הבתולה הבריטיים (" )"BVIכחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי
הבתולה הבריטיים .)BVI Business Companies Act( 2004 ,החברה רשאית להנפיק כמות
מקסימלית של  50,000מניות רגילות ללא ערך נקוב.
החברה והחברות המוחזקות שלה (להלן –הקבוצה) פועלות בענף הנדל"ן בארה"ב ועוסקות
בעיקר בהשקעות ותפעול של נכסי נדל"ן של בנייני משרדים ובנייני מגורים וכן השקעה ופיתוח
של קרקעות.
החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של  ,Silverstein Holdco I LLCחברה פרטית שהוקמה לפי
חוק החברות במדינת דלאוור ( Silverstein Holdco I .)Delaware Limited Liability Company Act
 LLCהינה חברה בשליטתו של לארי א .סילברסטין (להלן-בעל השליטה) וביחד עם Silverstein
( Holdco I LLCלהלן-בעלי השליטה).
רכישת השקעות מבעל השליטה והצגת דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
במקביל להנפקה ולרישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
(להלן  -הבורסה) תרכוש החברה פרויקטי נדל"ן (נכסים והתחייבויות) מהישויות המעבירות
(להלן  -הישויות המעבירות) הנשלטות על ידי בעלי השליטה לפני ואחרי ההעברה כאמור (להלן
 הרכישה) .בתמורה לרכישה החברה תנפיק  100מניות רגילות ללא ערך נקוב לSilverstein -.Holdco I LLC
למועד אישור הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ,הסכמי הרכישה בין החברה והישויות
המעבירות טרם נחתמו.
העברת הישויות המעבירות אינה כפופה לתנאים מתלים ותיכנס לתוקף בכפוף להצלחת
ההנפקה לציבור .בעל השליטה לא העניק ולא התחייב להעניק לחברה שיפוי כלשהו ביחס עם
הישויות המעבירות מאחר והן יועברו כפי שהן .במקביל לביצוע עסקת הרכישה תחתום החברה
על הסכם שירותי ניהול נכסים עם צדדים קשורים (ראה באור  18להלן).
מאחר שהחברה תרכוש פעילויות אלה מהישויות המעבירות ,הנשלטות על ידי בעלי השליטה
בחברה לפני ואחרי הרכישה ,הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים בתחולה של תקן דיווח כספי
בינלאומי  .)IFRS 3( 3החברה מטפלת ברכישה באופן דומה לשיטת איחוד העניין ( pooling of
 .)interestsהחברה ערכה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה לצורכי הנפקה ראשונית לציבור
( )IPOשל אגרות החוב של החברה בבורסה על מנת לשקף את הרכישה כאילו התרחשה בתחילת
התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות ( 1בינואר .)2015 ,כמו כן ,הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה כוללים את המצב הכספי במאוחד ,תוצאות הפעולות ותזרימי המזומנים
במאוחד של החברה ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות .בגין מספר פרויקטים
שנרכשו על ידי הישויות המעבירות לאחר  1בינואר ,2015 ,הדוחות הכספיים המאוחדים
פרופורמה משקפים את הנכסים נטו (התחייבויות) ואת פעילותם החל ממועד רכישתם על ידי
הישויות המעבירות.
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Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור -:1

כללי (המשך)
ב.

הגדרות
בדוחות כספיים אלה -

באור - :2

החברה

.Silverstein Properties Limited -

הקבוצה

 -החברה והחברות המוחזקות שלה המצוינות בבאור  9להלן.

חברות מאוחדות

 חברות אשר לחברה שליטה בהן (כהגדרתה ב )IFRS 10-ואשר דוחותיהןמאוחדים עם דוחות החברה.

חברות כלולות

 חברות אשר לחברה שליטה משותפת בהן ואשר מדווחות בדוחותהכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה על בסיס השווי המאזני,
כמפורט בבאור  9להלן.

חברות מוחזקות

 -חברות מאוחדות ,חברות בשליטה משותפת וחברות כלולות.

צדדים קשורים

 -כהגדרתם ב.IAS 24-

בעלי עניין ובעל
שליטה

 -כהגדרתם בתקנות ניירות ערך (דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-

דולר

 -דולר ארה"ב.

עיקרי המדיניות החשבונאית
המדיניות החשבונאית המפורטת להלן יושמה בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה כפי שנקבע
להלן .המדיניות יושמה באופן עקבי ,בכל התקופות המוצגות ,למעט אם נאמר אחרת.
א.

בסיס עריכת הדוחות הכספיים
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם לתקני הדיווח הכספי הבינלאומיים
(להלן  )IFRS -שפורסמו על ידי המוסד הבינלאומי לתקינה בחשבונאות (להלן  -ה .)IASB-כמו
כן ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך
(דוחות כספיים שנתיים) ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה ערוכים על בסיס עלות ,למעט נדל"ן
להשקעה ,נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות (כולל מכשירים נגזרים) ,המוצגים לפי השווי
ההוגן ,והשקעה בעסקה משותפת ,המוצגת על פי שיטת השווי המאזני .הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה מוצגים בדולר ארה"ב (להלן  -דולר) ,שהוא מטבע הפעילות של החברה,
וכל הסכומים עוגלו לאלף הקרוב ,אלא אם כן צוין אחרת.
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Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ב.

עסקאות ,נכסים והתחייבויות במטבע חוץ
עסקאות הנקובות במטבע חוץ נרשמות עם ההכרה הראשונית בהן לפי שער החליפין במועד
העסקה .לאחר ההכרה הראשונית ,נכסים והתחייבויות כספיים הנקובים במטבע חוץ מתורגמים
בכל תאריך דיווח למטבע הפעילות לפי שער החליפין במועד זה .הפרשי שער ,למעט אלה
המהוונים לנכסים כשירים או נזקפים להון בעסקאות גידור ,נזקפים לרווח או הפסד .נכסים
והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי עלות מתורגמים לפי שער החליפין
במועד העסקה .נכסים והתחייבויות לא כספיים הנקובים במטבע חוץ המוצגים לפי שווי הוגן
מתורגמים למטבע הפעילות בהתאם לשער החליפין במועד שבו נקבע השווי ההוגן.

ג.

תקופת המחזור התפעולי
לקבוצה שני מחזורים תפעוליים .המחזור התפעולי של פרויקטי ייזום הינו יותר משנה ועשוי
להימשך בין שלוש לחמש שנים .המחזור התפעולי של יתר הפעילוית הינו שנה .לפיכך ,ביחס
לפרויקטי הייזום ,כאשר תקופת המחזור התפעולי ארוכה משנה ,הנכסים וההתחייבויות
הקשורים באופן ישיר לאותה פעילות מסווגים בדוח על המצב הכספי במסגרת הנכסים
וההתחייבויות השוטפים בהתאם למחזור התפעולי.

ד.

דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה
הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה כוללים את הדוחות של חברות שלחברה יש שליטה
בהן (חברות בנות) .שליטה מתקיימת כאשר לחברה יש כוח השפעה על הישות המושקעת,
חשיפה או זכויות לתשואות משתנות כתוצאה ממעורבותה בישות המושקעת וכן היכולת
להשתמש בכוח שלה כדי להשפיע על סכום התשואות שינבע מהישות המשוקעת .בבחינת
שליטה מובאת בחשבון השפעת זכויות הצבעה פוטנציאליות רק אם הן ממשיות .איחוד הדוחות
הכספיים מתבצע החל ממועד השגת השליטה ,ועד למועד בו הופסקה השליטה.
הדוחות הכספיים של החברה והחברות הבנות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים .המדיניות
החשבונאית בדוחות הכספיים של החברות הבנות יושמה באופן אחיד ועקבי עם זו שיושמה
בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה של החברה .יתרות ועסקאות הדדיות מהותיות ורווחים
והפסדים הנובעים מעסקאות בין החברה והחברות הבנות בוטלו במלואם בדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה.
זכויות שאינן מקנות שליטה בגין חברות בנות מייצגות את ההון בחברות הבנות שאינו ניתן
לייחוס ,במישרין או בעקיפין ,לחברה האם .הזכויות שאינן מקנות שליטה מוצגות בנפרד
במסגרת ההון של החברה .רווח או הפסד וכל רכיב של רווח כולל אחר מיוחסים לחברה
ולזכויות שאינן מקנות שליטה .הפסדים מיוחסים לזכויות שאינן מקנות שליטה גם אם כתוצאה
מכך יתרת הזכויות שאינן מקנות שליטה בדוח המאוחד על המצב הכספי פרופורמה הינה
שלילית.
במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן
חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת "הפירוק התיאורטי
בערך פנקסני" ( .)Hypothetical liquidation at book valueקרי ,חלקם של החברה ושל בעלי זכויות
שאינן מקנות שליטה ברווחים של החברה הבת מחושבים תחת ההנחה שהחברה הבת הייתה
מוכרת או מחלקת את הנכסים בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך התחשבות בחלוקות
והשקעות נוספות שבוצעו.
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Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ה.

צירופי עסקים
צירופי עסקים מטופלים בשיטת הרכישה .עלות הרכישה נמדדת על פי השווי ההוגן של התמורה
שהועברה במועד הרכישה בתוספת זכויות שאינן מקנות שליטה בנרכשת .עלויות רכישה
ישירות נזקפות בעת התהוותן לדוח רווח או הפסד.
לגבי צירופי עסקים תחת אותה שליטה – ראה באור  1לעיל.

ו.

השקעה בהסדרים משותפים ()Joint Arrangements
הסדרים משותפים הם הסדרים שבהם יש לחברה שליטה משותפת .שליטה משותפת היא
שיתוף חוזי מוסכם של שליטה על הסדר ,אשר קיימת רק כאשר החלטות לגבי הפעילויות
הרלוונטיות דורשות הסכמה פה אחד של הצדדים שחולקים שליטה.

ז.

עסקאות משותפות ()Joint Ventures
בעסקאות משותפות לצדדים להסדר יש שליטה משותפת על הזכויות בנכסים נטו של ההסדר.
עסקה משותפת מטופלת לפי שיטת השווי המאזני.
הדוחות הכספיים של החברה והעסקאות המשותפות ערוכים לתאריכים ולתקופות זהים.
המדיניות החשבונאית בדוחות הכספיים של העסקאות המשותפות יושמה באופן אחיד ועקבי
עם זו שיושמה בדוחות הכספיים של הקבוצה.
שיטת השווי המאזני מיושמת עד למועד איבוד השליטה המשותפת בעסקה המשותפת ,או
סיווגה כהשקעה המוחזקת למכירה.

ח.

השקעות בחברות כלולות
חברות כלולות הינן חברות שלקבוצה יש השפעה מהותית על המדיניות הכספית והתפעולית
שלהן ,אך לא שליטה .ההשקעה בחברה כלולה מוצגת על בסיס שיטת השווי המאזני .לפי שיטת
השווי המאזני ,ההשקעה בחברה הכלולה מוצגת לפי עלות בתוספת שינויים שלאחר הרכישה
בחלק הקבוצה בנכסים נטו ,לרבות רווח כולל אחר של החברה הכלולה .רווחים והפסדים
הנובעים מעסקאות בין הקבוצה לבין החברה הכלולה מבוטלים בהתאם לשיעור ההחזקה.
במקרה של הסדרים חוזיים לחלוקת רווחים וזאת בשעורים שונים משיעורי הבעלות באותן
חברות הכוללים גם מנגנונים של מפלי רווחים מיישמת החברה את שיטת "הפירוק התיאורטי
בערך פנקסני" ( .)Hypothetical liquidation at book valueקרי ,חלקו של המשקיע ברווחים של
החברה בחברה הכלולה מחושב תחת ההנחה שהחברה הכלולה הייתה מוכרת או מחלקת את
הנכסים בהתאם לערכם הפנקסני וזאת תוך התחשבות בחלוקות והשקעות נוספות שבוצעו.
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Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
ט.

שווי מזומנים
שווי מזומנים נחשבים השקעות שנזילותן גבוהה ,הכוללות פקדונות בתאגידים בנקאיים לזמן
קצר אשר אינם מוגבלים בשעבוד ,שתקופתם המקורית אינה עולה על שלושה חודשים ממועד
ההשקעה או שעולה על שלושה חודשים אך הם ניתנים למשיכה מיידית ללא קנס ,ומהווים
חלק מניהול המזומנים של הקבוצה .יתרות המזומנים מובטחות על ידי התאגיד הפדרלי לביטוח
פקדונות בארה"ב (ה )FDIC-בכפוף למגבלות מסוימות.

י.

מזומנים מוגבלים בשימוש
מזומנים מוגבלים בשימוש הם כספים המוחזקים בנאמנות לצורך שיפורים במושכר ,עמלות
חכירה וזיכויי שכירות ( ,)rent concessionsעתודות לפדיון הלוואות ואחרים כנדרש על ידי
המלווה.

יא.

מלאי מקרקעין
עלות מלאי מקרקעין כוללת עלויות ישירות מזוהות בגין עלות הקרקע ,כגון מסים ,אגרות
והיטלים ועלויות תכנון ובנייה .כמו כן הקבוצה מהוונת לעלות מלאי מקרקעין עלויות אשראי
אשר התהוו מהתקופה שבה הקבוצה החלה בפעילות לפיתוח הקרקע.
מקרקעין בבנייה נמדדים על בסיס העלות .עלות המקרקעין כוללת עלויות אשראי המתייחסות
למימון הקמת הנכס עד למועד ההשלמה ,עלויות תכנון ועיצוב ,עלויות בנייה עקיפות שהוקצו
ועלויות קשורות אחרות.
סכומים שכוללים מלאי קרקעות מסווגים כנכסים שוטפים במועד תחילת הבנייה של הפרויקט
בפועל.
מלאי מקרקעין נמדד לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .שווי מימוש נטו הינו אומדן
מחיר המכירה במהלך העסקים הרגיל בניכוי אומדן עלויות להשלמה ועלויות הדרושות לביצוע
המכירה.

יב.

הכרה בהכנסה
הכנסות מוכרות ברווח או הפסד כאשר הן ניתנות למדידה באופן מהימן ,צפוי שההטבות
הכלכליות הקשורות לעסקה יזרמו לחברה וכן העלויות שהתהוו או שיתהוו בגין העסקה ניתנות
למדידה באופן מהימן .ההכנסות נמדדות על פי שוויה ההוגן של התמורה בעסקה בניכוי הנחות
מסחריות ,הנחות כמות והחזרות.
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באורים לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה
באלפי דולר ארה"ב ,למעט אם מצוין אחרת
באור - :2

עיקרי המדיניות החשבונאית (המשך)
להלן הקריטריונים הספציפיים בדבר הכרה בהכנסה אשר נדרש שיתקיימו לפני ההכרה
בהכנסה:
הכנסות משכירות
החברה מכירה בהכנסות משכירות המיוחסות לחוזי חכירה תפעולית של נדל"ן להשקעה על פי
שיטת הקו הישר לאורך תקופת השכירות כאשר יכולת הגביה מובטחת באופן סביר .החברה
רושמת סכומים הצפויים להתקבל בשנים עוקבות כדמי שכירות נדחים לקבל .עלויות בגין
תמריצים המוענקים לשוכרים מוכרות לאורך תקופת השכירות לפי שיטת המיצוע כהפחתה של
ההכנסות משכירות .תקופת השכירות של נדל"ן מגורים להשקעה של החברה היא בדרך כלל
שנה או שנתיים .הכנסות מדמי שכירות המיוחסות לשכירות של נדל"ן למגורים נרשמות עם
קבלתן מהשוכרים ומוכרות על בסיס חודשי ,שיטה שאינה שונה באופן מהותי משיטת הקו
הישר .תקופות השכירות של נדל"ן משרדים להשקעה של החברה נעות בדרך כלל בין עשר
לעשרים שנה ובמקרה של חידוש של חוזה חכירה חמש עד עשר שנים .הסכמי שכירות
מסוימים כוללים עליות קבועות בדמי השכירות שמוכרות לפי שיטת הקו הישר.
חיובים בגין שירותים והוצאות אחרות הניתנות להשבה משוכרים
הסכמי שכירות של נדל"ן משרדים כוללים גם החזר של עלויות תפעול מסוימות כגון מסי נדל"ן,
עלויות של מים ,חשמל ותחזוקה שוטפת ששולמו על ידי השוכרים .ההשבה נרשמת כהכנסה
בגין השתתפות בהוצאות .הכנסות הנובעות מהשבה של הוצאות על ידי שוכרים מוכרות
בתקופה שבה הסכומים מתקבלים .חיובים בגין שירותים וניהול ותקבולים אחרים נכללים
בהכנסות משכירות ברוטו של העלויות הקשורות מאחר ולדעת ההנהלה ,הקבוצה פועלת
כמנהל במקרה זה.
יג.

חכירות
המבחנים לסיווג חכירה כמימונית או כתפעולית מבוססים על מהות ההסכמים והם נבחנים
במועד ההתקשרות על-פי הכללים להלן שנקבעו ב:IAS 17-
הקבוצה כחוכר
חכירה מימונית
נכסים אשר כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על הנכס הועברו לקבוצה ,מסווגים
כחכירה מימונית .הנכס החכור נמדד בתחילת תקופת החכירה לפי הנמוך מבין השווי ההוגן של
הנכס החכור או הערך הנוכחי של תשלומי החכירה המינימליים .הנכס בחכירה מופחת לאורך
תקופת החיים השימושיים שלו ,או תקופת החכירה כנמוך שבהם .הנכס בחכירה נמדד לפי
השווי שלו בהתאם לתקן .IAS 40
הקבוצה כמחכיר
חכירה תפעולית
נכסים אשר לגביהם לא מועברים באופן ממשי כל הסיכונים וההטבות הקשורים לבעלות על
הנכס ,מסווגים כחכירה תפעולית .תקבולי החכירה מוכרים כהכנסה ברווח או הפסד בקו ישר
על פני תקופת החכירה .תקבולי חכירה מותנים נזקפים לדוח רווח או הפסד כהכנסה במועד
שבו לחברה זכאות לקבלם .החזרים של הוצאות תפעול מסוימות המתקבל משוכרים נרשמים
כהשבת הכנסה בדוח על הרווח הכולל בתקופה שבה ההוצאות ברות ההשבה מתהוות.
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יד.

עלויות אשראי
הקבוצה מהוונת עלויות אשראי הקשורות לרכישה ,הקמה או ייצור של נכסים כשירים אשר
נדרשת תקופת זמן משמעותית להכנתם ,לשימושם המיועד או מכירתם.
היוון עלויות האשראי מתחיל במועד שבו הוצאו עלויות בגין הנכס עצמו ,התחילו הפעולות
להכנת הנכס ונגרמו עלויות אשראי ,ומסתיים כאשר הושלמו מהותית כל הפעולות להכנת
הנכס הכשיר לשימושו המיועד או למכירתו .הסכום של עלויות האשראי המהוון בתקופת
הדיווח כולל עלויות אשראי ישירות ועלויות אשראי כללי על פי שיעור היוון משוקלל.

טו.

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הינו נדל"ן (קרקע או מבנה ,או שניהם) המוחזק על ידי הבעלים (מחכיר בחכירה
תפעולית) או חוכר בחכירה מימונית לצורך הפקת דמי שכירות או לשם עליית ערך ,או שתיהן,
ושלא לצורך שימוש בייצור או הספקת סחורות או שירותים או למטרות מנהלתיות ,או מכירה
במהלך העסקים הרגיל.
נדל"ן להשקעה נמדד לראשונה לפי העלות כולל עלויות רכישה ישירות .לאחר ההכרה
הראשונית ,נדל" ן להשקעה נמדד בשווי ההוגן ,אשר משקף את תנאי השוק במועד הדיווח.
רווחים או הפסדים הנובעים משינויים בשווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה ,נזקפים לרווח או
הפסד במועד התהוותם .נדל"ן להשקעה אינו מופחת באופן שיטתי.
נדל"ן להשקעה בפיתוח המיועד לשימוש עתידי כנדל"ן להשקעה נמדד אף הוא בשווי הוגן
כאמור לעיל וזאת כאשר השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה .כשהשווי ההוגן אינו ניתן למדידה
מהימנה ,בשל אופי והיקף סיכוני הפרויקט ,אזי הוא נמדד על פי עלותו ,בניכוי הפסדים מירידת
ערך במידה שקיימים ,עד למועד שבו השווי ההוגן ניתן למדידה מהימנה או השלמת הבנייה,
כמוקדם מביניהם .בסיס העלות של נדל"ן להשקעה בפיתוח כולל את עלות המקרקעין בתוספת
עלויות אשראי המשמשות למימון ההקמה ,עלויות תכנון ופיתוח ישירות תוספתיות ודמי תיווך
בשל התקשרויות בהסכמים להשכרתו.
לצורך קביעת השווי ההוגן של הנדל"ן להשקעה מתבססת הקבוצה על בסיס תקופתי על הערכת
שווי שמבוצעת על ידי מעריכים חיצוניים בלתי תלויים שהינם מומחים בהערכות שווי של
נדל"ן והינם בעלי הידע והניסיון הנדרשים.
ההנהלה בוחנת את השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה על בסיס רבעוני תוך התחשבות בשינויים
בתנאי השוק ,הוצאות הוניות שהוונו כמו גם ההשפעה של הכנסות שכירות שוטפות ועתידיות.
העברות לנדל"ן להשקעה או מנדל"ן להשקעה מבוצעות כאשר קיים שינוי בשימוש .בהעברה
מנדל"ן להשקעה למלאי העלות הנחשבת של הנדל"ן ,לצורך הטיפול החשבונאי לאחר מכן,
תהיה השווי ההוגן של הנדל"ן במועד השינוי בשימוש.
נדל"ן להשקעה נגרע כאשר הוא ממומש או כאשר נפסק השימוש בו ולא צפויות הטבות
כלכליות עתידיות ממימושו.
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טז.

ירידת ערך נכסים לא פיננסיים
החברה בוחנת את הצורך בירידת ערך נכסים לא פיננסיים כאשר ישנם סימנים כתוצאה
מאירועים או שינויים בנסיבות המצביעים על כך שהיתרה בדוחות הכספיים אינה ברת-השבה.
הקריטריונים הייחודיים להלן מיושמים בבחינת ירידת ערך של הנכסים הספציפיים הבאים:
השקעה בחברות כלולות ועסקאות משותפות
לאחר יישום שיטת השווי המאזני ,החברה בוחנת אם יש צורך להכיר בהפסד נוסף בגין ירידת
ערך של ההשקעה בחברות כלולות ובעסקאות משותפות .בכל תאריך דיווח מתבצעת בחינה
אם קיימת ראיה אובייקטיבית לירידת ערך של ההשקעה בחברה כלולה או בעסקה משותפת.
בחינת ירידת הערך נעשית בהתייחס להשקעה בכללותה.

יז.

מכשירים פיננסיים
.1

התחייבויות פיננסיות
ההתחייבויות מוכרות לראשונה בשווי הוגן .הלוואות והתחייבויות אחרות הנמדדות
בעלות מופחתת מוצגות בניכוי עלויות עסקה ישירות.
לאחר ההכרה הראשונית ,הטיפול החשבונאי בהתחייבויות פיננסיות מבוסס על סיווגם
כמפורט להלן:
התחייבויות פיננסיות בעלות מופחתת
לאחר ההכרה הראשונית ,הלוואות והתחייבויות אחרות (כולל אגרות חוב) מוצגות על
פי תנאיהן לפי העלות בניכוי עלויות עסקה ישירות תוך שימוש בשיטת הריבית
האפקטיבית.

.2

קיזוז מכשירים פיננסיים
נכסים פיננסיים והתחייבויות פיננסיות מקוזזים והסכום נטו מוצג בדוח על המצב הכספי
אם קיימת זכות שניתנת לאכיפה משפטית לקזז את הסכומים שהוכרו ,וכן קיימת כוונה
לסלק את הנכס ואת ההתחייבות על בסיס נטו או לממש את הנכס ולסלק את
ההתחייבות במקביל.
ה זכות לקזז חייבת להיות ניתנת לאכיפה משפטית לא רק במהלך העסקים הרגיל של
הצדדים לחוזה אלא גם במקרה של פשיטת רגל או חדלות פרעון של אחד הצדדים .על
מנת שהזכות לקזז תהיה קיימת באופן מיידי ,אסור שהיא תהיה תלויה באירוע עתידי או
שיהיו פרקי זמן שבהם היא לא תחול ,או שיהיו אירועים שיגרמו לפקיעתה.

.3

גריעת מכשירים פיננסיים
התחייבויות פיננסיות
התחייבות פיננסית נגרעת כאשר היא מסולקת ,דהיינו ההתחייבות נפרעה ,בוטלה או
פקעה .התחייבות פיננסית מסולקת כאשר החייב (הקבוצה) פורע את ההתחייבות על ידי
תשלום במזומן ,בנכסים פיננסיים אחרים ,בסחורות או שירותים ,או משוחרר משפטית
מההתחייבות.
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.4

מכשירים פיננסיים נגזרים
הקבוצה מבצעת לעתים התקשרויות במכשירים פיננסיים נגזרים כגון עסקאות החלפה
של שיעורי ריבית ) (IRSכדי להגן על עצמה מפני הסיכונים הכרוכים בתנודות בשיעורי
הריבית .מכשירים פיננסיים נגזרים אלה מוכרים לראשונה לפי השווי ההוגן במועד
החתימה על חוזה הנגזר ונמדדים מחדש לאחר מכן .השינויים בשווי ההוגן של מכשירים
פיננסים נגזרים שאינם משמשים למטרות גידור או שאינם עומדים בקריטריונים של
חשבונאות גידור נזקפים לרווח או הפסד ונכללים בדוחות על הרווח הכולל המאוחדים
פרופורמה.

יח.

מדידות שווי הוגן
שווי הוגן הוא המחיר שהיה מתקבל במכירת נכס או המחיר שהיה משולם להעברת התחייבות
בעסקה רגילה בין משתתפים בשוק במועד המדידה.
הקבוצה משתמשת בטכניקות הערכה שהן מתאימות לנסיבות ושקיימים עבורן מספיק נתונים
שניתנים להשגה כדי למדוד שווי הוגן ,תוך מקסום השימוש בנתונים רלוונטיים שניתנים
לצפייה ומזעור השימוש בנתונים שאינם ניתנים לצפייה.
השווי ההוגן של נכס או התחייבות נמדד תוך שימוש בהנחות שמשתתפים בשוק ישתמשו בעת
תמחור הנכס או ההתחייבות ,בהנחה שמשתתפים בשוק פועלים לטובת האינטרסים הכלכליים
שלהם.
מדידת שווי הוגן לנכס לא פיננסי מביאה בחשבון את היכולת של משתתף בשוק להפיק הטבות
כלכליות באמצעות הנכס בשימוש המיטבי שלו או על ידי מכירתו למשתתף אחר בשוק
שישתמש בנכס בשימוש המיטבי שלו.
כל הנכסים וההתחייבויות הנמדדים בשווי הוגן או שניתן גילוי לשווי ההוגן שלהם מחולקים
לקטגוריות בתוך מדרג השווי ההוגן ,בהתבסס על רמת הנתונים הנמוכה ביותר ,המשמעותית
למדידת השווי ההוגן בכללותה.

יט.

הפרשות
הפרשה בהתאם ל IAS 37-מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות בהווה (משפטית או
משתמעת) כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,צפוי שיידרש שימוש במשאבים כלכליים על מנת
לסלק את המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
להלן סוגי ההפרשות שנכללו בדוחות הכספיים:
תביעות משפטיות
הפרשה בגין תביעות מוכרת כאשר לקבוצה קיימת מחויבות משפטית בהווה או מחויבות
משתמעת כתוצאה מאירוע שהתרחש בעבר ,כאשר יותר סביר מאשר לא כי הקבוצה תידרש
למשאביה הכלכליים לסילוק המחויבות וניתן לאמוד אותה באופן מהימן.
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כ.

מסים
בהתאם לחוקי המס הרלוונטיים החלים באיי הבתולה הבריטיים ובארה"ב ,החברות בקבוצה
נחשבות ישויות שקופות לצורכי מס .לפיכך ,לא בוצעה בדוחות הכספיים הפרשה למס הכנסה
פדרלי ומס מדינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר והכנסה חייבת במס או הפסדים
לצורכי מס מדווחים בדוחות המס של בעלי המניות.

כא.

השקעות וחלוקות
השקעות וחלוקות כוללים סכומים לשלם/לקבל מצדדים קשורים ומזומנים ושווי מזומנים שלא
הועברו לחברה מהישויות המעבירות בעקבות הרכישה של נכסים במועד ההנפקה הראשונית
לציבור.

באור - :3

עיקרי השיקולים ,האומדנים וההנחות ששימשו בעריכת הדוחות הכספיים
להלן ההנחות העיקריות שנעשו בדוחות הכספיים בקשר לאי הודאות לתאריך הדיווח ואומדנים
קריטיים שחושבו על ידי הקבוצה ואשר שינוי מהותי באומדנים ובהנחות עשוי לשנות את
ערכם של נכסים והתחייבויות בדוחות הכספיים בשנה העוקבת:
-

הכנסות מדמי שכירות
הסכמי חכירה מסוימים כוללים השבה של הוצאות תפעול מסוימות כגון מסי נדל"ן
ועלויות של מים ותחזוקה שוטפת ששולמו על ידי השוכרים .החברה בוחנת מתי היא
משמשת כסוכנת ומתי היא משמשמת כמנהלת עבור אותן חכירות ובהתאם מכירה
בהכנסות על בסיס ברוטו/נטו.

-

נדל"ן להשקעה
נדל"ן להשקעה הניתן למדידה מהימנה מוצג לפי שווי הוגן לתאריך הדיווח כאשר שינויים
בשווי ההוגן נזקפים לרווח או הפסד .השווי ההוגן נקבע בדרך כלל על ידי מעריכי שווי
חיצוניים בלתי תלויים ,בהתאם להערכות שווי כלכליות הכוללות שימוש בטכניקות
הערכה והנחות לגבי אומדנים של תזרימי מזומנים עתידיים הצפויים מהנכס ואומדן
שיעור היוון מתאים לתזרימי מזומנים אלה .אם ניתן ,השווי ההוגן נקבע בהתייחס
לעסקאות שנעשו לאחרונה בנדל"ן בעל אופי ומיקום דומים לזה המוערך.
במדידת השווי ההוגן של נדל"ן להשקעה נדרשים מעריכי השווי והנהלת החברה
להשתמש בהנחות מסוימות לגבי שיעורי התשואה הנדרשים לגבי נכסי הקבוצה ,מחירי
ההשכרה העתידיים ,שיעורי התפוסה ,חידושי חוזים ,הסתברות להשכרת שטחים פנויים,
הוצאות תפעול הנכסים ,איתנותם הפיננסית של השוכרים והשלכות הנובעות מהשקעות
שיידרשו לפיתוח עתידי ,על מנת להעריך את תזרימי המזומנים העתידיים מהנכסים.
שינוי בהנחות המשמשות במדידת הנדל"ן להשקעה עשוי לגרום לשינוי בשווי ההוגן.

-

מלאי מקרקעין
מלאי מקרקעין מוכר לפי הנמוך מבין עלות או שווי מימוש נטו .שווי המימוש נטו נקבע
בהתאם להערכת החברה ,הכוללת תחזיות ואומדנים לגבי התקבולים הצפויים ממכירת
המלאי בפרויקט ולגבי עלויות ההקמה הנדרשות על מנת להביא את המלאי למצב של
מכירה.
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גילוי לתקני  IFRSחדשים בתקופה שלפני יישומם
א.

 - IFRS 15הכרה בהכנסה מחוזים עם לקוחות
( IFRS 15להלן  -התקן) פורסם על ידי ה IASB-במאי .2014
התקן מחליף את  IAS 18הכנסות IAS 11 ,חוזי הקמה ואת  IFRIC 13תכניות נאמנות לקוחות,
 IFRIC 15הסכמים להקמת מבנים IFRIC 18 ,העברות של נכסים מלקוחות ו SIC 31-הכנסות -
עסקאות חליפין הכוללות שירותי פרסום.
התקן מציג מודל בן חמישה שלבים שיחול על הכנסות הנובעות מחוזים עם לקוחות.
התקן ייושם למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,
 .2018החברה סבורה שלאימוץ התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה.

ב.

 - IFRS 9מכשירים פיננסיים
בחודש יולי  2014ה IASB-פירסם את הנוסח המלא והסופי של  - IFRS 9מכשירים פיננסיים,
המחליף את  - IAS 39מכשירים פיננסיים :הכרה ומדידה( IFRS 9 .להלן  -התקן) מתמקד בעיקר
בסיווג ובמדידה של נכסים פיננסיים והוא חל על כל הנכסים הפיננסיים שבתחולת .IAS 39
התקן קובע כי בעת ההכרה לראשונה כל הנכסים הפיננסיים יימדדו בשווי הוגן .להערכת
החברה ,ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים המאוחדים
פרופורמה.

ג.

 - IFRS 16חכירות
בחודש ינואר  2016פרסם ה IASB -את תקן דיווח כספי בינלאומי מספר  16בדבר חכירות (להלן
 התקן החדש) .בהתאם לתקן החדש ,חכירה מוגדרת כחוזה ,או חלק מחוזה ,אשר מעבירבתמורה לתשלום את זכות השימוש בנכס לתקופת זמן מוגדרת.
התקן החדש דורש מחוכרים להכיר בכל החכירות בנכס מול התחייבות בדוח על המצב הכספי
(פרט למקרים מסוימים) באופן דומה לטיפול החשבונאי בחכירה מימונית בהתאם לתקן הקיים-
 - IAS 17חכירות.
הטיפול החשבונאי מצד המחכיר נותר ללא שינוי מהותי לעומת התקן הקיים ,קרי ,סיווג כחכירה
מימונית או כחכירה תפעולית .התקן החדש ייושם החל מהתקופות השנתיות המתחילות ביום
 1בינואר ,2019 ,או לאחריו .להערכת החברה ,ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית
על הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה.

ד.

תיקונים ל  IAS 40-נדל"ן להשקעה  -העברות של נדל"ן להשקעה
בחודש דצמבר  2016פרסם ה IASB -תיקונים ל IAS 40 -נדל"ן להשקעה (להלן  -התיקונים).
התיקונים מבהירים ומספקים הנחיות יישום להוראות  IAS 40לגבי העברות של נדל"ן להשקעה
או לנדל"ן להשקעה .עיקרי התיקונים הינם הקביעה כי רשימת האירועים המפורטת בתקן לגבי
העברות נדל"ן להשקעה מהוות דוגמאות לראיות לשינוי בשימוש הנדל"ן ואינן מהוות רשימה
סגורה .כמו כן ,התיקונים מבהירים כי שינוי בכוונת ההנהלה ,כשלעצמה ,לא מספקת ראיה
לשינוי בשימוש.
התיקונים ייושמו למפרע החל מהדוחות הכספיים לתקופות שנתיות המתחילות ביום  1בינואר,
 .2018להערכת החברה ,ליישום התקן לא צפויה להיות השפעה מהותית על הדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה.
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באור - :5

מידע על מגזרי פעילות
מגזרי הפעילות מדווחים על בסיס מידע כספי נפרד עבור כל נכס לחברי ההנהלה הבכירה בחברה,
שכוללים את מקבל ההחלטות הראשי בחברה .ההנהלה קבעה שמגזרי הפעילות מבוססים על הדוחות
שנסקרים על ידי ההנהלה הבכירה בביצוע ההחלטות האסטרטגיות .הנכסים הנפרדים מקובצים
למגזרים בעלי תכונות כלכליות דומות כגון אופי הנכס ושוק הצרכנים אותו הוא משרת .לצורך זה,
החברה בוחנת את התוצאות העסקיות לפי שלושת מגזרי הפעילות הבאים:
-

נדל"ן למגורים  -בעלות ותפעול של שני נכסי נדל"ן להשקעה לשם הפקת דמי שכירות או
למטרת עליית ערך הונית ,או שניהם.

-

נדל"ן למשרדים  -בעלות ותפעול של נדל"ן להשקעה המשמש בעיקר למשרדים לשם הפקת דמי
שכירות או למטרת עליית ערך הונית ,או שניהם.

-

קרקעות להשקעה ופיתוח  -קרקעות שנרכשות למטרת פיתוח בנייני מגורים למכירה ובנייני
מסחריים להפעלה ולהשכרה לשם מימוש הערך הטמון בפיתוח נכסים אלה.

לא בוצע קיבוץ של מגזרי פעילות ברי דיווח .לא בוצעו עסקאות בין המגזרים השונים.
ההנהלה בוחנת את תוצאות הפעילות של היחידות העסקיות בנפרד לצורך קבלת החלטות לגבי
הקצאת משאבים והערכת ביצועים .תוצאות המגזרים מוערכות על בסיס רווח תפעולי נטו המחושב
לפי ההכנסות משכירות בניכוי הוצאות תפעול.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2017
קרקע
להשקעה
סה"כ
משרדים
מגורים
ופיתוח
הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים

88,497
()38,754

)2( 121,819

()54,040

-

210,316
()92,794

רווח גולמי
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

49,743
3,482
-

67,779
28,356
27,302

()11,760
-

117,522
20,078
27,302

רווח תפעולי

53,225

123,437

()11,760

164,902

הכנסות אחרות ,נטו
הוצאות מימון ,נטו

()20,446

15,616
()24,067

-

15,616
()44,513

רווח נקי

32,779

114,986

()11,760

136,005

ליום  31בדצמבר 2017
נכסים
השקעה בחברות כלולות

1,333,441
-

1,510,782
369,611

394,267
-

3,238,490
369,611

סה"כ נכסי המגזר

1,333,441

1,880,393

394,267

3,608,101

התחייבויות המגזר

684,392

595,729

196,247

1,476,368

השקעות הוניות ()1

8,655

4,536

909

14,100

()1
()2

הסכומים הנ"ל אינם כוללים מזומן ששולם בגין ריבית שהוונה בגין פרויקט פיתוח בסך של
 17.1מיליון דולר ,מתוכו סך של  10מיליון דולר קשור לנדל"ן להשקעה וסך של  7.1מיליון דולר
קשור למלאי.
הכנסות משכירות בסך של כ 48,049 -אלפי דולר הינן בגין שוכר עיקרי במגזר נדל"ן למשרדים.
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מידע על מגזרי פעילות (המשך)
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2016
קרקע
להשקעה
סה"כ
משרדים
מגורים
ופיתוח
הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים

87,691
()36,013

)2( 123,877

()53,480

()10

211,568
()89,503

רווח גולמי
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

51,678
17,719
-

70,397
91,831
30,086

()10
()16,432
-

122,065
93,118
30,086

רווח תפעולי

69,397

192,314

()16,442

245,269

הוצאות מימון ,נטו

()17,327

()25,578

-

()42,905

רווח נקי

52,070

166,736

()16,442

202,364

ליום  31בדצמבר 2016
נכסים
השקעה בחברות כלולות

1,374,289
-

1,461,423
342,609

380,912
-

3,216,624
342,609

סה"כ נכסי המגזר

1,374,289

1,804,032

380,912

3,559,233

התחייבויות המגזר

716,019

605,054

177,490

1,498,563

השקעות הוניות ()1

7,744

9,378

3,183

20,305

()1

()2

הסכומים הנ"ל אינם כוללים מזומן ששולם בגין ריבית שהוונה בגין פרויקט פיתוח בסך של 16.2
מיליון דולר ,מתוכו סך של  10.4מיליון דולר קשור לנדל"ן להשקעה וסך של  5.8מיליון דולר
קשור למלאי.
הכנסות משכירות בסך של כ 47,073 -אלפי דולר הינן בגין שוכר עיקרי במגזר נדל"ן למשרדים.
לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר 2015
קרקע
להשקעה
סה"כ
משרדים
מגורים
ופיתוח

הכנסות משכירות
הוצאות תפעול נכסים

87,080
()35,245

)1( 124,213

()53,585

()3,718

211,293
()92,548

רווח גולמי
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

51,835
38,304
-

70,628
21,677
25,545

()3,718
218,253
-

118,745
278,234
25,545

רווח תפעולי

90,139

117,850

214,535

422,524

הוצאות מימון ,נטו

()16,440

()27,834

-

()44,274

רווח נקי

73,699

90,016

214,535

378,250

( )1הכנסות משכירות בסך של כ 46,535 -אלפי דולר הינן בגין שוכר עיקרי במגזר נדל"ן למשרדים.
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מזומנים ושווי מזומנים
 31בדצמבר
מזומנים בבנקים
פקדונות לזמן קצר

2017

2016

73,788
6,083

53,576
-

79,871

53,576

מזומנים בבנקים נושאים ריבית של  0.2%בשיעורים משתנים על בסיס שערי פקדונות יומיים בבנקים.
פקדונות לזמן קצר מבוצעים לתקופה של פחות משלושה חודשים בהתאם לדרישות המזומנים
המיידיות של הקבוצה ונושאים ריבית לפי שערי הפקדונות לזמן קצר הרלוונטיים.
באור - :7

נדל"ן להשקעה
א.

ההרכב
 31בדצמבר
2017
נדל"ן להשקעה מניב
נדל"ן להשקעה בפיתוח

ב.

2016

2,738,000
312,000

2,694,000
312,000

3,050,000

3,006,000

התנועה

מגורים

משרדים

קרקעות
פיתוח
מוחזקות
לעליית ערך
הונית

סה"כ

יתרה ליום  1בינואר2016 ,

1,245,000

1,325,000

312,000

2,882,000

תוספות ושיפורים
מיצוע הכנסות שכירות
עלויות ריבית שהוונו
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו

7,281
17,719

8,281
()1,112
91,831

5,933
10,499
()16,432

21,495
()1,112
10,499
93,118

יתרה ליום  31בדצמבר2016 ,

1,270,000

1,424,000

312,000

3,006,000

תוספות ושיפורים
מיצוע הכנסות שכירות
עלויות ריבית שהוונו
שערוך נדל"ן להשקעה ,נטו

8,518
3,482

5,768
()2,124
28,356

1,543
10,217
()11,760

15,829
()2,124
10,217
20,078

יתרה ליום  31בדצמבר2017 ,

1,282,000

1,456,000

312,000

3,050,000
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נדל"ן להשקעה (המשך)
ג.

נדל"ן להשקעה נמדד על בסיס השווי ההוגן כפי שנקבע בהערכות שווי שבוצעו על ידי מעריכי
שווי חיצוניים בלתי תלויים שהינם בעלי כישורים מקצועיים מוכרים וניסיון רב בנוגע למיקום
וסוג הנדל" ן שהוערך .השווי ההוגן נקבע בהתבסס על עסקאות שנערכו לאחרונה בשוק ביחס
לנדל"ן דומה ובמיקום דומה לזה של הנדל"ן שבבעלות החברה ,וכן בהתבסס על אומדן תזרימי
המזומנים העתידיים הצפויים מהנכס ,אם רלוונטי .באמידת תזרימי המזומנים הובא בחשבון
הסיכון המובנה באמצעות שימוש בתשואה על ההשקעה המשקפת את הסיכונים הגלומים
בנכס בהתחשב בתשואה המקובלת בשוק המקרקעין תוך התאמה למאפיינים הספציפיים של
הנכס ורמת הסיכון של ההכנסות הצפויות ממנו .השווי של קרקעות המוחזקות למטרת עליית
ערך ונכסי נדל"ן להשקעה מסוימים בפיתוח (שפעילויות הפיתוח שלהם נמצאות בתהליך אבל
הבנייה טרם החלה) נאמד בדרך כלל לפי עסקאות מכירה ברות השוואה.
מדידת השווי ההוגן מסווגת כרמה  3במדרג השווי ההוגן .לעניין שעבודים על הנכסים ,ראה
באור .12

ד.

הנחות עיקריות
להלן ההנחות העיקריות ששימשו בחישוב הערכות השווי (על בסיס ממוצע משוקלל):
 31בדצמבר
2017

2016

נדל"ן למגורים רב-משפחתיים ()multifamily
שווי שכירות משוער (שכירות שוק) ליחידה
הוצאות תפעול משוערות ליחידה
שיעור היוון ()Cap rate

35,097
13,932
3.50%

35,242
13,757
3.50%

נדל"ן משרדים
שווי שכירות משוער (שכירות שוק) לרגל רבוע
שיעור שטחים פנויים לטווח ארוך
שיעור גידול בשכירות לטווח ארוך
שיעור גידול בהוצאות תפעוליות לטווח ארוך
שיעור היוון ()Discount rate
שיעור היוון טרמינלי

61
4.00%
3.00%
3.00%
5.69%
4.59%

60
4.19%
3.00%
3.00%
5.74%
4.64%

243

243

נדל"ן להשקעה בפיתוח
שווי לרגל רבוע ניתן לבנייה
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נדל"ן להשקעה (המשך)
ה.

הטבלה הבאה מציגה את הרגישות של הערכת השווי לשינויים בהנחות המהותיות ביותר
בבסיס הערכת השווי של נדל"ן להשקעה:
 31בדצמבר 2017
ירידה
עלייה
נדל"ן למגורים רב-משפחתיים
שיעור היוון (0.5% – )Cap rate

ו.

()126,000

169,000

 31בדצמבר 2016
ירידה
עלייה
()122,000

163,000

נדל"ן משרדים
שווי שכירות משוער (שכירות שוק) לרגל
רבוע 5% -
שיעור שטחים פנויים לטווח ארוך – 2%
נקודות בסיס
שיעור גידול בשכירות לטווח ארוך – 1%
נקודות בסיס
שיעור גידול בהוצאות לטווח ארוך – 1%
נקודות בסיס
שיעור היוון (0.50% – )Discount rate
שיעור היוון טרמינלי – 0.5%

50,951

()55,066

47,058

()41,408

()60,562

55,251

()52,216

56,991

38,881

()41,258

33,074

()26,396

()36,359
46,822
()111,355

30,541
()48,943
134,085

()24,915
49,496
()103,971

29,410
()42,024
135,612

נדל"ן להשקעה בפיתוח
רגל רבוע ניתן לבנייה 10% -

36,766

()35,249

36,766

()35,249

השכירויות של יחידות המגורים הינן בדרך כלל לתקופות של שנה או פחות .דמי השכירות
המינימליים המצטברים שצפויים להתקבל בעתיד לפי חוזים שאינם ניתנים לביטול בגין נכסים
משרדיים הינם כדלקמן:
 31בדצמבר
2016
2017
עד שנה
משנה עד חמש שנים
מעל חמש שנים

באור - :8

108,345
404,964
517,353

107,996
410,566
602,717

1,030,662

1,121,279

מלאי מקרקעין בהליכי תכנון ופיתוח
 31בדצמבר
2016
2017
יתרת פתיחה
עלויות בנייה ועלויות קשורות
עלויות אשראי שהוונו

עלויות אשראי שהוונו במצטבר
ראה באור  12בדבר פרטים על הלוואות המובטחות במלאי.
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68,062
5,833
7,226

60,650
1,604
5,808

81,121

68,062

17,655

10,434
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השקעה בחברות כלולות
א.

תנועה בהשקעות בחברות כלולות
 31בדצמבר
יתרת פתיחה
דיבידנדים
חלק החברה ברווחי חברות כלולות ,נטו

ב.

2017

2016

342,609
()300
27,302

312,913
()390
30,086

369,611

342,609

תמצית נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות ומידע נוסף
א)

נתונים מהדוחות הכספיים של חברות כלולות
 31בדצמבר
2017

2016

חלק הקבוצה בדוח על המצב הכספי של
החברות הכלולות לפי שיעור הזכויות בהן
למועד הדיווח:
נכסים שוטפים
נכסים לא שוטפים
התחייבויות שוטפות
התחייבויות לא שוטפות

138,792
2,135,759
()24,499
()828,927

114,995
2,044,489
()19,152
()829,619

הון

1,421,125

1,310,713

חלק החברה בהון בהתאם למנגנון הPromote -

369,611

342,609

לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
חלק החברה בתוצאות הפעילות
של החברות הכלולות לפי
שיעור הזכויות בהן במהלך
השנה:
הכנסות

186,695

183,910

179,973

רווח גולמי

99,657

98,454

96,246

רווח נקי

112,867

102,061

114,096

חלק החברה ברווח הנקי בהתאם
למנגנון הPromote -

27,302

30,086

25,545
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השקעה בחברות כלולות (המשך)
ג.

מידע נוסף על חברות כלולות המוחזקות ישירות על ידי החברה

שם הפרויקט
120 Broadway
Acquisition JV,
)LLC (1
120 Wall Holdings,
LLC
1177 Avenue of the
Americas Holding
)LLC (1

זכויות בעלות (כולל
)Promote
2016
2017

החזקה

סה"כ השקעה
2016
2017

14.66%

41.98%

42.25%

255,481

244,336

22.75%

56.42%

56.12%

94,253

80,080

3.00%

3.00%

3.00%

19,877

18,193

369,611

342,609

כל הישויות המופיעות לעיל התאגדו בארה"ב.
( )1החברה הינה בעלת השפעה מהותית מאחר והיא השותף המנהל בחברה.
ד.

מידע נוסף לגבי חברות מאוחדות המוחזקות ישירות על ידי החברה
נכסים/פורטפוליו

חברה בת

זכויות בעלות
2016
2017

סה"כ ההשקעה
בחברה הבת
2016
2017

מגורים רב-משפחתיים
River Place
Silver Towers

River Place I LLC
)(1
River Place II
Holdings II LLC

30.14%

30.14%

225,488

214,930

67.44%

67.44%

423,561

443,340

649,049

658,270

משרדים
7 World Trade Center
529 Fifth Avenue

7 World Trade
Center, LLC
529 Fifth Avenue,
)L.P. (1

94.83%

94.58%

717,691

663,796

34.97%

34.32%

197,362

192,573

915,053

856,369

פרויקטי פיתוח
520 West 41st Street

Silverstein MB
Holding Company
)LLC (2

65%

65%

198,020

203,422

1,718,061 1,762,122

()1
()2

החברה מאחדת בדוחותיה הכספיים את הדוחות הכספיים של החברות לעיל ,מאחר ויש
לה היכולת לקבוע את ההחלטות האסטרטגיות והכלכליות.
חלק החברה הוא  65%וכן החזר ההשקעה שבוצע בחברת .MB Investor Company LLC
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השקעה בחברות כלולות (המשך)
ה.

מידע על זכויות שאינן מקנות שליטה מהותיות
ליום  31בדצמבר2017 ,
רווח מיוחס
 %זכות
יתרות
לבעלי
בעלות של
זכויות
זכויות
הזכויות
שאינן
שאינן
שאינן
מקנות
מקנות
מקנות
שליטה
שליטה
שליטה
65.03%
69.86%
32.56%

529 Fifth Company, L.P.
River Place LLC
River Place II Holdings LLC

1,863
10,170
5,932

128,344
157,522
137,897

ליום  31בדצמבר2016 ,
רווח מיוחס
 %זכות
יתרות
לבעלי
בעלות של
זכויות
זכויות
הזכויות
שאינן
שאינן
שאינן
מקנות
מקנות
מקנות
שליטה
שליטה
שליטה
65.68%
69.86%
32.56%

529 Fifth Company, L.P.
River Place LLC
River Place II Holdings LLC
באור - :10

12,648
17,505
8,795

הוצאות מראש ונכסים אחרים
2017
הוצאות מראש בגין מסי נדל"ן
הוצאות מראש בגין ביטוח
הוצאות מראש אחרות

באור - :11

126,482
150,147
144,337

 31בדצמבר

2016

4,851
3,687
178

4,598
3,539
180

8,716

8,317

ספקים ,זכאים ויתרות זכות
2017
הוצאות לשלם
זכאים ויתרות זכות
ריבית לשלם
הוצאות הוניות ( )CAPEXלשלם
הכנסות מראש
התחייבויות אחרות
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 31בדצמבר

2016

9,657
1,587
1,494
1,439
9,304
881

10,638
700
2,080
343
11,776
407

24,362

25,944
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הלוואות ממוסדות פיננסיים

נכסים
7 World Trade Center
7 World Trade Center
7 World Trade Center
529 Fifth Avenue
River Place I

שיעור
ריבית *

סוג
הלוואה

4.84%
4.10%
5.99%
3.67%
3.37%

Bonds
Mortgage
Mortgage
Mortgage
Mortgage

()1

סכום ההלוואה
ליום  31בדצמבר
2016
2017

מועד פרעון
אחרון
03/2044
09/2018
03/2019
10/2020
09/2021

450,290
15,527
10,515
85,000
230,000

450,290
36,360
10,515
85,000
230,000

05/2041

437,885

469,310

11/2021

17,456

17,959

01/2019

128,608

-

01/2019

45,108

-

01/2019

21,715

-

+SIFMA
Silver Towers
Silver Towers - CH Suites
520 W. 41st Street
520 W. 41st Street
520 W. 41st Street
520 W. 41st Street
520 W. 41st Street

)3( )2( 0.85%
Bonds
ליבור לחודש+
)4( 2.35%
Mortgage
ליבור לחודש+
5.04%
Mortgage
ליבור לחודש+
Senior
15%
Mezz
ליבור לחודש+
Junior
11%
Mezz
ליבור לחודש+
5.84%
Mortgage
ליבור לחודש+
15% Mezz Loan

01/2017

-

115,872

01/2017

-

60,961
1,442,104

1,476,267

בניכוי  -עלויות אשראי שלא
הופחתו
בתוספת  -הפחתת פרמיה על
אגרות חוב

()26,050

()27,503

11,166

13,755

הלוואות ממוסדות פיננסיים
ואחרים
בניכוי  -חלות שוטפת

1,427,220
()21,281

1,462,519
()52,761

סה"כ הלוואות ממוסדות פיננסיים
לזמן ארוך

1,405,939

1,409,758

*

ליום  31בדצמבר.2017 ,
( )1מקובע באמצעות הסכם הגנה על הריבית
( )2מדד ) ,Securities Industry and Financial Markets Associates (SIFMAבעל שיעור ריבית של
 1.71%נכון ליום  31בדצמבר2017 ,
( )3להלוואה קיים הסכם הגנה על  431.5מיליון דולר ו 469.3 -מיליון דולר לשנים  31בדצמבר,
 2017ו ,2016 -בהתאמה ,אשר מגדר את מדד ה SIFMA -עד לשיעור של  2.5%ו 6% -לשנים 31
בדצמבר 2017 ,ו 2016 -בהתאמה .הסכום הנומינלי של הסכם ההגנה עלה ל 437.9 -מיליון דולר
בינואר .2018
( )4בוצעה עסקת גידור בגובה של  9מיליון דולר המקבעת את שיעור הליבור לשיעור של .2%
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הלוואות ממוסדות פיננסיים (המשך)
מועדי הפרעון של ההלוואות בדוחות הכספיים הינם כדלקמן
 31בדצמבר
שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
לאחר מכן

2017

2016

21,281
)1( 201,090
85,460
246,098
888,175

52,761
21,281
182,492
85,460
246,098
888,175

1,442,104

1,476,267

( )1סך של  195.4מיליון דולר קשור עם הלוואה על הנכס  520 W. 41st.שמוחזרה בחודש פברואר .2018
לפרטים נוספים ראה באור .18
מועדי הפרעון של תשלומי הקרן והריבית העתידיים בגין ההלוואות הינם כדלקמן
 31בדצמבר
2017
82,237
)1( 242,844
125,579
281,428
29,501
1,343,714

שנה ראשונה
שנה שנייה
שנה שלישית
שנה רביעית
שנה חמישית
לאחר מכן

2016
268,451
58,895
42,586
121,706
277,139
1,288,912

2,057,689
2,105,303
( )1סך של  195.4מיליון דולר קשור עם הלוואה על הנכס  520 W. 41st.שמוחזרה בחודש פברואר .2018
לפרטים נוספים ראה באור .18
שיעור הליבור לימים  31בדצמבר 2017 ,ו 2016-היה  1.57%ו ,0.77%-בהתאמה .ההלוואות של החברה
מובטחות על ידי נכסי הנדל"ן.
השווי ההוגן המשוער של ההלוואות לשלם של החברה הסתכם לסך של  1,429,171דולר ו1,421,736-
דולר לימים  31בדצמבר 2017 ,ו ,2016-בהתאמה והוא נמוך מהשווי הפנקסני שלהם (לפני עלויות
אשראי נדחות ופרמיה על אגרות חוב שלא הופחתו ,נטו) בסך של  1,442,104דולר ו 1,476,267-דולר,
בהתאמה.
מדידת השווי ההוגן מסווגת לפי רמה  3במדרג השווי ההוגן.
הלוואות מסוימות של החברה מחייבות שמירה על יחסים מסוימים ,כולל יחס כיסוי חוב .נכון לתאריך
הדוח החברה עומדת בכל אמות המידה הנדרשות בגין ההלוואות.
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עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים
החברה התקשרה בהסכמי דמי ניהול ,דמי ניהול נכסים ודמי תיווך עם חברת
( Inc.להלן  ,)"SPI" -תאגיד אשר בעל השליטה בו הינו בעל השליטה בחברה ובצדדים קשורים אחרים,
המספק שירותים כדוגמת שירותי ניהול ,שירותי פיתוח וניהול נכסים .בגין שירותים אלה משלמת
החברה לצדדים קשורים את החיובים הבאים:
Silverstein Properties

דמי ניהול  -נדל"ן משרדים
דמי ניהול של נדל"ן משרדים מחושבים לפי  2.5%מהתקבולים משכירות בפועל ומשכירות שהתקבלה
מראש.
דמי ניהול  -נדל"ן למגורים
דמי ניהול של נדל"ן למגורים מחושבים לפי  3%מהתקבולים משכירות בפועל ומשכירות שהתקבלה
מראש .דמי ניהול בגין חברת  Silver Tower Affordable Housingמחושבים לפי  8%מתקבולים משכירות
ומשכירות שהתקבלה מראש.
דמי ניהול נכסים
דמי ניהול נכסים מחושבים לפי  2.5%מהתקבולים משכירות בפועל ומשכירות שהתקבלה מראש בגין
 529 Fifth Avenue, L.P.בלבד.
עמלות תיווך
עמלות תיווך משולמות ל ,SPI -לפי תנאי השוק במועד ביצוע כל עסקה.
דמי פיתוח
דמי הפיתוח מבוססים על הסכם שירות הפיתוח (להלן  )"DSA" -עם חברת הנכס  .520 West 41stה-
 DSAקובע כי ( Silverstein Development Corpertaionלהלן  ,)"SDC" -תאגיד אשר בעל מניותיו הוא גם
בעל השליטה בחברה ,תשלם  8מיליון דולר ב 24 -תשלומים חודשיים שווים החל מיום רכישת הנכס,
בינואר  SPI .2015החליטה להפסיק את דמי הפיתוח בפברואר .2016
תקורות
דמי תקורות מבוססים על  DSAעם חברת הנכס  DSA .520 West 41stקובע כי  SDCתקבל  5מיליון
דולר לכיסוי עלויות והוצאות שכר ,שכר דירה משרד והוצאות המשרד שנוצרו בקשר עם ניהול הפיתוח
של הנכס SPI .החליטה להפסיק את תשלום התקורות במרס .2016
הכנסות שכירות
חברת ( 7 World Trade Company L.P.להלן "חברת הנכס") ו ,SPI -חתמו על הסכם שכירות על סך של
כ  2.5% -מסך כל ה SQF -הניתן להשכרה החל מיום  22במאי  2006ועד ליום  30ביוני  ,2027עם זכות
לסיום ההסכם בכל עת של חברת  .SPIבנוסף לדמי השכירות הבסיסיים SPI ,נדרשת לשלם את חלקה
היחסי בגידול בהוצאות המסים וההוצאות התפעוליות מעל לסכום שנקבע בתקופת הבסיס .דמי
השכירות ודמי השכירות המותנים ששולמו הינם כ - 2.7 -מיליון דולר 2.4 ,מיליון דולר ו 2.5 -מיליון
דולר מ  SPI -לשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר - 2016 ,2017 ,ו  2015בהתאמה .בנוסף ,התקשרו
חברת הנכס ו  SPI -בהסכם שכירות בשיעור של כ  0.3% -מסך ה SQF -הניתן להשכרה על בסיס חודש
בחודשו החל מיום  1במרס  .2017דמי השכירות הינם בסך של כ 0.2 -מיליון דולר לשנה שהסתיימה
ביום  31בדצמבר .2017
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עסקאות ויתרות עם צדדים קשורים (המשך)
חברת הנכס ו( World Trade Center Properties LLC -להלן " )"WTCPחתמו על שני חוזי שכירות של כ-
 - 2%מסך ה SQF -הניתן להשכרה החל מיום  21במרץ  2012ועד ליום  28בפברואר  .2017בעל המניות
היחיד של השותף הכללי של חברת הנכס ,הינו שותף בחברת הניהול של  .WTCPדמי השכירות ששולמו
הינם בסך של כ 0.1 -מיליון דולר 2 ,מיליון דולר ו - 2 -מיליון דולר מ  WTCP -לשנים שהסתיימו בימים
 31בדצמבר - 2016 ,2017 ,ו  2015בהתאמה.
חברת הנכס וחברת ( Silver Suites 7 WTC LLCלהלן  )"Silver Suites" -חתמו על הסכם שכירות של כ-
 1.7%מסך ה SQF -הניתן להשכרה החל מיום  2בינואר  2013ועד ליום  31באוגוסט  .2023בעל המניות
היחיד של השותף הכללי של חברת הנכס ,הינו שותף בחברת הניהול של  .Silver Suitesבנוסף לדמי
השכירות הבסיסיים Silver Suites ,נדרשת לשלם את חלקה היחסי בגידול בהוצאות המסים וההוצאות
התפעוליות שנקבעו בתקופת הבסיס .דמי השכירות ודמי השכירות המותנים הינם בסך של כ1.7 -
מליון דולר מכספי  Silver Suitesלשנים שהסתיימו בימים  31בדצמבר - 2016 ,2017 ,ו  .2015בנוסף,
התקשרו חברת הנכס ו Silver Suites -בהסכם שכירות לכ  0.5% -מסך ה SQF -הניתן להשכרה על בסיס
חודש בחודשו החל מיום  1באפריל  .2017דמי השכירות הינם בסך של כ 0.3 -מליון דולר מSilver -
 Suitesבקשר עם הסכם השכירות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2017
חברת הנכס וחברת ( SilverTech Venture LLCלהלן  )"SilverTech" -חתמו על הסכם שכירות של כ1% -
מסך ה SQF -הניתן להשכרה על בסיס חודש בחודשו החל מיום  1אפריל  .2017בעל המניות היחיד של
השותף הכללי של חברת הנכס הוא שותף בחברת הניהול של  .SilverTechדמי השכירות הינם בסך של
כ 0.6 -מיליון דולר מ SilverTech -בקשר עם הסכם השכירות לשנה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2017
חברת הנכס וחברת ( 99 Church Investors LLCלהלן  )"99 Church" -חתמו על הסכם שכירות של כ-
 0.7%מסך ה SQF -הניתן להשכרה החל מיום  1ספטמבר  2013עד  30בספטמבר  .2016בעל המניות
היחיד של השותף הכללי של חברת הנכס הוא שותף בחברת הניהול של  .99 Churchדמי השכירות
הינם בסך של כ 0.6 -מיליון דולר וכ 0.8 -מיליון דולר מ –  99 Churchלשנים שהסתיימו ב 31 -בדצמבר,
- 2016ו  2015בהתאמה.
הטבלה הבאה מסכמת את ההוצאות שהתהוו עבור השירותים הנ"ל בחברות מאוחדות של החברה:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
3,076
3,130
3,082
2,663
2,671
2,692
359
429
431
280
131
220
4,000
667
952
238
-

דמי ניהול  -נדל"ן משרדים
דמי ניהול  -נדל"ן למגורים
דמי ניהול נכסים
עמלות תיווך
דמי פיתוח
תקורות

6,425

7,266

11,330

הטבלה הבאה מסכמת את חלק החברה בהוצאות שהתהוו עבור השירותים הנ"ל בחברות כלולות:
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
1,316
1,326
1,302
50
195
52
1,417
515
1,853

דמי ניהול -נדל"ן משרדים
דמי ניהול -בניה
עמלות תיווך

3,207
29

2,036

2,783
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מידע נוסף לפריטי הדוחות על הרווח הכולל
א.

הכנסות משכירות
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
הכנסות משכירות
הכנסות מהשתתפות בהוצאות

ב.

191,041
19,275

192,977
18,591

193,055
18,238

210,316

211,568

211,293

הוצאות תפעול נכסים
דמי חכירת מקרקעין
מסי נדל"ן)*( PILOT/
הוצאות תפעול נכסים
עלויות תחזוקה ותיקונים
הוצאות אחרות

11,385
14,651
52,435
9,450
4,873

11,282
13,073
51,270
10,577
3,301

12,051
11,565
56,459
10,046
2,427

92,794

89,503

92,548

(*)  PILOTהוא תשלום חלופי למיסי נדל"ן.
ג.

הכנסות אחרות
15,616

תמורה מהסדר משפטי

-

-

סך של  15,616התקבל בחברת  7 World Trade Centerמהתדיינות שהיתה עם חברות התעופה
בקשר עם האירועים שהתרחשו ביום  11בספטמבר.2001 ,
ד.

הוצאות מימון ,נטו
לשנה שהסתיימה ביום
 31בדצמבר
2015
2016
2017
ריבית על הלוואות ואגרות חוב
הפחתת עלויות אשראי

59,339
4,027

56,041
4,115

51,547
4,033

סה"כ עלויות אשראי
הפסד (רווח) משינוי בשווי הוגן של נגזר פיננסי
בניכוי  -עלויות אשראי שהוונו (באורים )8 ,7

63,366
()1,410
()17,443

60,156
()944
()16,307

55,580
488
()11,794

44,513

42,905

44,274
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הון המניות ופרמיה על מניות
כמתואר בבאור  1לעיל ,החברה התאגדה ביום  12בפברואר .2018 ,במועד הקמתה רשמה החברה
 50,000מניות רגילות ללא ערך נקוב.

באור - :16

התקשרויות והתחייבויות תלויות
תביעות משפטיות
במהלך העסקים הרגיל חשופה החברה לתביעות שונות .בהתבסס על חוות דעת יועציה המשפטיים,
ההנהלה מעריכה שתוצאות התביעות המשפטיות לא יסתיימו בהפסד מהותי כלשהו ולכן לא נכללו
בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה הפרשות בגינן.

באור - :17

מכשירים פיננסיים
שווי הוגן
השווי ההוגן של מזומנים ושווי מזומנים ,מזומנים מוגבלים בשימוש ,הוצאות מראש ונכסים אחרים,
שוכרים ,זכאים ויתרות זכות ופקדונות משוכרים תואם בקירוב ליתרה בדוחות הכספיים בשל מועדי
הפרעון הקצרים שלהם .ראו באור  12להשוואה בין היתרה בספרים לבין השווי ההוגן של מכשיריה
הפיננסיים של החברה המוצגים בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה שלא על-פי שווים ההוגן
(מלבד אלו אשר עלותם המופחתת מהווה קירוב סביר לשווים ההוגן).
ניהול סיכונים פיננסיים
גורמי סיכון פיננסי
פעילויות החברה חושפות אותה לסיכונים פיננסיים שונים ,כגון סיכוני שוק (סיכון שיעור ריבית וסיכון
מחיר) ,סיכון אשראי וסיכון נזילות .תוכנית ניהול הסיכונים הכוללת של החברה מתמקדת בפעולות
לצמצום למינימום השפעות שליליות אפשריות על הביצועים הפיננסיים של החברה .מדיניות החברה
בנוגע למכשירים פיננסיים אלה מתוארת בבאור  2לעיל .צוות ההנהלה הבכירה של החברה מפקח על
ניהול סיכונים אלה.
סיכון ריבית
החברה חשופה לסיכון בגין שינויים בריבית השוק הנובע מהלוואות לזמן ארוך אשר נושאות ריבית
משתנה .מדיניות החברה היא לנהל את עלויות המימון המתייחסות לריבית באמצעות התקשרות
בחוזי הגבלת והחלפת ריביות במידת השמרנות הנדרשת וכנדרש על ידי המלווים.
עלייה של  1%בשיעורי הריבית הקיימים הייתה מפחיתה את הרווח לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
 2016 ,2017ו 2015-בסכומים לא מהותיים.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
סיכון אשראי
לחברה אין ריכוזים משמעותיים של סיכון אשראי .לחברה מדיניות על מנת להבטיח גבייה של חובות
של לקוחות על ידי התקשרות עם לקוחות שלהם היסטוריית אשראי נאותה.
החברה מחזיקה מזומנים ושווי מזומנים ומכשירים פיננסיים אחרים במוסדות פיננסיים שונים.
מוסדות פיננסיים אלו ממוקמים בארה"ב .מדיניות החברה הינה ביזור השקעותיה בין המוסדות
השונים .בהתאם למדיניות החברה ,מבוצעות באופן שוטף הערכות של איתנות האשראי היחסית של
המוסדות הפיננסים השונים.
נכון לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-המזומנים ושווי המזומנים מורכבים ממזומנים ופקדונות לזמן
קצר (ראה ביאור  .)6ככלל ,הפקדונות מופקדים במוסדות פיננסיים איכותיים בארה"ב.
סיכון נזילות
החברה בוחנת את הסיכון למחסור במזומנים באמצעות תקציבים חודשיים ויומיים .מטרת החברה
לשמור על איזון בין קבלת מימון לבין הגמישות שבשימוש בהלוואות ממוסדות פיננסיים ואחרים.
החברה עוקבת אחר מועדי הפרעון של הלוואות באופן שוטף דרך סקירה שבועית של צרכי האשראי
ותוך סקירה רבעונית של התזרימים הצפויים ,כדי להבטיח שכל עלויות האשראי שעומדות לפרעון
במהלך  12החודשים הקרובים ימומנו מחדש כנהוג בשוק הנדל"ן או ייפרעו .לימים  31בדצמבר 2017
ו 1.5% ,2016-ו ,3.6%-בהתאמה ,מהתחייבויות ייפרעו תוך פחות משנה וזאת בהתבסס על היתרה של
ההתחייבויות כפי שמשתקפת בדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה .ראה באור  12בדבר מועדי
הפרעון של ההלוואות ממוסדות פיננסיים שעומדות לפרעון במהלך חמש השנים הבאות ואילך נכון
לימים  31בדצמבר  2017ו 2016-בהתבסס על התנאים החוזיים בסכומים לא מהוונים (כולל תשלומי
ריבית) .זכאים ויתרות זכות של החברה הינם באופיים לזמן קצר וזמן הפרעון שלהם הוא פחות משנה.
סיכון שוק
סיכון מחיר
החברה חשופה לסיכונים בגין דמי שכירות ומחירים של נדל"ן .החברה אינה חשופה לסיכון שוק ביחס
למכשירים פיננסיים מאחר והיא אינה מחזיקה ניירות ערך הוניים כלשהם.
סיכון שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים ושווי הוגן
מאחר שלחברה אין נכסים מהותיים הנושאים שיעור ריבית משתנה ,ההכנסות ותזרימי המזומנים
שלה מפעילות שוטפת למעשה אינם חשופים לשינויים בשיעורי ריבית שוק.
הנהלת החברה מבצעת פיקוח תקופתי על סיכון שיעור ריבית בגין תזרימי מזומנים ושווי הוגן .החברה
מנתחת את ההשפעות של תנודות ברמות הקיימות של שיעורי ריבית השוק על המצב הכספי ותזרימי
המזומנים שלה .עלויות ריבית עלולות לגדול כתוצאה משינויים אלה .הן יכולות להפחית או ליצור
הפסדים במקרה של תנודות בלתי צפויות .תרחישים מסוימים נלקחים בחשבון בהתבסס על מימון
חוזר ,חידוש פוזיציות קיימות ,מימון חלופי וגידור .בהתבסס על תרחישים אלה ,החברה מחשבת את
ההשפעה על הרווח והפסד של תנודה מוגדרת בשיעור ריבית .התרחישים מורצים רק עבור
התחייבויות שמייצגות פוזיציות עיקריות נושאות ריבית.
יתרות בגין שוכרים וזכאים ויתרות זכות אינן נושאות ריבית ולהן מועדי פרעון של עד שנה.
עלייה של  1%בשיעורי הריבית הקיימים הייתה מפחיתה את הרווח לשנים שהסתיימו ביום  31בדצמבר
 2016 ,2017ו 2015-בסכומים לא מהותיים.
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מכשירים פיננסיים (המשך)
ניהול סיכוני הון
מבנה ההון של החברה כולל הלוואות ,הון מניות ופרמיה על מניות .החברה מנהלת את ההון שלה על
מנת להבטיח עמידה באמות מידה פיננסיות .החברה עוקבת אחר ההון שלה בעיקר באמצעות ( )1יחס
הלוואה לשווי ( )LTVהמחושב כסכום של ההלוואות כולל עלויות מימון נדחות והפחתות ביחס לערך
הפנקסני של נדל"ן להשקעה ומלאי של נדל"ן בתכנון ופיתוח; ו ( )2יחס כיסוי החוב מחושב כסכום
הרווח התפעולי נטו ביחס לתשלומי ההלוואות.

באור - :18

אירועים לאחר תאריך הדיווח
ביום  10בינואר 2018 ,שולם הדיבידנד שהוכרז בשנת  2017בסך של  16מיליון דולר.
ביום  9בפברואר 2018 ,מיחזרה החברה את הלוואת הבנייה בפרויקט הפיתוח שלה בסך של כ200 -
מיליון דולר .תאריך הפירעון של ההלוואה הינו ביום  8בפברואר 2021 ,והיא נושאת ריבית בשיעור של
ליבור בתוספת .2%
לאחר  31בדצמבר 2017 ,ובכפוף לרכישה ,תתקשר החברה בהסכם לקבלת שירותי ניהול עם צד קשור.
הסכום שישולם בגין שירותי הניהול יעמוד על  1מיליון דולר לשנה (אשר ישולמו בתשלומים רבעוניים
החל מ .)2019 -שירותי הניהול בגין שנת  2018ישולמו עד ליום  31דצמבר  ,2018מאחר והתקשרות זו
כפופה לרכישת הנכסים וההתחייבויות מהיישויות המעבירות כמתואר בבאור  1לעיל והיא צפויה
להתרחש רק לאחר תאריך הדוח על המצב הכספי ,לא הוכרו סכומים כלשהם בדוחות הכספיים
המאוחדים פרופורמה.
-------------------
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דוחות כספיים
ליום  12בפברואר ( 2018יום הקמת החברה)
תוכן העניינים

עמוד
דוח רואה החשבון המבקר

2

דוח על המצב הכספי

3
4-5

באורים לדוחות הכספיים

------------

ת
ו פו
,144
6492102
ת -

+972-3-6232525 .
+972-3-5622555
פ
ey.com

דוח רואה החשבון המבקר
לבעלי המניות של

Silverstein Properties Limited

ביקרנו את הדוח על המצב הכספי המצורף של ( Silverstein Properties Limitedלהלן  -החברה) ליום  12בפברואר
( 2018יום הקמת החברה) .דוחות כספיים אלה הינם באחריות הדירקטוריון וההנהלה של החברה .אחריותנו היא לחוות
דיעה על דוחות כספיים אלה בהתבסס על ביקורתנו.
ערכנו את ביקורתנו בהתאם לתקני ביקורת מקובלים בישראל ,לרבות תקנים שנקבעו בתקנות רואי חשבון (דרך
פעולתו של רואה חשבון) ,התשל"ג . 1973-על פי תקנים אלה נדרש מאיתנו לתכנן את הביקורת ולבצעה במטרה להשיג
מידה סבירה של ביטחון שאין בדוחות הכספיים הצגה מוטעית מהותית .ביקורת כוללת בדיקה מדגמית של ראיות התומכות
בסכומים ובמידע שבדוחות הכספיים .ביקורת כוללת גם בחינה של כללי החשבונאות שיושמו ושל האומדנים
המשמעותיים שנעשו על ידי הדירקטוריון וההנהלה של החברה וכן הערכת נאותות ההצגה בדוחות הכספיים בכללותה.
אנו סבורים שביקורתנו מספקת בסיס נאות לחוות דעתנו.
לדעתנו ,הדוחות הכספיים הנ"ל משקפים באופן נאות ,מכל הבחינות המהותיות ,את המצב הכספי של החברה
ליום  12בפברואר  2018ב התאם לתקני דיווח כספי בינלאומיים ) ) IFRSוהוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-

קוסט פורר גבאי את קסירר
רואי חשבון

תל-אביב,
 9באפריל2018 ,

2

Silverstein Properties Limited
דוח על המצב הכספי
(כל הסכומים מוצגים באלפי דולר אמריקאי ,אלא אם כן נאמר אחרת)

ליום
 12בפברואר
( 2018יום
ההקמה)
באור
-

נכסים

1

הון

-

התחייבויות

-

סה"כ הון והתחייבויות

-

הבאורים המצורפים מהווים חלק בלתי נפרד מהדוחות הכספיים.

תאריך אישור הדוחות הכספיים 9 :באפריל.2018 ,

Tal Kerret
Chairman of the Board of Directors

Lior Mor
Chief Executive Officer

3

Leor Siri
Chief Financial Officer

Silverstein Properties Limited
באורים לדוחות הכספיים
באור - :1

כללי
חברת ( Silverstein Properties Limitedלהלן –החברה) התאגדה ביום  12בפברואר 2018 ,באיי הבתולה
הבריטיים (" )"BVIכחברה פרטית מוגבלת במניות לפי חוק החברות העסקיות של איי הבתולה הבריטיים,
 .)BVI Business Companies Act( 2004החברה רשאית להנפיק כמות מקסימלית של  50,000מניות רגילות ללא
ערך נקוב.
החברה והחברות המוחזקות שלה (להלן –הקבוצה) פועלות בענף הנדל"ן בארה"ב ועוסקות בעיקר בהשקעות
ותפעול של נכסי נדל"ן של בנייני משרדים ובנייני מגורים וכן השקעה ופיתוח של קרקעות.
החברה היא חברה בת בבעלות מלאה של  ,Silverstein Holdco I LLCחברה פרטית שהוקמה לפי חוק החברות
במדינת דלאוור ( Silverstein Holdco I LLC .)Delaware Limited Liability Company Actהינה חברה בשליטתו
של לארי א .סילברסטין (להלן-בעל השליטה) וביחד עם ( Silverstein Holdco I LLCלהלן-בעלי השליטה).
אירועים לאחר תאריך הדיווח
במקביל להנפקה ולרישום אגרות החוב של החברה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל-אביב (להלן  -הבורסה)
תרכוש החברה פרויקטי נדל"ן (נכסים והתחייבויות) מהישויות המעבירות (להלן  -הישויות המעבירות)
הנשלטות על ידי בעלי השליטה לפני ואחרי ההעברה כאמור (להלן  -הרכישה) .בתמורה לרכישה החברה
תנפיק  100מניות רגילות ללא ערך נקוב ל.Silverstein Holdco I LLC -
למועד אישור הדוחות הכספיים ,הסכמי הרכישה בין החברה והישויות המעבירות טרם נחתמו.
העברת הישויות המעבירות אינה כפופה לתנאים מתלים ותיכנס לתוקף בכפוף להצלחת ההנפקה לציבור.
בעל השליטה לא העניק ולא התחייב להעניק לחברה שיפוי כלשהו ביחס עם הישויות המעבירות מאחר והן
יועברו כפי שהן .במקביל לביצוע עסקת הרכישה תחתום החברה על הסכם שירותי ניהול נכסים עם צדדים
קשורים (ראה באור  17לדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה).
מאחר שהחברה תרכוש פעילויות אלה מהישויות המעבירות ,הנשלטות על ידי בעלי השליטה בחברה לפני
ואחרי הרכישה ,הרכישה אינה מהווה צירוף עסקים בתחולה של תקן דיווח כספי בינלאומי  .)IFRS 3( 3החברה
מטפלת ברכישה באופן דומה לשיטת איחוד העניין ( .)POOLING OF INTERESTSהחברה ערכה דוחות כספיים
מאוחדים פרופורמה לצורכי הנפקה ראשונית לציבור ( )IPOשל אגרות החוב של החברה בבורסה על מנת
לשקף את הרכישה כאילו התרחשה בתחילת התקופה המוקדמת ביותר שמוצגת בדוחות ( 1בינואר.)2015 ,
כמו כן ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה כוללים את המצב הכספי במאוחד ,תוצאות הפעולות
ותזרימי המזומנים במאוחד של החברה ושל הפעילויות שנרכשו מהישויות המעבירות .בגין מספר פרויקטים
שנרכשו על ידי הישויות המעבירות לאחר  1בינואר ,2015 ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה משקפים
את הנכסים נטו (התחייבויות) ואת פעילותם החל ממועד רכישתם על ידי הישויות המעבירות.
לפרטים נוספים ראה דוחות כספיים מאוחדים פרופורמה ליום  31בדצמבר.2017 ,

באור - :2

בסיס העריכה
הדוחות הכספיים ערוכים לפי כללי דיווח כספי בינלאומיים (.)IFRS
כמו כן ,הדוחות הכספיים המאוחדים פרופורמה ערוכים בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (דוחות כספיים
שנתיים) ,התש"ע.2010-
הדוחות הכספיים נערכו על בסיס עלות היסטורית .הדוחות הכספיים מוצגים באלפי דולר אמריקאי.
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באור - :3

מסים על ההכנסה
בהתאם לחוקי המס החלים על חברה המאוגדת באיי הבתולה הבריטיים וחברה המאוגדת בארה"ב ,החברות
בקבוצה נחשבות ישויות שקופות לצורכי מס .לפיכך ,לא בוצעה בדוחות הכספיים הפרשה למס הכנסה פדרלי
ומס מדינה בארה"ב או בגין הטבות מס אחרות מאחר והכנסה חייבת במס או הפסדים לצורכי מס מדווחים
בדוחות המס של בעלי המניות.

------------
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פרק  - 11פרטים נוספים
11.1

חוות דעת עורך דין
החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

יא2-

 1026באפריל 2018

לכבוד
Silverstein Properties Limited
א.ג.נ,.

הנדון :טיוטת תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של איגרות חוב )סדרה א'( של
) Silverstein Properties Limited״איגרות החוב״ ו-״החברה״ ,בהתאמה(
לבקשתכם ,בהסתמך על חוות הדעת של עורכי הדין של החברה באיי הבתולה ,הרינו לאשר כי:
 .1הזכויות הנלוות לאיגרות החוב ולמניות הקיימות בהון החברה ,תוארו נכונה בטיוטת התשקיף
להשלמה ותשקיף המדף שעל פיו בכוונת החברה להציע את איגרות החוב שבנדון )״התשקיף״(.
 .2החברה מוסמכת להנפיק את איגרות החוב באופן המתואר בתשקיף.
 .3הדירקטורים של החברה נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף.
 .4הרינו מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בתשקיף.

בכבוד רב,
בועז נוימן ,עו"ד

מיכל ניסני ,עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושות'

נדב אוברמן ,עו"ד

יא3-

11.2

התחייבות לשיפוי
החברה התחייבה כלפי משרד עורכי הדין פישר בכר חן וול אוריון ושות' )" ,("FBCכי אם
 FBCאו מי מעורכי דינו או מעובדיו או מטעמו )״נותני חוות הדעת״( ייתבעו לשלם סכום
כלשהו לצד שלישי ,לרבות ,אך מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לבעלי מניות של החברה,
למחזיקי אגרות החוב של החברה ו/או לנאמן למחזיקי אגרות החוב ,או למי מהחתמים
המתמחרים בתשקיף ,בגין עילה העלולה לנבוע ,במישרין או בעקיפין ,מחוות הדעת שניתנה
על ידי נותני חוות הדעת לחברה והמובאת בסעיף  11.1לעיל )״חוות הדעת״( ,כי אז החברה
תשפה את נותני חוות הדעת בגין כל סכום שנותני חוות הדעת יחויבו לשלמו על פי פסק דין
של בית משפט או על פי פשרה שהחברה הסכימה לה בכתב ,וכן בגין הוצאות סבירות
)בהתחשב בהיקף ההליך ובעורכי הדין ,בעלי המקצוע והיועצים שימונו לטפל בעניין( שנותני
חוות הדעת יוציאו או ידרשו לשלם עבור ייצוג משפטי או אחר ,התגוננות מפני הליכים
משפטיים ,משא ומתן וכיו״ב בקשר לכל תביעה ,דרישה ,או הליכים אחרים שעילתם נובעת
או קשורה בדרך כלשהי לחוות הדעת הנזכרת לעיל ואשר חובת השיפוי חלה לגביהFBC .
התחייבו להודיע לחברה על כל תביעה שתוגש נגד נותני חוות הדעת ועל כל הודעה בדבר
כוונה להגיש תביעה כנגדם ,בסמוך לאחר היוודע לו על כך .החברה תהא רשאית לדרוש
מנותני חוות הדעת ,בכתב ,כי החברה תנהל בשמם כל הגנה או משא ומתן נגד התביעה הנ״ל
ובלבד שההגנה או משא ומתן כאמור ינוהלו על ידי יועצים משפטיים בעלי רמה מקצועית
מתאימה בהתחשב בהיקף ההליך ,מהותו ובעלי המקצוע מטעם התובעים והיועצים
המשפטיים כאמור אושרו על ידי  FBCוכן ש FBC -יהיו מעורבים בניהול התביעה ו/או
המשא ומתן ושכל פשרה תהא טעונה אישור מראש ובכתב של  .FBCאם החברה לא תממש
את זכותה לניהול ההגנה או משא ומתן כאמור ,יהיו  FBCרשאים להתפשר עם התובע/ים
על כל סכום שייראה לו לנכון והחברה תהיה חייבת לשפות את נותני חוות הדעת בגין מלוא
סכום הפשרה ובגין כל ההוצאות הסבירות שהוצאו כאמור לעיל ופשרה כאמור תחשב
כפשרה שהחברה הסכימה לה בכתב .מובהר ,כי  FBCיהיו מחויבים לתת לחברה הודעה
בכתב של לפחות  7ימים מראש קודם לכל פשרה כאמור עם התובע/ים ו  FBC -יהיו רשאים
להתפשר עם התובע/ים רק אם החברה לא התחייבה לנהל את התביעה בתוך  7ימים ממועד
קבלת ההודעה מ  FBC -כאמור .כל החלטה של החברה בנוגע לשיפוי כאמור תאושר בידי
דירקטוריון החברה ,מבלי לגרוע מכל זכות של  FBCמכוח ההתחייבות לשיפוי כאמור.

11.3

הוצאות בקשר להצעת ניירות הערך והנפקתם
לאחר פרסומו של תשקיף זה ,החברה תפרסם הודעה משלימה בהתאם לסעיף )16א(2)(1
לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח .1968-במסגרת ההודעה המשלימה יפורטו ההוצאות הקשורות
בפרסום תשקיף זה.

יא4-

11.4

דמי עמילות בקשר לניירות הערך המוצעים וניירות ערך אחרים
11.4.1

לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת למשקיעים מסווגים ועמלות נוספות
בהתאם להסכם החיתום ,ראו סעיף  2.4.6.5לעיל.

11.4.2

לפרטים אודות עמלות נוספות ,לרבות לחתם המתמחר ולמפיצים ,ראו סעיפים
 2.10ו 6.13 -לעיל.

11.4.3

מאז מועד הקמתה )ביום  12בפברואר  ,(2018החברה לא שילמה או התחייבה
לשלם דמי עמילות בקשר לחתימה או החתמה על ניירות ערך שהנפיקה.

11.5

הקצאת ניירות ערך של החברה שלא בתמורה מלאה במזומנים
מאז מועד הקמתה כאמור ,החברה לא הקצתה ולא התחייבה להקצות ניירות ערך שלא
בתמורה למזומנים ,למעט כמפורט להלן:
חברת האם התחייבה ,כי בכפוף להשלמת ההנפקה על-פי תשקיף זה ,וקודם לרישומן
למסחר בבורסה של אגרות החוב ,יועברו לחברה הזכויות המועברות כנגד הנפקת  100מניות
רגילות של החברה לחברת האם .לפרטים נוספים ראו סעיף  7.1.6לתשקיף.

11.6

עיון במסמכים
ניתן לעיין בתשקיף ,בתזכיר ההתאגדות ובתקנון ההתאגדות של החברה באתר המגנ״א של
רשות ניירות ערך  www.magna.isa.gov.ilובמשרדי פישר בכר חן וול אוריון ושות׳  -עורכי
דין ,רחוב דניאל פריש  ,3תל-אביב ,בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש בטלפון
.03-6944249

11.7

להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים ,וכן
תרגום של חוות הדעת האמורה לשפה העברית .יובהר ,כי חוות דעת זו אינה בגדר חוות דעת
של עורך דין לעניין סעיף )17ב() (3לחוק ניירות ערך:

5-יא

To the Addressees named in the First Schedule

926 April 2018

Dear Sirs

Silverstein Properties Limited Public Offering in Israel
We have acted as counsel as to British Virgin Islands law to Silverstein Properties 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 (i) the
Company's contemplated public offering of Debentures (Series A) to be offered to persons in
Israel (the "Securities"), (ii) the listing and trading of the Securities on the Tel Aviv Stock
Exchange Ltd. ("TASE") and (iii) the filing by the Company of a Public Offering Prospectus
and Shelf Prospectus (the "Prospectus") to be published in Israel according to Israeli Law.

1

Documents Reviewed

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

1.1

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 9 April 2018, including the Company's Certificate of Incorporation and its
Memorandum and Articles of Association as registered on 26 February 2018 (the
"Memorandum and Articles").

1.2

The records of proceedings on file with and available for inspection on 9 April 2018 at
the British Virgin Islands High Court Registry (the "High Court Registry").

1.3

The written resolutions of the sole director dated 9 April 2018 (the "Resolutions").

1.4

A Certificate of Incumbency dated 9 April 2018, issued by Maples Corporate
Services (BVI) Limited, the Company's registered agent (a copy of which is attached
as Annexure A) (the "Registered Agent's Certificate").

2

Assumptions

In giving the following opinions we have relied (without further verification) upon the
completeness and accuracy as at the date of this opinion letter of the Registered Agent's
Certificate. We have also relied upon the following assumptions, which we have not
independently verified:

2.1

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

2.2

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

All signatures, initials and seals are genuine.

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

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

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 company limited by shares incorporated with limited liability under
the BVI Business Companies Act, 2004 (as amended) (the "Act"), is in good
standing at the Registry of Corporate Affairs, is 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 12 February 2018.

3.2

Based solely on the Registered Agent's Certificate, the current director of the
Company is: Tal Kerret.

3.3

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

3.4

The Memorandum and Articles do not violate, conflict with or result in a breach of
any law, public rule or regulation applicable to the Company in the British Virgin
Islands currently in force.

3.5

Pursuant to the Resolutions, the Company has authorised the filing of the Prospectus
with the Israeli Securities Authority and TASE under applicable Israeli securities
laws.

3.6

The Company has full power and authority to carry out any object not prohibited by
the Act or any other law of the British Virgin Islands including the power and authority
to issue the securities described in the Prospectus.

3.7

The description relating to the rights attached to the Company's shares in the form
substantially set out in Annexure B at paragraph 4.1 and which we are instructed will
appear (in whole or in part) in the Prospectus at Chapter 4, is an accurate summary,
in all material aspects in so far as it relates to the provisions contained in the
Memorandum and Articles only.

3.8

The description relating to the appointment, activities and replacement of directors
in the form substantially set out in Annexure B at paragraphs 8.3.1 to 8.3.11
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inclusive and which we are instructed will appear in the Prospectus at Chapter 8, is
an accurate summary, in all material aspects in so far as it relates to the provisions
contained in the Memorandum and Articles only.

3.9

The Securities are not subject to any restrictions on transfer under British Virgin
Islands law, the Amended Memorandum and Articles, and following the completion of
the public offering of the Securities in Israel (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 Memorandum and
Articles.

3.10

No authorisations, consents, approvals, licences, validations or exemptions are
required by law (or the Company's Memorandum and Articles) from any
governmental authorities or agencies or other official bodies in the British Virgin
Islands in connection with:

(a)

the consummation of the public offering of the Securities in Israel; or

(b)

the listing of the Securities on TASE.

3.11

With the exception of filing fees charged by the Registry of Corporate Affairs in
respect of any optional filings made at the Registry of Corporate Affairs no taxes,
fees or charges (including stamp duty) are payable (either by direct assessment or
withholding) to the government or other taxing authority in the British Virgin Islands
under the laws of the British Virgin Islands in respect of the offering of the Securities.

3.12

Companies incorporated or registered under the Act are currently exempt from
income and corporate tax 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 British Virgin Islands. In addition, the British Virgin
Islands currently does not levy capital gains tax on companies incorporated or
registered under the Act, or on persons who are resident or not resident in the British
Virgin Islands in relation to any share, debt obligations or other securities of the
Company. 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 British Virgin
Islands with respect to any share, debt obligations or other securities of the
Company.

3.13

Pursuant to the Company's Memorandum and Articles, the Company is authorised to
issue a maximum of 50,000 shares of one class with no par value, of which 100
shares have been issued and is outstanding.

3.14

Based solely on our inspection of the Registered Agent's Certificate the sole
shareholder of the Company as at the date hereof was Silverstein Holdco I LLC,
holding 100 shares of no par value.

3.15

There is no express provision of British Virgin Islands legislation preventing or
prohibiting the Company, its controlling shareholders and its officers (acting in that
capacity) from giving undertakings in the Prospectus not to challenge or object to, on
grounds of jurisdiction, the jurisdiction of a court in Israel in connection with a
derivative claim under Israeli law filed against the Company in Israel regarding the
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Company's compliance with the terms of the Deed of Trust (as described in the
Prospectus) and the terms of the Bond (as described in the Prospectus).

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

The question of whether proceedings of the type referred to in paragraph 3.15 could
be opposed on jurisdictional grounds is principally a question of Israeli law which we
express no view on.

4.3

We express no opinion as to the meaning, validity or effect of any references to
foreign (i.e. non-British Virgin Islands) statutes, rules, regulations, codes, judicial
authority or any other promulgations referred to but not fully and expressly set out in
the Memorandum and Articles.

4.4

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

We consent to the filing of this opinion letter (and its Hebrew translation, which we have not
reviewed) with the Israeli Securities Authority and TASE, as an exhibit to the Prospectus.
This opinion letter is in English and we have not approved, and we shall have no liability in
respect of, any translation of this opinion letter.
This opinion letter is addressed to and for the benefit solely of the addressees and may not
be relied upon by any other person for any purpose, nor may it be transmitted or disclosed
(in whole or part) to any other person without our prior written consent.
Yours faithfully

Maples and Calder
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First Schedule
List of Addressees

Silverstein Properties Limited
PO Box 173
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
The Tel Aviv Stock Exchange Ltd
2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv
Israel
Fischer Behar Chen Well Orion & Co
3 Daniel Frisch St.
Tel Aviv 6473104
Israel
Leader Capital Markets Ltd
Platinum Tower
21 Ha'arbaa St.
Tel-Aviv 64739, Israel
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Annexure A
Registered Agent's Certificate
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Annexure B
Prospectus Extract

Chapter 4 - The Voting Rights of the Company’s Shares
The following description constitutes a description of the main regulations regarding the
rights accompanying the Company's Shares according to the Memorandum of
Association and Articles of Association of the Company. A translation to Hebrew of the
Memorandum of Association and Articles of Association of the Company1, as well as any
amendment thereto, if any, can be reviewed on the “Magna” website of the Securities
Authority, located at www.magna.gov.il. The brief description hereunder shall not be
considered as a substance to a full review of the Memorandum of Association and
Articles of Association of the Company.
4.1. The Rights Accompanying the Shares of the Company
4.1.1. The shares will be divided into a number of types and series as determined by
the Board of Directors, from time to time, and until divided, as stated, will be of
one series and type.
4.1.2. Each of the Company’s shares grants the shareholder:
(a) The right to vote on any resolution of shareholders;
(b) The right to an equal share in any dividend paid by the Company; and
(c) The right to an equal share in the distribution of surplus assets of the
Company upon.
4.1.3. Other shares and securities may be issued on dates, to persons, in
consideration and under terms which the Board of Directors may determine
through a Board of Directors resolution. Such consideration for such share may
take any form acceptable to the Board of Directors, including money, a
promissory note, or other written obligation to contribute money or property, real
property, personal property (including goodwill and know-how), services
rendered or a contract for future services.
4.1.4. Shares may not be issued for consideration other than money, unless the
Board of Directors has passed a resolution stating:
(a) The amount to be credited for the issue of the shares;
(b) The reasonable present cash value of the non-money consideration for
the issue;
(c) That in their opinion, the present financial value of the non-money
consideration for the issue is not less than the amount to be credited for
the issue of the shares.
1

The Memorandum of Association and Articles of Association of the Company do not contradict

mandatory provisions under the BVI law.
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Chapter 8 - Management Of The Company
The description hereinafter constitutes a description in principle of the regulations in the
Memorandum of Association and the Articles of Association of the Company and is not
comprehensive. It shall be possible to study the translation into Hebrew of the Memorandum
of Association and the Articles of Association of the Company and any amendment to the
Memorandum of Association and the Articles of Association, inasmuch as there shall be
such, electronically, on the Securities Authority website “Magna” at www.magov.il.gna
8.3.1. Subject to that stated in the Articles of Association, the businesses and affairs of the
Company shall be managed pursuant to or under the supervision of the Board of Directors.
At all times when it is a debentures company at least two (2) external directors shall serve in
the Company.
8.3.2. Appointment of directors, termination of their tenure and substitute directors
8.3.2.1.
The first director or directors of the Company shall be appointed by the first
registered agent , and thereafter the directors shall be elected by means of a resolution by
the shareholders or a resolution by the Board of Directors. A director will be appointed for the
term of service indicated upon his appointment or, failing any term specified, shall be
deemed to be appointed indefinitely.
8.3.2.2.
Subject to Section 8.3.2.1 above, no person shall be appointed as a director of
the Company unless he has disclosed the following details to the Company’s Board of
Directors, through a declaration in writing (in this Subsection 8.3.2.2: “the Declaration”).
(a) If he has been convicted by a judgment of an offence as stated in Section 8.3.2.3 (a)
hereinafter and the term for which he is prohibited from serving as a director has still not
passed pursuant to 8.3.2.3(a) hereinafter:
(b) If he has been convicted by a judgment of an offence as aforementioned in Section
8.3.2.3 (b) hereinafter and the term determined by the court has still not passed pursuant to
that same Section 8.3.2.3 (b) hereinafter:
(c)
If the Administrative Compliance Committee imposed compliance measures prohibiting
him to serve as a director in any public company or in any private company which is a
debenture company, and before the term that the Administrative Compliance Committee
determined has passed pursuant to Section 8.3.2.3 (c) hereinafter:
The Declaration shall be safeguarded at the Company’s registered office.
8.3.2.3.
(a) A person who has been convicted by a judgment for one of the following offences shall
not be appointed to serve as a director in the Company unless five years have passed from
the date the judgment for which he was convicted was handed down:
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(i)
For offences of: (1) bribery, (2) theft of company property by a manager of the
company, (3) obtaining anything by deceit, (4) forgery, (5) use of a forged document, (6)
inducement by deceit, (7) false registration in documents of a company, (8) offences by
company managers or employees, (9) failure to disclose information and misleading
publication by an officer of a company, (10) deceit and breach of trust in a company, (11)
deceitful concealment, (12) blackmail with use of force, (13) blackmail by threats, (14) use of
information by an insider, (15) use of inside information the course of which is an insider,
(16) offer and sale of securities to the public in Israel not in accordance with a prospectus or
a draft prospectus, (17) causing a misleading item to be included in a draft prospectus or in a
prospectus, (18) causing a misleading item to be included in information presented at a
meeting of the company's employees, (19) issuing an opinion, report or certification which is
subsequently included or referred to in a prospectus, report, notice or purchase offer
specification, knowing that the opinion, the report or the certification contained a misleading
item, (20) causing a report, notice, registration document or purchase offer submitted to the
Securities Authority or the Stock Exchange in Tel Aviv to contain a misleading item, (21)
including a misleading item in one of its reports, publications or other information provided by
it, (22) fraud in connection with securities; or
(ii)
a conviction by a court anywhere in the world of the offences of bribery, deceit,
offences by managers of a corporate body or offences involving misuse of inside information.
(b) A person who has been judgment by a ruling for an offence which is not stated in
Section 8.3.2.3(a) above shall not be appointed as a director in the Company if a court
determined by virtue of the substance, severity or circumstances of the offence, that the
person shall not be permitted to serve as a director in a public company or a private
company which is a debenture company for the period determined by the court which shall
not exceed five years from the date on which the judgment was given.
(c)
In the event that the Administrative Compliance Committee has imposed a means of
enforcement on a person which prohibits him to serve as a director in a public company or a
private company which is a debenture company, that same person shall not be appointed as
a director in the company in which he is forbidden to serve as a director pursuant to that
same ruling.
8.3.2.4.
Every director shall serve in his position until (a) he is disqualified from serving
as a director under the Companies Law applicable in the British Virgin Islands; (b) his death,
or in the case that he is not an individual, on which it ceases to exist; (c) he resigns or is
dismissed from office; (d) the date of notification regarding his conviction in one of the offices
detailed in Section 8.3.2.3(a)(i); (e) the date of notification regarding an enforcement
measure imposed upon the said director as provided in Section 8.3.2.3(c); (f) he was
declared bankrupt, and if a corporation – commenced voluntary liquidation procedures or
was given a winding up order by the court; (g) the expiry of the term of office (if any)
specified on his appointment or as the Board of Directors or shareholders may have
determined; (h) the effective date of his removal by a resolution of the Board of Directors or
(i) with respect to external directors when the term of their tenure is pursuant to that stated in
Section 8.3.3.9 hereinafter and independent directors who are not external who shall not
serve as directors in the Company for a term exceeding 9 consecutive years, and in regards
to this, ceasing to serve as a director for a period which is shorter than two years will not be
considered as stopping the consecutiveness of directorship.
8.3.2.5.
A person shall not be appointed as a director of the Company unless he shall
agree to serve as a director in writing.
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8.3.2.6.
If the Company becomes aware that a director was appointed contrary to the
provisions of Sections 8.3.2.2-8.3.2.3 above, or that a director has breached the provisions
of Section 8.3.2.3 above or Section 8.3.2.9 hereinafter, the Board of Directors shall terminate
the office of such director, if it finds that the said conditions are fulfilled, and such office shall
expire on the date of such resolution. Additional requirements for dismissal of an external
director are detailed in Sections 8.3.3.10-8.3.3.14 hereinafter.
8.3.2.7.
If after the appointment of a director to the Company, the director shall be
convicted of an offence detailed in Sections 8.3.2.3 (a) or 8.3.2.3(b) above, he shall inform
the Company of such as soon as possible and his tenure shall terminate by a Company’s
Board of Directors resolution or a shareholders resolution pursuant to the provisions of
Section 8.3.2.4 above, and it shall not be possible to re-appoint him as a director, unless the
period of time during which he is prohibited from serving as a director has passed, as
detailed in Section 8.3.2.3 above.
8.3.2.8. If after his appointment as a director in the Company the Administrative Compliance
Committee has resolved to impose means of enforcement on a person which prohibits him
from being appointed as a director in any public company, in any private company that is a
debenture company or in a company in which the person has been appointed as
aforementioned in Section 8.3.2.3(c) above, that same director shall advise the Company as
soon as possible and his tenure shall be terminated by a Board of Directors resolution or by
a Company shareholders resolution pursuant to Section 8.3.2.4 above, and it will not be
possible to re-appoint him as a director in the Company, unless the period of time of the
prohibition determined by the Administrative Compliance Committee has passed.
8.3.2.9.
A director is permitted to resign from his position by means of providing a notice
in writing as to his resignation to the Company and his resignation shall come into force from
the date of receipt of the notice by the Company or from a later date as stated in the notice.
Further to the requirements detailed in Sections 8.3.2.3, 8.3.2.6, 8.3.2.7, and 8.3.2.8 above,
a director shall resign from his position immediately if he is disqualified or becomes
disqualified from serving as a director pursuant to the laws of the British Virgin Islands.
8.3.2.10.The Board of Directors is permitted, at any time, to appoint any person as a director
for the purpose of filling a vacant position or in addition to the existing directors. When the
Board of Directors shall appoint a person as a director for the purpose of filling a vacant
position, the term shall not be longer than the term remaining to the person who ceased
being a director to serve in his position.
8.3.2.11.A position of a director becomes vacant if a director dies, or in the case of a director
that is not an individual, ceases or exist, or otherwise ceases to hold office as a director prior
to the expiration of his term of such office.
8.3.2.12.A director is permitted, by means of a written document deposited at the registered
office of the Company, to appoint an alternate who is not required to be a director and is a
person that is not disqualified for appointment as a director under the laws of the British
Virgin Islands and the alternate shall be entitled to participate in meetings in the absence of
the director who appointed him and to vote or consent in place of the director until the
appointment expires or terminates.
8.3.2.13.A person who meets one of the following will be disqualified from serving as a
director of the Company: (a) an individual who is under 18 years of age; (b) is a “disqualified
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person” or a “restricted person” as these terms are defined under the laws of the British
Virgin Islands; (c) an undischarged bankrupt; or (d) a corporation that has decided on
voluntary liquidation or was given a winding up order by the court.
8.3.2.14.The remuneration that will be provided to directors of the Company in connection
with the services provided or that will be provided thereby to the Company (whether by way
of wages, commission or profit-sharing or in any other manner), including for services that
will be provided by them to companies in which the Company is an interested party, will be
determined in a resolution of the board of directors or a resolution of the shareholders.
8.3.2.15.A director who breaches the disclosure obligations set forth in Sections 8.3.2.2,
8.3.2.8 or 8.3.29 above will be considered as breaching its fiduciary duty to the Company.
8.3.3. External directors
8.3.3.1.
If on the date of the appointment of an external director, all the members of the
Company’s Board of Directors who are not Controlling Shareholders in the Company or their
relatives are of one gender, the appointed external director shall be of the other gender.
8.3.3.2.
The first external directors shall be appointed no later than three months after
the date on which the Company became a Debenture Company.
8.3.3.3.
An external director shall be appointed pursuant to a resolution by the
shareholders or pursuant to the a resolution by the Board of Directors only after the date on
which the nominee as aforementioned has provided a written declaration pursuant to the
provisions of Section 8.3.2.2 above and the Audit Committee has confirmed that all the
conditions stated in Sections 8.3.3.4, 8.3.3.5 and 8.3.3.6 hereinafter have been met.
8.3.3.4.
Only an individual who is a resident of Israel and qualified to be appointed as a
director (pursuant to Sections 8.3.2.2 and 8.3.2.3 above) shall be appointed as an external
director and this person shall have professional qualifications or accounting and financial
expertise. At least one of the external directors shall have accounting and financial expertise.
8.3.3.5.
An individual shall not be appointed as an external director in the following
circumstances:
(a) Where the individual himself, or whose relative, partner, employer, person who he is
directly or indirectly subject to or a corporation in which he has Control, has a Connection
with the Company or with a Controlling Shareholder of the Company or a Relative thereof on
the date of appointment or during the two years prior thereto, or to Other Body Corporate,
and - for a corporation which does not have a Controlling Shareholder or a Person holding a
Control Block – any Connection to a Person who is, on the date of appointment, the
Chairman of the Board, the Chief Executive Officer, the president, a Substantial Shareholder
or the most senior financial Officer;
"Connection"
means the existence of labour relations, business or professional relations
generally or Control, as well as acting as an officer, other than as a director appointed to
serve as an external director in a company which intends to undergo an initial public offering;
"Other Body Corporate"
means a corporate in which the Controlling Shareholder is, on
the date of appointment or during the two years prior thereto, the Company or a Controlling
Shareholder therein;
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(b) If the individual’s other position or business does or may give rise to a conflict of
interest with the role of director, or if this might harm the individual’s ability to act as a
director;
(c)

Where the individual is an employee of ISA or TASE;

A Director shall not be appointed as external director of another company if, at such time, a
director of such other company is acting as an external director.
8.3.3.6.
Without derogating from the provisions of Section 8.3.3.5 above, an individual
shall not be appointed as an external director where the individual himself, or whose
Relative, partner, employer, Person who he is directly or indirectly subject to or a corporation
in which he has Control, has business or professional relationship to a Person which is
prohibited from having a Connection thereto under the provisions of Section 8.3.3.5 above,
even if such relationships are not general, with the exception of negligible Connections, and
an individual who has received consideration in violation with the provisions of Section
8.3.3.8 hereinafter. Where the said relationship exists or where consideration, as stated, was
received during the tenure of the external director, the foregoing shall be considered, for the
purpose of Sections 8.3.3.11-8.3.3.14 hereinafter, to be a breach of one of the conditions
required for the appointment or tenure as an external director.
8.3.3.7.
At least one external director shall serve on any committee permitted to use any
powers of the Board of Director’s (inasmuch as the laws of the British Virgin Islands or the
Articles of Association permit).
8.3.3.8.
An external director is entitled to remuneration and to refund of expenses limited
to the amounts permitted by the Securities Law. An external director shall not receive, in
addition to any remuneration and refund of expenses to which he is entitled, any other
consideration, directly or indirectly, due to his tenure as a director in the Company. For the
purposes of this section, consideration shall not include an award of exemption, an
undertaking for indemnification, indemnification or insurance.
8.3.3.9.
The term of tenure of an external director shall be three years, and the
Company is permitted to appoint him for two additional terms of three years each.
8.3.3.10.An external director shall only be dismissed and his tenure shall only expire
pursuant to the provisions of Sections 8.3.3.11-8.3.3.14 hereinafter. Furthermore the Court is
permitted, at the request of the Company, a director, a shareholder or creditor, to order the
termination of the tenure of an external director if it finds that one of the following has been
established: (1) the external director is permanently unable to fulfil his function; (2) during the
term of his tenure he was found guilty in a court outside of Israel of an offence as detailed in
Section 8.3.2.3 above;
8.3.3.11.An external director to which the conditions required by Sections 8.3.3.3-8.3.3.6
above for service as an external director shall inform such to the Company’s board of
directors immediately and his tenure shall be terminated by a Board of Directors resolution or
a Company shareholders resolution pursuant to Section 8.3.2.4 above.
8.3.3.12.Where the Board of Directors becomes aware that there is a suspicion that an
external director has ceased to comply with any of the conditions required pursuant to
Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 above for appointment as an external director, or that there is a
suspicion that the director has breached a fiduciary duty to the Company, the Board of
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Directors shall discuss such matter at the first meeting to be convened after becoming so
aware.
8.3.3.13.Where the Board of Directors finds, after giving the external director a reasonable
opportunity to present his position, that the external director no longer complies with one of
the conditions required under Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 above for his appointment or that he
has breached a fiduciary duty, the Board of Directors shall convene a meeting to terminate
the tenure of the external director in accordance with Section 8.3.2.4 above.
8.3.3.14.The Court may, at the request of a director or a shareholder, instruct for termination
of the tenure of the external director if it finds that the external director no longer fulfils one of
the conditions required under Sections 8.3.3.3-8.3.3.6 above for his appointment as an
external director, or that he breached a fiduciary duty to the Company.
8.3.3.15.In the event that a position for a external director shall become vacant and there are
no longer two external directors serving in the Company, the Board of Directors shall fill the
vacant position by resolution of directors.
8.3.3.16.The Company, the controlling shareholder thereof and a company controlled
thereby shall not grant an individual appointed as an external director of the same company,
the person’s spouse or child with any benefit, directly or indirectly, and shall not appoint the
said person, the spouse of child thereof as an officer of the Company or a company under
the control of a holder of control therein, shall not hire such person as an employee and shall
not receive professional services from such person in return for payment, whether directly or
indirectly, including by way of a corporate body controlled by such person, unless two years
have elapsed from the termination of his tenure as external director of such company, and
regarding a relative who is not a spouse or child, one year from the termination of his tenure
as external director.
8.3.4. Authorities of the Board of Directors
Subject to the provisions of the Articles of Association the business of the Company shall be
managed by the Board of Directors who may pay all expenses incurred preliminary to and in
connection with the formation and registration of the Company, and may exercise all such
powers of the Company necessary for managing and for directing and supervising, the
business and affairs of the Company as are not by the laws of the British Virgin Islands or by
the Memorandum or Articles of Association required to be exercised by the shareholders,
subject to any delegation of such powers as may be authorised by the Articles of Association
and permitted by the laws of the British Virgin Islands and to such requirements as may be
prescribed by resolution of the shareholders.
8.3.5. Board of Directors meetings
8.3.5.1.
The Board of Directors or any of its committees shall be permitted to meet on the
dates and in the method and in the locations in the British Virgin Islands or outside of them,
as the Board of Directors shall decide.
8.3.5.2.
A director shall be considered to be present at a meeting if he or his alternate
participates by telephone or by other electronic means and all the directors participating in
the meeting are capable of hearing each other.
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8.3.6. Legal quorum
8.3.6.1.
A Board of Directors shall be considered to be conducted lawfully for all
purposes if at the start of the meeting there are present, personally or by alternates, no less
than one-third of the total number of the directors and at least two directors.
8.3.6.2. In the matter of termination of the tenure of an internal auditor, the quorum required
for opening the Board of Directors meeting shall be no less than a majority of the Board of
Directors members notwithstanding the provision of any other article in the Articles of
Association.
8.3.7. Chairman of the Board of Directors
8.3.7.1.
For a Board of Directors meetings when the Chairman of the Board of Directors
is present, he shall chair the meeting.
8.3.7.2.
If there is no Board of Directors Chairman or if the Board of Directors Chairman
is not present, the directors present shall select one of them as chairman of the meeting.
8.3.8. Board of Directors Committee
Subject to the laws of the British Virgin Islands, the directors may delegate any of their
powers to committees consisting of such member or members of their body as they think fit.
The Board of Directors has no authority to delegate the following authorities to a Board of
Directors committee:
(a)

To amend the Memorandum of Association or the Articles of Association;

(b)

To designate Board of Directors committees;

(c)

To delegate powers to a committee of Directors;

(d)

To appoint or remove directors;

(e)

To appoint or remove an agent;

(f)

To approve a plan of merger, consolidation or arrangement; or

(g)

To issue a declaration of solvency or to approve liquidation plan.

(h) To make a determination under the laws of the British Virgin Islands that the Company
will, immediately after a proposed distribution, satisfy the solvency test.
Sub subsections (b) and (c) above do not preclude Board of Directors committees, that have
been authorized by a Board of Directors resolution that appointed the committee as
aforementioned or by means of a Board of Directors meeting which was carried out
thereafter, to appoint a sub-committee and to delegate to the sub-committee authorities that
can be implemented by the committee.
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8.3.9. Audit Committee
8.3.9.1.
As of the date on which the Company became a Debentures Company, the
Board of Directors shall, by resolution of directors, appoint an Audit Committee.
8.3.9.2.
The number of members of the Audit Committee shall be no less than three. The
members of the Audit Committee shall be selected from amongst the members of the Board
of Directors and the Committee shall include, at all times, all the external directors who have
been appointed. The majority of the members of the Audit Committee shall be either external
directors or non-external independent directors.
8.3.9.3.

The chairman of the Audit Committee shall be an external director.

8.3.10.

Remuneration Committee

8.3.10.1. The Board of Directors shall, by resolution of directors, appoint a Remuneration
Committee.
8.3.10.2. The number of members of the Remuneration Committee shall be no less than
three. The members of the Remuneration Committee shall be selected from amongst the
members of the Board of Directors and the committee shall include, at all times, all the
external directors who have been appointed. The majority of the members of the
Remuneration Committee shall be external directors and the rest of its members shall be
those whose terms of tenure and employment are pursuant to the provisions determined
pursuant to Section 8.3.3.8 above.
8.3.10.3.

The Chairman of the Remuneration Committee shall be an external director.

8.3.11.

Indemnification and Insurance

8.3.11.1. Subject to the provisions of the laws of the British Virgin Islands, every director
and officer of the Company (which for the avoidance of doubt, shall not include auditors of
the Company), together with every former Director and former officer of the Company (each
an "indemnified person") shall be indemnified out of the assets of the Company against any
liability, action, proceeding, claim, demand, costs, damages or expenses, including legal
expenses, whatsoever which they or any of them may incur as a result of any act or failure to
act in carrying out their functions other than such liability (if any) that they may incur by
reason of their own actual fraud or wilful default. No indemnified person shall be liable to the
Company for any loss or damage incurred by the Company as a result (whether direct or
indirect) of the carrying out of their functions unless that liability arises through the actual
fraud or wilful default of such indemnified person. No person shall be found to have
committed actual fraud or wilful default under this Section unless or until a court of
competent jurisdiction shall have made a finding to that effect..
8.3.11.2. The Company shall advance to each indemnified person reasonable attorneys'
fees and other costs and expenses incurred in connection with the defence of any action,
suit, proceeding or investigation involving such indemnified person for which indemnity will or
could be sought. In connection with any advance of any expenses hereunder, the
indemnified person shall execute an undertaking to repay the advanced amount to the
Company if it shall be determined by final judgment or other final adjudication that such
indemnified person was not entitled to indemnification pursuant to this Section. If it shall be
determined by a final judgment or other final adjudication that such indemnified person was
not entitled to indemnification with respect to such judgment, costs or expenses, then such
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party shall not be indemnified with respect to such judgment, costs or expenses and any
advancement shall be returned to the Company (without interest) by the indemnified person.
8.3.11.3. The directors, on behalf of the Company, may enter into a contract to insure the
liability of an officer therein for obligation imposed upon him due to an act performed by him
by virtue of his being an officer, in any of the following instances:
(a) A breach of the duty of care towards the Company or towards any other person;
(b) A breach of the fiduciary duty towards the Company provided that he acted in good faith
and had a reasonable foundation for presuming that the action would not harm the good of
the Company;
(c) A financial liability imposed upon him for the benefit of another person;
8.3.11.4. Subject to the aforementioned, the Company shall indemnify and insure its
officers of the company with respect to payments they are required to pay as an
Enforcement Measure to parties who were injured by a violation in accordance to the
resolution of the Administrative Enforcement Committee, or with respect to a payment of
expenses incurred in connection with an Administrative Enforcement proceeding that was
conducted regarding such Person's matter, including reasonable litigation expenses,
including attorney's fees, and including by way of an advance indemnification.
8.3.11.5. Notwithstanding the above, no insurance or indemnification of an officer and
director, shall be valid, where such insurance or indemnification relates to one of the
following:
(a) A breach of a fiduciary duty excluding a breach as stated in Section 8.3.10.6(b);
(b) A breach of a duty of care that took place intentionally or recklessly, excluding if
performed with negligence alone;
(c) An action with the intent to generate unlawful personal profit;
(d) A penalty, civil fine, financial sanction or fine imposed thereon.
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לכבוד
Silverstein Properties Limited

 926באפריל 2018

א.ג.נ,.

הנדון :תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של  Maples & Calderמיום  9באפריל 2018
לבקשתכם ,הרינו לאשר בזאת כי אנו שולטים בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתנו התרגום
המצ״ב מאנגלית לעברית של חוות הדעת שבנדון ,המצ״ב ,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.
אנו מסכימים כי מכתבנו זה ייכלל בתשקיף של  ,Silverstein Properties Limitedהעתיד להתפרסם
בחודש אפריל .2018

בכבוד רב,
בועז נוימן עו"ד
פישר בכר חן וול אוריון ושות'
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לנמענים הנקובים בתוספת הראשונה
 926באפריל 2018
אדונים נכבדים,
 Silverstein Properties Limitedהצעה לציבור בישראל
אנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של ) Silverstein Properties Limited״החברה״( בכל הקשור
לדיני איי הבתולה הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים
הקשורים לרישומה של החברה ,הבעלות עליה ,השליטה בה ועסקיה.
נאמר לנו כי חוות דעת זו נתבקשה בקשר עם .1 :הצעה לציבור בישראל של אגרות חוב )סדרה א׳(
)״ניירות הערך״(;  .2רישומם למסחר של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע״מ
)״הבורסה״(; ו .3-הגשה ופרסום בישראל של תשקיף ההצעה לציבור ותשקיף מדף של החברה
)״התשקיף״( בהתאם לדין הישראלי.
.1

מסמכים שנבחנו
בחנו את המסמכים המקוריים ,ההעתקים ,הטיוטות או העתקים מתאימים של המסמכים
המפורטים להלן:

.2

.1.1

הרישומים הפומביים של החברה בתיק החברה הפתוח לעיון הציבור ,במרשם החברות
באיי הבתולה הבריטיים )״רשם לענייני חברות״( ביום  9באפריל  ,2018לרבות תעודת
ההתאגדות של החברה ותקנון החברה כפי שנרשמה ביום  26בפברואר ) 2018״התזכיר
והתקנון״(.

.1.2

רישומי ההליכים בתיק הפתוחים לעיון ביום  9באפריל 2018 ,במרשם בית המשפט
הגבוה באיי הבתולה הבריטיים )״מרשם בית המשפט הגבוה״(.

.1.3

ההחלטות הכתובות של הדירקטור היחיד מיום  9באפריל ) 2018״ההחלטות״(.

.1.4

תעודת הסוכן הרשום מיום  9באפריל  2018אשר הוצאה על ידי מייפלס קורפורייט
סרוויסס )ביויאי( לימיטד הסכום הרשום של החברה )העתק התעודה האמורה מצ"ב
כנספח א'( )"תעודת הסוכן הרשום"(.

הנחות
בהעניקנו את חוות הדעת להלן הסתמכנו )ללא אימות נוסף( על שלמות ודיוק תעודת הסוכן
הרשום ליום מתן חוות דעת זו .כמו כן הסתמכנו על ההנחות המפורטות להלן ,אשר לא אומתו
על ידינו עצמאית:
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.2.1

העתקי מסמכים ,העתקים מתאימים או טיוטות של מסמכים שניתנו לנו הינם העתקים
אמיתיים ומלאים או בגרסאות הסופיות של המקור ,והתרגום של המסמכים שנשלח
אלינו הינו שלם ומדויק.

.2.2

הדיוק והשלמות של כל המצגים העובדתיים אשר ניתנו או שנבעו מן המסמכים שנבחנו
על ידינו.

.3

.2.3

כל החתימות ,ראשי התיבות והחותמות הינן מהימנות.

.2.4

כי כל המרשמים הפתוחים לציבור של החברה אשר נבחנו על ידינו הינם מדויקים,
המידע שנתגלה במהלך הבדיקות שערכנו בנוגע לחברה ברשם לענייני חברות ובמרשם
בית המשפט הגבוה הינו נכון ומלא ,המידע כאמור לא שונה מאז אותו מועד וכי
הבדיקות האמורות לא כשלו מלמצוא איזשהו מידע אשר הועבר לרישום אך לא הופיע
במרשמים הציבוריים במועד הבדיקה שערכנו.

.2.5

אין הוראה בדין )להוציא את דיני איי הבתולה הבריטיים( אשר ישפיע או עלול להשפיע
על חוות הדעת האמורה להלן .במיוחד ,לא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין
הישראלי.

חוות דעת
בהתבסס על וכפוף להנחות וההסתייגויות המפורטות לעיל ולהלן ,ובהתייחס להיבטים
משפטיים אשר נראים לנו רלבנטיים ,הרינו בדעה כי:
.3.1

החברה הינה חברה מוגבלת במניות שהתאגדה עם אחריות מוגבלת תחת חוק החברות
העסקיות באיי הבתולה) 2004 ,כפי שתוקן( )״החוק״( ,הינה רשומה כראוי ברשם לענייני
חברות וקיימת בהתאם לדיני איי הבתולה ,ובכוחה לתבוע ולהיתבע .החברה התאגדה
בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ביום  12בפברואר .2018

.3.2

בהתבסס רק על תעודת הסוכן הרשום ,הדירקטור המכהן בחברה הוא טל קרת.

.3.3

בהתאם לחוק ,והתקנון והתזכיר ,לדירקטור של החברה יש את כל הסמכויות הנדרשות
לניהול ולפיקוח על עסקי וענייני החברה.

.3.4

תזכיר ותקנון החברה אינם מפרים או סותרים או גורמים להפרה של כל חוק או תקנה
בתוקף של איי הבתולה הבריטיים החלים על החברה.

.3.5

בהתאם להחלטות ,לחברה יש את הסמכות להגיש את התשקיף לרשות ניירות ערך
ולבורסה בהתאם לחוק ניירות ערך הישראלי החל.

.3.6

לחברה הסמכות להוציא לפועל כל פעולה שאינה אסורה על פי החוק או כל חוק אחר של
איי הבתולה הבריטיים כולל הסמכות להנפיק את ניירות הערך המתוארים בתשקיף.

.3.7

התיאור המתייחס לזכויות הצמודות למניות החברה בנוסח המצ״ב בנספח  Bבסעיף 4.1

ואשר ,לפי ידיעתנו ,יופיע )כולו או חלקו( בפרק  4לתשקיף ,הינו סיכום נכון ,בכל
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ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות הכלולות בגרסה המתוקנת של תזכיר ותקנון
החברה בלבד.
.3.8

התיאור המתייחס למינוי ,פעולות והחלפה של דירקטורים בנוסח המצ״ב בנספח B

בסעיפים  8.3.1עד  8.3.11כולל ואשר ,לפי ידיעתנו ,יופיע בפרק  8לתשקיף ,הינו סיכום
נכון ,בכל ההיבטים המהותיים בכל הקשור להוראות הכלולות בתזכיר ותקנון החברה
המתוקן בלבד.
.3.9

ניירות הערך אינם כפופים למגבלות עבירות בהתאם לדיני איי הבתולה או תזכיר ותקנון
החברה המתוקן ,ועם השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך )בהתאם
להוראות דיני ניירות ערך 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 הבתולה הבריטיים או תזכיר ותקנון
החברה.

 .3.10לא נדרשים כל אישורים ,הסכמות ,רישיונות ,או פטורים ,בהתאם לחוק )או תזכיר
ותקנון החברה( ,מאת כל רשות ממשלתית או סוכנות או גוף רשמי אחר באיי הבתולה
הבריטיים ,בקשר עם:
) (1השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך; או ) (2רישום ניירות הערך למסחר
בבורסה.
 .3.11למעט תשלום של אגרות לרשם לענייני חברות בנוגע לכל הגשה אפשרית לרשם לענייני
חברות ,כל מיסים ,אגרות או תשלומים )לרבות מס בולים( אינם חלים על החברה
)במישרין או באמצעות ניכוי במקור( לממשלה או לרשות מס אחרת באיי הבתולה
הבריטיים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ביחס להצעה של ניירות הערך.
 .3.12חברות שהתאגדו או נרשמו תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ,פטורות למועד זה
מתחולת דיני מס הכנסה ומס חברות ,לרבות ,בכל הקשור לתשלום דיבידנדים ,ריבית,
תמלוגים ,תגמולים וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לאנשים שהינם תושבי איי
הבתולה ולאנשים שאינם תושבי איי הבתולה הבריטיים .בנוסף ,איי הבתולה הבריטיים,
למועד זה ,אינם מטילים מס על רווחי הון שנבעו לחברות שהתאגדו או נרשמו תחת דיני
איי הבתולה ,או לתושבי איי הבתולה ומי שאינם תושבי איי הבתולה ,ביחס למניות,
אגרות חוב ,או ניירות ערך אחרים של החברה .באיי הבתולה הבריטיים ,אין מס
מקרקעין ,ירושה ,עיזבון ,מתנה או חובה מיסויית אחרת שחלה על מי שהינם תושבי איי
הבתולה או אינם תושבי איי הבתולה ביחס למניות ,אגרות חוב או ניירות ערך אחרים
של החברה.
 .3.13בהתאם לתזכיר ותקנון החברה ,החברה מוסמכת להנפיק לא יותר מ 50,000-מניות
מסוג אחד ,ללא ערך נקוב ,מתוכן  100מניות כבר הונפקו.

יא26-

.3.14

בהתבסס על בחינת תעודת הסוכן הרשום בלבד וההחלטות ,בעל המניות היחיד של
החברה ליום זה היא  ,LAS BVI Holdco, LLCהמחזיקה ב 100-מניות ללא ערך נקוב.

 .3.15הוראות הדין באיי הבתולה הבריטיים אינם כוללים איסור מפורש המונע או אוסר על
החברה ,בעלי השליטה בה ונושאי המשרה שלה )בפעולתם מתוקף תפקידם( ,מלכלול
בתשקיף התחייבות שלא להתעמת או להתנגד על בסיס טענות של תחום שיפוט,
לסמכות בית המשפט בישראל בקשר לתביעה נגזרת תחת חוקי מדינת ישראל אשר תוגש
נגד החברה בישראל ,ביחס לעמידתה של החברה בתנאי שטר הנאמנות )כפי שמתואר
בתשקיף( ,ותנאי אגרות החוב )כפי שמתואר בתשקיף(.
.4

הסתייגויות
חוות הדעת שניתנו לעיל כפופות להסתייגויות המפורטות להלן:
.4.1

כדי לשמור על המשך קיומה התקין של החברה בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים,
יש לשלם דמי רישום שנתיים לרשם החברות.

.4.2

השאלה הנוגעת לאפשרות התנגדות לקיום הליכים מהסוג האמור בסעיף  ,3.15על בסיס
טיעונים הנוגעים לתחום השיפוט ,הינה שאלה הנוגעת לדין הישראלי אשר איננו מביעים
דעה לגביו.

.4.3

איננו מחווים את דעתינו לגבי משמעות ,תוקף או השפעה של כל התחייבות לתקנון,
חוק ,תקנון קוד ,סמכות שיפוט או הצהרות או כל התייחסות אליהם שלא נכללה
במפורש בתזכיר ותקנון החברה לגבי דין זר )דהיינו שאינו דין איי הבתולה הבריטיים(.

.4.4

חוות דעת זו ניתנת ,אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות
והידועות לנו במועד חוות דעת זו .חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה
הבריטיים אשר הינם בתוקף במועד חוות דעת זו.

הרינו מסכימים להגשת חוות דעת זו )ואת תרגומה לעברית אותו לא בדקנו( בתשקיף של החברה
לרשות ניירות ערך בתל אביב ולבורסה.
חוות דעת זו הינה באנגלית ולא נתנו אישור ולא תהא לנו כל אחריות בקשר עם תרגומה.
חוות דעת זו ממוענת אך ורק לנמעניה וכל גורם אחר אינו רשאי להסתמך עליה לכל מטרה ,ללא
הסכמתנו מראש ובכתב.
חוות דעת זו פונה אל ועבור הנמענים בלבד ואל לאחרים להיסמך עליה לכל מטרה שהיא ,אין
להעביר אותה או למסור אותה )במלואה או בחלקה( ,לא כל אדם אחר ללא רשות מראש ובכתב.
בכבוד רב,
Maples & Calder
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שטר נאמנות
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום ___ ב_______ 2018

בין:
Silverstein Properties Limited
)מספר חברה(1970336 :
חברה זרה מאיי הבתולה הבריטיים אשר משרדה הרשום באיי הבתולה הינו
אצל:
Maples Corporeate Aervices (BVI) Limited
Kingston Chambers
P.O. Box 173
Road Town, Tortola
British Virgin Islands
ומענה בישראל לצורך שטר זה ולצורך המצאת כתבי בי דין הינה )בכפוף לאמור
בסעיף  5.7לשטר זה(:
אצל פישר בכר חן וול אוריון ושות'
מרחוב דניאל פריש  ,3תל-אביב 6473104
טל03-6944249 :
פקס03-6944157 :
)"החברה"(
מצד אחד;
לבין:
משמרת  -חברה לשירותי נאמנות בע"מ
מדרך מנחם בגין  ,48תל-אביב
טלפון03-6374352 :
פקס03-6374344 :
)"הנאמן"(
מצד שני;

6
הואיל:

ודירקטוריון החברה החליט לאשר הנפקה של איגרות חוב )סדרה א'( ,על פי
התשקיף ,כמשמעו להלן;

והואיל:

וביום  22באפריל  2018הודיעה סטנדרט אנד פורס מעלות בע"מ על קביעת דירוג
מקדמי  AAלהנפקת איגרות החוב )סדרה א'( של החברה ,בהיקף כולל של עד
 700מיליון ש"ח ע.נ;.

והואיל:

והחברה מצהירה כי נכון למועד חתימת שטר זה החברה עומדת בכל התנאים של
החברה המדרגת )כהגדרת המונח להלן( לצורך דירוג איגרות החוב בדירוג
המפורט לעיל;

והואיל:

והנאמן הינו חברה פרטית מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות,
התשנ"ט 1999-אשר מטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

והואיל:

והנאמן הצהיר כי אין מניעה על-פי חוק ניירות ערך ,התשכ"ח ,1968-או כל דין
אחר ,להתקשרותו עם החברה על-פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות
ותנאי הכשירות הקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן להנפקת איגרות החוב
)סדרה א'( המוצעות על פי התשקיף;

והואיל:

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

והואיל:

והחברה מצהירה כי אין מניעה על פי כל דין )בין בישראל ובין מחוץ לישראל(,
ו/או הסכם לבצע הנפקה של איגרות החוב ו/או להתקשרות עם הנאמן על פי
שטר נאמנות זה וכן כי התקבלו כל האישורים לפי כל דין )בין בישראל ובין מחוץ
לישראל( ו/או הסכם לביצוע ההנפקה נשוא שטר זה;

והואיל:

ובמסגרת התשקיף תנפיק החברה איגרות חוב )סדרה א'( כמפורט בסעיף 2
לשטר נאמנות זה;

והואיל:

ואיגרות החוב )סדרה א'( תירשמנה למסחר בבורסה ,כמשמעה להלן;

והואיל:

ובכפוף להצלחת ההנפקה ,תהפוך החברה לתאגיד מדווח ,כמשמעו להלן;

והואיל:

והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה
א'( והנאמן הסכים לכהן כנאמן של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,והכל כפוף
ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

מבוא; פרשנות והגדרות
1.1

המבוא לשטר נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד
הימנו.

1.2

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

1.3

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר
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אף מין נקבה במשמע וכן להפך ,וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע ,והכל
כשאין בשטר זה הוראה אחרת מפורשת.
1.4

בכל עניין הקשור בתנאי איגרות החוב )סדרה א'( שלא נזכר בשטר זה וכן בכל
מקרה של סתירה בין הוראות הדין הישראלי שאינו ניתן להתנייה לבין שטר זה,
יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי שאינו ניתן להתנייה .בכל מקרה
של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או איגרות החוב
יגברו הוראות שטר זה .יובהר ,כי למיטב ידיעת החברה ,נכון למועד התשקיף אין
סתירה בין הוראות הדין הישראלי להוראות שטר הנאמנות וכן אין סתירה בין
הוראות בקשר עם איגרות החוב המתוארות בתשקיף לבין הוראות שטר הנאמנות
והמסמכים הנלווים לו.

1.5

בשטר נאמנות זה ובאיגרות החוב ,תהיה לביטויים הבאים המשמעות שלצידם:
1.5.1

"איגרות החוב )סדרה א'(" או "איגרות החוב" :איגרות חוב )סדרה
א'( שתונפקנה על ידי החברה על פי התשקיף ,וכן איגרות חוב )סדרה
א'( נוספות שתונפקנה על-ידי החברה ,ככל שתונפקנה;

1.5.2

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

1.5.3

"בעל השליטה" :מר לארי סילברסטין;

1.5.4

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

1.5.5

"דירוג" :דירוג על-ידי חברת הדירוג ,כהגדרתה להלן;

1.5.6

"החלטה מיוחדת" :החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( ,בה נכחו בעצמם או על-ידי באי-כוחם
מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות  50%מיתרת הערך הנקוב של
איגרות החוב )סדרה א'( ,או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים
באיגרות החוב )סדרה א'( ,בעצמם או על -ידי באי-כוחם ,שלהם
לפחות  20%מיתרת הערך הנקוב כאמור ,ואשר נתקבלה )בין
באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות שני
שלישים ) (2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'(
המיוצג בהצבעה ,למעט הנמנעים;

1.5.7

"החלטה רגילה" :החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי איגרות
החוב ,שהתכנסה לפי סעיף 35יב 13ו35-יב)14א( לחוק ניירות ערך,
ואשר נתקבלה )בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב
של לפחות חמישים אחוזים ) (50%מכל הקולות של המשתתפים
בהצבעה ,למעט הנמנעים;
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1.5.8

"חברת הדירוג" או "החברה המדרגת" :סטנדרט אנד פורס מעלות
בע"מ )"מעלות"( ו/או מידרוג בע"מ )"מידרוג"( ,או חברה אחרת
העוסקת בדירוג שנרשמה לפי חוק להסדרת פעילות חברות דירוג
האשראי ,תשע"ד;2014-

1.5.9

"חברה כלולה" ו" -שליטה משותפת" :כמשמען בתקנות ניירות ערך
)דוחות כספיים שנתיים( ,תש"ע 2010-ובכללי החשבונאות
המקובלים;

1.5.10

"החברה לרישומים" :החברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל
בע"מ או כל חברה לרישומים שתבוא בנעליה ובלבד שכל ניירות
הערך של החברה יהיו רשומים על שמה;

1.5.11

"החוק" או "חוק ניירות ערך" :חוק ניירות ערך ,התשכ"ח1968-
והתקנות לפיו ,כפי שיהיו מעת לעת;

1.5.12

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

1.5.13

"יום מסחר" :יום שבו מתבצעות עסקאות בבורסה;

1.5.14

"יום עסקים" או ״יום עסקים בנקאי״ :כל יום שבו פתוחים
מסלקת הבורסה ורוב הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;

1.5.15

״מחזיק" ו/או "מחזיק איגרות החוב״ :כהגדרת מונח זה בחוק
ניירות ערך;

1.5.16

"המכרז" :המכרז על שיעור הריבית השנתית הקבועה שתישאנה
איגרות החוב )סדרה א'( שתונפקנה על ידי החברה בהתאם
לתשקיף;

1.5.17

"המרשם" :מרשם המחזיקים באיגרות החוב כאמור בסעיף 29
לשטר זה;

1.5.18

"הנאמן" :משמרת  -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ו/או כל מי שיכהן
מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה;

1.5.19

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

1.5.20

"עניין מנוגד" משמעו כאמור בסעיף  9.3לתוספת השניה לשטר זה;

1.5.21

"הקבוצה" :החברה והחברות המוחזקות על-ידיה ,במישרין
ובעקיפין;

1.5.22

"שטר זה" או "שטר הנאמנות" :שטר נאמנות זה לרבות הנספחים
המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

1.5.23

"תאגיד מדווח"  -כהגדרתו בחוק ניירות ערך;
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1.5.24

"תעודת איגרת החוב" :תעודת איגרת חוב בנוסח המצורף כתוספת
ראשונה לשטר זה;

1.5.25

"תקנות הדוחות"  -תקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(,
התש"ל;1970-

1.5.26

"התשקיף" :תשקיף להשלמה ותשקיף מדף של החברה הנושא
תאריך _________ ,לרבות הודעה משלימה שהחברה תפרסם
בהתאם לתקנות ניירות ערך )הודעה משלימה וטיוטת תשקיף(,
תשס"ז ,2007 -אשר מהווה חלק מהתשקיף כאמור ביום פרסום
ההודעה המשלימה;

1.5.27

בשטר הנאמנות זה ובאיגרות החוב תהיה לדירוג איגרות החוב
המשמעות המפורטת בטבלה להלן:

1.5.28
""AA

" AAמינוס"

 ilAAבדירוג מעלות או  Aa2בדירוג מידרוג
או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע
על -ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג
את איגרות החוב )סדרה א'(.
 ilAAבדירוג מעלות או  Aa3בדירוג מידרוגאו דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע
על -ידי חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג
את איגרות החוב )סדרה א'(.

" Aפלוס"

 ilA+בדירוג מעלות או  A1בדירוג מידרוג או
דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על -ידי
חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את
איגרות החוב )סדרה א'(.

""A

 ilAבדירוג מעלות או  A2בדירוג מידרוג או דירוג
מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי חברת
דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את איגרות
החוב )סדרה א'(.

" Aמינוס"

 ilAבדירוג מעלות או  A3בדירוג מידרוג אודירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי
חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את
איגרות החוב )סדרה א'(.

" BBBפלוס"

 ilBBB+בדירוג מעלות או  Baa1בדירוג מידרוג
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או דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי
חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את
איגרות החוב )סדרה א'(.
""BBB

 ilBBBבדירוג מעלות או  Baa2בדירוג מידרוג או
דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי
חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את
איגרות החוב )סדרה א'(.

" BBBמינוס"

 ilBBBבדירוג מעלות או  Baa3בדירוג מידרוגאו דירוג מקביל לדירוגים אלה אשר ייקבע על ידי
חברת דירוג אחרת המדרגת או שתדרג את
איגרות החוב )סדרה א'(.

1.6

כל עוד איגרות החוב רשומות למסחר בבורסה ,בכל מקום בו תקנון והנחיות
הבורסה חלים או יחולו על פעולה כלשהי על פי שטר נאמנות זה ,מועדי הפעולה
כאמור ואופן ביצועה יקבעו בהתאם לתקנון והנחיות הבורסה .מובהר ,כי לא
יהיה בביצוע פעולות כאמור )לרבות אם ישונו תקנון והנחיות הבורסה( כדי לגרוע
מהסכמות הצדדים על פי שטר זה.

1.7

בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו ,יגברו הוראות
שטר הנאמנות.

1.8

במקרה של ביטול הנפקת איגרות החוב מכל סיבה שהיא ,יסתיים תוקפו של שטר
נאמנות זה.

1.9

בכל הפניה בשטר נאמנות זה למספר של סעיפים בחוק ,תותאם ההפניה ,בשינויים
המחויבים ,לשינויים שיחולו בחוק ,ככל שיחולו.

1.10

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

1.11

בכל מקום בו צויין במפורש בשטר נאמנות זה ובנספחיו כי החברה תודיע דבר מה
בדיווח מיידי ,ייעשה הדיווח במועד ולפי הפרטים הנדרשים לפי תקנות הדוחות
)בין אם חלה על החברה חובת דיווח על פי תקנות הדוחות ובין אם לאו( .אין
באמור כדי לגרוע מחובות דיווח אחרות של החברה לפי כל דין.

1.12

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

1.13

למונחים חשבונאיים אשר נעשה בהם שימוש בשטר זה ואשר לא הוגדרו ,תהא
המשמעות שקיימת למונחים כאמור על-פי כללי החשבונאות המקובלים החלים
על החברה.
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.2

הנפקת איגרות החוב; תנאי הנפקה; דרגה שווה
2.1

בכוונת החברה להנפיק את איגרות החוב )סדרה א'( ,כמתואר במבוא לשטר זה.
איגרות החוב )סדרה א'( שתונפקנה על פי התשקיף )אם וככל שתונפקנה(,
תירשמנה למסחר בבורסה והחברה תפעל באופן סביר על מנת שאיגרות החוב
)סדרה א'( ייסחרו בבורסה עד לפרעונן הסופי.

2.2

תנאי איגרות החוב )סדרה א'( אשר תונפקנה על פי התשקיף תהיינה כדלקמן:
איגרות חוב )סדרה א'( ,המוצעות לציבור בתמורה לערכן הנקוב ,רשומות על שם,
עומדות לפרעון ב  -ארבעה ) (4תשלומים שנתיים שווים אשר ישולמו ביום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2021עד ) 2024כולל( באופן שכל אחד מהתשלומים
על חשבון הקרן יהווה  25%מקרן ערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(.
איגרות החוב )סדרה א'( ,נושאות ריבית שנתית )לא צמודה( בשיעור קבוע כפי
שייקבע במכרז ,אשר לא יעלה על שיעור הריבית המירבי כמשמעו להלן ,ואשר
תשולם ביום  31בדצמבר  2018ובימים  30ביוני ו  31 -בדצמבר של כל אחת
מהשנים  2019עד ) 2024כולל( )תשלום הריבית הראשון ישולם ביום  31בדצמבר
 2018ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר  ,2024ביחד עם פירעון
התשלום האחרון של קרן איגרות החוב( בעד התקופה של שישה החודשים
שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום )״תקופת הריבית״( .שיעור הריבית
שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה כהגדרתה
להלן( )קרי התקופה המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת
ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( תחושב
כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים .תשלום הריבית הראשון ישולם ביום 31
בדצמבר  2018בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז
על איגרות החוב )סדרה א'( והמסתיימת ביום  30בדצמבר ") 2018תקופת הריבית
הראשונה"( ,מחושבת על בסיס של  365יום בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו
ותשלום הריבית האחרון ישולם ביום  31בדצמבר .2024
איגרות החוב )סדרה א'( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית(.
התשלומים על חשבון הקרן ו/או הריבית בגין אגרות החוב ישולמו למי
ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב ,בימים  18ביוני ו19-
בדצמבר לגבי כל תקופה רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום
כקבוע בסעיף  2.8.1לתשקיף .על אף האמור לעיל ,התשלום האחרון של הקרן
והריבית יבוצע כנגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה במועד התשלום
האחרון ,קרי  31בדצמבר  ,2024במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר
עליו תודיע ,ובלבד שהודעה כאמור תינתן על ידי החברה לא יאוחר מחמישה ימי
עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון התשלום האחרון.
בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג איגרות החוב )סדרה א'( ו/או חריגה
מאילו מהתניות הפיננסיות כמפורט בסעיפים  5.2ו 5.3 -להלן ו/או לזכאות
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לריבית פיגורים )כהגדרתה בסעיף )4א( לתנאים שמעבר לדף אשר בתוספת
הראשונה לשטר זה( שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'( לא יעלה
על ____ 3.9% %לשנה או שיעור אחר כפי שייקבע בהודעה המשלימה שתפרסם
החברה במסגרת התשקיף )"שיעור הריבית המירבי"(.

.3

2.3

החברה שומרת לעצמה את הזכות לבצע פדיון מוקדם לאיגרות החוב בהתקיים
התנאים המפורטים בסעיף  7לשטר זה.

2.4

איגרות החוב )סדרה א'( תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו ,בינן לבין
עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על-פי איגרות החוב )סדרה א'( ,ובלי זכות
בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת.

רכישת איגרות חוב על ידי החברה ו/או אדם קשור וביצוע חלוקה
3.1

החברה שומרת לעצמה ,בכפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה ,את הזכות לרכוש את
איגרות החוב )סדרה א'( בכל עת ומעת לעת ,בלי לפגוע בחובת הפירעון של איגרות
החוב )סדרה א'( שבמחזור .במקרה של רכישה כאמור ,החברה תדווח על כך
בדיווח מיידי  .במקרה שהחברה תרכוש איגרות חוב )סדרה א'( במהלך המסחר
בבורסה ,תפנה החברה בבקשה למסלקת הבורסה למשיכת תעודות איגרות החוב
שנרכשו כאמור.
במקרה של רכישה על ידי החברה כאמור לעיל יפקעו איגרות החוב )סדרה א'(
הנרכשות באופן אוטומטי ,תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא תהיה
רשאית להנפיקן מחדש .אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון
מוקדם את איגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף  7להלן.

3.2

בעל שליטה בחברה )במישרין או בעקיפין( ו/או בן משפחתו )כהגדרת המונח בחוק
ניירות ערך( ו/או חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה
כלולה של החברה ו/או תאגיד בשליטתם של כל אחד מהם )במישרין או בעקיפין(
)למעט החברה עצמה לגביה יחול האמור בסעיף  3.1לעיל( )"אדם קשור"( יהיו
רשאים לרכוש ו/או למכור איגרות חוב )סדרה א'( על פי שיקול דעתם )ובכפוף לכל
דין( ,בכל עת ומעת לעת ,לרבות בדרך של הנפקה על ידי החברה .במקרה של
רכישה ו/או מכירה כאמור על ידי חברת בת של החברה ו/או תאגיד בשליטתה
תמסור החברה על כך דיווח מיידי .איגרות החוב )סדרה א'( אשר תוחזקנה כאמור
על-ידי אדם קשור תיחשבנה כנכס של האדם הקשור ,ואם הן רשומות למסחר ,הן
לא תימחקנה מהמסחר בבורסה ,וכן תהיינה ניתנות להעברה כיתר איגרות החוב
)סדרה א'( .איגרות החוב )סדרה א'( אשר בבעלות אדם קשור לא יקנו לאדם
הקשור זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ולא יימנו
לצורך קביעת קיומו של מניין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפות אלה .אסיפות
מחזיקים ייערכו על פי הוראות התוספת השניה לשטר הנאמנות .אדם קשור ידווח
לחברה ,ככל שהינו מחויב על פי דין לעשות כן ,על רכישת איגרות חוב )סדרה א'(
והחברה תמסור לנאמן ,על פי דרישתו ,את רשימת האנשים הקשורים ואת
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הכמויות המוחזקות על ידיהם בתאריך שיבקש הנאמן וזאת על פי הדיווחים
שהתקבלו כאמור מאנשים קשורים ואשר דווחו במערכת המגנ"א על ידי החברה.
מובהר ,כי דיווח במערכת המגנ"א יהווה דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה.

.4

3.3

אין באמור בסעיף זה לעיל ,כשלעצמו ,כדי לחייב את החברה או אדם קשור או
את מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לקנות איגרות חוב )סדרה א'( ו/או למכור
את איגרות החוב )סדרה א'( שבידיהם.

3.4

נכון למועד החתימה על שטר זה לא חלה על החברה כל מגבלה שהיא ביחס
לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה ,למעט כמפורט בסעיף  6.4להלן.

הנפקות נוספות
4.1

הרחבת סדרת איגרות החוב )סדרה א'(
החברה תהיה רשאית ,מפעם לפעם ,ללא צורך בקבלת אישור מהנאמן ו/או
מהמחזיקים הקיימים באותה עת ,להנפיק איגרות חוב )סדרה א'( נוספות )בין
בהצעה פרטית ובין במסגרת תשקיף ו/או תיקון תשקיף ,בין על-פי דוח הצעת מדף
ובין בכל דרך אחרת( ,לרבות לאדם קשור )כהגדרתו בסעיף  3.2לעיל( ,בתנאים
כפי שתימצא לנכון )תנאי איגרות החוב הנוספות המונפקות יהיו זהים לתנאי
איגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור( .החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר
את איגרות החוב )סדרה א'( הנוספות כאמור ,לכשיוצעו.
על אף האמור לעיל ,הנפקה נוספת של איגרות חוב )סדרה א'( תבוצע בכפוף
לקבלת אישור הבורסה ובכפוף לכך שיתקיימו כל התנאים המפורטים להלן) :א(
דירוג איגרות החוב )סדרה א'( כפי שיהיה באותו מועד ,לא ייפגע עקב ההנפקה
הנוספת של איגרות חוב )סדרה א'( כאמור )קרי ,הדירוג ערב הרחבת הסדרה לא
ישתנה מיד לאחר הרחבתה עקב ההרחבה האמורה( .לעניין סעיף זה יובהר ,כי
במקרה שבו איגרות החוב )סדרה א'( תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג
אחת ,בחינת הדירוג לצורך סעיף זה תיעשה בכל עת ,על פי הדירוג הנמוך
מביניהם; )ב( במועד ההנפקה הנוספת ,בהתאם לדוחותיה הכספיים האחרונים
שפורסמו טרם מועד ההנפקה הנוספת ,ולאחר שתובא בחשבון למפרע ביצוע
ההנפקה הנוספת ,החברה תעמוד בהתחייבויות הפיננסיות המפורטות בסעיף 6.4
להלן; ו) -ג( במועד ההנפקה הנוספת לא מתקיימת עילה להעמדת איגרות החוב
לפירעון מיידי כמפורט בסעיף  8.1להלן.
החברה תמסור לנאמן טרם ביצוע ההנפקה הנוספת בפועל)וככל שמתקיים מכרז
למשקיעים מסווגים ,אז לא יאוחר מהמועד בו בוצע המכרז למשקיעים מסווגים(,
אישור בכתב בחתימת מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
בחברה בדבר )בס"ק זה" :האישור"( (1) :התקיימותם של התנאים האמורים
במועד האישור )למעט התנאי שבס"ק )א( לעיל ,לגביו תמציא החברה את אישורה
של חברת הדירוג כמפורט להלן(; ) (2כי במועד האישור החברה אינה מפרה את
איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(; ) (3כי הרחבת
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הסדרה לא תפגע ביכולת הפירעון של החברה את איגרות החוב )סדרה א'(.
בכל מקרה של הנפקה נוספת כאמור ,הגדלת הסדרה בפועל תיעשה בכפוף לקבלת
אישור מראש מחברת הדירוג לפיו הדירוג ערב הרחבת הסדרה לא ישתנה כלפי
מטה מיד לאחר הרחבתה עקב ההרחבה האמורה .אישור חברת הדירוג יפורסם
בדיווח מיידי טרם הרחבת הסדרה בפועל .החברה תפרסם דוח מיידי ,עוד קודם
לביצוע ההנפקה הנוספת בפועל ,באם ההנפקה הנוספת עומדת בכל התנאים
האמורים לעיל וכן כי דירקטוריון החברה בחן את השפעת הרחבת הסדרה כאמור
על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
קודם לביצוע ההנפקה כאמור.
אין בזכות זו של החברה ,כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה הנוספת
כאמור ,ככל שחובה כזו מוטלת על הנאמן על פי דין ,ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו
של הנאמן ושל מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה ,לרבות מזכותם להעמיד
לפירעון מיידי את איגרות החוב כאמור בסעיף  8להלן.
למען הסר ספק ,יובהר כי במקרה של הרחבת סדרה שמבוצעת לצורך שימוש
במנגנון מכירה במהלך המסחר בבורסה ) ,(ATMהחברה תעביר אישור כמפורט
לעיל בעת ההרחבה ,קרי במועד הנפקת איגרות החוב הנוספות לחברה ו/או
לחברת בת של החברה ,לפי העניין )יצירת "המחסנית"( ,ולא כקבוע לעיל.
כפוף להוראות שטר נאמנות זה ,הנאמן יכהן כנאמן עבור איגרות החוב )סדרה א'(
כפי שתהיינה מעת לעת במחזור ,וזאת גם במקרה של הרחבת סדרה ,והסכמת
הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש .איגרות החוב )סדרה א'(
שתהיינה במחזור ערב הרחבת הסדרה ואיגרות חוב )סדרה א'( נוספות ,אשר
תונפקנה )אם בכלל( כאמור בסעיף זה לעיל ,תהווינה )ממועד הנפקתן( סדרה אחת
לכל דבר ועניין ,ושטר הנאמנות יחול גם לגבי כל איגרות החוב )סדרה א'( הנוספות
כאמור שתונפקנה על-ידי החברה .איגרות החוב )סדרה א'( הנוספות לא תקנינה
זכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב )סדרה א'( שהמועד הקובע
לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן .במקרה של הרחבת סדרה כאמור ,תחולנה
השלכות המס הרלוונטיות ,לרבות בקשר עם חישוב שיעור הניכיון ,ככל שיידרש,
כמפורט בסעיף  2.7לתשקיף ובהתאם להוראות כל דין כפי שיהיו במועד ההנפקה
של איגרות החוב הנוספות.
4.2

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,החברה שומרת לעצמה את הזכות ,בכפוף
להוראות כל דין ,להנפיק בכל עת ומעת לעת )בין בהצעה פרטית ובין במסגרת
תשקיף ו/או תיקון תשקיף ,בין על-פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת( ומבלי
להידרש להסכמת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או להסכמת הנאמן ,לפי
העניין ,ולרבות לאדם קשור )כהגדרתו בסעיף  3.2לעיל( ,סדרות נוספות של
איגרות חוב ו/או ניירות ערך נוספים ,כפי שהחברה תמצא לנכון ,וזאת מבלי לפגוע
בחובת הפירעון המוטלת על החברה מכוח שטר זה .כמו כן ,ככל שהחברה תנפיק
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סדרת איגרות חוב נוספת וסדרה נוספת זו לא תהיה מגובה בבטחונות )וכל עוד
אינה מגובה בבטחונות( ,זכויות הסדרה הנוספת בפירוק לא תהיינה עדיפות על זו
של איגרות החוב )סדרה א'( ) בסעיף  4.2זה בלבד" :ההנפקה הנוספת"( .החברה
תמסור לנאמן אישור בכתב בחתימת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
בחברה בדבר התקיימות התנאי האמור בסעיף זה או תציין זאת במסגרת
דוח מיידי )לרבות בדוח בדבר ביצוע ההנפקה(  ,קודם לביצוע ההנפקה
הנוספת.
על אף האמור לעיל ,החברה מתחייבת כי כל עוד אגרות החוב )סדרה א'( לא
נפרעו במלואן ,היא לא תנפיק בעצמה אגרות חוב מחוץ לישראל ולא תיטול
בעצמה חוב פיננסי אחר מחוץ לישראל .על אף האמור לעיל ,החברה תהיה
רשאית ליטול מסגרות אשראי והתחייבויות )ובכלל זאת מחוץ לישראל(
לצורך גידור מטבע.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,אין בזכויות האמורות של החברה כדי למעט מזכות
הנאמן מלבחון את השלכות ההנפקה הנוספת כאמור ,ואין בה כדי לגרוע מזכויות
הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב לפי שטר זה ,לרבות מזכותם להעמיד לפירעון
מיידי את איגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף  8להלן.

.5

התחייבויות החברה
5.1

החברה מתחייבת בזה לשלם ,במועדים הקבועים לכך ,את כל סכומי הקרן
והריבית )לרבות ריבית פיגורים ,ככל שתהא( אשר ישתלמו על-פי תנאי איגרות
החוב )סדרה א'( ,ולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על-
פי תנאי איגרות החוב )סדרה א'( ועל-פי שטר זה .כמו כן ,החברה מתחייבת
לרשום את איגרות החוב למסחר בבורסה ולפעול באופן סביר לכך שאיגרות החוב
תמשכנה להיות רשומות למסחר בבורסה עד למועד פירעונן הסופי.

5.2

התאמת שיעור הריבית בגין שינוי בדירוג איגרות החוב )סדרה א'(:
לעניין סעיף זה יובהר ,כי במקרה שבו איגרות החוב )סדרה א'( ידורגו על ידי
יותר מחברת דירוג אחת ,בחינת הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי
בדירוג )אם וככל שיהא שינוי כאמור( תיעשה ,בכל עת ,על פי הדירוג הנמוך
מביניהם.
שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'( ,יותאם בגין שינוי בדירוג של
איגרות החוב )סדרה א'( ,כמפורט להלן בסעיף זה:
יובהר ,כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר בסעיף
 5.2זה לעיל ולהלן וכן על פי המנגנון המתואר בסעיף  5.3להלן ,אזי בכל מקרה
שיעור הריבית הנוסף המקסימאלי לא יעלה על  1.5%מעל שיעור הריבית שנקבע
במכרז )"מגבלת עליית הריבית המקסימלית"(.
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לעניין זה:
דירוג  ,AAדירוג  AAמינוס ,דירוג  Aפלוס ,דירוג  ,Aדירוג  Aמינוס ,דירוג BBB
פלוס ,דירוג  ,BBBודירוג  BBBמינוס -כהגדרתם בטבלה בסעיף  1.5.27לעיל.
"דירוג הבסיס"  -דירוג  AAאו דירוג המקביל לו.
"שיעור הריבית הנוסף"  -תוספת ריבית שתינתן למחזיקי איגרות החוב בשיעור
של  0.25%לשנה ,בגין ירידה בשתי ) (2דרגות ) (Notchבדירוג איגרות החוב
מתחת לדירוג הבסיס ובגין כל ירידה בדרגה ) (Notchנוספת לאחר מכן עד
לתוספת ריבית מקסימלית של  1%לשנה לכל היותר )"מגבלת שיעור הריבית
הנוסף"( .כמפורט להלן ,בגין ירידה בדרגה אחת בלבד מתחת לדירוג הבסיס לא
תשולם תוספת ריבית.
ככל שדירוג איגרות החוב )סדרה א'( על-ידי חברת הדירוג )במקרה של החלפת
חברת דירוג ,תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת
הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה( יעודכן במהלך
תקופת ריבית כלשהי ,כך שהדירוג שייקבע לאיגרות החוב )סדרה א'( יהיה נמוך
בשתי ) (2דרגות ) (Notchאו יותר )״הדירוג המופחת״( מדירוג הבסיס ,יעלה
שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב
)סדרה א'( ,בשיעור הריבית הנוסף או בחלקו )כאמור להלן( ,בהתאם למדרגות
שנקבעו כאמור ,וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג המופחת על-
ידי חברת הדירוג ועד למוקדם מבין )א( פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( או )ב( מועד העלאת הדירוג בהתאם
להוראות סעיף )5.2ד( להלן .הועלה שיעור הריבית קודם לכן בגין חריגה מאמות
מידה פיננסיות כאמור בסעיף  5.3להלן ,אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת
דירוג כאמור תוגבל בהתאם למגבלת עליית הריבית המקסימלית.
א .לא יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת
דירוג איגרות החוב )סדרה א'( לדירוג המופחת כהגדרתו בס"ק )א( לעיל,
תפרסם החברה דוח מיידי ,בו תציין החברה (1) :את דבר הורדת הדירוג ,את
הדירוג המופחת ,את דוח הדירוג ואת מועד תחילת דירוג איגרות החוב
)סדרה א'( בדירוג המופחת )״מועד הורדת הדירוג״(; ) (2חריגה/אי חריגה
מאמות המידה הפיננסיות המתוארות בסעיף  5.3להלן על פי הדוח הכספי
המאוחד הסקור או המבוקר האחרון של החברה שפורסם לפני מועד הדוח
המיידי וכן האם חל שינוי בריבית בגין חריגה/אי חריגה מאמות המידה
הפיננסיות כאמור; ) (3את שיעור הריבית המדויקת שתישא יתרת קרן
איגרות החוב )סדרה א'( לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד
למועד הורדת הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה( )״ריבית
המקור״ ו -״תקופת ריבית המקור״ ,בהתאמה(; ) (4את שיעור הריבית
שתישא יתרת קרן איגרות החוב )סדרה א'( החל ממועד הורדת הדירוג ועד
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מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל ,דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור
הריבית הנוסף לשנה )שיעור הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה( )"הריבית
המעודכנת"( ,וזאת בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית ולמגבלת
שיעור הריבית הנוסף; ) (5את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם החברה
למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( במועד תשלום הריבית הקרוב ,הנובעת מן
האמור בסעיפים קטנים ) (3ו (4) -לעיל; ) (6את שיעור הריבית השנתית
המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; ) (7את שיעור הריבית השנתית
ואת שיעור הריבית החצי שנתית )הריבית החצי שנתית תחושב כריבית
השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה ,קרי חלקי שתיים( לתקופות
הבאות.
ב.

היה ומועד תחילת דירוג איגרות החוב )סדרה א'( בדירוג המופחת יחול
במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד הקובע לתשלום ריבית
כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל )״תקופת
הדחייה״( ,תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,במועד תשלום
הריבית הקרוב ,את ריבית המקור ,טרם השינוי ,בלבד ,כאשר ,ככל ששיעור
הריבית לא הועלה קודם לכן בגין חריגה מאמות המידה הפיננסיות כאמור
בסעיף  5.3להלן ,שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה
לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה )מחושב על-פי  365ימים
בשנה( ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא ,והכל בכפוף למגבלת עליית
הריבית המקסימלית ולמגבלת שיעור הריבית הנוסף .החברה תודיע בדוח
מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית הבא.

ג.

במקרה של עדכון הדירוג של איגרות החוב )סדרה א'( על-ידי חברת הדירוג,
באופן שישפיע על שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'( כאמור
בסעיף )5.2א( לעיל או )5.2ד( להלן ,תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך
יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

ד.

במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה
איגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף )5.2א( לעיל ,תעדכן חברת הדירוג
את הדירוג לאיגרות החוב )סדרה א'( כלפי מעלה ,יופחת שיעור הריבית
השנתית שתשא הקרן הבלתי מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( ,במועד
התשלום הרלוונטי של הריבית ,בשיעור הריבית הנוסף או בחלקו ,בהתאם
למדרגות שנקבעו כאמור ,וזאת בגין התקופה בה איגרות החוב )סדרה א'(
דורגו בדירוג הגבוה בלבד )קרי ,החל ממועד פרסום דוח הדירוג בדבר
העלאת הדירוג( ,כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של
קרן איגרות החוב )סדרה א'( לאחר עדכון הדירוג כלפי מעלה לדירוג השווה
או גבוה מדירוג הבסיס ,יהיה שיעור הריבית שנקבע במכרז ,כפי שהחברה
תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה ,ללא כל תוספת בגין הורדת
הדירוג כאמור בסעיף  5.2זה )ובכל מקרה ,לא יפחת שיעור הריבית
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שתישאנה איגרות החוב משיעור הריבית שנקבע במכרז( .במקרה כאמור
תפעל החברה בהתאם לאמור בסעיפים קטנים )ב( עד )ד( לעיל ,בשינויים
המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום הדירוג המופחת.
ה.

ככל שאיגרות החוב )סדרה א'( תפסקנה להיות מדורגות כלל מסיבה התלויה
בחברה )לדוגמה ,אך לא רק ,בשל אי קיום התחייבויות של החברה כלפי
חברת הדירוג ,לרבות בשל אי מתן תשלומים ו/או דיווחים להם התחייבה
החברה כלפי החברה המדרגת( לתקופה העולה על  21ימי מסחר ,לפני
פירעונן הסופי ,תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג בשלוש ) (3דרגות
מתחת לדירוג הבסיס מקסימלית באופן ששיעור הריבית הנוסף יסתכם ב-
) 0.51%גם אם הועלה שיעור הריבית בהתאם לס"ק )א( לעיל עובר לאותו
מועד( ,אף אם שיעור הריבית הועלה קודם לכן בגין חריגה מאמות המידה
הפיננסיות כאמור בסעיף  5.3להלן )אך בכפוף למגבלת עליית הריבית
המקסימלית( ,והוראות סעיפים קטנים )ב( עד )ד( לעיל יחולו בהתאם וזאת
מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  8.1.21להלן .למען הסר ספק יובהר ,כי היה
ואיגרות החוב )סדרה א'( יפסיקו להיות מדורגות ,לפני פירעונן הסופי,
מסיבה שאינה תלויה בחברה ,הדבר לא ישפיע על שיעור הריבית כאמור
בסעיף קטן )א( לעיל והוראות סעיף ) 5.2ה( זה לא יחולו.

ו.

במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאיגרות החוב )סדרה א'( תפסקנה
להיות מדורגות על ידי חברת דירוג )גם במקרה בו איגרות החוב )סדרה א'(
מדורגות על ידי מספר חברות דירוג( ,תפרסם החברה דוח מיידי ,בתוך יום
מסחר אחד ממועד השינוי ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת החברה
המדרגת או הפסקת הדירוג ,לפי העניין.

ז.

למען הסר ספק ,מובהר כי (1) :שינוי אופק הדירוג של איגרות החוב )סדרה
א'( לא יגרור שינוי בשיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'(
כאמור בסעיף זה לעיל; ) (2ככל שאיגרות החוב )סדרה א'( תהיינה מדורגות
על ידי יותר מחברת דירוג אחת וכל עוד הן תהיינה מדורגות על ידי יותר
מחברת דירוג אחת כאמור ,סעיף קטן )ה( לעיל לא יחול אלא במקרה שבו כל
חברות הדירוג גם יחד יפסיקו לדרג את איגרות החוב )סדרה א'( ,ובחינת
הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל שיהא שינוי
כאמור( תיעשה ,בכל עת ,על-פי הדירוג הנמוך ביניהם.

ח .במקרה של הורדת דירוג ,תפעל החברה על פי סעיף קטן )ב( לעיל .ככל שלפני
מועד הורדת הדירוג חלה עלייה בשיעור הריבית בגין חריגה מאחת או יותר
מאמות המידה הפיננסיות על פי המנגנון המפורט בסעיף  5.3להלן ,השינוי
שיחול בריבית בגין מנגנון ההתאמה המפורט בסעיף  5.2זה לעיל יוגבל על-
פי מגבלת עליית הריבית המקסימלית.
ט .החברה מתחייבת לפעול לכך ,כי ככל שהדבר בשליטתה ,איגרות החוב
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)סדרה א'( תהיינה מדורגות על ידי חברת דירוג אחת לפחות במשך כל
תקופת איגרות החוב )סדרה א'( ולצורך כך החברה מתחייבת ,בין היתר,
לשלם לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג
ולמסור לחברת הדירוג את הדיווחים והמידע הנדרשים על ידיה במסגרת
ההתקשרות בין החברה לבין חברת הדירוג .לעניין זה יראו ,בין היתר ,את
אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי
מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת
ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת ,כסיבות ונסיבות שהינן בשליטת
החברה .החברה איננה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת או שלא
לסיים התקשרות עמה במשך תקופת איגרות החוב )סדרה א'( .במקרה שבו
החברה תחליף את החברה המדרגת גם במקרה בו במועד ההחלפה אינה
חברת הדירוג היחידה המדרגת את איגרות החוב )סדרה א'( ו/או תפסיק את
עבודתה של חברת הדירוג )במקרה בו אינה חברת דירוג יחידה( ,מתחייבת
החברה לדווח על כך בדיווח מיידי וכן תודיע על כך לנאמן ולמחזיקי איגרות
החוב ותציין בהודעתה את הסיבות לשינוי החברה המדרגת וכל זאת לא
יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה כאמור ו/או ממועד ההחלטה על
הפסקת עבודתה של חברת הדירוג ,לפי המוקדם .מובהר ,כי אין באמור לעיל
כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת או להפסיק
את עבודתה של חברת הדירוג )במקרה בו אינה חברת דירוג יחידה( ,לפי
שיקול דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון.
5.3

התאמת שיעור הריבית כתוצאה מחריגה מאמות מידה פיננסיות:
שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'( יותאם בגין חריגה מאמות
המידה הפיננסיות המפורטות להלן:
)(1

ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי יחס החוב הפיננסי נטו מתואם לNOI-
מתואם )כהגדרתה להלן( לא יעלה על ") 18 20התניית יחס חוב פיננסי נטו
מתואם ל  NOI -מתואם"(.
לעניין ס"ק ) (1זה בלבד:
"חוב פיננסי נטו מתואם"  -חוב נושא ריבית לזמן קצר ולזמן ארוך
מבנקים ומוסדות פיננסיים בתוספת חוב נושא ריבית כלפי מחזיקי איגרות
חוב שהנפיקה החברה )להסרת ספק  -לא כולל חובות בגין גידור מטבע,
הלוואות בעלים וזכויות עודפות של בעלי מניות לקבלת רווחים( ,בניכוי )א(
מזומן ושווי מזומן) ,ב( השקעות לזמן קצר ,ובניכוי )ג( ניירות ערך סחירים,
רזרבות ופקדונות )לרבות נכסים כאמור המוגבלים בשימוש( ,והכל על
בסיס הדוחות המאוחדים של החברה.
" NOIמתואם"  -לגבי מועד חישוב מסוים :כלל ההכנסות התפעוליות
שנרשמו בדוחות הכספיים של החברה מהנכסים )בארבעה רבעונים
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אחרונים( ,לרבות הכנסות מדמי שכירות ,הכנסות ממתן שירותי ניהול או
תחזוקה ,הכנסות מחניות הצמודות לנכסים אך למעט הכנסות שמקורן
בזקיפת שינויים בשווי ההוגן לדוח רווח והפסד ,ובניכוי כל ההוצאות
התפעוליות שנרשמו בדוחות הכספיים של החברה בשל הנכסים )בארבעה
רבעונים אחרונים( ,לרבות הוצאות ניהול הנכסים והחזקתם ,הוצאות בגין
ביטוח ,מיסי עירייה אך למעט הוצאות פחת אם ישנן .ה  NOI -המתואם
יכלול הכנסות/הוצאות כאמור תחת מחברות כלולות של החברה בהתאם
לשיעור ההחזקה של החברה בחברות הכלולות .מה  NOI -המתואם
ינוטרלו הכנסות/הוצאות/אבדן הכנסות בעלות אופי חד פעמי .יובהר כי
ברכישת נכס מניב אחד או יותר במהלך התקופה ,יחושב ה NOI -
המתואם של הנכס או הנכסים בהתאם להיקף ה  NOI -מיום הרכישה ועד
למועד הדוח הכספי בגילום שנתי.
)(2

ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי ההון העצמי המאוחד של החברה )לא
כולל זכויות מיעוט( על-פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה ,לא
יפחת מ 800 700 -מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה
כלשהו( )בסעיף  5.3זה" :התניית ההון העצמי"(.

)(3

ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי ,היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם
של החברה לבין סך ההון והחוב ) (CAPנטו )כהגדרתו בסעיף  6.4להלן( ,לא
יעלה על שיעור של ") 65%התניית יחס חוב ל .("CAP -

התניית יחס חוב פיננסי נטו מתואם ל NOI-מתואם ,התניית ההון העצמי
והתניית יחס חוב ל  CAP -תיקראנה כל אחת "אמת מידה פיננסית" ויחד
תיקראנה "אמות המידה הפיננסיות".
יובהר ,כי אם וככל שתידרש התאמה של ריבית בהתאם למנגנון המתואר
בסעיף  5.3זה לעיל ולהלן וכן על פי המנגנון המתואר בסעיף  5.2לעיל ועל-פי
כל סעיף אחר בשטר זה )ככל שקיים( ,אזי בכל מקרה השיעור המצטבר
המקסימלי של הריבית הנוספת ,לא יעלה על מגבלת עליית הריבית
המקסימלית )כהגדרת מונח זה בסעיף  5.2לעיל( .ריבית פיגורים ,ככל שתחול
בהתאם לסעיף )4א( לתנאים מעבר לדף תתווסף לשיעור האמור ולא תהווה חלק
ממנו.
לעניין זה:
"שיעור הריבית הנוסף"  -תוספת ריבית בשיעור של  0.25%לשנה בגין חריגה
מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות.
העלאת שיעור הריבית תיעשה רק פעם אחת בגין כל חריגה מכל אחת מאמות
המידה הפיננסיות ,ככל שתהא חריגה כאמור ,ושיעור הריבית לא יועלה פעם
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נוספת במקרה שהחריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות קיימת )לעניין זה
יובהר ,כי ככל שהחריגה מכל אחת מאמות המידה הפיננסיות תוקנה ולאחר מכן
ישנה חריגה נוספת תחול התוספת האמורה לעיל( .יודגש ,כי במקרה שבו בגין
ירידה בדירוג איגרות החוב הועלה שיעור הריבית השנתית בהתאם להוראות
סעיף  5.2לעיל ,אזי בכל מקרה שיעור הריבית הנוסף מכוח אותו סעיף ביחד עם
שיעור הריבית הנוסף מכוח סעיף  5.3זה ,בגין החריגה מאמות המידה
הפיננסיות ,לא יעלה על מגבלת עליית הריבית המקסימלית.
"מועד החריגה"  -מועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על החריגה.
א .ככל שתחרוג החברה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות על פי דוחותיה
הכספיים המאוחדים של החברה הסקורים או המבוקרים )"החריגה"(,
יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של
איגרות החוב )סדרה א'( ,בשיעור הריבית הנוסף בגין החריגה ,מעל שיעור
הריבית כפי שיהיה באותה עת ,טרם השינוי ,וזאת בגין התקופה שתתחיל
ממועד החריגה ועד למוקדם מבין פירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי
מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( או מועד פרסום דוחות כספיים של
החברה לפיהם החברה אינה חורגת מאחת מאמות המידה הפיננסיות ,והכל
בכפוף למגבלת עליית הריבית המקסימלית.
ב .היה ותתקיים חריגה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות כאמור ,לא יאוחר
מתום שני ימי עסקים מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה ,מבוקרים או
סקורים )לפי העניין( המצביעים על החריגה ,תפרסם החברה דוח מיידי ,שבו
תציין החברה) :א( את החריגה האמורה ,תוך פירוט אמות המידה
הפיננסיות במועד פרסום הדוח הכספי; )ב( את הדירוג העדכני של איגרות
החוב )סדרה א'( על פי דוח הדירוג האחרון שפורסם לפני מועד הדוח המיידי
וכן האם חל שינוי בשיעור הריבית עקב שינוי בדירוג ככל שהיה שינוי
כאמור; )ג( את שיעור הריבית המדויקת שתישא קרן איגרות החוב )סדרה
א'( לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד החריגה )שיעור
הריבית יחושב לפי  365ימים בשנה( )״ריבית המקור״ ו -״תקופת ריבית
המקור״ ,בהתאמה(; )ד( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן איגרות החוב
)סדרה א'( החל ממועד החריגה ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל,
דהיינו :ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור הריבית
יחושב לפי  365ימים בשנה( )"הריבית המעודכנת"( ,וזאת בכפוף למגבלת
עליית הריבית המקסימלית; )ה( את שיעור הריבית המשוקללת שתשלם
החברה למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( במועד תשלום הריבית הקרוב,
הנובעת מן האמור בס"ק )ג( ו) -ד( לעיל; )ו( את שיעור הריבית השנתית
המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; )ז( את שיעור הריבית השנתית
ואת שיעור הריבית החצי שנתית )הריבית החצי שנתית תחושב כריבית
השנתית חלקי מספר תשלומי הריבית לשנה ,קרי חלקי שתים( לתקופות
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הבאות;
היה ונמשכה החריגה לאחר תום הרבעון הראשון שבו חלה החריגה ,לא
יאוחר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה,
מבוקרים או סקורים )לפי העניין( המצביעים על התמשכות החריגה תפרסם
החברה דיווח מיידי ובו הפרטים האמורים בסעיף זה לעיל לפי הריבית
המעודכנת בהתחשב בהתמשכות ההפרה כאמור בהגדרת המונח "שיעור
הריבית הנוסף".
ג .היה ומועד החריגה יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני המועד
הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד
הקובע הנ"ל )״תקופת הדחייה״( ,תשלם החברה למחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( ,במועד תשלום הריבית הקרוב ,את ריבית המקור ,כאשר שיעור
הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה
במשך תקופת הדחייה ,ישולם במועד תשלום הריבית הבא .החברה תודיע
בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום במועד תשלום הריבית
הבא.
ד .במקרה של חריגה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות ,באופן שישפיע על
שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב )סדרה א'() ,כאמור לעיל בסעיף קטן
א' או בסעיף קטן ה'( תודיע החברה על כך לנאמן בכתב תוך יום עסקים
אחד ממועד פרסום הדוחות הכספיים כאמור.
ה .מובהר למען הסר ספק ,כי במקרה שלאחר החריגה ,תפרסם החברה את
דוחותיה הכספיים מבוקרים או סקורים )לפי העניין( ,ועל פיהם לא חרגה
החברה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות ,אזי תבוטל עליית הריבית
השנתית בגין החריגה )ובגין המשכות החריגה ,ככל שנמשכה ולפי העניין(
מאיזו מאמות המידה הפיננסיות האמורות באופן ששיעור הריבית השנתית
שישאו איגרות החוב יקטן בשיעור עליית הריבית כאמור וזאת בגין
התקופה בה לא חרגה החברה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות ,אשר
תחילתה במועד פרסום הדוחות הכספיים אשר מצביעים על העדר חריגה
מאמות המידה הפיננסיות כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי
מסולקת של קרן איגרות החוב )סדרה א'( יהיה ,ככל ששיעור הריבית לא
הועלה קודם לכן בגין ירידה בדירוג איגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף
 5.2לעיל וככל שאין חריגה מאמת מידה פיננסית אחרת ,שיעור הריבית
שנקבע במכרז ,כפי שהחברה תפרסם בדוח מיידי בדבר תוצאות ההנפקה
)ובכל מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתישאנה איגרות החוב משיעור
הריבית שנקבע במכרז( או שיעור ריבית אחר שנקבע עקב ירידה בדירוג
איגרות החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף  5.2לעיל .במקרה כאמור תפעל
החברה בהתאם לאמור בס״ק )ב( עד )ד( לעיל ,בשינויים המחויבים ,לפי
העניין ,הנובעים מהעדר חריגה מאותה אמת מידה פיננסית .מובהר כי בכל
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מקרה לא יפחת שיעור הריבית שתשאנה איגרות החוב משיעור הריבית
שנקבע במכרז.
ו .הבדיקה בדבר העדר חריגה מאמות המידה הפיננסיות תתבצע ביום פרסום
הדוחות הכספיים על ידי החברה וכל עוד איגרות חוב )סדרה א'( קיימות
במחזור ,ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים שהיה על החברה
לפרסם עד לאותו מועד.
החברה תפרט במסגרת הביאורים בכל דוח כספי את קיומה או העדרה של
חריגה מאיזו מאמות המידה הפיננסיות לתקופת הדיווח.
למען הסר ספק יובהר ,כי בכפוף לאמור לעיל ולמגבלת עליית הריבית
המקסימלית ,תשלומי הריבית הנוספת כתוצאה מהורדת דירוג כאמור
בסעיף  5.2לעיל ו/או כתוצאה מאי עמידת החברה מאיזו מאמות המידה
הפיננסיות כאמור בסעיף  5.3זה לעיל הינם מצטברים .לפיכך ,במקרה
ותחול ירידה בדירוג ,ובנוסף תחרוג החברה באיזו מאמת מידה פיננסית,
אחת או יותר ,יהיו זכאים מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( להגדלה בשיעור
הריבית כמפורט לעיל ובלבד שתוספת הריבית השנתית לא תעלה על מגבלת
עליית הריבית המקסימלית.
5.4

עסקאות בעלי עניין
החברה מתחייבת כי למעט העסקאות הפטורות כהגדרתן להלן  -עסקאות חריגות
)כהגדרתן בחוק החברות( של החברה עם בעלי השליטה בה ,או עסקאות חריגות
של החברה עם אדם אחר שלבעלי השליטה יש בהן עניין אישי ,או התקשרויות של
החברה עם בעלי השליטה או עם קרוביוהם ,במישרין או בעקיפין לרבות
באמצעות חברה בשליטתו ,לרבות אם הוא גם נושא משרה בחברה בין היתר -
באשר לתנאי כהונתו והעסקתו ,ואם הוא עובד החברה ואינו נושא משרה בה בין
היתר  -באשר להעסקתו בחברה )בסעיף  5.4זה" :עסקאות מיוחדות"( ,תהיינה
מותנות בהסכמת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( בהחלטה ברוב רגיל.
העסקאות המפורטות להלן )לרבות חידושן והארכת תוקפן( תיחשבנה "עסקאות
פטורות" ולגביהן לא יידרש אישור המחזיקים כאמור בסעיף  5.4זה לעיל:
) (1העברת נכסים שהשווי ההוגן שלהם חיובי לחברה )לרבות לחברות מוחזקות
של החברה( ללא תמורה .לעניין זה ,לא יראו בהקצאת מניות בלבד כתמורה;
) (2העמדת כספים לחברה בתמורה למניות החברה או בתמורה לכל מכשיר הוני
אחר הנדחה ונחות לחוב החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב;
) (3שחרור בעלי שליטה ו/או בעלי עניין מערבויות שנתנו לטובת צדדים שלישיים
בקשר עם נכסים שבבעלות החברה ו/או חברות שבבעלותה ,במישרין או
בעקיפין ,ובלבד ששחרור ערבויות כאמור )שאינו במסגרת מימון מחדש של
הלוואות קיימות( לא יעשה כנגד נטילת התחייבויות פיננסיות נוספות של
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החברה;
) (4מערך ההסכמים והעסקאות המפורטים בפרק  9לתשקיף )לרבות התקשרות
בהסכם הניהול המפורט בסעיף  9.2.3לתשקיף( ,לרבות עדכונם או חידושם
בתנאים מסחריים שיהיו דומים במהותם לאלו המתוארים בתשקיף;
) (5העמדת ערבויות על ידי בעלי השליטה )במישרין או בעקיפין( לטובת גופים
מממנים עבור החברה ו/או לתאגידים המוחזקים על-ידי החברה ,ללא
תמורה כספית מצד החברה כלפי בעלי השליטה או הגופים המממנים;
) (6עסקאות מיוחדות אשר מקיימות את התנאים המפורטים בתקנות החברות
)הקלות בעסקאות עם בעלי ענין( ,תש"ס;2000-
) (7התקשרות בפוליסות לביטוח נכסי החברה ו/או חברות בנות וכלולות שלה
כנגד הסיכונים המקובלים ,במסגרת פוליסות המכסות את פורטפוליו
הנכסים של החברה ביחד עם נכסיהם של בעלי השליטה ככל שיהיו) .כאשר
סכומי הפרמיה מוקצים על ידי חברת הביטוח לנכסים השונים באופן שבו
החברה אינה נושאת בפרמיה מעבר לחלקה היחסי בנכסים(;
) (8הענקת פטור מאחריות וביטוח אחריות נושאי משרה בחברה ,כפי שיכהנו
מעת לעת ,לרבות נושאי משרה מקרב בעלי השליטה;
) (9הענקת כתבי שיפוי לבעלי השליטה ו/או קרוביהם ,כפי שיהיו מעת לעת,
כמפורט בפרק  9לתשקיף וכן כתבי שיפוי חדשים בנוסח כפי שיעודכן ,ככל
שיעודכן ,בהתאם לחוק החברות והתקנות על פיו כפי שיהיו מעת לעת וכן
התקשרות בפוליסות ביטוח נושאי משרה ודירקטורים כמקובל בחברות
מסוג זה.
החברה תכלול במסגרת הגילוי הייעודי למחזיקי איגרות החוב בדוח
הדירקטוריון בדוח התקופתי שלה או לחילופין ,תמסור לנאמן ,בסוף חודש מרץ
של כל שנה ,אישור מאת מנכ"ל החברה או נושא המשרה הבכיר בתחום
הכספים בחברה ,כי לא בוצעו עסקאות מיוחדות כאמור בסעיף  5.4זה לעיל
)שאינן עסקאות פטורות כאמור בסעיף  5.4זה( ,מבלי שניתנה הסכמת מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( כאמור לעיל.
5.5

כרית ריבית
א .החברה תעביר סכום בסך השווה לסכום הריבית הראשון שצפוי להיות
משולם למחזיקי אגרות החוב )סדרה א' ( )" סכום כרית הריבית"( לידי
הנאמן באמצעות העברה של סכום כרית הריבית מחשבון על שם רכז
ההנפקה ,בו תוחזק תמורת ההנפקה לחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן
ועל שמו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בלבד )"חשבון
כרית הריבית"( .זכויות החברה ב חשבון כרית הריבית לא תשועבדנה
לטובת הנאמן.
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ב .זכויות החתימה בחשבון כרית הריבית יהיו של הנאמן בלבד .הכספים
שיופקדו בחשבון כרית הריבית ינוהלו על ידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף
 17להלן .הנאמן לא יהיה אחראי כלפי מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או
כלפי החברה לכל הפסד שייגרם בשל ההשקעות כאמור.
ג .אם בבוקר של יום ה 5-לכל חודש קלנדארי שלאחר תום כל רבעון קלנדארי
ואם אינו יום עסקים אזי ביום העסקים העוקב )"מועד השלמת כרית"( יהיה
הסכום המופקד בחשבון כרית הריבית נמוך מהסכום הנדרש לשם תשלום
הריבית הקרוב נכון לאותו מועד ,לרבות עקב שימוש הנאמן בסכום להליכים
על פי שטר זה ,תעביר החברה לחשבון כרית הריבית במועד השלמת כרית
)ואם אותו היום אינו יום עסקים אזי ביום העסקים הבא לאחריו( סכום
השווה לסכום הנדרש לשם השלמת הסכום המופקד בחשבון כרית הריבית,
במועד השלמת כרית ,לסכום תשלום הריבית הקרוב כאמור )יחד עם הסכום
המופקד באותה עת בחשבון הכרית" :סכום הכרית השוטף"(.
ד .ככל שבמועד לתשלום קרן ו/או ריבית בגין איגרות החוב על ידי החברה יעלה
הסכום המופקד בחשבון הכרית על סכום הכרית השוטף )"הסכום העודף"(,
תהיה החברה רשאית להורות לנאמן לעשות שימוש בסכום העודף לשם ביצוע
תשלום סכומי קרן וריבית שהחברה חייבת בתשלומם למחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( לפי שטר זה ועל פי בקשת החברה הנאמן יעביר לחברה לרישומים
לביצוע תשלום במועד בו על התשלום להיות משולם ,זאת עד לגובה התשלום
הרלוונטי על פי הודעת החברה או עד גובה הסכום העודף ,לפי הנמוך
מביניהם )ובמקרה של העברת הסכום העודף ,בכפוף לקבלת אסמכתא
מהחברה בדבר העברת יתרת הסכום הדרוש לביצוע התשלום הרלוונטי
לחברה לרישומים( .במועד הפדיון הסופי והאחרון של איגרות החוב )סדרה
א'( תהיה רשאית החברה להורות לנאמן לעשות שימוש בסכום הכרית השוטף
והסכום העודף כפי שיהיה מופקד בחשבון כרית הריבית לצורך תשלום בגין
איגרות החוב או להעבירו לידי החברה )לאחר פירעון מלוא איגרות החוב(.
ה .מובהר כי במידה וסדרת איגרות החוב תורחב או שיחול שיעור ריבית נוסף
כאמור בסעיפים  5.2ו 5.3 -לעיל ,תפקיד החברה בחשבון כרית הריבית את
הכספים שיהוו את סכום כרית הריבית בגין ההרחבה או שיעור הריבית
המעודכנת וזאת בתוך  5ימי עסקים ממועד פרסום דוח מיידי בדבר ביצוע
ההרחבה בפועל או השינוי בשיעור הריבית כאמור ,לפי העניין.
ו .מובהר כי אי הפקדת כספים בחשבון כרית הריבית בתוך  10ימי עסקים
ממועד השלמת ריבית כלשהו ,בין במסגרת ההנפקה מושא התשקיף ובין
בעקבות קרות אירועים כמפורט בסעיף זה יהווה עילה להעמדה לפירעון
מיידי של יתרת איגרות החוב )סדרה א'( שבמחזור כאמור בסעיף 8.1.32
להלן.
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ז .למען הסר ספק יובהר ,כי התחייבות החברה להעברת הכספים לחשבון כרית
הריבית אינה מובטחת במנגנון אשר יבטיח ביצוע התחייבות זו .במקרה בו
החברה לא תעמוד בהתחייבותה להעברת הכספים לחשבון כרית הריבית ,לא
תהא לנאמן היכולת למנוע הפרת התחייבות זו ,אלא לנקוט באמצעים
העומדים לרשותו על פי דין ועל פי שטר הנאמנות ,לאכוף על החברה בדיעבד
את ביצוע התחייבותה.
ח .מובהר ,כי סכום כרית הריבית )לרבות וסכום הכרית השוטף( לרבות הפירות
שיצטברו בגין סכומים אלו ,יוחזקו בידי הנאמן בנאמנות עבור מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( בלבד .לחברה לא יהיו כל זכויות או תביעות ביחס
לסכומים הללו למעט )א( זכות מתן הוראה בגין הסכום העודף ו/או מתן
הוראה בגין סכום הכרית השוטף במועד הפדיון הסופי והאחרון של איגרות
החוב )סדרה א'( כאמור בסעיף קטן ד' ,ו ) -ב( קביעת מדיניות ניהול הכספים
בחשבון כרית הריבית וביצועה שתהא על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה,
ובלבד שההשקעה תהא בהשקעות כמפורט בסעיף  17להלן .הנאמן לא יהיה
רשאי להתנגד למדיניות ההשקעה ולא יהיה אחראי כלפי מחזיקי אגרות
החוב )סדרה א׳( ו/או החברה לכל נזק ו/או הפסד שיגרם בשל מדיניות זו.
ט .החברה מתחייבת כי תחתום על כל מסמך סביר שיידרש לצורך הוצאתה
לפועל של החלטה כאמור לביצוע חלוקה למחזיקים של הכספים שבחשבון
כרית הריבית על פי הוראות שטר זה.
5.6

כרית הוצאות
מבלי לגרוע מהוראות סעיף  26להלן ,מתוך תמורת ההנפקה יופקד סך השווה ל-
 400אלף דולר ארה"ב )על פי השער היציג של הדולר שיהיה ידוע ביום שלפני
המכרז לציבור( בחשבון בנק שייפתח על ידי הנאמן ועל שמו בנאמנות עבור
מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( בלבד ,אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות
השוטפות הסבירות והוצאות הניהול הסבירות של הנאמן )לרבות לצורך הליכים
להערכת שווי נכסים ,ככל שיבוצעו על ידי הנאמן( ,וזאת במקרה שבו תועמדנה
איגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי ו/או במקרה בו החברה הפרה הפרה
שאינה זניחה את הוראות שטר הנאמנות )"סכום כרית ההוצאות"( .סכום כרית
ההוצאות יוחזק עד למועד הפירעון הסופי והמלא של איגרות החוב )סדרה א'(.
לאחר קבלת אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל
החברה בדבר פירעון מלוא איגרות החוב )סדרה א'( ,בנוסח לשביעות רצון הנאמן,
יועבר כל סכום כרית ההוצאות שייוותר ,ככל שיוותר )בצירוף כל הפירות שנצברו
בגינה( ,לחברה בהתאם לפרטים שימסרו על ידי החברה; במקרה שבו סכום כרית
ההוצאות לא יספיק לצורך כיסוי הוצאות הנאמן בקשר עם העמדה לפרעון מיידי
של איגרות החוב )סדרה א'( ו/או הפרת הוראות שטר הנאמנות על ידי החברה,
אם וככל שיארע מקרה כאמור ,יפעל הנאמן בהתאם לאמור בסעיף  26להלן;
לעניין סעיף  5.6זה" ,הליכים לשערוך נכסים"  -משמעם מינוי מעריך שווי חיצוני
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ובלתי תלוי שיבחר על ידי הנאמן ויאושר על-ידי החברה לצורך בחינת שוויים
ההוגן של נכסי הנדל"ן של החברה.
אין באמור לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה ,בעלי השליטה ונושאי משרה בה
כמפורט בסעיף  34להלן ,אשר למען הסר ספק ,תחולנה גם בקשר עם חשבון כרית
ההוצאות.
מובהר ,כי הכספים בחשבון כרית ההוצאות יוחזקו בנאמנות עבור מחזיקי אגרות
החוב בלבד וזכויות החברה בחשבון כרית ההוצאות לא תשועבדנה לטובת הנאמן.
קביעת מדיניות ניהול הכספים בחשבון כרית ההוצאות וביצועה תהא על פי
שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,ובלבד שההשקעה תהא בהשקעות כמפורט
בסעיף  17להלן .מובהר כי למעט כמפורט לעיל ,לחברה לא תהיינה זכויות
בכספים שבחשבון כרית ההוצאות.
5.7

.6

מינוי נציג לחברה בישראל
5.7.1

עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של איגרות החוב )סדרה א'(
על פי תנאי שטר הנאמנות כלפי מחזיקי איגרות החוב ,החברה
מתחייבת כי יהיה לה נציג מטעמה בישראל ,אליו ניתן יהיה להמציא
כתבי בי דין לחברה ו/או לנושאי המשרה בה חלף המצאתם בכתובת
החברה בחו"ל המפורטת במבוא לשטר זה.

5.7.2

נכון למועד חתימת השטר ,נציג החברה בישראל הינו משרד עו"ד פישר
בכר חן וול אוריון ושות' )אשר כתובתו הינה כמפורט במבוא לשטר זה(
)"נציג החברה בישראל"(.

5.7.3

המצאה לנציג החברה בישראל תיחשב כהמצאה תקפה ומחייבת בקשר
לכל תביעה ו/או דרישה של הנאמן ו/או המחזיקים באיגרות החוב
)סדרה א'( על פי שטר נאמנות זה.

5.7.4

החברה תהיה רשאית להחליף את זהות נציג החברה בישראל מעת לעת
ובלבד שבעת החלפתו ,החברה תדווח את פרטי נציג החברה החדש
בישראל בדיווח מיידי וכן תעביר על כך הודעה בכתב לנאמן.

5.7.5

במקרה של מינוי נציג חדש ,הדיווח המיידי וההודעה לנאמן יכללו
בנוסף את המועד בו נכנס מינויו של הנציג החדש לתוקף .כל עוד לא
נכנס מינוי הנציג החדש לתוקף ,הרי שכתובת הנציג המוחלף תהא
הכתובת להמצאה כאמור לעיל.

5.7.6

הפרת סעיף זה תהווה הפרה יסודית של הוראות שטר הנאמנות.

הבטחת איגרות החוב ,התחייבויות פיננסיות ,מגבלת חלוקה
6.1

איגרות החוב )סדרה א'( אינן מובטחות בבטוחות ,בשעבודים כלשהם או בכל אופן
אחר .לפרטים אודות התחייבות החברה בדבר אי יצירת שעבוד שוטף כללי ראו
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סעיף  6.2להלן.
למען הסר ספק מובהר ,כי על הנאמן לא חלה ולא תחול חובה לבחון ,ובפועל
הנאמן לא בחן ולא יבחן ,את הצורך בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים
למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( .הנאמן לא נתבקש לערוך ,והנאמן בפועל לא
ערך ולא יערוך בדיקת נאותות ) (Due Diligenceכלכלית ,חשבונאית או משפטית
באשר למצב עסקי החברה .בהתקשרותו בשטר נאמנות זה ובהסכמת הנאמן
לשמש כנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,הנאמן אינו מחווה דעתו ,באופן
מפורש או משתמע ,באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי
מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לפי שטר זה .אין באמור כדי לגרוע מחובות
הנאמן על פי כל דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בו כדי לגרוע מחובתו של
הנאמן )ככל שחובה כזו חלה על הנאמן על פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים
בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של
החברה לעמוד בהתחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה למחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'(.
6.2

התחייבויות לא ליצור שעבודים
6.2.1

החברה מתחייבת שלא לשעבד את כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי ,ללא
קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לכך,
בהחלטה מיוחדת .על אף האמור לעיל החברה תהא רשאית ליצור
שעבוד שוטף כללי על כלל רכושה ,לטובת גורם מממן בישראל אשר
יעמיד מימון לחברה עצמה )ובכלל זה מחזיקי סדרות איגרות חוב
אחרות( ללא צורך בקבלת הסכמה של אסיפת מחזיקי איגרות החוב
וזאת בכפוף לכך שבד בבד עם יצירת שעבוד שוטף כאמור תיצור החברה
שעבוד מאותו סוג ובדרגה שווה לטובת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
ולטובת גורם מממן )לרבות גורם מממן זר( עמו קשורה החברה )או
תתקשר( בעסקאות הגנה על שער החליפין של השקל מול הדולר בקשר
עם איגרות חוב שהנפיקה )או תנפיק( החברה ,פארי פאסו על פי יחס
החובות ,אשר יהיה בתוקף כל עוד איגרות החוב )סדרה א'( לא נפרעו
במלואן .יובהר ,כי החברה תהיה רשאית לתת ערבויות בקשר עם נכסי
הקבוצה )הקיימים והעתידיים( ,וזאת מבלי להידרש לאישורה של
אסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(.

6.2.26.2.1
יודגש ,כי החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה ,כולו או מקצתו,
בשעבודים ספציפיים )לרבות שעבוד שוטף על נכס/ים ספציפיים( ללא
צורך בקבלת הסכמת אסיפת מחזיקי איגרות החוב לכך; למען הסר
ספק יובהר ,כי חברות בנות של החברה רשאיות לשעבד את רכושן ,כולו
או מקצתו ,בכל שעבוד )לרבות שעבוד שוטף( ובכל דרך שהיא ,ללא
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קבלת הסכמת אסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לכך ומבלי
שתידרש העמדת בטוחה כלשהי למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כנגד
יצירת השעבוד כאמור על ידיהן.
6.2.36.2.2

החברה תפרט במסגרת דוח הדירקטוריון לכל רבעון ,את עמידתה או אי
עמידתה בהתחייבותה על פי סעיף  6.2זה .בנוסף ,החברה תמציא
לנאמן ,מידי שנה ,אישור מאת עו"ד המתמחה בדין באיי הבתולה
הבריטיים החל על החברה לפיו נכון ליום  31בדצמבר שקדם למועד
האישור ,החברה לא רשמה במרשמיה ו/או במרשם אחר המתנהל על פי
הדין באיי הבתולה הבריטים שעבוד לטובת מאן דהוא בניגוד
להתחייבות לאי יצירת שעבודים כאמור לעיל .לאישור עוה"ד תצורף
אסמכתא מהמרשם המתנהל לעניין זה באיי הבתולה וכן מרשם
השעבודים המתנהל על ידי החברה.

 6.2.46.2.3בכפוף לאמור בסעיף  6.2.1לעיל ,החברה וחברות הקבוצה יהיו רשאיות
למכור ,להחכיר ,להמחות ,למסור או להעביר בכל דרך שהיא את רכושן,
כולו או חלקו ,בכל דרך שהיא ,לטובת מי שימצאו לנכון ,ללא צורך
בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,לפי
העניין .החברה וחברות הקבוצה אינן מחוייבות להודיע לנאמן על
העברה או מכירה של נכס כלשהו מנכסיהן אלא אם מדובר במכירה או
העברה של "נכס מהותי" כמשמעו בסעיף  8.1להלן ,וכן ,אינן מחויבות
להודיע לנאמן על יצירת כל שעבוד על נכסיהן למעט שעבוד שוטף כללי
על כלל רכושה של החברה כאמור לעיל.
6.2.56.2.4

יובהר ,כי אין בידי הנאמן נתונים אשר יאפשרו לו לוודא עמידה של
החברה בהתחייבויותיה המפורטות בסעיף  6.2זה לעיל )על סעיפי
המשנה שלו( ולפיכך ,לצורך בדיקת עמידה של החברה בהוראות סעיף
 6.2זה לעיל יסתמך הנאמן על דיווחי החברה והאישורים המפורטים
בסעיף  6.2זה לעיל ולא יידרש לוודא את נכונותם.

6.3

התחייבויות פיננסיות
עד למועד הסילוק המלא ,הסופי והמדויק של איגרות החוב על פי תנאי שטר
הנאמנות ,ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב )סדרה
א'( על פי שטר נאמנות זה ותנאי איגרות החוב )סדרה א'( ,תעמוד החברה בכל עת
בכל אחת מהתניות הפיננסיות המפורטות להלן:
)(1

ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי ההון העצמי המאוחד של החברה )לא
כולל זכויות מיעוט( כפי שמופיע בדוחותיה הכספיים המאוחדים של
החברה ,לא יפחת מ 700 600 -מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא יוצמד
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לבסיס הצמדה כלשהו(;
)(2

ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי ,היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם
של החברה לבין סך ההון והחוב ) (CAPנטו )כהגדרתו בסעיף  6.4להלן(,
לא יעלה על שיעור של ;75%

)(3

ה  NOI -המתואם השנתי של החברה )כהגדרתו בסעיף  5.3לעיל( ,כפי
שיפורסם בדוח הדירקטוריון שיכלל בדוחות השנתיים של החברה ,לא
יפחת מ  55 -מיליון דולר.

הבדיקה בדבר עמידת החברה בהתניות הפיננסיות שבס"ק ) (1עד ) (3שלעיל,
תתבצע ביום פרסום הדוחות הכספיים על ידי החברה ועל בסיסם וכל עוד איגרות
חוב )סדרה א'( קיימות במחזור ,ביחס לדוחות הכספיים הרבעוניים/השנתיים
שהיה על החברה לפרסם עד לאותו מועד )"מועד הבדיקה"(.
החברה תפרט במסגרת הביאורים לכל דוח כספי את עמידתה או אי עמידתה
בהתניות הפיננסיות שבס"ק ) (1עד ) (3שלעיל וכן תציין את החישוב הרלוונטי
ביחס להתניה זו.
לא עמדה החברה בהתניות הפיננסיות האמורות בס"ק ) (1עד ) (3שלעיל ,תדווח על
כך החברה לנאמן בכתב וכן תדווח בדיווח מיידי במגנ"א אודות נתון זה ואת
משמעות הנתון בהתאם לסעיף זה ,וזאת לא יאוחר מתום חמישה ימי עסקים
לאחר פרסום הדוחות הכספיים )רבעוני או שנתי ,לפי העניין( .לעניין סעיף זה
דיווח במגנא לא ייחשב כדיווח לנאמן.
אי עמידה באיזו מהתניות הפיננסיות האמורות בס"ק ) (1עד ) (3שלעיל בשני
מועדי בדיקה רצופים  -תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי
מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( ,כמפורט בסעיף  8.1.13להלן.
6.4

מגבלת חלוקת דיבידנד
החברה מתחייבת כי החל ממועד חתימת שטר נאמנות זה ,היא לא תבצע חלוקה
)כהגדרתה בחוק החברות( כלשהי ,ובכלל זה לא תכריז ,תשלם או תחלק כל
דיבידנד )"חלוקה"( ,אלא אם מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן:
) (1ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( ,על-פי דוחותיה
הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו לפני מועד החלוקה ,בניכוי
הדיבידנד שיחולק ,לא פחת מ 850 800 -מיליון דולר ארה"ב )סכום זה לא
יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(.
) (2יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל NOI-מתואם כהגדרת מונחים אלה בסעיף
 5.3לעיל ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה
שפורסמו לפני מועד החלוקה ,לא יעלה על .18 -
) (3היחס בין החוב הפיננסי נטו מתואם של החברה לבין סך ההון והחוב )(CAP

31
נטו על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו
לפני מועד החלוקה ,לא יעלה על שיעור של .60%
" CAPנטו"  -חוב פיננסי נטו מתואם בתוספת סך ההון העצמי המאוחד של
החברה )כולל זכויות מיעוט ובתוספת הלוואות בעלים צמיתות( לפי הדוחות
הכספיים האחרונים ,סקורים או מבוקרים שפורסמו.
"הלוואות בעלים צמיתות"  -הלוואות בעלים שמועד פרעונן הינו לאחר מועד
הפירעון הסופי של אגרות החוב )סדרה א'( וכן כי יוגדר בתנאיהן כי בפירוק
מעמדן יהיה נדחה ונחות לזה של אגרות החוב.
) (4רווחי החברה מתוכם יחולק הדיבידנד ,לא יכללו רווחי שערוך.
) (5סכום החלוקה לא יעלה על  50%מה FFO -שנצבר בחברה )כפי שיוגדר בדוח
הדירקטוריון שיפורסם לתקופה הרלוונטית( בגין כל רבעון קלנדרי עוקב
לרבעון קלנדרי שבו ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות
מיעוט( ,על-פי דוחותיה הכספיים המאוחדים פחת מ 1.1 -מיליארד דולר
ארה"ב )סכום זה לא יוצמד לבסיס הצמדה כלשהו(.
להסרת ספק ,מה  FFO -ינוטרלו רווחי /הפסדי שערוך נטו )שטרם מומשו(
הנובעים משינוי בשוויים ההוגן של נכסי החברה ביחס לשווים ההוגן ברבעון
שקדם לרבעון על בסיסו מבוצעת החלוקה וינוטרלו רווחי/הפסדי שערי
חליפין .יובהר כי הרווחים הניתנים לחלוקה אשר בגינם לא בוצעה חלוקה
ברבעון מסוים יצטברו לרבעונים הבאים .כמו כן ,מובהר כי בגין FFO
שנצבר בחברה עד ליום  31.12.2017לא תחול המגבלה שלעיל.
) (6דירקטוריון החברה דן וקבע כי במועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת
דיבידנד לא קיימים בחברה "סימני אזהרה" כהגדרתם בתקנה )10ב()(14
לתקנות הדוחות או שקיימים סימני אזהרה כאמור לעיל ודירקטוריון
החברה קבע כי אין בכך כדי להצביע על בעיית נזילות בחברה;
) (7במועד החלטת הדירקטוריון על חלוקת הדיבידנד לא קיימת עילה לפירעון
מיידי כאמור בסעיף  8להלן.
) (8החברה עומדת בכל התחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב )סדרה
א'( בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
האמור בס"ק ) (1עד ) (7לעיל ,ייקרא להלן ביחד" :מגבלת הדיבידנד".
החברה תעביר לידי הנאמן עובר למועד החלוקה אישור של מנכ"ל החברה או
נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים ,בדבר עמידת החברה במגבלת
הדיבידנד )כולל פירוט החישוב הרלבנטי( כאמור בסעיפים קטנים ) (1עד ) (7לעיל.
החברה תפרט במסגרת הגילוי הייעודי למחזיקי איגרות החוב בדוח הדירקטוריון
הרבעוני או השנתי ,לפי העניין ,את סך הרווחים הניתנים לחלוקה למועד הדוח
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הרלוונטי.
יצוין ,כי נכון למועד החתימה על שטר זה לא חלה על החברה כל מגבלה
ביחס לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה ,למעט כמפורט בשטר
זה ,בתשקיף והוראות כל דין.
.7

פדיון מוקדם
7.1

פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה
אם וככל שיוחלט על ידי הבורסה לניירות ערך על מחיקה מרישום למסחר של
איגרות החוב מפני ששווי סדרת איגרות החוב פחת מהסכום הקבוע בהנחיות
הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר ,תפעל החברה כדלקמן:
)א(

תוך  45יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה על המחיקה מהרישום
למסחר כאמור תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק
באיגרות החוב לפדותן.

)ב (

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

)ג(

במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את איגרות החוב שהמחזיקים בהן
ביקשו לפדותן ,לפי יתרת ערכן הנקוב בצירוף הריבית שהצטברה על
הקרן עד מועד הפדיון בפועל )חישוב הריבית ייעשה על בסיס  365יום
בשנה(.

)ד (

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון
הקבועות באיגרות החוב ,למי ממחזיקי איגרות החוב שלא יפדו אותן
במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל ,אך איגרות החוב יימחקו מהמסחר
בבורסה ,ויחולו עליהן בין היתר השלכות המס הנובעות מכך.

פדיון מוקדם של איגרות החוב כאמור לעיל ,לא יקנה למי שהחזיק באיגרות
החוב ,שתיפדנה כאמור ,את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד
הפדיון.
החברה תפרסם הודעה על מועד הפידיון המוקדם בדו״ח מיידי .בהודעה כאמור
יפורט גם סכום תמורת הפידיון המוקדם.
7.2

פדיון מוקדם ביוזמת החברה
החברה תהא רשאית ,לפי שיקול דעתה הבלעדי ,לפדות את איגרות החוב )סדרה
א'( בפדיון מוקדם ,בכל עת החל מ 60-ימים לאחר מועד רישומן למסחר בבורסה,
ובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות ,והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך
ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו ,כפי שיהיו במועד הרלוונטי:
תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.
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נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית ,או מועד לתשלום
פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי ,יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע
לתשלום כאמור.
לענין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות :ינואר  -מרץ ,אפריל  -יוני,
יולי  -ספטמבר ,אוקטובר  -דצמבר.
ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם ,לא יפחת מ 10 -מיליון ש"ח .למרות האמור
לעיל ,חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מ 10-מיליון ש"ח ובלבד
שתדירות הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה.
כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה ,ייפרע ביחס לכלל מחזיקי איגרות
החוב )סדרה א'( ,פרו-רטה לפי הערך הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'(
המוחזקות על ידיהם.
עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,
תפרסם החברה דוח מיידי עם העתק לנאמן לא פחות משבעה עשר ) (17ימים ולא
יותר מארבעים וחמישה ) (45ימים לפני מועד הפדיון המוקדם .מועד הפדיון
המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין איגרות החוב
)סדרה א'( לבין מועד תשלום הריבית בפועל .בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה
את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין סכום הקרן
האמור עד למועד הפדיון המוקדם ,בהתאם לאמור להלן.
לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת איגרות החוב )סדרה א'( אם סכום הפדיון
האחרון יפחת מ 3.2 -מיליון ש"ח.
היה והחברה תבצע פדיון מוקדם חלקי ,תשלם החברה את הריבית שנצברה רק
עבור החלק שנפדה ,ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב )אשר
אינן נפדות במועד הפדיון המוקדם החלקי( .במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב
הפדיון המוקדם תשולם הריבית הנוספת על הערך הנקוב שנפדה בפדיון המוקדם
בלבד.
במועד פדיון מוקדם חלקי ,ככל שיהיה ,החברה תודיע בדוח מיידי על (1) :שיעור
הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; ) (2שיעור הפדיון החלקי במונחי
הסדרה המקורית; ) (3שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; ) (4שיעור
הריבית שישולם בפדיון החלקי מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; ) (5עדכון
שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו ,במונחי הסדרה המקורית; ) (6המועד הקובע
לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן איגרות החוב שיהיה שנים עשר )(12
ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.
הסכום שישולם למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( במקרה של פדיון מוקדם ,יהיה
הסכום הגבוה מבין הבאים (1) :שווי שוק של יתרת איגרות החוב )סדרה א'(
העומדות לפדיון מוקדם ,אשר ייקבע על-פי מחיר הסגירה הממוצע של איגרות
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החוב )סדרה א'( בשלושים ) (30ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת
הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם ,אולם ,אם נקבע מועד לפדיון מוקדם
במועד בו משולמת ריבית ,יופחת ממחיר היחידה הממוצע כאמור סכום השווה
לסכום הריבית המשולם באותו מועד בגין אותה איגרת; ) (2הערך ההתחייבותי
של איגרות החוב )סדרה א'( העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור ,דהיינו קרן
בתוספת ריבית ,עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ) (3יתרת תזרים המזומנים של
איגרות החוב )סדרה א'( העומדות לפדיון מוקדם )קרן בתוספת ריבית( כשהיא
מהוונת לפי תשואת האג״ח הממשלתי )כהגדרתה להלן( בתוספת  ,1%מחושב על
בסיס שנתי .היוון איגרות החוב )סדרה א'( העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל
ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאיגרות החוב
)סדרה א'( העומדות לפדיון מוקדם.
לעניין זה" :תשואת האג״ח הממשלתי" משמעה ,ממוצע משוקלל של תשואה
לפדיון )ברוטו( ,בתקופה של  7ימי עסקים ,המסתיימת  2ימי עסקים לפני מועד
ההודעה על הפדיון המוקדם ,של  2סדרות איגרות חוב ממשלתי שאינן צמודות
למדד ,בעלות ריבית בשיעור קבוע ,ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר
למשך החיים הממוצע של איגרות החוב במועד הרלוונטי ,היינו סדרה אחת בעלת
המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ איגרות החוב )סדרה א'( במועד הרלוונטי ,וסדרה
אחת בעלת המח"מ הנמוך למח"מ איגרות החוב )סדרה א'( במועד הרלוונטי
ואשר ,שקלולן ישקף את מח"מ איגרות החוב במועד הרלוונטי.
החברה תמציא לנאמן תוך חמישה ימי מסחר ממועד החלטת הדירקטריון ,אישור
חתום על-ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים או מנכ"ל החברה בדבר חישוב
הסכום לפרעון .נוסח האישור יהיה לשביעות רצון הנאמן.
.8

זכות להעמדה לפירעון מיידי
8.1

בקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף זה להלן ,יחולו ההוראות
שבסעיף  8.2להלן ,לפי העניין:
8.1.1

אם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאיגרות החוב
או לשטר הנאמנות או לא תעמוד באיזו מיתר התחייבויותיה המהותיות
כלפי המחזיקים על-פי שטר הנאמנות .לעניין סעיף זה ,תעמוד לחברה
תקופה בת שבעה ) (7ימים לתיקון ההפרה ,אלא אם צוינה תקופה
אחרת בשטר זה.

8.1.2

אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת
הליכים כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם
נושי החברה לפי סעיף  350לחוק החברות או הליך דומה לפי דין זר,
)למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת כאמור בסעיף  8.1.17להלן ו/או
שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ולמעט
עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מניותיה ו/או מחזיקי כתבי אופציה
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)הניתנים למימוש למניות( של החברה ,שאינם אסורים לפי תנאי שטר
זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב )סדרה
א'(( או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור,
על רקע היעדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה על פי שטר
זה במועדן.
8.1.3

אם תוגש בקשה לפי סעיף  350לחוק החברות כנגד החברה )ושלא
בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך  45ימים ממועד הגשתה או
בוצע הליך דומה כלפיה .יובהר ,כי לעניין סעיף  8.1.3זה בקשה לפי
סעיף  350לחוק החברות ביחס לחברה תהיה בהתאם לדין הישראלי או
הליך מקביל בדין זר ,המקביל להליך הישראלי.

8.1.4

אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה
אחרת כאמור בסעיף  8.1.17להלן( או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק
קבוע וסופי על ידי בית משפט ו/או ימונה לה מפרק קבוע או התקבלה
החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי החברה ו/או כלפיה.
יובהר ,כי לעניין סעיף קטן זה ,הליכי הפירוק ביחס לחברה יהיו הליכים
בהתאם לדין הישראלי או הליכים מקבילים ,בהתאם לדין זר,
המקבילים ,להליך הישראלי.

8.1.5

אם יינתן צו פירוק זמני ו/או ימונה מפרק זמני או כל בעל תפקיד דומה
שימונה ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה ,וצו או
החלטה כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך  45ימים ממועד מתן הצו או
קבלת ההחלטה ,לפי העניין .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו ,לפי העניין ,על
ידי החברה או בהסכמתה .יובהר ,כי לעניין סעיף קטן זה ,הליכי
הפירוק ביחס לחברה יהיו הליכים בהתאם לדין הישראלי או הליכים
מקבילים ,בהתאם לדין זר ,המקבילים ,להליך הישראלי.

8.1.6

אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע(
או כל בעל תפקיד דומה שימונה לחברה או על נכס מהותי של החברה
)כהגדרתו להלן( ,או אם יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני או כל בעל
תפקיד דומה שימונה -אשר לא נדחו או בוטלו בתוך  45ימים ממועד
הגשתם או נתינתם ,לפי העניין; או  -אם ניתן צו למינוי כונס נכסים
קבוע לחברה או על נכס מהותי של החברה )כהגדרתו להלן( או צו דומה
על פי הדין החל על החברה .על אף האמור ,לא תינתן לחברה תקופת
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או שניתנו לפי העניין ,על
ידי החברה או בהסכמתה .יובהר ,כי לעניין סעיף קטן זה ,הליכי הכינוס
ביחס לחברה יהיו הליכים בהתאם לדין הישראלי או הליכים מקבילים,
בהתאם לדין זר ,המקבילים ,להליך הישראלי.
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8.1.7

אם יוטל עיקול על נכס מהותי של החברה )כהגדרת מונח זה להלן( או
יבוצעו פעולות הוצאה לפועל בקשר עם נכס מהותי של החברה )כהגדרת
מונח זה להלן( והעיקול לא יוסר ,או הפעולה לא תבוטל ,לפי העניין,
תוך  45ימים ממועד הטלתם או ביצועם ,לפי העניין .על אף האמור ,לא
תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או
ניתנו ,לפי העניין ,על ידי החברה או בהסכמתה .יובהר ,כי לעניין סעיף
קטן זה ,הליכי העיקול או הליכי הוצאה לפועל ביחס לחברה יהיו
הליכים בהתאם לדין הישראלי או הליכים מקבילים ,בהתאם לדין זר,
המקבילים ,להליך הישראלי.

8.1.8

אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של
החברה )כהגדרת מונח זה להלן(.

8.1.9

אם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה ,או
חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עיקר עסקיה ,כפי שאלו יהיו
מעת לעת.

8.1.10

אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה
לראשונה של איגרות החוב )סדרה א'(; ו ) -א( קיים חשש ממשי
שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב )סדרה א'( במועדן; או
)ב(קיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל לעמוד בהתחייבויותיה
המהותיות כלפי מחזיקי אגרות החוב.

8.1.11

אם כתוצאה תועבר מהעברת השליטה בחברה ,במישרין או בעקיפין,
יעודכן כלפי המטה הדירוג שייקבע לאיגרות החוב )סדרה א'( ,כך שהוא
יהיה נמוך ביותר מדרגה אחת ) (Notchמדירוג הבסיס ,ולא התקבל
להעברת השליטה כאמור אישור מראש של מחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( בהחלטה מיוחדת.
לעניין סעיף  8.1.11זה " -העברת שליטה" משמעה שינוי שליטה
בחברה ,באופן ש בו בחברה יהא בעל שליטה שאינו בעל השליטה
)כהגדרתו בסעיף  1.5לשטר( או מי מבין בני משפחה מדרגה ראשונה
של בעל השליטה או מי מיורשיו של בעל השליטה )לרבות בדרך של
עזבון ,נאמנויות או בכל דרך אחרת ( .לעניין זה " -שליטה" החזקה
של מעל  50%מזכויות ההצבעה בחברה.
"החזקה"  -מר לארי סילברסטין במצטבר ביחד עם בני משפחה
מדרגה ראשונה של מר סילברסטין ,והכל לרבות באמצעות
נאמנויות שמר סילברסטין ו/או מי מבני משפחתו מד רגה ראשונה,
כאמור לעיל ,הינם הנהנים הבלעדיים שלהם ו/או המנהלים
הבלעדיים שלהם.
" בני משפחה מדרגה ראשונה"  -בן זוג ,הורה ,ילד ,אח וכן ילד או
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בן זוג של כל אחד מאלה.
8.1.12

אם יועמדו לפירעון מיידי )וביחס לס"ק ) (2ו  (3 -הדרישה לפירעון מיידי
כאמור לא הוסרה בתוך עשרה ) (10ימים מהמועד בו הועמדו לפירעון
מיידי כאמור( (1) :סדרת איגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר
רשומה למסחר בבורסה ,או ) (2חוב ו/או מספר חובות מצטברים של
החברה ו/או של תאגידים בהחזקתה אשר הערך ההתחייבותי שלו )או
שלהם במצטבר( הינו  150מיליון דולר לפחות או אשר היקפו )או היקפם
במצטבר( עולה על  15%מסך הנכסים של החברה ,על-פי הדוחות
הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה שפורסמו )מבוקרים או
סקורים ,לפי המקרה( ,לפי הנמוך מביניהם )ובלבד שאם מדובר בחובות
מצטברים  -הרי שהם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או סמוך האחד
לשני( ,או ) (3חוב ו/או מספר חובות מצטברים של חברה כלולה
שמכפלת שיעור ההחזקה של החברה )בשרשור סופי( בחברה הכלולה
בערך ההתחייבותי של החוב )או החובות( מהווה  150מיליון דולר
לפחות לפי הדוחות הכספיים האמורים )חובות כאמור בס"ק ) (2ו(3)-
יכונו בסעיף זה" :החוב האחר"( .לעניין סעיפים קטנים ) (2ו (3)-לעיל,
הלוואה ללא יכולת חזרה לחברה ) (Non-Recourseלא תיחשב לעניין
זה כחוב אחר כאמור לעיל .לעניין זה יצוין ,כי בקשר עם חוב אחר אשר
חבות החברה בגינו הינה בעקבות מתן ערבות לפירעון אותו חוב ,העילה
שבסעיף  8.1.13זה תקום רק ככל שהחברה נדרשה לפרוע בפועל סכום
הגבוה או שווה לחוב האחר האמור .ככל שיתקיימו התנאים האמורים
דלעיל אזי תחול העילה האמורה וזאת החל 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.

8.1.13

אם החברה לא תעמוד באיזו מההתחייבויות הפיננסיות האמורות
בסעיף  6.3לעיל במשך שני רבעונים רצופים.

8.1.14

אם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת החלוקה ,כמפורט
בסעיף  6.4לעיל;.

8.1.15

אם דירוג איגרות החוב )סדרה א'( על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג
הנמוך מדירוג  BBBמינוס .במקרה של החלפת חברת דירוג ,תעביר
החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של חברת הדירוג
המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה.
לעניין סעיף זה להלן יודגש ,כי במקרה שאיגרות החוב )סדרה א'(
תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,בחינת הדירוג לעניין
העילה לפירעון מיידי שלעיל תיעשה ,כל עת ,על פי הדירוג הנמוך
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מביניהם.
8.1.16

אם החברה תמכור לאחר/ים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה ,ולא
התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(,
מראש ,בהחלטה רגילה" .מכירה לאחר"  -מכירה לכל צד שלישי שהוא
)לרבות בעל השליטה בחברה ו/או תאגידים בשליטתו( ,למעט מכירה
לתאגידים בבעלות מלאה של החברה; "עיקר נכסי החברה"  -נכס או
צירוף של מספר נכסים אשר ערכו ו/או ערכם המצרפי )לפי העניין(
בדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפורסמו טרם קרות האירוע
הרלוונטי עולה על  50%מהיקף נכסיה במאזן המאוחד של החברה על פי
הדוחות הכספיים כאמור ,וזאת אלא אם תמורת המכירה )א( תושקע
בתחום הנדל"ן ,כאשר הסכם ההשקעה כאמור ייחתם בתוך תקופה של
 12חודשים ממועד המכירה ,או )ב( תשמש לפדיון מוקדם )חלקי או
מלא( של איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  7.2לעיל ו/או לרכישת
איגרות חוב )סדרה א'( )חלקית או מלאה( .ביחס לס"ק )א( ו ) -ב( לעיל
 במועד המכירה יתקבל אישור דירקטוריון החברה בדבר הכוונהלעשות שימוש בתמורת המכירה למטרות האמורות בס"ק )א( או )ב(
לעיל.

8.1.17

אם יבוצע מיזוג )למעט מיזוג כאמור עם חברה בבעלות מלאה של
החברה( ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
בהחלטה מיוחדת ,אלא אם כן היישות הקולטת נטלה על עצמה את
מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
ובנוסף הצהירה החברה או היישות הקולטת )לפי העניין( כלפי מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( ,לרבות באמצעות הנאמן ,לפחות  10ימי
עסקים לפני מועד המיזוג ,כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא
יהיה ביכולתה של הישות הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי
מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( .אין בסעיף זה כדי לגרוע מיתר העילות
להעמדה לפירעון מיידי המוקנות למחזיקי איגרות החוב בהתאם לסעיף
 8.1זה לעיל ולהלן .כמו כן ,החל מתקופה של  30ימים לפני מועד
המיזוג המתוכנן ועד למועד המיזוג ,יחולו כל העילות המנויות בסעיף
 8.1זה לעיל ולהלן גם ביחס לחברה הקולטת כאילו היתה החברה.
ביחס לאמור בסעיפים בשטר זה שבהם האמור נגזר מהדוחות הכספיים
של החברה ,תבוצע הבדיקה ביחס לדוחות הכספיים של החברה
הקולטת כפי שיהיו לאחר המיזוג .לעניין זה יודגש ויובהר ,כי העילה
האמורה בסעיף זה לא תחול על מיזוג בין תאגידים בבעלות מלאה של
החברה.

8.1.18

אם המסחר באיגרות החוב )סדרה א'( בבורסה הושעה על ידי הבורסה,
למעט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי
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לתקנון הבורסה ,וחלפו  60ימים ממועד ההשעיה במהלכם ההשעיה לא
בוטלה.
8.1.19

אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא )בכפוף לאמור בסעיף
 8.1.17לעיל(.

8.1.20

אם החברה הפרה את תנאי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או שטר הנאמנות
הפרה יסודית ,ובכלל זה אם יתברר כי מצג מהותי ממצגי החברה
באיגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינו נכון ו/או מלא ,והנאמן נתן
הודעה לחברה בכתב לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה
כאמור תוך  14ימים ממתן ההודעה.

8.1.21

אם איגרות החוב )סדרה א'( תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה
על  60ימים רצופים עקב סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה.
לעניין זה יראו ,בין היתר ,את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה
לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת הדיווחים והמידע הנדרשים על
ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת,
כסיבות ונסיבות שהינן בשליטת החברה .מובהר ,כי ככל שאיגרות החוב
)סדרה א'( תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת וכל עוד הן
תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת כאמור ,סעיף 8.1.21
זה לא יחול אלא במקרה שבו כל חברות הדירוג גם יחד יפסיקו לדרג
את איגרות החוב )סדרה א'( לתקופה העולה על  60ימים רצופים עקב
סיבות ו/או נסיבות שהינן בשליטת החברה כמפורט לעיל.

8.1.22

במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאיגרות החוב )סדרה א'( או
תנפיק סדרות נוספות של אגרות חוב ו/או ניירות ערך אחרים ,בניגוד
להוראות סעיף  4לעיל.

8.1.23

אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף  1לחוק ניירות
ערך.

8.1.24

אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין או
לפי הוראות שטר הנאמנות ,בתוך  30יום מהמועד האחרון שבו היא
חייבת בפרסומו.

8.1.25

אם איגרות החוב )סדרה א'( נמחקו מהמסחר בבורסה.

8.1.26

אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה לאי יצירת שעבודים כאמור
בסעיף  6.2לעיל.

8.1.27

אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה
של  2רבעונים רצופים.

8.1.28

אם החברה תפר את איזו מהתחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות
כאמור בסעיף  5.4לעיל .לעניין סעיף זה ,תעמוד לחברה תקופה בת 10
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ימים לתיקון ההפרה.
8.1.29

אם החברה הפרה איזו מההוראות הקשורות למינוי נציג להמצאת
כתבי בי דין .לעניין סעיף זה ,תעמוד לחברה תקופה בת  5ימים לתיקון
ההפרה.

8.1.30

אם החברה ,נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי השליטה בה יפרו את
התחייבותיותיהם כמפורט בסעיף  34לשטר ,ובלבד שהפרה כאמור לא
תוקנה בתוך  3ימים עסקים מהמועד בו ארעה.

8.1.31

אם עיקר פעילותה של החברה אינו השקעה בנדל"ן בארה"ב.

8.1.32

אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה המהותיות להפקדת כרית ריבית
כאמור בסעיף  5.5לעיל .לעניין זה תעמוד לחברה תקופה בת ) 7שבעה(
ימים לתיקון ההפרה.

8.1.33

אם החברה תפר איזו מהתחייבויותיה המהותיות להפקדת כרית
הוצאות כאמור בסעיף  5.6לעיל .לעניין זה תעמוד לחברה תקופה בת 7
)שבעה( ימים לתיקון ההפרה.

8.1.34

אם ביום האחרון של כל רבעון קלנדרי ,היקף הפרויקטים בהקמה של
החברה במאזן המאוחד יעלה על  3025%מסך נכסי הנדל"ן במאזן
המתואם של החברה )כהגדרתו להלן(.
"היקף פרויקטים בהקמה של החברה"  -עלות ההשקעה )במובחן משווי
הוגן( של החברה במאזן המאוחד בפרויקטים בהקמה )לא כולל
פרוייקטים ייעודיים( ,אשר טרם התקבל בגינם אישור אכלוס זמני.
"המאזן המתואם"  -סך המאזן המאוחד של החברה בתוספת חלק
החברה בחברות כלולות וחברות בשליטה משותפת.
"פרוייקטים ייעודיים"  -פרויקטים אשר בגינם חתמה החברה על
חוזה/חוזי שכירות/מכירה עם שוכר/שוכרים/רוכש/ים שהתחייב/ו
לאכלס/לרכוש את מרבית 65%או יותר מהפרויקט עם השלמתו.

לעניין סעיף  8זה ,״נכס מהותי של החברה״ הינו נכס או מספר נכסים במצטבר
של החברה או של תאגידים שנכסיהם מאוחדים בדוחותיה של החברה ,אשר
ערכם במועד הרלוונטי ,על פי הדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים )מבוקרים
או מסוקרים( של החברה שפורסמו לפני אותו מועד ,עולה על  50%מהיקף
הנכסים במאזן המאוחד של החברה על פי הדוחות הכספיים כאמור.
8.2

בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  8.1.1עד ) 8.1.34כולל( לעיל יחולו,
לפי העניין ,ההוראות הבאות:
8.2.1

בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים  8.1.1עד 8.1.30 8.1.34
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)כולל( לעיל ,הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי איגרות החוב
)סדרה א' אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף  21ימים ממועד זימונה )או
מועד קצר יותר בהתאם להוראות סעיף  8.2.5להלן( ,ואשר על סדר
יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מידי של כל היתרה הבלתי
מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( ,בשל קרות איזה מהאירועים
המפורטים בסעיפים  8.1.1עד ) 8.1.34כולל( לעיל ,לפי העניין .בהודעת
הזימון יצוין ,כי היה ובוטל ,הופסק או הוסר האירוע הרלוונטי המפורט
בסעיף  8.1לעיל שבגינו זומנה האסיפה ,עד למועד כינוס האסיפה ,אזי
יבוטל זימון אסיפת מחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל.
8.2.2

החלטת מחזיקים להעמיד את איגרות החוב )סדרה א'( לפירעון מיידי
תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים
) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'( ,ברוב
של המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה,
למעט הנמנעים ,או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה
מחזיקים בעשרים אחוזים ) (20%לפחות מהיתרה כאמור.

8.2.3

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל ,הופסק או הוסר איזה
מהאירועים המפורטים בסעיפים  8.1.1עד ) 8.1.34כולל( לעיל ,והחלטה
באסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כאמור התקבלה באופן
הנדרש כמפורט בסעיף  8.2.2לעיל ,ובלבד שהחלטה שהתקבלה כאמור
לא בוטלה באסיפה כאמור בסעיף ) 8.2.2לעניין הרוב והמניין החוקי
הנדרש( ,הנאמן יהיה חייב ,תוך זמן סביר ,להעמיד לפירעון מיידי את
כל היתרה הבלתי מסולקת של איגרות החוב )סדרה א'( ,ובלבד שנתן
לחברה התראה בכתב של  15ימים על כוונתו לעשות כן.

8.2.4

פרסום הזימון לאסיפה יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוונתו
לפעול להעמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב כאמור.

8.2.5

הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  21הימים האמורים
בסעיף  8.2.1לעיל ו/או את  15ימי ההתראה האמורים בסעיף 8.2.3
לעיל ו/או לא למסור התראה כלל ,במקרה בו יהיה הנאמן בדעה ,כי
קיים חשש סביר כי המתנת תקופה זו או מסירת ההתראה ,לפי העניין,
תפגע באפשרות להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי או תפגע
בזכויות המחזיקים.

8.2.6

נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  8.1לעיל ,תקופה שבה רשאית
החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה
להעמדה לפירעון מיידי ,רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את
איגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף  8זה ,רק אם חלפה התקופה
שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה; ואולם הנאמן רשאי לקצר את
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התקופה האמורה אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי בזכויות
המחזיקים.
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8.2.7

למען הסר ספק יובהר ,כי אין באמור בסעיף  8.2זה לעיל בכדי לגרוע
מסמכותו של הנאמן להעמיד לפירעון מיידי את איגרות החוב )סדרה
א'( על פי שיקול דעתו ובכפוף לכל דיןלשטר הנאמנות.

8.2.8

על אף האמור בסעיף  8.2זה לעיל ,במקרה בו תבקש החברה מהנאמן
בכתב למנות נציגות דחופה ,יש לפעול על פי ההוראות הקבועות
בתוספת השלישית לשטר הנאמנות.

8.2.9

למען הסר ספק מובהר כי הפירעון המיידי יעשה לפי יתרת ערכן הנקוב
של איגרות החוב )סדרה א'( ,אשר טרם נפרעו כולל הפרשי ריבית
שהצטברו על הקרן ,לרבות ריבית פיגורים )ככל שרלוונטי( כאשר
הריבית תחושב לתקופה המתחילה לאחר היום האחרון שבגינו שולמה
ריבית ועד למועד הפירעון המיידי בפועל )חישוב הריבית עבור חלק
משנה יעשה על בסיס  365יום לשנה(.

8.2.10

למען הסר ספק מובהר ,כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור
לעיל ו/או בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או
נוסף העומד למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( או לנאמן על פי תנאי
איגרות החוב )סדרה א'( והוראות שטר זה או על פי דין ,ואי העמדת
החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף 8.1
לעיל ,לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי איגרות החוב
או של הנאמן כאמור.

תביעות והליכים בידי הנאמן
9.1

בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית ,הנאמן יהיה רשאי ,בכל
עת ,לפי שיקול דעתו ,וללא מתן הודעה נוספת ,לנקוט בכל אותם הליכים ,לרבות
הליכים משפטיים ובקשות לקבלת הוראות ,כפי שימצא לנכון ובכפוף לכל דין,
לשם מימוש ו/או הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( וכן לשם
אכיפת הביצוע על החברה של התחייבות אחרת של החברה על פי שטר הנאמנות.
אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים
משפטיים ו/או אחרים גם אם איגרות החוב )סדרה א'( לא הועמדו לפירעון מיידי
והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או לצורך מתן כל צו באשר לענייני
הנאמנות ובכפוף להוראות כל דין .על אף האמור בסעיף זה מובהר כי ,זכות
להעמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות סעיף  8לעיל ולא מכח סעיף
זה.

9.2

בכפוף להוראות שטר הנאמנות ,רשאי הנאמן אך לא חייב ,לכנס בכל עת אסיפה
כללית של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה
בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.
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9.3

כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות לעשות פעולה כלשהי,
לרבות פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב )סדרה
א'( כאמור בסעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי ,על פי שיקול דעתו הבלעדי ,לעכב ביצוע
של כל פעולה כאמור עד שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( בהחלטה רגילה ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שכינוס
האסיפה או הפניה לביהמ״ש ייעשו במועד הראשון האפשרי .למען הסר ספק
יובהר ,כי הנאמן לא יהיה רשאי לעכב נקיטת פעולות או הליכים כאמור במקרה
בו השיהוי עשוי לפגוע בזכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(.

9.4

הנאמן יהיה רשאי ,בכפוף לכל החלטה מיוחדת של מחזיקי איגרות החוב )סדרה
א'( כאמור לעיל ,לוותר באותם תנאים שיראה לנכון על קיומן של אותן
התחייבויות ,כולן או מקצתן ,של החברה.

9.5

הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים משפטיים כלשהם ,לכנס אסיפת מחזיקי
איגרות חוב )סדרה א'( כדי שיוחלט על ידי המחזיקים בהחלטה רגילה באילו
הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה .כמו כן ,יהיה הנאמן רשאי
לשוב ולכנס אסיפת מחזיקי איגרות חוב )סדרה א'( לצורך קבלת הוראות בכל
הנוגע לניהול ההליכים כאמור ובלבד שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון
האפשרי על פי הוראות התוספת השנייה לשטר הנאמנות ולא יהיה בדחיית
ההליכים כדי לסכן את זכויות המחזיקים.

נאמנות על התקבולים
כל הכספים שיוחזקו מעת לעת על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו ,הוצאותיו ופרעון כל חוב
כלפיו ,בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי,
ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט ,אם ינקוט ,כנגד החברה ,יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו
בידיו למטרות ולפי סדר הקדימויות בנשיה הבא :תחילה  -לסילוק ההוצאות ,התשלומים,
ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו על ידי הנאמן ,הוטלו עליו ,או נגרמו אגב או כתוצאה
מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות ,לרבות שכרו
)ובתנאי כי הנאמן לא יקבל את שכרו הן מהחברה והן ממחזיקי איגרות החוב( .שנית -
לתשלום כל סכום אחר על פי ה'התחייבות לשיפוי' )כהגדרת מונח זה בסעיף  26.1להלן(;
שלישית  -לתשלום למחזיקי איגרות החוב מסדרה א' אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף
 26.4.2להלן ,ראשית למחזיקים אשר נשאו בתשלומים יותר מכפי חלקם היחסי ולאחר
מכן למחזיקים שנשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי והכל כמפורט בסעיף  26.4.2להלן;
היתרה תשמש למטרות לפי סדר העדיפות הבא) :א( ראשית  -כדי לשלם למחזיקים את
ריבית הפיגורים בגין איגרות החוב המגיעה להם לפי תנאי איגרות החוב )סדרה א'( ,ככל
שמגיעה ,פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום ריבית הפיגורים המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה
או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ב( שנית  -כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי תנאי איגרות החוב פרי-פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן
שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; )ג( שלישית -
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כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( את סכומי הריבית המגיעים להם על-פי
איגרות החוב המוחזקות על-ידיהם פרי-פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי
לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב
)סדרה א'( על-ידי החברה או באופן; )ד( רביעית  -כדי לשלם למחזיקים את סכומי הקרן
המגיעים להם על פי איגרות החוב המוחזקות על ידם פרי-פסו ,זאת בין אם הגיע זמן סילוק
סכומי הקרן ובין אם לאו ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם ,בלי כל העדפה בקשר
לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב )סדרה א'( על ידי החברה או באופן אחר; )ה( את
העודף  -במידה שיהיה כזה ,ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה ,לפי העניין.
מהתשלומים למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ינוכה מס במקור ,ככל שיש חובה לנכותו על
פי כל דין.
יובהר ,כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן ,יפעל הנאמן
בסבירות לקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידיו
בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.
.11

סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן
הנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מן התשלום אותו על החברה לשלם
למחזיקים )בסעיף זה" :התשלום הרלוונטי "( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או
ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה )בסעיף זה " :סכום המימון"( ובלבד
שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקי דה בידי הנאמן מראש את סכום המימון.
החברה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום
הרלוונטי .החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה כאמור ויראו אותה כמי
שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום
המימון לידי הנאמן כאמור .יובהר ,כי סכום המימון שיועבר לנאמן ינוכה מתשלום
הריבית בלבד ולא ניתן יהיה לנכות את סכום המימון מתשלום הקרן .עד לא יאוחר
מארבעה ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום
המימון יפורסם דיווח מיידי בו יפורטו סכום המימון ,מטרתו וסכומי הריבית
העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי .כמו כן ,תציין החברה
בדיווח המיידי כאמור ,כי סכום המימון שיועבר לנאמן ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום
למחזיקי אגרות החוב.
סכום המימון שיהא רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל
שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין ו/או מונה בעל תפקיד מטעם בית המשפט
)לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגינם נדרש סכום המימון
ו/או מינוי שלוחים ו/או יועצים לנאמן( יוגבל לסך של  700,000ש"ח )בצירוף מע"מ( )"סכום
התקרה"( .מובהר בזאת כי סכום התקרה אינו מגביל את זכות הנאמן בקבלת שיפוי
מהחברה ו/או ממחזיקי איגרות החוב.
אין באמור כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור
מקום בו היא חייבת לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין .כמו כן ,אין באמור בכדי לגרוע
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מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת הסכומים המגיעים למחזיקים מן החברה,
אשר שימשו לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר הנאמנות.
.12

סמכות לעכב חלוקת כספים
למרות האמור בסעיף  10לעיל ,היה והסכום הכספי ,אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת
ההליכים האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה בהתאם לסעיף  10לעיל ,יהיה
פחות מ 1 -מיליון ש"ח ,לא יהיה הנאמן חייב לחלקו והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכום
האמור ,כולו או מקצתו ,בהשקעות המותרות לפי שטר הנאמנות כמפורט בסעיף  17להלן.
לכשתגענה השקעות אלה על רווחיהן יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לסכום
אשר יספיק כדי לשלם את הסך האמור לעיל ,ישלמם הנאמן למחזיקים בהתאם לסדר
הקדימויות כאמור בסעיף  10לעיל .במקרה בו עד למועד המוקדם מבין :מועד תשלום
הריבית ו/או הקרן הקרוב או זמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור ,לא יהיה בידי
הנאמן סכום ,אשר יספיק כדי לשלם לפחות  1מיליון ש"ח כאמור ,יהיה הנאמן רשאי לחלק
למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידיו וזאת בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו
אותה עת.
על אף האמור בסעיף  12זה לעיל ,רשאים מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,לפי החלטה
שתתקבל על ידיהם ,להורות לנאמן לשלם להם את הכספים שנתקבלו על ידי הנאמן
והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף  10לעיל ,אף אם סכומם עומד על פחות מ 1 -מיליון ש"ח
וזאת בכפוף להוראות תקנון הבורסה כפי שיהיו אותה עת .על אף האמור תשלום שכר
הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם )ולעניין
ההוצאות שכבר שולמו על ידי הנאמן ,יוחזר לנאמן סכומם מיד עם הגיע הכספים לידי
הנאמן( אף אם הסכומים שהגיעו לידי הנאמן הינם נמוכים מסך של  1מיליון ש"ח כאמור.

.13

הודעה על חלוקה
הנאמן יודיע למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל
שהוא מבין התשלומים הנזכרים בסעיפים  10ו 12 -לעיל ,וזאת בהודעה מוקדמת של 14
יום שתימסר באופן הקבוע בסעיף  27להלן .לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( זכאים לריבית לפי השיעור הקבוע באגרת החוב ,אך ורק על יתרת
סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע לשלם להם כאמור.

.14

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה
14.1

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרת חוב )סדרה א'( ואשר לא שולם בפועל במועד
הקבוע לתשלומו ,מסיבה שאינה תלויה בחברה ,בעוד שהחברה היתה מוכנה
ויכולה לשלמו במועדו )"המניעה"( ,יחדל לשאת ריבית מהמועד שנקבע לתשלומו
והמחזיק באיגרת החוב )סדרה א'( יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי
להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית ו/או ריבית
הפיגורים ,ככל שרלוונטי.

14.2

החברה תפקיד בידי הנאמן ,במועד המוקדם ביותר האפשרי לאחר המועד שנקבע
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לתשלום ,את סכום התשלום שלא שולם במועדו ,כאמור בסעיף  14.1לעיל ותודיע
בכתב על פי הכתובות המצויות ברשותה ,ככל שמצויות ברשותה ,למחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( על הפקדה כאמור והפקדה כאמור תיחשב כסילוק אותו
תשלום למחזיק ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרות החוב ,גם כפדיון אגרת
החוב )סדרה א'( על ידי החברה .אין באמור לעיל כדי לגרוע מחובות החברה
לשאת בשכר טרחתו של הנאמן והוצאותיו והכל בהתאם לקבוע בשטר זה.

.15

14.3

כל סכום שיוחזק על ידי הנאמן בנאמנות עבור המחזיקים יופקד על ידי הנאמן
בבנק ויושקע על ידיו ,בשמו או בפקודתו ,לפי שיקול דעתו בהשקעות המותרות לו
על-פי סעיף  17להלן .עשה כן הנאמן לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים
אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי ההוצאות הקשורות
בהשקעה האמורה ,לרבות בגין ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי שכר טרחתו
ותשלומי החובה ,וישלמה לזכאים כנגד אותן הוכחות שידרשו על ידו לשביעות
רצונו המלאה .לאחר שיקבל הנאמן מהמחזיק הודעה על הסרת המניעה כאמור,
יעביר הנאמן למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה והנובעים ממימוש
השקעתם ,בניכוי כל ההוצאות הסבירות ודמי ניהול חשבון הנאמנות ובניכוי כל
מס על פי דין .התשלום יעשה כנגד הצגת אותן הוכחות ,שיהיו מקובלות על דעת
הנאמן ,בדבר זכותו של המחזיק לקבלו.

14.4

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם על פי הוראות סעיף  17להלן ,עד לתום שנה
מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב )סדרה א'( ,אז יחזיר הנאמן את הסכומים
שיצטברו בידיו )כולל פירותיהם( בניכוי הוצאותיו ובניכוי שכר טרחתו והוצאות
אחרות אשר הוצאו בהתאם להוראות שטר זה )כגון שכר נותני שירותים וכו'(,
לחברה ,והחברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( הזכאים לאותם סכומים לתקופה של עד תום שבע ) (7שנים ממועד
הפירעון הסופי של איגרות החוב )סדרה א'( ,ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה
על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיף  14.3לעיל בשינויים
המחויבים .כספים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות חוב )סדרה
א'( בתום שבע ) (7שנים ממועד הפירעון הסופי של איגרות החוב )סדרה א'( ,יעברו
לבעלות החברה לאחר  30יום מיום מסירת הודעה לידי המחזיקים האמורים על
ידי החברה ,בכתב ,על פי הכתובות המצויות ברשותה ,ככל שמצויות ברשותה,
והיא תהא רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא.

14.5

החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים כאמור בסעיף  14.4לעיל ואת
דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כאמור ותשפה את
הנאמן בגין כל תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו עקב ובגין
העברת הכספים כאמור ,אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות )למעט רשלנות הפטורה
על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת( ,בחוסר תום לב או בזדון.

קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב ומאת הנאמן
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.16

.17

15.1

קבלה חתומה מאת מחזיק איגרת החוב )סדרה א'( או אסמכתא של חבר הבורסה
המעביר על ביצוע ההעברה או ביצוע ההעברה באמצעות מסלקת הבורסה בגין
סכומי הקרן והריבית ששולמו לו על ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את
הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים
בקבלה.

15.2

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי
איגרת החוב )סדרה א'( כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב
)סדרה א'( לצורך האמור בסעיף  15.1לעיל ביחס לשחרור החברה בכל הקשור
לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

15.3

כספים שחולקו כאמור בסעיפים  10ו 12 -לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון
של איגרות החוב )סדרה א'(.

הצגת איגרת חוב לנאמן; רישום בקשר עם תשלום חלקי
16.1

הנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב )סדרה א'( להציג בפני הנאמן ,בזמן
תשלום ריבית כלשהי או תשלום חלקי של קרן וריבית ,את תעודת איגרות החוב
)סדרה א'( שבגינן משולמים התשלומים .ומחזיק אגרת החוב )סדרה א'( יהיה
חייב להציג את תעודת אגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את
מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( אחריות ו/או חבות כלשהי.

16.2

הנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב )סדרה א'( הערה בנוגע
לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך תשלומם.

16.3

הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד ,לפי שיקול דעתו ,לוותר על הצגת תעודת
איגרות החוב )סדרה א'( לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב )סדרה א'(
כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם מחמת
אי רישום ההערה כאמור ,הכל כפי שימצא לנכון.

16.4

למרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן
אחר ,לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

השקעות כספים
כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות ,יושקעו על ידיו בבנק לאומי
לישראל בע"מ או בבנק הפועלים בע"מ או בבנק אחר בישראל שדירוגו לא יפחת מדירוג
 AAבשמו או בפקודתו ,בהשקעות וזאת בהתאם להוראות החברה ,והכל כפוף לתנאי שטר
הנאמנות ,ובלבד שישקיע בפיקדונות בנקאיים ,מק"מים המונפקים על ידי בנק ישראל ו/או
איגרות חוב ממשלתיות המונפקות על ידי בנק ישראל.
עשה כן הנאמן ,לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל
ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו ,העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה
האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ,העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון
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הנאמנות ,וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות סעיפים  12ו/או  14לעיל ,לפי
הענין.
.18

התחייבויות החברה כלפי הנאמן
החברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן ומחזיקי איגרות החוב ,כל זמן שאיגרות החוב )סדרה
א'( טרם נפרעו במלואן ,כדלקמן:
18.1

להתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה סדירה ,ונאותה ,לרבות בדרך בו מנהלת
החברה את עסקיה במועד חתימת שטר זה.

18.2

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים ,ולשמור
את הפנקסים לרבות המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות )לרבות שטרי
משכון ,משכנתא ,חשבונות וקבלות( במשרדיה ,ולאפשר לנאמן ו/או לכל נציג
מורשה של הנאמן לעיין ,לא יאוחר מ 10 -ימי עסקים ממועד בקשתו בכתב של
הנאמן שיתואם מראש עם החברה ,בכל פנקס כאמור ו/או מסמך כאמור שהנאמן
יבקש לעיין בו .לעניין זה ,נציג מורשה של הנאמן פירושו מי שהנאמן ימנה למטרת
עיון כאמור ,וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני העיון כאמור,
וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות בכפוף להוראות סעיף  31.12להלן.

18.3

להודיע לנאמן בכתב מיד ,ולא יאוחר משלושה ימי עסקים ,לאחר שנודע לה ,על
כל מקרה בו הוטל עיקול ו/או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על "נכס מהותי של
החברה" )כהגדרת מונח זה בסעיף  8.1לעיל( ,וכן בכל מקרה בו מונה לנכס מהותי
של החברה כונס נכסים ,מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה
במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף  350לחוק החברות ו/או כל בעל
תפקיד ,כנגד החברה ,וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים
לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים ,הפירוק או הניהול לפי העניין.

18.4

להודיע לנאמן בכתב ,מייד עם היוודע הדבר לחברה לא יאוחר משלושה ימי
מסחר ,על קרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף  8.1לעיל ,על סעיפיו
הקטנים וכן על חשש ודאי של החברה להתקיימות איזה מן המקרים האמורים
בסעיף  8.1לעיל על סעיפיו הקטנים .האמור בסעיף זה ,על כל סעיפי המשנה שלו
יבוצע על ידי החברה מבלי להביא בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה המנויות
בסעיף  8.1לעיל ,ככל שקיימות.

18.5

למסור לנאמן ,הודעה בכתב חתומה בידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים
בחברה או מנכ"ל החברה ,לא יאוחר מ 5-ימי עסקים מהמועד בו יבקש זאת
הנאמן בכתב ,על ביצוע כל תשלום לבעלי איגרות החוב על פי שטר הנאמנות ועל
יתרת הסכומים אותם חייבת החברה על פי שטר הנאמנות באותו מועד לבעלי
איגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ״ל.

18.6

למסור לנאמן מיד עם פרסומו ,כל דוח שהיא חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך.
דיווח מיידי במערכת המגנ״א של רשות ניירות ערך וכל דיווח או מידע אשר
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יפורסם )במלואו( על ידי החברה במערכת המגנ"א ,ייחשב כאילו נמסר לנאמן .על
אף האמור לעיל ,לבקשת הנאמן תמסור החברה לנאמן עותק מודפס של הדיווח
או המידע כאמור.
18.7

לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו ,להיכנס בתיאום
מראש למשרדיה של החברה ולכל מקום שבו יימצאו נכסיה של החברה ,בכל
זמן סביר וזאת לא יאוחר משבעה ) ( 7ימי עסקים ממועד הבקשה של הנאמן,
לשם בדיקת נכסיה ,על -פי שיקול דעתו של הנאמן ,לשם הגנה על מחזיקי
איגרות החוב.

18.8

למסור לנאמן העתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה כאמור בסעיף 27
לשטר זה.

18.9

לגרום לכך כי נושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה יתן,
תוך זמן סביר ממועד בקשתו של הנאמן ,ולא יאוחר מ 10-ימי עסקים ממועד
בקשתו של הנאמן ,לנאמן ו/או לאנשים שיורה ,כל הסבר ,מסמך ,חישוב או מידע
בנוגע לחברה ,עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר ,על-פי שיקול דעתו
של הנאמן ,לשם בדיקות שנעשות על ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי איגרות
החוב.

18.10

החברה מתחייבת למסור לנאמן העתק מכל מסמך ו/או מידע שהחברה העבירה
למחזיקי איגרות החוב ,ככל שהעבירה ולמסור העתקים מהודעות ומהזמנות
שינתנו למחזיקי איגרות החוב ,ככל שינתנו .לזמן את הנאמן להיות נוכח
באסיפות הכלליות )בין אם באסיפות כלליות שנתיות ובין אם באסיפות כלליות
מיוחדות של בעלי המניות בחברה( )ללא זכויות השתתפות או הצבעה(
שתתקיימנה בישראל )ככל שתתקיימנה( .פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי
המניות של החברה במערכת המגנ"א ,ייחשב כזימון הנאמן לצרכי סעיף זה.
לבקשת הנאמן ,החברה תעביר לעיונו פרוטוקולים של האסיפות הכלליות.

18.11

כל זמן שאיגרות החוב )סדרה א'( טרם נפרעו במלואן לתת לנאמן ,את הדוחות
והדיווחים כמפורט להלן:1
 18.11.1דוחות כספיים שנתיים מבוקרים מאוחדים וסולו של החברה ,ודוחות
כספיים רבעוניים סקורים מאוחדים וסולו של החברה ,לא יאוחר
מהמועדים הקבועים לפרסומם לפי חוק ניירות ערך גם במקרה בו
החברה תפסיק להיות תאגיד מדווח.
18.11.2

1

אם וככל שהחברה תהא חברה ציבורית ,כהגדרתה בחוק החברות -
העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל

מובהר ,כי דיווח במערכת המגנ"א יהווה דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה.
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המחזיקים באיגרות החוב ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה להם בדרך
אחרת ,לרבות כל דוח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו
לציבור )דיווחים מיידיים( ,מייד עם פרסומו .כל עוד החברה הינה חברה
פרטית שהיא חברת איגרות חוב  -להמציא לנאמן העתק מכל מסמך
שהחברה מעבירה לכלל המחזיקים באיגרות החוב ופרטי כל מידע
שהחברה מעבירה להם בדרך אחרת ,לרבות כל דו״ח המוגש על פי דין
לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור )דיווחים מיידיים( ,מייד עם
פרסומו.

18.12

18.11.3

למסור לנאמן ,לפי דרישתו הראשונה בכתב ,אישור בכתב חתום על ידי
רואה חשבון כי כל התשלומים למחזיקי איגרות החוב על פי שטר זה
שולמו במועדם ,ואת יתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור.

18.11.4

חדלה החברה מהיות תאגיד מדווח ,תמסור החברה לנאמן ,בנוסף
לאמור בסעיפים  18.2עד  18.11לעיל ,דיווחים שנתיים ,רבעוניים
ומיידיים ,אשר ייחתמו על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים ועל
ידי מנכ"ל החברה ,כמפורט להלן:
)א(

דיווח שנתי הכולל את המידע המפורט בנספח  5.2.4.8לפרק 4
בחלק ) 2ניהול נכסי השקעה והעמדת אשראי( בשער ) 5עקרונות
לניהול עסקים( בחוזר המאוחד של משרד האוצר  -אגף שוק
ההון ,ביטוח וחיסכון") 2פרק ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד
האוצר"( ,כפי שיעודכן מעת לעת ,לא יאוחר מ 60 -יום מהמועד
בו הייתה נדרשת החברה לפרסם את הדוחות השנתיים אילו
הייתה תאגיד מדווח;

)ב(

דיווח רבעוני הכולל את המידע המפורט בנספח  5.2.4.9לפרק
ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד האוצר ,כפי שיעודכן מעת לעת,
לא יאוחר מ 30 -יום מהמועד בו הייתה נדרשת החברה לפרסם
את הדוחות הרבעוניים אילו הייתה תאגיד מדווח;

)ג(

דיווח מיידי אם אירע אחד מן האירועים המפורטים בנספח
 5.2.4.10לפרק ניהול נכסי השקעה בחוזר משרד האוצר ,כפי
שיעודכן מעת לעת .הדיווח יימסר במועד בו היתה נדרשת החברה
לדווח על קרות האירוע על פי תקנה )30ב( לתקנות הדוחות או
בכל תקנה אשר תחליף תקנה זו.

למסור לנאמן ,או לנציג מורשה שלו על-פי דין או הוראות שטר הנאמנות שהודעה
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על מינויו תימסר על-ידי הנאמן לחברה עם מינויו ,על פי דרישתו בכתב ,לא יאוחר
מ 5-ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן ,תצהיר ו/או ההצהרות ו/או מסמכים
ו/או פרטים ו/או מידע נוסף ,בנוגע לחברה )לרבות הסברים ,מסמכים וחישובים
בנוגע לחברה ,עסקיה או נכסיה ומידע שלפי שיקול דעתו הסביר של הנאמן נדרש
לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב( ואף להורות לרואה החשבון שלה
וליועציה המשפטיים לעשות כן ,לפי דרישה סבירה בכתב של הנאמן ,וזאת ככל
שלדעתו הסבירה של הנאמן המידע דרוש לנאמן לשם ישום והפעלת הסמכויות,
הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר הנאמנות ,לרבות מידע
אשר עשוי להיות חיוני ונדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב ובלבד
שהנאמן פועל בתום לב ,וזאת בכפוף להתחייבות לסודיות כאמור להלן.
18.13

למסור לנאמן את כל הדוחות או ההודעות כמפורט בסעיף 35י לחוק.

18.14

לא יאוחר מ 10-ימי עסקים לאחר פרסום הדוחות הכספיים השנתיים או
הרבעוניים של החברה ,לפי העניין ,תמציא החברה לנאמן ,לבקשתו ,אישור בכתב
מאת החברה ,בצירוף תחשיב ,בנוסח לשביעות רצון הנאמן חתום על ידי מנכ"ל או
נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ,בדבר עמידתה או אי עמידתה של
החברה בתניות הפיננסיות המפורטות בסעיף  6.3לשטר זה.

18.15

לגרום לכך כי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה או מנכ"ל החברה
יתן  ,תוך  15ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן  ,לנאמן ו/או לאנשים שיורה  ,כל
הסבר  ,מסמך  ,חישוב או מידע בנוגע לחברה  ,עסקיה ו/או נכסיה שיהיו
דרושים באופן סביר  ,על -פי שיקול דעתו של הנאמן  ,לשם מילוי תפקידו
ולצורך הגנה על מחזיקי איגרות החוב.

18.16

במקרה שבו תחדל החברה מלהיות תאגיד מדווח ,אזי  -מדי יום  10באפריל של
כל שנה ,עבור השנה הקלנדרית הקודמת ,וכל עוד ישנן איגרות חוב )סדרה א'(
במחזור ,תעביר החברה לבקשת הנאמן אישור החתום על ידי דירקטור ,מנכ"ל או
נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר ביצוע של כל תשלומי הריבית
ו/או תשלומים על חשבון הקרן ,בקשר עם איגרות חוב )סדרה א'( ,שמועד
תשלומם הגיע לפני תאריך האישור ,ומועד התשלום ,וכן את יתרת הערך הנקוב
של איגרות החוב ,מסדרה זו ,שעדיין במחזור נכון למועד האישור.

18.17

לא יאוחר מה 10-באפריל של כל שנה וכל עוד שטר זה בתוקף ,אישור מאת
דירקטור בחברה ומאת מנהלה הכללי ,כי בתקופה שמתאריך השטר ו/או מתאריך
האישור הקודם שנמסר לנאמן ,המאוחר מביניהם ,ועד למועד מתן האישור ,לא
קיימת מצד החברה הפרה מהותית של של שטר זה ,לרבות הפרה מהותית של
תנאי איגרות החוב ,אלא אם צוין בו במפורש אחרת.

18.18

להודיע בכתב לנאמן על כל שינוי בשמה או בכתובתה לא יאוחר משני ימי מסחר
ממועד השינוי.

18.19

הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח לאלתר במערכת המגנ"א ,בשם הנאמן כל
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דיווח בנוסח כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה ,והחברה תהיה חייבת לדווח
את הדיווח כאמור לאלתר.
18.20

הנאמן ישמור בסוד מידע שהגיע אליו לפי סעיף זה ,לא יגלה אותו לאחר ולא
יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו של
הנאמן לפי החוק ,לפי שטר הנאמנות ,לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב,
או לפי צו של בית משפט.

18.21

להודיע לנאמן בכתב על אי עמידה בקובננט זר כלשהו בהקדם האפשרי ולא יאוחר
מ 3 -ימי עסקים מיום תחילת אי העמידה בקובננט הזר או בתוך  3ימי עסקים
מהמועד בו ניתנה לה הודעה על ידי חברה כלולה בדבר אי עמידה בקובננט זר
כלשהו ,לפי העניין וכן את ההשלכות הצפויות של אי עמידה זו בהתאם להסכמי
החברה עם אותו גורם .מובהר ,כי ככל שהחברה לא תעמוד בקובננט זר כלשהו
ותינתן לה ארכה לשם עמידה בקובננט הזר ,לא יראו ,לעניין סעיף זה בלבד ,את
הארכה כעמידה בקובננט והחברה תודיע לנאמן על אי העמידה בקובננט הזר
כאמור.
לעניין סעיף זה -
"קובננט זר"  -תניה פיננסית מהותית של החברה ,במסגרת הסכם עם מוסד
פיננסי או עם גורם אחר אשר העמיד לחברה אשראי מהותי.
"תניה פיננסית מהותית"  -תניה פיננסית אשר אי עמידה בה מקימה עילה
לפירעון מיידי של אשראי מהותי.
"אשראי מהותי"  -חוב המהווה לפחות  10%מההון העצמי המאוחד של החברה
)כולל זכויות מיעוט(.

18.22

.19

למסור לנאמן לא יאוחר מתום  15ימים ממועד הנפקת איגרות החוב )סדרה
א'( על פי התשקיף ו/או ממועד הרח בת סדרה א' כאמור בסעיף  ,4.1העתק
נאמן למקור של תעודת אגרת החוב.

התחייבויות נוספות
19.1

ככל שאיגרות החוב תעמודנה לפרעון מיידי ,כמוגדר בסעיף  8לעיל ,תבצע החברה
מזמן לזמן ובכל עת שתדרש לכך על ידי הנאמן ,את כל הפעולות הסבירות כדי
לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את
הפעולות הבאות ,וזאת לא יאוחר מ 7 -ימי עסקים ממועד בקשת הנאמן:
19.1.1

תצהיר את הצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או
תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או הדרושות בהתאם לדין לשם
מתן תוקף להפעלת הסמכויות ,הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או
באי כוחו על-פי שטר נאמנות זה.

19.1.2

תיתן את כל ההודעות ,הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן
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למועילות וידרשן לשם יישום הוראות שטר הנאמנות.
19.1.3

19.2

.20

.21

לפרוע למחזיקי איגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם
לפי תנאי שטר הנאמנות ,בין אם מועד החיוב המקורי ובין אם במקרה
של 'האצה' )' ,('Accelerationוזאת בכפוף לתיאום לוח הזמנים
לתשלום הסכומים האמורים למחזיקי אגרות החוב עם הבורסה.

למטרות סעיף זה  -הודעה בכתב חתומה על-ידי הנאמן המאשרת כי פעולה
הנדרשת על ידיו ,במסגרת סמכויותיו ,היא פעולה סבירה ,תהווה ראיה לכאורה
לכך.

באי כוח
20.1

החברה ממנה בזאת ,באופן בלתי חוזר ,את הנאמן בתור בא כוחה ,להוציא לפועל
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים
הכלולים בשטר זה ,ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת
לעשותן על-פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות הנתונות לה,
ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על-פי שטר זה
וזאת ,בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי
שטר זה תוך  14ימים על-פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל
באופן סביר.

20.2

אין במינוי לפי סעיף  20.1לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה
פוטרת בזאת את הנאמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא,
והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או
עלול להגרם לחברה במישרין או בעקיפין ,בגין זה ,על סמך כל פעולה שלא נעשתה
על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל.

הסכמים אחרים
בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של
הנאמן ,לפי שטר זה ,או בעצם מעמדו כנאמן ,כדי למנוע ממנו מלהתקשר עם החברה
בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו ,ובלבד שלא יהיה בכך כדי
ליצור ניגוד עניינים עם כהונתו כנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(.

.22

דוחות על ענייני הנאמנות
22.1

הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות סעיף 35ח1
לחוק ניירות ערך.

22.2

הנאמן יערוך עד ליום  30ביוני לכל שנה ,עבור השנה הקלנדרית הקודמת ,דוח
שנתי על ענייני הנאמנות )"הדוח השנתי"(.

22.3

הדוח השנתי יכלול דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך
השנה שחלפה.
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.23

22.4

הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי
במערכת המגנ"א.

22.5

נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה ו/או של תנאי איגרות החוב )סדרה א'(
מצד החברה ,מכח פרסומים פומביים של החברה או מכח הודעת החברה לנאמן
לפי סעיף  18.4לעיל ,יודיע למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( על ההפרה ועל
הצעדים שנקט למניעתה או לאכיפת קיום התחייבויות החברה על החברה ,לפי
העניין .חובה זו לא תחול אם מדובר באירוע שפורסם על ידי החברה על-פי הדין.
חובה זו של הנאמן כפופה לידיעתו בפועל אודות ההפרה כאמור.

22.6

הנאמן יעדכן את החברה על כל דוח שיוגש לפי סעיף  22זה ויעביר לידיה העתק
הימנו.

22.7

אין באמור בסעיף זה לגרוע מכל חובת דיווח אחרת או נוספת של הנאמן על-פי כל
דין.

22.8

הנאמן חייב להגיש דוח לגבי פעילות שביצע לפי הוראות פרק ה' 1לחוק לפי
דרישה סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים ) (10%לפחות מיתרת הערך הנקוב
של איגרות החוב בתוך זמן סביר ממועד הדרישה ,והכל בכפוף לחובת הסודיות
שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 35י)ד( לחוק.

22.9

לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מחמישה אחוזים ) (5%מיתרת הערך הנקוב
של איגרות החוב ,הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר
עם הנאמנות.

22.10

נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של 10
מליון דולר לתקופה )"סכום הכיסוי"( .ככל שלפני הפרעון המלא של איגרות החוב
)סדרה א'( יופחת סכום הכיסוי מסיבה כל שהיא מתחת ל  8 -מיליון דולר ,אזי
הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ  7 -ימי עסקים מהיום בו נודע לו על
ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא .הוראות סעיף זה
יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את
חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן .לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול
חובה על הנאמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות
התקנות.

שכר וכיסוי הוצאות הנאמן
החברה תשלם לנאמן שכר טרחה כמפורט בנספח  23לשטר זה.

.24

סמכויות מיוחדות
24.1

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים ,המייצגים ו/או
הקובעים את זכותו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר זה לרבות בקשר עם כל נכס
הנמצא באותו זמן בידיו ,בכספת ו/או במקום אחר שיבחר ,אצל כל בנקאי ו/או
כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.
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24.2

הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין את חוות
דעתו או את עצתו של כל עורך דין ,רואה חשבון ,שמאי ,מעריך ,מודד ,מתווך או
מומחה אחר )"היועצים"( ,ולפעול בהתאם למסקנותיה בין אם חוות דעת או עצה
כזו הוכנה לבקשת הנאמן או לבקשת החברה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל
הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה או מחדל שנעשו על ידיו על סמך עצה או
חוות דעת כאמור ,אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות
)למעט רשלנות הפטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת( ו/או בחוסר תום לב ו/או
בזדון .החברה תישא במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור ובלבד,
שההוצאות תהיינה סבירות .ככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים
הנאמן ייתן לחברה הודעה חמישה ימי עסקים מראש על כוונתו לקבל חוות דעת
מומחה או עצה כאמור.

24.3

כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן ,להישלח או להתקבל על ידי מכתב,
מברק ,פקסימיליה ,דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות
מידע ,והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו/או חוות דעת או
ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או
שלא היו אותנטיות ,אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה.

24.4

בכפוף לכל דין ,הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר
הנאמנות ואינו רשאי להתערב באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או
עניניה ,אלא על-פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן בשטר זה או כפי שיוסכם בין
החברה לבין מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( והנאמן .אין באמור בסעיף זה בכדי
להגביל את הנאמן בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

24.5

הנאמן ישתמש בנאמנות בכוחות ,בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר
הנאמנות ,לפי שיקול דעתו המוחלט ובכפוף ליתר הוראות שטר זה .פעל כך
הנאמן ,הוא לא ישא באחריות לכל נזק ואו הפסד ו/או הוצאה אשר יגרמו לחברה
ו/או למחזיקי איגרות החוב ו/או אשר יהיה עליהם לשאת בהם עקב כל פעולה
ו/או מחדל שיעשו על ידי הנאמן ,לרבות כתוצאה מטעויות בשיקול דעת אלא אם
כן נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל ברשלנות או בחוסר תום לב או בזדון או
בניגוד להוראות שטר זה והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין.

24.6

למעט אם נקבע במפורש אחרת בחוק או בהוראות שטר זה ,הנאמן אינו מחויב
לפעול באופן שאינו מפורט בשטר זה ,כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או
בקשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב יגיע
לידיעתו ואין זה מתפקידו.

סמכות הנאמן להעסיק שלוחים
הנאמן יהיה רשאי ,במסגרת הנהלת עסקי הנאמנות ,למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו ,בין
עורך דין ובין אדם אחר ,כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן
בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור ,ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל
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נקיטה בהליכים משפטיים .כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכרו הסביר,
בהתחשב בנסיבות העניין ,של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו
והחברה תחזיר לנאמן בסמוך לאחר דרישתו הראשונה כל הוצאה כנ״ל ,והכל בתנאי
שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש בדבר מינוי שלוחים כאמור ,אלא אם כן בהודעה כאמור
תהא פגיעה בזכויות המחזיקים שאז הנאמן יהא רשאי למסור את ההודעה בדיעבד.
מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו ופעולות
שלוחיו.
.26

שיפוי לנאמן
26.1

החברה ומחזיקי איגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  26.6להלן,
כל אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף  26.4להלן( מתחייבים בזאת לשפות את
הנאמן וכל נושאי משרה בו ,עובדיו ,שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה על ידי
הנאמן על פי הוראות שטר נאמנות זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה
באסיפה של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( על פי הוראות שטר נאמנות זה
)"הזכאים לשיפוי"(:
26.1.1

בגין כל נזק ו/או הפסד ו/או בגין חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן
לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת
לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה לפעולות
שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ,ו/או
על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת
מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או לפי דרישת החברה ו/או
לתפקידם מכוח שטר זה; וכן

26.1.2

בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות בנסיבות העניין שהוציאו
ו/או שעומדים להוציא וכן בגין כל נזק ו/או הפסד שייגרמו להם בשל
פעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר
זה ,ו/או על פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי
דרישת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או לפי דרישת החברה ו/או
בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר
לכל מיני הליכים משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים,
משא ומתן ,דין ודברים ,הוצאות ,הליכי חדלות פרעון ,הליכי גביה,
הסדרי חוב ,הערכת מצב החוב ,הערכות שווי ,תביעות ודרישות בנוגע
לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון ו/או
לתפקידם מכוח שטר זה.

והכל בתנאי כי:
26.1.3

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי )מבלי
לפגוע בזכותם לשיפוי בדיעבד ,אם וככל שתקום להם זכות כאמור(;
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26.1.4

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום
לב והפעולה נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם ,שלא בהתאם
להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

26.1.5

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

26.1.6

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון.

זכויות השיפוי על פי סעיף  26.1זה ,תקראנה "התחייבות השיפוי" או "הזכאות
לשיפוי".
מוסכם כי בכל מקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי כי (1) :פעלו שלא בתום לב ,או
שלא במסגרת מילוי תפקידם ,או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות;
ו/או ) (2התרשלו ברשלנות שאינה פטורה על פי חוק; ו/או ) (3פעלו בזדון  -יהיו
הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם לתשלום סכום 'התחייבות השיפוי' אך
ככל שיקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי אכן פעלו בהתאם לנטען נגדם כאמור
לעיל ,ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ששולמו להם.
26.2

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה
ו/או במחויבויות החברה על-פי שטר זה ,יהיו הזכאים לשיפוי ,זכאים לקבל שיפוי
מתוך הכספים שיתקבלו על-ידי הנאמן מהליכים שנקט ,בנוגע להתחייבויות
שקיבלו על עצמם ,בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או
בקשר לפעולות כאלה ,שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש
בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים
משפטיים ,חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים ,משא ומתן ,דין ודברים ,תביעות
ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון,
והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים
הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור .כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על
זכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן
נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה .לעניין
סעיף זה פעולה של הנאמן שאושרה על ידי החברה ו/או מחזיקי איגרות החוב,
תיחשב כפעולה שהיתה דרושה באופן סביר.

26.3

מבלי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  26.1לעיל ,כל אימת שהנאמן
יהיה חייב לפי תנאי שטר הנאמנות ו/או על-פי חוק ו/או הוראה של רשות
מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או לפי
דרישת החברה ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(,
לעשות פעולה כלשהי ,לרבות ,אך לא רק ,פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי
דרישת בעלי איגרות החוב )סדרה א'( ,כאמור בשטר זה ,יהיה הנאמן רשאי
להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור ,עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי
'התחייבות השיפוי' )"כרית המימון"( בסכום הנדרש ,בעדיפות ראשונה מהחברה,
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ובמקרה בו החברה לא תפקיד את מלוא כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות
זאת על ידי הנאמן ,יפנה הנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( שהחזיקו
באיגרות החוב )סדרה א'( במועד הקובע )כאמור בסעיף  26.4להלן( ,בבקשה כי
יפקידו בידיו את סכום כרית המימון ,כל אחד את 'חלקו היחסי' )כהגדרת מונח
זה להלן( .במקרה בו מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לא יפקידו בפועל את מלוא
סכום כרית המימון הנדרשת ,לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או
בהליכים הרלוונטיים; אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה
הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה
א'(.
הנאמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת
כרית נוספת כאמור ,מעת לעת ,בסכום סביר שיקבע על ידיו .יובהר כי אין
בתשלום על ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת
בתשלום האמור.
26.4

26.5

הזכאות השיפוי:
26.4.1

תחול על החברה בכל מקרה ש (1) :הזכאות לשיפוי קמה על פי שיקול
דעתו הסביר של הנאמן ו/או על פי כל דין ו/או לפי תנאי שטר הנאמנות
או לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב )לרבות בשל דרישת
מחזיק הדרושה לשם הגנה כאמור(; וכן ) (2פעולות שבוצעו ו/או נדרשו
להתבצע לפי דרישת החברה.

26.4.2

תחול על המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  26.6להלן(
בכל מקרה ש (1) :הזכאות לשיפוי קמה בשל דרישת מחזיקי איגרות
החוב )ולמעט זכאות הקמה בשל דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות
מחזיקי איגרות החוב(; וכן ) (2אי תשלום על-ידי החברה של סכום
הזכאות לשיפוי החלה עליה על-פי סעיף  26.3לעיל )בכפוף להוראות
סעיף  26.6להלן( .יובהר כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן ) (2לעיל
בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בזכאות לשיפוי בהתאם להוראות
סעיף  26.4.1לעיל.

בכל מקרה בו החברה לא תשלם את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות
השיפוי ו/או לא תפקיד את מלוא סכום כרית המימון ,לפי הענין; ו/או חובת
השיפוי חלה על המחזיקים מכוח הוראות סעיף  26.4.2לעיל ו/או נקראו
המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית המימון' לפי סעיף  26.3לעיל ,יחולו
ההוראות הבאות:
26.5.1

הכספים ייגבו באופן הבא:
26.5.1.1

ראשית  -הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן
שעל החברה לשלם למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
לאחר תאריך הפעולה הנדרשת .מובהר כי במקרה בו
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נעשה שימוש בסכומים אלה על ידי הנאמן משום שהחברה
לא שילמה את מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי
ההתחייבות לשיפוי ו/או לא הפקידה את מלוא סכום
כרית המימון ,לא יראו בסכומים אלה כאילו נפרעו על ידי
החברה על חשבון איגרות החוב לטובת מחזיקי איגרות
החוב;
26.5.1.2

שנית  -ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים
בכרית המימון כדי לכסות את התחייבות השיפוי ,יפקידו
המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף 26.3
להלן( כל אחד בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה(
בידי הנאמן הסכום החסר.
"חלקו היחסי" משמעו :החלק היחסי של איגרות החוב
)סדרה א'( אותם החזיק המחזיק במועד הקובע הרלוונטי
כאמור בסעיף  26.3להלן מסך הערך הנקוב שבמחזור
באותו מועד .מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע
אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של
איגרות החוב שבידי המחזיק.
יובהר ,כי מחזיקי איגרות החוב אשר יישאו באחריות
לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת
בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי
ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות
בהתאם לאמור בסעיף  10לעיל.

26.6

26.7

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית
המימון הינו כדלקמן:
26.6.1

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

26.6.2

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

אין בתשלום על ידי המחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על
החברה על פי סעיף  26זה ,כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום
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האמור.
26.8

לענין קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך
תקבולים בידי הנאמן ראו סעיף  10לעיל .על הנאמן לפעול בסבירות להשבת
כספים כאמור ששולמו על ידי המחזיקים במקום החברה ,מהחברה.

הודעות

.27

27.1

כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי איגרות החוב תינתן על ידי דיווח
במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך )הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה
תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי
שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה .כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור
תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק איגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת
המגנ"א או בעיתונות ,לפי הענין( .ככל שידרש על פי דין ,תפרסם החברה גם
מודעות בעיתון.

27.2

כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן
על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות ,או לפי
כתובת אחרת עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב )לרבות כתובת דואר אלקטרוני(,
או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוני או על ידי שליח וכל הודעה או דרישה כזו
תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה (1) :במקרה של שיגור בדואר רשום  -כעבור
שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; ) (2במקרה של שיגורה בדואר
אלקטרוני )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה(  -כעבור יום עסקים אחד מיום
שיגורה; ) (3במקרה של שליחתה על ידי שליח  -במסירתה על ידי השליח לנמען או
בהצעתה לנמען לקבלה ,לפי העניין.

27.3

למעט אם צוין אחרת במפורש בשטר זה ,בכל מקום בשטר זה בו נדרשת החברה
להמציא מידע כלשהו לנאמן ,דיווח מיידי שיפורסם על-ידי החברה במגנ"א ייחשב
כהמצאה לנאמן של המידע האמור בו.

ויתור ,פשרה ,ושינויים בשטר הנאמנות

.28

בכפוף להוראות כל דין ,למעט לגבי שינויים או ויתורים שאינם זניחים ב  (1) -מועדי
התשלומים על פי איגרת החוב )לרבות שינוי טכני במועדים או במועד הקובע לתשלומם(,3
) (2שינויים בשיעור הריבית ,4ובכלל זה התאמות הריבית הנובעות מאי עמידה באמת מידה
פיננסית ו/או משינוי בדירוג (3) ,התחייבויות החברה בקשר עם ההתניות הפיננסיות
והפרתן (4) ,התחייבויות החברה בקשר לחלוקת דיבידנד (5) ,הוראות הנוגעות להרחבת

3

כפוף לאישור הבורסה.

4

כפוף לאישור הבורסה.
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סדרה (6) ,הוראות הנוגעות לדין החל על שטר זה (7) ,תנאי הפירעון של איגרות החוב
ועילות להעמדה לפירעון מיידי (8) ,התחייבות ביחס לאי יצירת שעבודים ) (9מינוי נציג(10) ,
כרית ריבית וכרית הוצאות ) (11מגבלה על תחום פעילות ,ו (112) -מגבלות על עסקאות בעלי
שליטה ,יהיה הנאמן רשאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר ,לדעתו ,משום פגיעה
בזכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,לוותר על כל הפרה או אי-מילוי של כל תנאי
מתנאי איגרות החוב או אי מילוי של כל תנאי מתנאי שטר הנאמנות על ידי החברה.
בכפוף להוראות כל דין ובאישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב בהחלטה מיוחדת ,יהיה
הנאמן רשאי ,בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב )סדרה א'( תעמוד לפירעון ,להתפשר
עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( ,לוותר על כל
זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כלפי החברה על פי שטר הנאמנות
ואיגרות החוב )סדרה א'( ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם ,כולל לוותר על כל
זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כלפי החברה על פי שטר זה.
התפשר הנאמן עם החברה ,ויתר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
או הסכים עם החברה לכל הסדר של זכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( לאחר שקיבל
אישור מוקדם של האסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( כאמור לעיל ,יהיה הנאמן
פטור מאחריות בגין פעולה זו ,כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית ,ובלבד שהנאמן לא
הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון או ברשלנות ביישום החלטת האסיפה
הכללית.
מבלי לגרוע מהאמור לעיל ,בכפוף להוראות כל דין יהיו החברה והנאמן רשאים בין לפני
ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון ,לשנות את שטר הנאמנות על נספחיו )לרבות
שינוי בתנאי איגרות החוב( אם נתקיים אחד מאלה:
)א(

אם הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע בזכויות המחזיקים באיגרות החוב על-פי שטר
הנאמנות )למעט לגבי העניינים המנויים לעיל בסעיפים קטנים ) (1עד ) (12בסעיף 28
זה רישא( ובלבד שהודיע על כך בכתב למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(.

)ב(

השינוי אושר על ידי מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( בהחלטה מיוחדת.

החברה תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי באמצעות המגנ״א על
כל שינוי כאמור לעיל ,לפני ביצועו.
בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי
איגרות החוב )סדרה א'( למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב ,לשם רישום הערה
בהן בדבר כל פשרה ,ויתור ,שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה
הערה כאמור .בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה ,יודיע על כך ,בכתב,
למחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( תוך זמן סביר.
.29

מרשם המחזיקים באיגרות החוב
29.1

החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם של מחזיקים באיגרות החוב )סדרה
א'( בהתאם לחוק ניירות ערך ,שיהיה פתוח לעיונו של כל אדם.
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29.2

.30

החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( שום
הודעה בדבר נאמנות מפורשת ,מכללא או משוערת ,או משכון או שעבוד מכל מין
שהוא או כל זכות שביושר ,תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי ,בקשר
לאיגרות החוב )סדרה א'( .החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו
נרשמו איגרות החוב .יורשיו החוקיים ,מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של
הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות חוב ,עקב פשיטת רגל של כל
בעלים רשום )ואם הוא תאגיד  -עקב פירוקו( ,יהא רשאי להירשם כמחזיק לאחר
מתן הוכחות שלדעת מנהלי החברה תספקנה כדי להוכיח את זכותו להירשם
כמחזיק של איגרות חוב.

שחרור
לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל איגרות החוב )סדרה א'( נפרעו ,נפדו או לכשתפקיד
החברה בנאמנות בידי הנאמן סכומי כסף אשר יספיקו לפדיון מלא וסופי של איגרות החוב,
וכן לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי מלוא שכרו וכל ההוצאות שהוצאו על ידי הנאמן
ו/או שלוחיו בקשר עם פעולתו על פי שטר הנאמנות ועל-פי הוראותיו שולמו לו במלואן ,אזי
יהיה הנאמן חייב ,לפי דרישה ראשונה של החברה לפעול בכספים שהופקדו אצלו בגין
איגרות חוב )סדרה א'( שלא נדרש פדיונן על-פי התנאים הקבועים בשטר זה.

.31

מינוי הנאמן ,תפקידי הנאמן ,סמכויות הנאמן ופקיעת כהונתו של הנאמן
31.1

החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
בלבד מכח הוראות סעיף 35ב לחוק ניירות ערך ,לרבות עבור זכאים לתשלומים
מכח איגרות החוב )סדרה א'( אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

31.2

הנאמנות למחזיקי איגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר זה יכנסו
לתוקפם במועד הקצאת איגרות החוב על ידי החברה .תקופת מינויו של הנאמן
תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף 35ב)א(1
לחוק ניירות ערך.

31.3

ממועד כניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה תפקידי הנאמן יהיו על-פי כל דין ושטר
זה.

31.4

הנאמן יפעל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

31.5

הנאמן ייצג את המחזיקים באיגרות החוב )סדרה א'( בכל ענין הנובע
מהתחייבויות החברה כלפיהם ,והוא יהיה רשאי ,לשם כך לפעול למימוש הזכויות
הנתונות למחזיקים לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר הנאמנות.

31.6

הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין
והמפורטות בשטר נאמנות זה.

31.7

הנאמן רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  25לעיל.

31.8

פעולותיו של הנאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו.
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.32

31.9

אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות
הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

31.10

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה .הנאמן לא יתערב
באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין
תפקידיו .אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את הנאמן בכל פעולה שעליו לבצע
בהתאם להוראות שטר זה.

31.11

בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש
בשטר נאמנות זה ,כדי שמידע כלשהו ,לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של
החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה
מתפקידו.

31.12

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה ,הנאמן מתחייב ,בחתימתו על
שטר זה ,לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה ,לא יגלה אותו לאחר ולא
יעשה בו כל שימוש ,אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו
לפי חוק ניירות ערך ,לפי שטר הנאמנות ,או לפי צו של בית משפט .חובת הסודיות
כאמור תחול גם על כל שלוח של הנאמן )לרבות כל יועץ ,בא כוח וכדומה( .מובהר
כי העברת מידע נדרש למחזיקי איגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת
לזכויותיהם על-פי אגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה ,אינה מהווה
הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור.

31.13

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות ,כתב
הוראות ,הודעה ,בקשה ,הסכמה או אישור ,הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי
אדם או גוף כלשהו ,אשר הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידיו.

31.14

על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך.

31.15

פקעה כהונתו של נאמן ,ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת מחזיקים.

31.16

למרות האמור לעיל ,החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן
אחר ,תיעשה ,בכפוף לכל דין ,באסיפה אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם 50%
מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב מסדרה א' ,או אסיפה נדחית אשר נכחו בה
מחזיקים אשר להם  10%לפחות מהיתרה כאמור ,וברוב של מעל  75%מהנוכחים
והמשתתפים בהצבעה.

31.17

בכפוף להוראות כל דין ,הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי
נאמן אחר .הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים
שהצטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות לסדרה א' ,ויחתום על
כל מסמך שיידרש לשם כך .לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות ,חובות וסמכויות,
והוא יוכל לפעול לכל דבר ועניין ,כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה.

31.18

החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר.

אסיפות של מחזיקי איגרות החוב

64
אסיפות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( יתנהלו כאמור בתוספת השנייה לשטר זה.
.33

תחולת הדין
הדין החל על שטר הנאמנות ונספחיו לרבות איגרות החוב הינו הדין הישראלי בלבד .בכל
עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה ,יפעלו
הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי בלבד.

.34

סמכות ייחודית
הדין החל על שטר נאמנות זה ,לרבות על נספחיו ,הינו הדין הישראלי בלבד .בכל מקרה של
סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.
סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר זה על נספחיו ובאגרת החוב
המצורפת כנספח לו ,נתונה לבית המשפט המוסמך בתל-אביב-יפו.
החברה )בחתימתה על התשקיף( ,בעלי השליטה בחברה )בהווה ובעתיד( ונושאי המשרה
בחברה )המכהנים ושיכהנו בעתיד( התחייבו ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין(
כדלקמן :כי לא יתנגדו לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( אשר תוגש
בבית משפט בישראל ,בהליך שהוגש נגד החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה,
הסדר ,וחדלות פירעון בקשר לחברה )ולרבות פירוק החברה( ,הנוגע לעמידת החברה בתנאי
שטר הנאמנות ואיגרות החוב )סדרה א'( ככל שתוגש; לא יפנו ביוזמתם לבית משפט מחוץ
לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך כאמור הננקט כנגד החברה על-ידי הנאמן ו/או מחזיקי
איגרות החוב של החברה; לא יתנגדו אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את הדין
הישראלי לעניין פשרה ,הסדר וחדלות פירעון בקשר לחברה )ולרבות פירוק(; ולא יעלו
טענות כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על-ידי
הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב של החברה כנגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית ותביעה
נגזרת הנוגעים לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב )סדרה א'( של החברה.
כמו כן ,החברה )בחתימתה על התשקיף( התחייבה כי בכל הסכם בו תתקשר החברה
במישרין עם צד שלישי ,לרבות עם עובדי החברה ,ייקבע כי הליכי חדלות פירעון כנגד
החברה ייפתחו רק בבית משפט בישראל ועל פי הדין הישראלי .לעניין זה יובהר כי
התחייבות זו לא תחול על התקשרויות של החברה עם צד שלישי ,הנלוות להתקשרויות
חברות בנות של החברה ,לרבות )מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל( העמדת ערבויות על ידי
החברה ,וכן לא תחול על הסכמי גידור בהם תתקשר החברה עם צד שלישי ,אם וככל
שתתקשר.
לאור האמור לעיל ובכפוף לקיום התחייבויות החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה
)בהווה ובעתיד ,לפי העניין( ,להבנת החברה ,הליך של חדלות פרעון כנגד החברה ,שלא על-
פי הדין הישראלי ו/או בבתי משפט לא ישראליים ,יכול לנבוע רק מתביעה של נושה זר.
לעניין זה יצוין כי ככל שייפתח הליך של חדלות פירעון כנגד החברה ,שלא על פי הדין
הישראלי ו/או בבית משפט זר ,הנובע מתביעה של נושה זר ,החברה תעשה כמיטב יכולתה
ותטען ל ״פורום לא נאות״ והכל בכפוף לכל דין והסכם.
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למען הסר ספק ,יובהר ,כי התחייבויות בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה )בהווה
ובעתיד( כאמור ,תכלולנה באופן מפורש גם התחייבות בלתי חוזרת שלא להניע ביוזמתם
הליך של חדלות פירעון כנגד החברה לפי דין זר ו/או בבית משפט זר.
בנוסף ,החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה )שאינם תושבי ישראל( )בהווה
ובעתיד( ,מתחייבים ויתחייבו )לפי העניין( באופן בלתי חוזר בכתב ,שלא להעלות טענות
כנגד סמכותה של רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר לעיצומים
כספיים ו/או אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על-ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת
האכיפה המינהלית בישראל ,וזאת על-פי פרק ח' 3ו/או פרק ח' 4לחוק ניירות ערך ,וכן הינם
מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך
ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את
העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )אם יוטלו( ולנקוט
פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור ,לערער או
לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור.
בנוסף לאמור לעיל ,החברה מתחייבת להמציא לנאמן ,בסמוך למועד חתימת שטר
הנאמנות ,התחייבויות בלתי חוזרות בכתב של החברה ,של בעלי השליטה במועד חתימת
שטר הנאמנות )וכן בסמוך לאחר שינוי שליטה בחברה ,לפי העניין( ושל כל נושאי המשרה
המכהנים בחברה במועד חתימת שטר הנאמנות )וכן בסמוך לאחר מינויים של נושאי משרה
נוספים לחברה ,לפי העניין( בתוקף תפקידם כנושאי משרה בחברה (1) :שלא להתנגד
לבקשת הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב אשר תוגש לבית משפט בישראל בהליך שיוגש
כנגד החברה ,להחלת הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון )לרבות פירוק(
בקשר עם חברה ,ככל שתוגש; ) (2שלא להתנגד אם בית משפט בישראל יבקש להחיל את
הדין הישראלי לעניין פשרה או הסדר וחדלות פירעון )לרבות פירוק( בקשר לחברה הנוגעים
לעמידת החברה בתנאי שטר הנאמנות ואיגרות החוב של החברה; ) (3שלא להעלות טענות
כנגד סמכותו המקומית של בית המשפט בישראל בקשר עם הליכים שיוגשו על-ידי הנאמן
ו/או מחזיקי איגרות החוב של החברה כנגד החברה ,לרבות תובענה ייצוגית ותביעה נגזרת;
) (4שלא לפנות ביוזמתם לבית משפט מחוץ לישראל בכדי לקבל הגנה מפני הליך הננקט על-
ידי הנאמן ו/או מחזיקי איגרות החוב של החברה הנוגע לעמידת החברה בתנאי שטר
הנאמנות ואיגרות החוב של החברה ושלא להניע ביוזמתם הליך של חדלות פרעון כנגד
החברה לפי דין זר ובמקום שיפוט שאינו ישראל; ) (5שלא להעלות טענות כנגד סמכותה של
רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל בקשר לעיצומים כספיים ו/או
אמצעי אכיפה מינהליים שיוטלו עליהם על-ידי רשות ניירות ערך ו/או ועדת האכיפה
המינהלית בישראל ,וזאת על-פי פרק ח' 3ו/או פרק ח' 4לחוק ניירות ערך ,וכן הינם
מתחייבים ויתחייבו באופן בלתי חוזר בכתב לקיים את החלטותיה של רשות ניירות ערך
ו/או ועדת האכיפה המינהלית בישראל ,ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,לשלם את
העיצומים הכספיים ו/או תשלומים לנפגעי הפרה אשר יוטלו עליהם )אם יוטלו( ולנקוט
פעולות לתיקון ההפרה ומניעת הישנותה וכל זאת מבלי לוותר על כל זכות לעתור ,לערער או
לטעון בכל דרך אחרת כנגד החלטות או עיצומים כספיים כאמור .התחייבויותיהם
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האמורות של החברה ,נושאי המשרה ובעלי השליטה בחברה יכונו בהמשך כ"-התחייבויות
החברה ,נושאי המשרה ובעלי השליטה".
התחייבויות בעל השליטה ונושאי המשרה כאמור לעיל ,יפורסמו בסמוך לאחר פרסום
תוצאות המכרז בדבר הנפקת איגרות החוב )סדרה א'( או לפי העניין יצורפו במסגרת הדוח
המיידי בדבר מינוי נושא המשרה אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין ,או בדבר
שינוי השליטה בחברה ,לפי העניין ,אשר תפרסם החברה בהתאם להוראות הדין בישראל,
כחלק מהדיווחים טרום ההנפקה ובעת מינויו של כל נושא משרה ו/או כניסתו של בעל
שליטה חדש והכל במהלך חיי איגרות החוב )סדרה א'(.
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את
רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים על-פי תשקיף זה ,ואלו יוכלו להיסחר בחופשיות
בבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של
החברה.
בנוסף לאמור לעיל ,יצוין כי החברה ,בעלי השליטה ונושאי המשרה בחברה ,בהווה ובעתיד,
מתחייבים באופן בלתי חוזר ויתחייבו באופן בלתי חוזר )לפי העניין( שלא להעלות טענות
נגד תחולתו ,או תקפותו של סעיף 39א לחוק ניירות ערך.
.35

כללי
מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל איגרות החוב )סדרה א'( ,הרי כל ויתור,
ארכה ,הנחה ,שתיקה ,הימנעות מפעולה )"ויתור"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה
החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על-פי שטר זה ואגרת החוב
)סדרה א'( ,לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות
המיוחדת בה ניתנה .מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב )סדרה א'(,
הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב .כל הסכמה
אחרת ,בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה
בכתב ,לא תיחשב כהסכמה כלשהי .זכויות הנאמן לפי שטר נאמנות זה הינן עצמאיות
ובלתי תלויות זו בזו ,ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או
הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב )סדרה א'((.
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.36

.37

אחריות הנאמן
36.1

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות ,ככל שהנאמן פעל לשם מילוי
תפקידו בתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר
בנסיבות העניין ,לא יהא אחראי לנזק שנגרם ,אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט
כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה .מובהר ,כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת
סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות ,תגבר הוראת סעיף זה.

36.2

פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 35ח)ד (2או 35ח)ד(3
לחוק ניירות ערך ,לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

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

.38

הסמכה למגנ"א
בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך )חתימה ודיווח אלקטרוני( התשס"ג ,2003-הנאמן
מאשר בזאת לגורם המוסמך לכך מטעם החברה ,לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות
ערך על שטר נאמנות זה.

ולראיה באו הצדדים על החתום:

משמרת  -חברה לשירותי
נאמנות בע"מ

Silverstein Properties
Limited

אני הח"מ _______ ,עו"ד ,ממשרד פישר בכר חן וול אוריון ושות' ,מאשר כי שטר נאמנות זה
נחתם על ידי  ,Silverstein Properties Limitedבאמצעות מר __________ ,שחתימתו מחייבת
את החברה בקשר עם שטר נאמנות זה.

________________________
________ ,עו"ד

68
תוספת ראשונה
תעודת אגרת חוב )סדרה א'(
הנפקת סדרה של  __________700,000,000ש"ח ערך נקוב איגרות חוב )סדרה א'( ,רשומות על
שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שייקבע במכרז
)"הריבית"( ,עומדות לפירעון )קרן( בארבעה ) (4תשלומים שווים בשיעור של  25%מהקרן כל אחד,
אשר ישולמו ביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2021עד ) 2024כולל( .הריבית בגין איגרות
החוב )סדרה א'( תשולם בתשלומים חצי שנתיים ,ביום  31בדצמבר  2018וביום  30ביוני וביום 31
בדצמבר של כל אחת מהשנים  2019עד ) 2024כולל(.
אגרת חוב )סדרה א'( רשומה על שם
מספר1 :
ערך נקוב __________ :ש"ח
ריבית שנתית :קבועה בשיעור שייקבע במכרז.
המחזיק הרשום של איגרות החוב שבתעודה זו :החברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל
בע"מ.
.1

תעודה זו מעידה ,כי ") Silverstein Properties Limitedהחברה"( תשלם לכל מי שיהיה
הבעלים הרשום של איגרת חוב זו )"מחזיק איגרת החוב )סדרה א'("( ביום הקובע לאותו
תשלום .התשלומים יבוצעו בימים אלה:
ביום  31בדצמבר  25% ,2021מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'( שתהיינה
במחזור ,ביום  31בדצמבר  25% ,2022מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'(
שתהיינה במחזור ,ביום  31בדצמבר  25% ,2023מקרן ערכן הנקוב של איגרות החוב
)סדרה א'( שתהיינה במחזור ,וביום  31בדצמבר  25% ,2024מקרן ערכן הנקוב של איגרות
החוב )סדרה א'( שתהיינה במחזור ,הכול  -בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ובשטר
הנאמנות ,מיום _______ ,בין החברה מצד אחד לבין משמרת  -חברה לשירותי נאמנות
בע"מ ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי איגרות החוב לפי שטר הנאמנות
)"הנאמן" ו" -שטר הנאמנות" ,בהתאמה(.

.2

איגרת חוב זו לא צמודה )קרן וריבית(.

.3

התשלום האחרון של הקרן והתשלום האחרון של הריבית ,ייעשה כנגד מסירת תעודות
איגרות החוב )סדרה א'( לידי החברה במועד התשלום האחרון )קרי ,ביום  31בדצמבר
 ,(2024במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה.

.4

כל איגרות החוב )סדרה א'( תעמודנה בדרגת ביטחון שווה בינן לבין עצמן )פרי-פסו( בקשר
עם התחייבויות החברה על-פי איגרות החוב )סדרה א'( ובלי זכות בכורה או עדיפות של
האחת כלפי האחרת.
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.5

איגרת חוב )סדרה א'( זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ,לתנאים
המפורטים בשטר הנאמנות ובתשקיף ,ובהודעה המשלימה שתפורסם.

נחתם על ידי החברה ביום ___ ב______ 2018

על-ידי:
מורשה חתימה_______________ :

מורשה חתימה_______________ :

אני הח"מ ,_________ ,עו"ד ,מאשר כי תעודת איגרות חוב זו זה נחתמה על ידי Silverstein
 Properties Limitedכדין ,על פי תקנונה ,באמצעות מר ________ וחתימתו מחייבת את החברה
לצורכי איגרת חוב זו.

___________ ,עו"ד
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התנאים הרשומים מעבר לדף
.1

כללי
באיגרת חוב )סדרה א'( זו תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות וככל שלא הוקנו
להם משמעויות להלן ,המשמעויות המוקנות להם בשטר הנאמנות ,אלא אם כן משתמעת
כוונה אחרת מהקשר הדברים:
"יום עסקים"
או "יום עסקים בנקאי"

כל יום בו פתוחים מסלקת הבורסה ורוב הבנקים בישראל
לביצוע עסקאות.

"סדרת איגרות החוב"

איגרות החוב ,רשומות על שם ,שתנאיהן יהיו בהתאם
לתעודת איגרת החוב )סדרה א'( ,לשטר נאמנות זה
ולתשקיף החברה מיום _______ )לרבות כל תיקון לו,
ככל שיהיה( ,לפיו הן תונפקנה.

"קרן"

הערך הנקוב שטרם נפרע של איגרות החוב )סדרה א'(.

"החלטה מיוחדת"

החלטה שנתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי איגרות
החוב )סדרה א'( ,בה נכחו בעצמם או על-ידי באי-כוחם
מחזיקים באיגרות החוב שלהם לפחות  50%מיתרת הערך
הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'( ,או באסיפה נדחית
שנכחו בה מחזיקים באיגרות החוב ,בעצמם או על-ידי
באי-כוחם ,שלהם לפחות  20%מיתרת הערך הנקוב
כאמור ,ואשר נתקבלה )בין באסיפה המקורית ובין
באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות שני שלישים )(2/3
מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'( המיוצג
בהצבעה.

"החלטה רגילה"

החלטה שנתקבלה באסיפת מחזיקי איגרות החוב,
שהתכנסה לפי סעיף 35יב 13ו35-יב)14א( לחוק ניירות
ערך ,ואשר נתקבלה )בין באסיפה המקורית ובין באסיפה
הנדחית( ברוב של לפחות חמישים אחוזים ) (50%מכל
הקולות של המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים;

"החברה לרישומים"

החברה לרשומים של בנק דיסקונט לישראל בע"מ או
חברה לרישומים שתבוא בנעליה ,ובלבד שכל ניירות הערך
של החברה יהיו רשומים על שמה.

"יום מסחר"

יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל אביב
בע"מ.

"מסלקת הבורסה"

מסלקת הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ.

71

.2

איגרות החוב
לפרטים בדבר איגרות החוב )סדרה א'( ראו סעיף  2לשטר הנאמנות.

.3

תנאי איגרות החוב )סדרה א'(
)א(

איגרות החוב )סדרה א'( ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת .איגרות
החוב )סדרה א'( תעמודנה לפירעון )קרן( בארבעה ) (4תשלומים שווים בשיעור של
 25%מהקרן כל אחד ,אשר ישולמו ביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים 2021
עד ) 2024כולל(.

)ב(

היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב )סדרה א'( תישא ריבית שנתית
קבועה בשיעור שייקבע במכרז )אך בכפוף להתאמות במקרה של שינוי בדירוג
איגרות החוב )סדרה א'( 5ו/או חריגה מאמות מידה פיננסית כמפורט בסעיפים 5.2
ו ,5.3 -בהתאמה ,לשטר הנאמנות(.

)ג(

איגרות החוב )סדרה א'( לא תהיינה צמודות )קרן וריבית(.

)ד(

הריבית בגין איגרות החוב )סדרה א'( תשולם בתשלומים חצי שנתיים ,ביום 31
בדצמבר  2018וביום  30ביוני וביום  31בדצמבר של כל אחת מהשנים  2019עד
) 2024כולל(.

)ה(

תשלום הקרן הראשון בגין איגרות החוב )סדרה א'( יהיה ביום  31בדצמבר .2021
התשלום הראשון של הריבית בגין איגרות החוב )סדרה א'( ישולם ביום 31
בדצמבר  2018עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד
המכרז והמסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הראשון של הריבית )קרי,
ביום  30בדצמבר ") (2018תקופת הריבית הראשונה"( ,אשר תחושב על פי מספר
הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשנה .שיעור הריבית שתשולם בעד
תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה( )קרי ,התקופה
המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון
שלפני מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה( תחושב כשיעור הריבית השנתית
חלקי שניים )"שיעור הריבית החצי שנתית"( .החברה תפרסם בדוח מיידי על
תוצאות המכרז את שיעור הריבית הראשונה ,את שיעור הריבית השנתית שייקבע
במכרז כאמור ואת שיעור הריבית החצי שנתית.

)ו(

התשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה כנגד מסירת תעודות איגרות החוב
)סדרה א'( לידי החברה במועד התשלום האחרון )קרי ,ביום  31בדצמבר (2024

 5יובהר כי במקרה שאיגרות החוב )סדרה א'( תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת ,בחינת הדירוג לצורך
התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל שיהא שינוי כאמור( תיעשה ,בכל עת ,על פי הדירוג הנמוך מביניהם.
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במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה .הודעת
החברה כאמור ,תפורסם לא יאוחר מחמישה ) (5ימי עסקים לפני מועד התשלום
האחרון.
)ז(

.4

.5

מובהר ,כי מי שאינו רשום במרשם בימים  18ביוני ו 19-בדצמבר לגבי כל תקופה
רלוונטית אשר קדמה למועד פירעונו של אותו תשלום ,לא יהיה זכאי לתשלום
ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

תשלומי הקרן והריבית של איגרות החוב )סדרה א'(
)א(

כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית ,אשר ישולם באיחור העולה על שבעה )(7
ימים מהמועד הקבוע לתשלומו על פי תנאי איגרות החוב ,וזאת מסיבה בשליטת
בחברה ,ישא ריבית פיגורים כהגדרתה להלן ,החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד
למועד תשלומו בפועל .לעניין זה ,שיעור ריבית הפיגורים יהיה תוספת של  3%על
שיעור הריבית על איגרות החוב כאמור בסעיף )3ב( לעיל ,והכל על בסיס שנתי
)"ריבית הפיגורים"( .החברה תודיע על שיעור ריבית הפיגורים שנצבר )ככל
שנצבר( ,על שיעור הריבית המדויקת לתקופה ,הכוללת את ריבית הפיגורים וכן על
מועד התשלום כאמור בדיווח מיידי וזאת שני ) (2ימי מסחר לפני מועד התשלום
בפועל.

)ב(

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית ו/או באמצעות מסלקת
הבורסה לזכות חשבון הבנק של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( .אם החברה לא
תוכל ,מכל סיבה שהיא ,שאינה בשליטה ,לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך ,יחולו
הוראות סעיף  14לשטר הנאמנות.

)ג(

מחזיק אגרת חוב )סדרה א'( שיחפוץ בכך ,יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק
לזיכויו בתשלומים לאותו מחזיק על פי איגרות החוב )סדרה א'( כאמור לעיל ,או
על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו ,לפי העניין ,בהודעה שישלח בדואר
רשום לחברה .החברה תהא חייבת לפעול על פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי
כאמור ,לאחר חלוף  15ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.

)ד(

לא מסר מחזיק אגרת חוב הרשום במרשם כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים
בדבר חשבון הבנק שלו ,שלזכותו יש להעביר לאותו מחזיק תשלומים על פי אגרת
החוב ,ייעשה כל תשלום כזה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה
הרשומה במרשם .משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועניין
כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר כאמור ,כפוף לכך שהשיק
הופקד בבנק ונפרע בפועל.

דחיית מועדים
בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום
עסקים ,יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ,ללא תוספת תשלום
ו"המועד הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך.
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.6

הבטחת איגרות החוב
ראו סעיף  6לשטר הנאמנות.

.7

הימנעות מתשלום מסיבה שאינה בבשליטת בחברה
ראו סעיף  14לשטר הנאמנות.

.8

מרשם מחזיקי איגרות החוב
ראו סעיף  29לשטר הנאמנות.

.9

.10

פיצול תעודות איגרות החוב
)א(

בגין איגרות החוב )סדרה א'( הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה
אחת ,או לפי בקשתו ,תוצאנה לו מספר תעודות בכמות סבירה )התעודות
הנזכרות בסעיף זה ,תיקראנה להלן" :התעודות"(.

)ב(

כל תעודת איגרות חוב ניתנת לפיצול לתעודות איגרות חוב אשר סך כל הערך
הנקוב שלהן שווה לסכום הערך הנקוב של התעודה שפיצולה מבוקש ,ובלבד
שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות סבירה .הפיצול ייעשה כנגד מסירת
אותה תעודת אגרת חוב ביחד עם בקשה בכתב בחתימת המחזיק הרשום לחברה
במשרדה הרשום לשם ביצוע הפיצול .כל ההוצאות הכרוכות בפיצול ,לרבות
מסים והיטלים ,אם יהיו כאלה ,יחולו על מבקש הפיצול.

העברת איגרות החוב
איגרות החוב ניתנות להעברה במלוא סכום הקרן הנקוב ,ואף לגבי חלקו ,ובלבד שיהיה
בשקלים חדשים שלמים .כל העברה של איגרות החוב תיעשה על פי כתב העברה בנוסח
מקובל ,חתום כיאות על ידי המחזיק הרשום או נציגיו החוקיים ועל ידי מקבל ההעברה או
נציגיו החוקיים ,אשר יימסר לחברה במשרדה הרשום בצירוף תעודות איגרות 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 איגרות החוב ,יימסרו
לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת דעתה של החברה .תקנון ההתאגדות של
החברה החל על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן יחול ,בשינויים המחויבים ,לפי
העניין ,על אופן העברת איגרות החוב ועל הסבתן .במקרה של העברת חלק בלבד מסכום
הקרן הנקוב בתעודה של אגרת חוב ,יש לפצל ,על פי הוראות סעיף  9לעיל ,תחילה את
תעודת אגרת החוב למספר תעודות איגרות חוב כמתחייב מכך ,באופן שסך כל סכומי הקרן
הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרת החוב האמורה .לאחר קיום
כל התנאים האלה תירשם ההעברה במרשם ,והחברה תהא רשאית לדרוש כי 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 המועברת ,כך שבכל מקום בו נאמר "מחזיק" יראו כאילו נאמר
"הנעבר" ,והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי שטר הנאמנות.
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.11

פדיון מוקדם
לענין פדיון מוקדם של איגרות החוב ביוזמת הבורסה ולעניין פדיון מוקדם ביוזמת החברה,
ראו סעיף  7לשטר הנאמנות.

.12

רכישת איגרות החוב על ידי החברה ו/או אדם קשור
ראו סעיף  3לשטר הנאמנות.

.13

ויתורים; פשרות ושינויים בשטר הנאמנות
ראו סעיף  28לשטר הנאמנות.

.14

אסיפות מחזיקי איגרות החוב
האסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם
לאמור בתוספת השניה לשטר הנאמנות.

.15

קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב
ראו סעיף  15לשטר הנאמנות.

.16

העמדה לפירעון מיידי
ראו סעיף  8לשטר הנאמנות.

.17

הודעות
ראו סעיף  27לשטר הנאמנות.

.18

הדין החל וסמכות שיפוט
ראו סעיפים  33ו 34 -לשטר הנאמנות.

.19

סדר קדימויות
במקרה של סתירה בין תוספת זו לבין שטר הנאמנות ,יגבר האמור בשטר הנאמנות.

***
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תוספת שניה
אסיפות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(
 .1זכאות לכינוס אסיפה
 .1.1הנאמן יכנס אסיפת מחזיקים ,אם ראה צורך בכך או לדרישת מחזיק אחד או יותר,
שלו ) 5%חמישה אחוזים( לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב .במקרה
שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי איגרות החוב ,יהיה הנאמן רשאי לדרוש
מהמבקשים שיפוי ,לרבות מראש ,עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.
 .1.2יובהר ,כי דרישת השיפוי על ידי הנאמן לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך
נקיטת פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי איגרות החוב ולא יהיה בדרישת
שיפוי זו כדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.
 .1.3הנאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  21ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה ,למועד
שיקבע בהזמנה ,ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-
 21ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה ,ליום אחד
לפחות לאחר מועד הזימון ,אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים;
עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת מועד הכינוס.
 .1.4לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים ,לפי דרישת מחזיק כאמור ,בתוך  21ימים מיום
שנדרש כאמור ,רשאי המחזיק לכנס את האסיפה ,ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 14
ימים ,מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן ,והנאמן יישא בהוצאות שהוציא
המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.
 .1.5כל אסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( תתקיים בישראל ,במקום שעליו יודיעו
החברה ו/או הנאמן ,והחברה תישא בכל העלויות הסבירות של כינוס האסיפה.
 .2זימון לאסיפה וסדר היום באסיפה
 .2.1זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי איגרות החוב יפורסם
לפחות יום אחד לפני מועד כינוסה )"אסיפת התייעצות"( .לאסיפת התייעצות לא
יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.
 .2.2זימון לאסיפה ,שאינה אסיפת התייעצות ,יפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך
כפי שיהיה מעת לעת ,לפחות ) 7שבעה( ימים ,אך לא יותר מ 21 -ימים ,טרם כינוס
האסיפה )"זימון"(.
 .2.3הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים .מחזיק באיגרות החוב )סדרה א'( ,אחד
או יותר ,שלו ) 5%חמישה אחוזים( לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב
)סדרה א'( ,רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים
שתתכנס בעתיד ,ובלבד שהנושא מתאים לדעת הנאמן להיות נדון באסיפה כאמור.
 .2.4הנאמן יהיה רשאי לקצר את מועד ההתכנסות ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון,
אם ראה כי דחייה בכינוס האסיפה מהווה או עלולה להוות פגיעה בזכויות מחזיקי
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איגרות החוב .עשה כן ,ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת
מועד הכינוס.
 .2.5בזימון יפורטו:
 .2.5.1מקום התכנסות האסיפה;
 .2.5.2תאריך התכנסות האסיפה ושעת האסיפה;
 .2.5.3המניין החוקי לפתיחת האסיפה ,כמפורט בסעיף  3להלן;
 .2.5.4המועד הקובע להשתתפות באסיפה.
 .2.5.5הנושאים שידונו באסיפה וההחלטות המוצעות;
 .2.5.6הסדרים לעניין הצבעה בכתב.
 .3המניין החוקי לפתיחת אסיפה ואסיפה נדחית
 .3.1אסיפת התייעצות תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.
 .3.2אסיפת מחזיקי איגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המניין החוקי כאמור להלן
הדרוש לקיום האסיפה.
 .3.3כפוף לנוכחותו של המניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת
וכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר הנאמנות ,המניין החוקי לקיום אסיפת
מחזיקים הוא נוכחות של לפחות שני מחזיקים באיגרות החוב שלהם ) 25%עשרים
וחמישה אחוזים( לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של איגרות החוב
הנמצאות במחזור אותה עת ,בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה.
 .3.4לא נכח באסיפת מחזיקים ,בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,
מניין חוקי ,תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד
שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד ,אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש
לשם הגנה על זכויות מחזיקי איגרות החוב; נדחתה האסיפה ,ינמק הנאמן בדוח בדבר
זימון האסיפה הנדחית את הסיבות לכך.
 .3.5למעט בקשר עם אסיפה שכונסה לקבלת החלטה הנדרשת להתקבל כהחלטה מיוחדת
ובכפוף להוראות חוק ניירות ערך ,לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית מניין חוקי
כעבור מחצית השעה לאחר המועד שנקבע לתחילתה ,יהיה המניין החוקי בכל מספר
משתתפים שהוא; אם כונסה האסיפה עקב דרישת מחזיקים או על ידי מחזיקים,
כמפורט בסעיפים  1.2ו 1.3 -לעיל  -יהיה המניין החוקי מחזיקים באיגרות החוב ,אחד
או יותר ,שלהם ) 5%חמישה אחוזים( לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב
הקיימות במחזור במועד הקובע לאסיפה.
 .3.6איגרות חוב המוחזקות על ידי אדם קשור )כהגדרתו בסעיף  3.2לשטר הנאמנות( לא
יובאו בחשבון לצורך קביעת קיומו של המניין החוקי.
 .4יושב הראש
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בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש לאותה אסיפה.
 .5אסיפה נמשכת
 .5.1אסיפה שנפתחה תינעל על פי הודעת הנאמן או הודעת יושב ראש האסיפה ויכול שיהיו
בה מושב אחד או יותר.
 .5.2אסיפת מחזיקים שיש בה מניין חוקי ,יושב ראש האסיפה ו/או הנאמן ,רשאים להחליט
על קיום מושב נוסף אשר יתקיים במועד אחר ובמקום שייקבע על ידי הנאמן )"אסיפה
נמשכת"(.
 .5.3הנאמן יהיה אחראי לפרסום הודעה בדבר המועד והמקום בהם תתכנס האסיפה
הנמשכת ובלבד שהודעה כאמור תינתן  12שעות לפחות טרם כינוסה של האסיפה
הנמשכת.
 .5.4באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר יומה של האסיפה המקורית ושלא
נתקבלה לגביו החלטה.
 .5.5מחזיק שלא נכח באסיפה המקורית יוכל להתייצב לאסיפה הנמשכת ולהצביע על
הנושאים שעלו להצבעה )ושההצבעה עליהם טרם ננעלה( ושיועלו להצבעה ,בכפוף לכך
שיוכיח בפני מזמן האסיפה את בעלותו באיגרות החוב נשוא האסיפה נכון למועד
הקובע לאסיפה כפי שנקבע בהודעת הזימון של האסיפה.
 .6הוראות באסיפות מיוחדות
באסיפות מחזיקי איגרות חוב שעל סדר יומן אחד הנושאים שלהלן ,יחולו לעניין המניין
החוקי באסיפת מחזיקים או באסיפה נדחית וכן לעניין הרוב הדרוש לשם קבלת החלטה
ההוראות שלצדן:
 .6.1באסיפה שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של איגרות החוב  -יחולו הוראות סעיף
 8.2.2לשטר הנאמנות.
 .6.2באסיפה שעל סדר יומה העברת הנאמן מכהונתו  -יחולו הוראות סעיף  31לשטר
הנאמנות.
 .6.3שינוי ו/או תיקון ו/או תוספת לשטר הנאמנות  -יחולו הוראות סעיף  28בשטר
הנאמנות.
באסיפה שעל סדר יומה החלטה בנושא שנקבע בשטר הנאמנות או באגרת החוב כי הוא כפוף
להחלטה מיוחדת ,המניין החוקי הינו נוכחות של מחזיקים באיגרות החוב שלהם חמישים
אחוזים ) (50%לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב או באסיפה נדחית ,נוכחות של
מחזיקים באיגרות החוב שלהם עשרים אחוזים ) (20%לפחות מיתרת הערך הנקוב של איגרות
החוב .הרוב הנדרש לקבלת החלטה מיוחדת )בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית(
הינו רוב של שני שלישים ) (2/3מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב המיוצג בהצבעה.
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 .7הודעות עמדה
 .7.1הנאמן או מחזיק איגרות החוב ,אחד או יותר ,שלו ) 5%חמישה אחוזים( לפחות
מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב )סדרה א'( רשאי לפנות בכתב למחזיקים
באיגרות החוב במכתב שיצורף לכתב ההצבעה על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם
בנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה )בתוספת זו" :הודעת עמדה"(.
 .7.2מחזיק אשר יבקש לעשות שימוש בזכות זו ,יודיע על כך לנאמן בעת המושב בו הוחלט
על העמדת אותו נושא להצבעה ויעביר לנאמן את הודעת העמדה בתוך  24שעות ממועד
אותו מושב.
 .7.3באסיפה שזומנה עקב דרישת מחזיקי איגרות חוב או על ידי מחזיקי איגרות החוב
כמפורט בסעיפים  1.1ו 1.3 -לעיל יהיה רשאי כל מחזיק ,באמצעות הנאמן ,לפרסם
הודעת עמדה ביחס לנושאים שעל סדר יומה של האסיפה.
 .7.4הנאמן והחברה יהיו רשאים ,כל אחד בנפרד ,לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת
עמדה שנשלחה בהתאם לסעיפים  7.1או  7.3לעיל או בתגובה לפניה אחרת למחזיקי
איגרות החוב.
 .7.5באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה.
 .8הצבעות באסיפה
 .8.1ההצבעה באסיפת מחזיקי איגרות חוב )סדרה א'( תיערך ביחס לנושאים אשר פורטו
בזימון בלבד.
 .8.2מחזיק )סדרה א'( יהיה רשאי להצביע בעצמו ,באמצעות שלוח שימונה בהתאם
לתוספת זו או באמצעות כתב הצבעה.
 .8.3יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך
האסיפה .במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ,ידאג הנאמן
לכך שנוסח כתב ההצבעה יופץ למחזיקים ,ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו
על המחזיקים לשלוח לנאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין .הנאמן רשאי לדרוש
ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד
)כהגדרתו להלן( שיש לו ,בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן .מחזיק אשר לא ימלא את
כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על
פי הוראות התוספת השנייה ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה ,ולפיכך בחר שלא
להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה .כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק
את אופן הצבעתו ,אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך ,ייחשב כנוכחות
באסיפה לעניין קיום המניין החוקי באסיפה .בהתאם ,יהיה הנאמן רשאי ,בהתאם
לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין ,לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות
כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים ,וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה
באסיפת הצבעה )לרבות באסיפה נדחית שלה( אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין
החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר היום ,ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן ,עד
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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.
 .8.4אלא אם נקבע במפורש אחרת בשטר זה ,הרוב הדרוש לקבלת כל החלטה של האסיפה
הכללית הוא רוב רגיל של מספר הקולות המיוצגים בהצבעה והמצביעים בעד או נגד.
בנוסף ,אך בכפוך להוראות לעיל ,רשאי הנאמן להחליט על פי שיקול דעתו בהתאם
לנסיבות האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל.
 .8.5הנאמן ישתתף באסיפה ללא זכות הצבעה .החברה תהא רשאית ,באמצעות נציגיה,
להציג סוגיות טרם הדיון ולהשיב על שאלות מחזיקים ,ככל שתהיינה .על אף האמור
יובהר ,כי הנאמן יהיה רשאי לפי שיקול דעתו הבלעדי להחליט כי אסיפת מחזיקים,
כולה או חלקה ,תתקיים ללא נוכחות החברה או נציג מטעמה או מחזיק קשור או אדם
אחר כלשהו ,מבלי שיהיה כפוף לחובת נימוק.
 .8.6מחזיקי איגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע בכל אסיפה כללית בעצמם או
באמצעות באי כוח .בכל הצבעה של מחזיקי איגרות חוב תתנהל ההצבעה לפי מניין
קולות ,כך שכל מחזיק איגרות חוב או בא-כוחו ,יהיה זכאי לקול אחד בגין כל  1ש"ח
ערך נקוב מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של איגרות החוב שמכוחן הוא רשאי
להצביע .במקרה של מחזיקים במשותף ,יתקבל רק קולו של המבקש להצביע הרשום
ראשון מביניהם במרשם ,אם בעצמו ואם על ידי שלוח.
 .8.7בעל איגרות החוב או שלוחו רשאים להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת
החלטה מסוימת ,ובגין חלק אחר נגד ,ובגין חלק אחר להימנע ,הכל לפי ראות עיניו.
 .9בדיקת קיומו של "עניין מנוגד"
 .9.1במניין המצביעים לא יובאו בחשבון קולותיהם של מחזיקי איגרות חוב אשר הינם
אדם קשור כהגדרתו בסעיף  3.2לשטר הנאמנות ואיגרות חוב אלו לא תקנינה לאדם
הקשור זכות להצביע באסיפות הכלליות של מחזיקי איגרות החוב כל עוד הן מוחזקות
על ידי האדם הקשור.
 .9.2הנאמן יבחן את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים ,בין עניין הנובע מהחזקתם
באיגרות החוב לבין עניין אחר שלהם ,כפי שיקבע הנאמן )בתוספת זו" :עניין אחר"(;
הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפת מחזיקים להודיע לו על עניין אחר שלו
וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.
 .9.3מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל ,ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד:
9.1.1

מחזיק אשר הנו אדם קשור )כהגדרת מונח זה בסעיף  3.2לשטר הנאמנות(;

9.1.2

מחזיק אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבבסיס
ההחלטה באסיפה;

9.1.3

כל מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן
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בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך :כל מחזיק אשר יצהיר
בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל
מחזיקי איגרות החוב באסיפת מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'( .מחזיק אשר
לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על-ידי הנאמן ,ייחשב כמי
שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור ,ולגביו יקבע הנאמן כי הינו מחזיק בעל
עניין מנוגד .מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  9זה ,הנאמן יבחן אם מחזיק הינו
מחזיק בעל "עניין מנוגד" ,גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות
ערך אחרים של החברה ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה
המובאת לאישור באסיפה )כפי שיפורט בכתב ההצבעה( ,בהתאם להצהרת
אותו מחזיק.
קביעת קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך
הנאמן .כמו כן ,להסרת ספק מובהר ,כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי איגרות
חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע מהוראות הדין ,הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות
ניירות ערך ,לעניין הגדרת מחזיקי איגרות חוב בעלי עניין מנוגד ,כפי שיחולו במועד
הבחינה.
 .9.4לצורך בחינת ניגוד עניינים כאמור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית
שיזמין ,ויחולו עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.
 .9.5יובהר ,כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל ,ככל והיא דרושה לדעת הנאמן ,תיערך
בנפרד ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד .עוד
יובהר ,כי אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי,
כשלעצמה ,כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר
יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.
 .9.6בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים ,לא יביא הנאמן
בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור בסעיף  9.2לעיל או של
מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים ניגוד עניינים כאמור באותו סעיף קטן )בתוספת
זו" :מחזיקים בעלי עניין מנוגד"(.
 .9.7על אף האמור בסעיף  9.6לעיל ,פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה ,שאינם
מחזיקים בעלי עניין מנוגד ,משיעור של ) 5%חמישה אחוזים( מיתרת הערך הנקוב של
איגרות החוב )סדרה א'( ,יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את
קולותיהם של המחזיקים בעלי עניין מנוגד.
 .10הכרזה על קבלת החלטה
הכרזת יושב הראש שהחלטה באסיפת מחזיקים נתקבלה או נדחתה ,בין פה אחד ובין ברוב
פלוני ,תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.
 .11כתב מינוי
 .11.1כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב ויחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו
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הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,ייעשה המנוי בכתב חתום
בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של פקיד התאגיד או בא כח של התאגיד שיש לו
הסמכות לעשות כן .כתב המנוי של שלוח ייערך בכל צורה מקובלת .שלוח אינו חייב
להיות בעצמו מחזיק.
 .11.2כתב מינוי ויפוי-הכח או התעודה האחרת שעל פיה נחתם כתב המינוי ,או העתק
מאושר של יפוי כח כזה ,יופקד במשרדה של החברה ,עובר למועד האסיפה שלגביה
ניתן יפוי כח ,אלא אם נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה.
 .11.3הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה שלוח תהא תקפה אף אם קודם
לכן נפטר המרשה או הוכרז פסול דין או בוטל כתב המינוי או הועברה אגרת החוב
שלגביה ניתן הקול ,אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה ,לפני האסיפה,
הודעה בכתב בדבר הפטירה ,החלטת הפסלות ,הביטול או ההעברה ,לפי העניין.
 .11.4בכפוף להוראות סעיף  11.2כל תאגיד שהוא מחזיק של איגרת חוב ,רשאי על ידי
הרשאה בכתב חתומה כדין ליפות את כוחו של אדם שיראה בעיניו לפעול כנציגו בכל
אסיפה של בעלי איגרות החוב ,והאדם שהורשה כך יהיה רשאי לפעול בשם התאגיד
שהוא מייצג.
 .12פרוטוקול
 .12.1הנאמן יערוך פרוטוקולים של אסיפת המחזיקים ,וישמור אותם במשרדו הרשום
לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה .הנאמן יהיה רשאי לערוך פרוטוקול אסיפה או
חלקים ממנו בדרך של הקלטה.
 .12.2פרוטוקול שנחתם על ידי יושב ראש האסיפה ,ישמש ראיה לכאורה לעניינים הרשומים
בו .הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה
במרשם הפרוטוקולים ,ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.
 .12.3מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו הרשום של הנאמן ,ויהיה
פתוח לעיון החברה ומחזיקי איגרות החוב ,והעתק ממנו יישלח לחברה ולכל מחזיק
באיגרות החוב שביקש זאת.
 .12.4הנאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול ,לכל גורם שהוא ,אם עפ"י שיקול
דעתו הבלעדי ,העברת הפרוטוקול ,כולו או חלקו ,עשויה לפגוע או להביא לפגיעה
בזכויות מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(.
 .13אדם או אנשים שיתמנו על ידי הנאמן ,מזכיר החברה וכל אדם או אנשים אחרים שיורשו לכך
על -ידי הנאמן ,יהיו רשאים להיות נוכחים באסיפות של מחזיקי איגרות החוב .במקרה בו על-
פי שיקול דעתו הסביר של הנאמן יידרש לערוך בחלק מהאסיפה דיון ללא נוכחות נציגי
החברה ,אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון נציגי החברה או מי מטעמה.
 .14כל האמור בתוספת זו כפוף להוראות שטר הנאמנות.
***
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תוספת שלישית
נציגות דחופה למחזיקי איגרות החוב
.1

ביחס לאיגרות החוב )סדרה א'( ,ככל שתמונה נציגות דחופה של מחזיקי איגרות החוב
)סדרה א'( כאמור להלן ,החברה מתחייבת כי הנציגות הדחופה תמונה לפעול בהתאם
להוראות הרלוונטיות מתוך נספח  5.2.4.4לפרק  4בחלק ) 2ניהול נכסי השקעה והעמדת
אשראי( בשער ) 5עקרונות לניהול עסקים( בחוזר המאוחד 6וכן מתחייבת החברה לפעול
בשיתוף פעולה עם הנציגות הדחופה והנאמן ,ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות
על ידיהם וגיבוש החלטת הנציגות הדחופה ,ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים
והמסמכים המצויים בידיי החברה שיידרשו לה לגבי החברה ואשר נתבקשו בכתב.

.2

מינוי; תקופת כהונה
2.1

הנאמן יהיה רשאי ,או לבקשת החברה בכתב  -יהיה חייב ,למנות ולכנס נציגות
דחופה מבין מחזיקי איגרות החוב ,כפי שיפורט להלן )"הנציגות הדחופה"(.

2.2

הנאמן ימנה לנציגות דחופה את שלושת ) (3מחזיקי איגרות החוב אשר למיטב ידיעת
הנאמן הינם המחזיקים בערך הנקוב הגבוה ביותר מבין כלל מחזיקי איגרות החוב
ואשר יצהירו כי מתקיימים לגביהם כל התנאים המפורטים להלן )"חברי הנציגות
הדחופה"( .במקרה בו ,מי מבין אלו ,לא יוכל לכהן כחבר בנציגות דחופה כאמור,
ימנה הנאמן ,במקומו את מחזיק איגרות החוב המחזיק בשיעור הערך הנקוב הגבוה
ביותר הבא בתור ,אשר לגביו מתקיימים כל התנאים המפורטים להלן.
ואלו התנאים:

2.3

2.2.1

מחזיק איגרות החוב אינו מצוי בניגוד עניינים בשל קיומו של כל עניין מהותי
נוסף המנוגד לעניין הנובע מכהונתו בנציגות הדחופה ומהחזקתו באיגרות
החוב .למען הסר ספק מובהר ,כי מחזיק שהינו אדם קשור )כהגדרתו בסעיף
 3.2לשטר הנאמנות( ייחשב כבעל ניגוד עניינים כאמור ולא יכהן בנציגות
הדחופה;

2.2.2

במהלך אותה שנה קלנדרית ,מחזיק איגרות החוב לא מכהן בנציגויות דומות
של איגרות חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הנכסים
המנוהל על ידיו ,אשר נקבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהונה בנציגות
דחופה לפי הוראות הממונה על הגבלים עסקיים בקשר עם כינון נציגות
דחופה.

היה ובמהלך כהונתה של הנציגות הדחופה ,חדלה להתקיים באחד מחבריה אחת
הנסיבות המנויות בסעיפים  2.2.1ו 2.2.2 -לעיל ,תפקע כהונתו ,חבר הנציגות האמור

.http://ozar.mof.gov.il/hon/2001/law/Codex.asp 6
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יודיע על כך בכתב לנאמן והנאמן ימנה חבר אחד במקומו מבין מחזיקי איגרות החוב
כאמור בסעיף  2.2לעיל.

.3

2.4

בטרם מינוי חברי הנציגות הדחופה ,יקבל הנאמן מן המועמדים לכהן כחברי הנציגות
הדחופה ,הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של ניגודי עניינים כאמור בסעיף 2.2.1
לעיל ובדבר כהונה בנציגויות נוספות כאמור בסעיף  2.2.2לעיל .כמו כן ,הנאמן יהא
רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הנציגות הדחופה בכל עת במהלך כהונתה של
הנציגות הדחופה .מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו ניגוד עניינים
או מניעה לכהן מכוח הוראות הממונה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל ,לפי העניין.
ביחס להצהרה בדבר ניגוד עניינים ,הנאמן יבחן את קיומם של העניינים המנוגדים,
ובמידת הצורך יחליט האם יש בניגודי העניינים בכדי לפסול את אותו המחזיק
מכהונה בנציגות .מובהר ,כי הנאמן לא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית.
קביעתו של הנאמן בעניינים אלו תהיה סופית.

2.5

תקופת כהונת הנציגות הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות
הנציגות הדחופה בקשר עם מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתנאי שטר הנאמנות
כמפורט בסעיף  8לשטר הנאמנות אך בכל מקרה לא תעלה על שלושה חודשים ממועד
מינויה.

סמכות
3.1

לנציגות הדחופה תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים
לעמידה באיזו מההתחייבויות הפיננסיות שנקבעו בשטר הנאמנות באופן שלא
תחולנה העילות לפירעון מיידי שבסעיפים  8.1.12עד  8.1.13לשטר הנאמנות ,לפי
העניין ,למשך תקופת הארכה ,ככל שניתנה ,וזאת לתקופה שעד למועד פרסום
הדוחות הכספיים הבאים לאחר מועד פרסום הדוחות הכספיים ,מהם עלה כי,
החברה לא עמדה באיזו מההתחייבויות הפיננסיות במשך שני רבעונים קלנדריים
רצופים או לתקופה של עד  90יום לפי המוקדם מביניהם .יובהר ,כי פרק הזמן שעד
למינויה של הנציגות הדחופה יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל ,והוא לא
יהווה עילה למתן אורכה נוספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל .יובהר ,כי פעולות
הנציגות הדחופה ושיתוף הפעולה בין חבריה ,יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה
כאמור וכי לא יועבר בין חברי הנציגות כל מידע אחר שאינו נוגע למתן ארכה כאמור.

3.2

אם לא מונתה נציגות דחופה כאמור לעיל ,או אם הנציגות הדחופה החליטה שלא
לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף  3.1לעיל ,הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי
איגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  8.2לשטר.
אין באמור כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס אסיפת מחזיקי איגרות חוב ,לרבות
ביחס לאותו עניין בגינו כונסה הנציגות הדחופה .התקבלה החלטה של אסיפת
מחזיקי איגרות החוב באותו עניין תגבר החלטת האסיפה על החלטת הנציגות
הדחופה ,לרבות כלפי החברה.
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.4

.5

התחייבויות החברה בקשר לנציגות הדחופה
4.1

החברה מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות
המחזיקים באיגרות החוב והיקף החזקותיהם .כמו כן ,הנאמן יפעל לקבלת המידע
האמור בהתאם לסמכויות המוקנות לו על פי דין.

4.2

בנוסף ,החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הנציגות הדחופה והנאמן
ככל הנדרש לצורך ביצוע הבדיקות הנדרשות על ידם וגיבוש החלטת הנציגות
הדחופה ,ולהעביר לנציגות הדחופה את כל הנתונים והמסמכים שבידיה או שיש
ביכולתה להשיג באופן סביר שיידרשו להם לגבי החברה ,בכפוף למגבלות הדין .מבלי
לגרוע מכלליות האמור ,החברה תמסור לנציגות הדחופה את המידע הרלוונטי לצורך
גיבוש החלטתה ,אשר לידיעת החברה לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.

4.3

החברה תישא בעלויות הסבירות של הנציגות הדחופה ,ובכלל זה בעלויות הסבירות
של העסקת יועצים ומומחים על ידי הנציגות הדחופה או מטעמה ולעניין זה יחולו
הוראות סעיף  26לשטר הנאמנות ,בשינויים המחויבים.

אחריות
5.1

הנציגות הדחופה תפעל ותחליט בעניינים שנמסרו לידיה כאמור לעיל ,על פי שיקול
דעתה המוחלט ולא תהא אחראית ,היא או מי מבין חבריה ,נושאי המשרה בהם,
עובדיהם או יועציהם ,והחברה ומחזיקי איגרות החוב פוטרים אותם בזאת ,ביחס
לכל טענות ,דרישות ותביעות כנגדם בגין כך שהשתמשו או נמנעו מלהשתמש בכוחות,
בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקנו להם על פי שטר הנאמנות ועל פי נספח זה
ובקשר אליהן או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו ,למעט אם פעלו כך בזדון
ו/או בחוסר תום לב.

5.2

על פעולתם של חברי הנציגות הדחופה ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות
בסעיף  26לשטר הנאמנות ,כאילו היו הנאמן.

5.3

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

5.4

החברה תפרסם דיווח מיידי נוסף אודות החלטת הנציגות הדחופה כאמור .עם סיום
כהונת הנציגות הדחופה תפרסם החברה את כל המידע אשר הועבר על-ידי החברה
לעיון הנציגות הדחופה ובלבד שאין מניעה לפרסמו על פי דין.

***
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נספח 23
לשטר הנאמנות מיום ____ ב_____ 2018

שכר הנאמן
החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו ,בהתאם לשטר הנאמנות ,כמפורט להלן:
.1

בגין כל שנת נאמנות )או חלק ממנה( החל ממועד הנפקת איגרות החוב ישולם לנאמן שכר
טרחה שנתי בסך של  25,000ש"ח )"השכר השנתי"(.

.2

בגין השתתפות הנאמן באסיפות כלליות של בעלי המניות שתתקיימנה בישראל יהיה זכאי
הנאמן לשכר בסך של  600ש"ח.

.3

בגין ליווי ההנפקה והכנת מסמכים משפטיים ישולם לנאמן שכ"ט של  5,000ש"ח.

.4

בנוסף יהיה הנאמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן" :הוצאות
סבירות"  -סכומים אשר יוציא הנאמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות
המוענקות לו על פי שטר זה ובכלל זה :הוצאות ועלויות בגין זימון וכינוס אסיפה של מחזיקי
איגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ונסיעות ופרסומים בעיתונות הקשורים לזימון אסיפה
וככל שמתחייב על פי כל דין.

.5

מבלי לפגוע בכלליות האמור לעיל ,יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר טרחה מהחברה בסך של
 600ש"ח ,עבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו
כנאמן )הכול  -בכפוף להוראות שטר הנאמנות ובכפוף לכך שמדובר בעבודות סבירות(,
ולרבות:
4.1

פעולות הנובעות מהפרה או חשש להפרה של השטר על ידי החברה;

4.2

פעולות בקשר להעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת
אסיפת מחזיקי איגרות חוב להעמיד את איגרות החוב לפירעון מיידי;

4.3

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע ,לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה
בקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב ולשם הגנה עליהן ,לרבות בשל אי עמידת
החברה בהתחייבויותיה על פי שטר זה ,לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי איגרות
חוב כאמור בשטר זה ולרבות בשל השתתפות באספות מחזיקי איגרות חוב;

4.4

עבודות מיוחדות )לרבות ,אך לא רק ,עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או
עבודה בשל דרישת החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו
כנאמן סביר ,בשל שינוי בחוקים )לרבות תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים  50ו51-
לחוק ניירות ערך( ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות
הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה;
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4.5

פעולות בקשר לרישום או תיקון רישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם
המתנהל על פי כל דין )לרבות בחו"ל( ,כמו כן ,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
התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון :ביצוע תשלומים לפי תנאי
איגרות החוב( כלפי מחזיקי איגרות החוב.

4.6

במקרה שבו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו
ו/או תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו
לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי
שטר הנאמנות ,אם וככל שאלו יהיו ,והחברה לא עשתה כן ,הנאמן יהיה רשאי לשלם
את מלוא הסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידיו בהתאם לאמור בשטר
הנאמנות ,ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

4.7

מובהר כי במידה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות
אחרות החלים על פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות ,שידרשו ממנו
לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר ,תשפה החברה את הנאמן על הוצאותיו הסבירות
לרבות שכר טרחתו הסביר.

4.8

מע"מ ,אם יחול ,יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים ,לפי העניין ,וישולם על ידי
החברה.

4.9

כל הסכומים האמורים יהיו צמודים למדד בגין חודש מרץ  ,2018אולם בכל מקרה
לא ישולם סכום הנמוך מהסכום הנקוב בשטר זה.

4.10

שכר הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה
כונס נכסים לחברה )או כונס נכסים ומנהל( ,או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל
בהשגחת בית המשפט אם לאו.

4.11

השכר השנתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שנת נאמנות.

4.12

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

4.13

במידה ופקעה כהונת הנאמן ,כאמור בשטר הנאמנות ,לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום
שכר טרחתו החל מיום תחילת כהונתו של הנאמן החלופי .במידה וכהונת הנאמן
פקעה במהלך שנת הנאמנות יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא
שימש הנאמן כנאמן לאיגרות החוב החל ממינוי הנאמן החלופי .האמור בסעיף זה לא
יחול לגבי שנת הנאמנות הראשונה.

מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 35ב)א (1או 35יד)ד( לחוק ניירות
ערך ,יישאו המחזיקים באיגרות החוב מסדרה א' בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה
כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו
הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור .נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע
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באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי איגרות החוב
בהתאם לתנאי שטר הנאמנות והעברתו ע"י החברה ישירות לנאמן.
.7

ככל שעל פי דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות
מיוחדות של הנאמן ,תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

***

נספח ב'
דוח הדירוג

נספח ג'
הערכות שווי
נספח ג – 1.הסכמת מעריך השווי
נספח ג – 2.הערכות השווי )מצורפות בנפרד(

נספח ג – 1.הסכמת מעריך השווי

April 9, 2018

Silverstein Properties Limited
250 Greenwich Street, 38th Floor
New York, NY 10001
Re:

Silverstein Portfolio
Consent to include within a Prospectus and with a Draft Prospectus

Gentlemen:
We hereby give our full consent to Silverstein Properties Limited (the "Company") to the inclusion
of our Appraisal Reports within a prospectus to be published no later than May 2018, regarding
the Silverstein Portfolio which includes the following three assets: 7 World Trade Center, River
Place, and Silver Tower.
The reports, in their entirety, can be included within the Company’s prospectus for
supplementation and shelf prospectus to be published by the Company no later than May 2018
(“the Prospectus”), within any draft prospectus to be filed and/or disclosed by the Company to the
Israel Securities Authority ("Draft Prospectus"), and/or published by the Company, all until the
Prospectus publication date.
In addition, we hereby give our full consent to the inclusion of a copy of this letter within the
Company’s Prospectus and within any Draft Prospectus to be filed and/or disclosed by the
Company to the Israel Securities Authority and/or to be published by the Company, all until the
Prospectus date.
Respectfully,
BBG, Inc.

Joel Leitner, MAI, CRE
Managing Director
State Certified General Appraiser #46-3011
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