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 החברה מתכבדת להודיע כדלקמן:

 בושוויק-דניזן בפרוייקטבקשר עם השלב השני  הלוואהנטילת  .1

 נטילת, )בשרשור( החברה של( 100%) מלאה בבעלות תאגיד השלים 2019 בפברואר 12ביום 

 אמריקאי פיננסי גוף מאת "(ההלוואה)להלן: "מיליון דולר  65בסך של  Mezzanine תהלווא

 או" הנכס)להלן: " 1בושוויק-דניזן בקשר עם השלב השני בפרויקט, "(המלווה" )להלן:

  ."(הפרויקט"

פרויקט של  הראשון בשלב לספקים תשלומיםל וכן 2הבניההשלמת  מימוןמטרת ההלוואה הינה 

להערכת החברה, היתרה נטו  .כאשר היתרה תשמש את צרכי הנזילות של החברה, בושוויק-דניזן

 נותקדויובניכוי פ ביצוע התשלומים המפורטים לעיל לאחר לחברהעודפי המימון מחדש  של

  .דולר מיליון 13-כ של סך על תעמוד מיליון דולר 14-בגין ריבית בסך של כ ותשלום מראש

הדיווח " )להלן: 20183 בדצמבר 19של החברה מיום המיידי דיווח בשונה מן האמור ביצוין כי 

על מיליון דולר  230מימון בסך של להעמדת  לא מחייב במזכר עקרונותבדבר התקשרות  "(הקודם

מיליון דולר  165-בסך כולל של כבקשר עם הנכס ההלוואות הקיימות פירעון שמטרתו ידי המלווה 

בעינן, "(, בהלוואה נשוא דוח מיידי זה נותרו ההלוואות הקיימות ההלוואות הקיימות" )להלן:

ההלוואות ) תולוואהבגין ה המשוקללת הריבית בלבד. Mezzanineמעמיד הלוואת  4והמלווה

יושלם הליך עד אשר  LIBOR+ 9.58%-כעומדת על שיעור של ( Mezzanine-הקיימות והלוואת ה

, בשיעורי ריבית הצפויים להיות נמוכים בתקופה הקרובה, על הנכס ההלוואותמימון מחדש של 

 .אמור לעילהמשיעור הריבית המשוקללת  מהותית

ערבויות על ידי בעל העמדת כי ודירקטוריון החברה ועדת הביקורת אישרו  2019 בפברואר 7ביום 

וכי בהתאם לקבוע הינה לטובת החברה  ,ללא תמורה )כמתואר להלן(, במסגרת ההלוואההשליטה 

אין בה אלא כדי  2000-( לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי עניין(, התש"ס2)1בתקנה 

 .לזכות את החברה

                                                 
)תיאור עסקי  2017לחלק א' לדוח התקופתי של החברה לשנת  7.4.6בושוויק ראה סעיף -לפרטים אודות פרויקט דניזן  1

וכן נספח ב' לדוח  ,"(הדוח התקופתי" )להלן: 2018-01-033706אסמכתא:  פר, מס2018במרץ  29יום בהתאגיד(, אשר פורסם 
בנובמבר  30יום בם מאד(, אשר פורסם )גילוי רבעוני אודות נכסים מהותיי 2018בספטמבר  30הדירקטוריון של החברה ליום 

 .2018-01-110515אסמכתא:  פר, מס2018
 .(sconstruction reserveלביצוע הבניה )קדונות יהעמדת פתשלומים לספקים ו  2
 .123759-01-2018מספר אסמכתא:   3
למיטב ידיעת יצוין כי המלווה הינו המלווה הפיננסי עמו התקשרה החברה במזכר העקרונות המפורט בדיווח הקודם, וכי   4

 אין למלווה קשרים עסקיים עם בעל השליטה בחברה או נושאי המשרה בה. החברה 
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 משא ומתן למימוש נכסים .2

החברה פועלת למימוש או הכנסת שותפים למספר נכסים )בכלל זה, זוהו מספר נכסים ספציפיים 

שהחברה פועלת למכירתם בטווח הקצר(, וזאת מתוך מטרה להגדיל את יתרות המזומנים של 

במועדן. נכון למועד דיווח מיידי זה, החברה החברה ובכדי להבטיח את עמידתה בהתחייבויותיה 

ומתן עם מספר רוכשים פוטנציאלים למכירה של נכסים כאמור, אחד מהם לגביו -נמצאת במשא

מיליון  45-התקבלה הצעה בשווי העולה על ערכו בספרים צפוי להניב לחברה תזרים נטו בסך של כ

 ה בהתאם להוראות הדין.דולר, וככל שמי מהם יבשיל לכדי הסכם מחייב תדווח החבר

 

השלמת נטילת ההלוואה המוצעת, השלמת המימון מחדש, מכירת בדבר  החברהשל  הערכותיה

המתבסס על ניסיונה של הינן בגדר מידע צופה פני עתיד, הנכסים והתזרים הצפוי ממכירת נכסים 

התחזיות המפורטות לעיל תתממשנה, כולן או בשליטתה המלאה, ואין וודאות לכך כי  ןואינהחברה 

עיכובים  הינםעתיד לא יתממש להביא לכך שהמידע צופה פני  יםהגורמים העיקריים העשוי .חלקן

, תלות בגורמים המממנים ובתנאי הריבית, הרגולטוריות הדרישות החמרתבהשלמת הפרויקט, 

 ן למגורים בניו יורק, תלות במשא ומתן מול צדדים שלישים.תלות במצב שוק הנדל"

 

 :ההלוואה שלהעיקריים  תנאיהמפורטים  להלן



 

 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 לימיטד הולדינגס יר-אול

 החברה ונשיא הדירקטוריון"ר יו, גולדמן יואל מר: ידי על נחתם

                                                 
 לחלק א' לדוח התקופתי. 7.4.6"( אשר בתורו מחזיק בפרויקט. לפרטים אודות ההחזקה בפרויקט, ראו סעיף חברת הנכס" )להלן: Evergreen Gardens I LLC-( ב100%( על ידי הלווה, והמחזיק )100%המוחזק ) LLCתאגיד   5
 .השעבודים וליצירת בהלוואה להתקשרות הסכימו הקיימות ההלוואות את העמידו אשרכי המלווים  יצוין  6
 .שיםחוד 12 לפי מחושב  7
 .התקופתי לדוח' א לחלק 2.2.ט.7.1 סעיף ראו, 421aנוספים אודות תכנית הפחתת המס  לפרטים  8
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 החברה" )להלן:
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 של מראש אישור נדרש
 זכויותהעברת ל המלווה

, בעקיפין או כלשהן
 ,האם בחברה במישרין
בנכס  אוהנכס  בחברת

 "(.אסורה העברה" )להלן:

בנוסף, הלווה מתחייב 
אשראי  ליטולשלא לקחת 

 שאיננומהותי נוסף או 
 הרגיל עסקיו במהלך

בקשר עם הקמת 
 .הפרויקט

שלהלן לא  ההעברות
תיחשבנה העברה אסורה: 

 של עזבון נכסי)א( תכנון 
 קרוביו או השליטה בעל

; )ב( ראשונה מדרגה
; )ג( דין פי על העברה

, הזכויות בעלי בין העברה
, בעקיפין או במישרין

 לכך ובכפוף, האם בחברת
 תישמר הנכס שחברת

ומעלה  51%) בשליטתו
לפחות בשרשור סופי( 

 יואל מר של ובניהולו
 בעל" )להלן: גולדמן

 "(.השליטה

בלתי  ערבות
מותנית מסוג 

Bad-Boy 
 בעל של

 השליטה
 )להלן:

 "(; הערבות"

 התחייבות
 השליטה בעל
 הלווהו

לשיפוי 
בגין  המלווה

 הפרת
הוראות 
רגולציה 
 סביבתית

בקשר עם 
 . הנכס

בלתי  ערבות
 שלמותנית 

 השליטה בעל
 להשלמת

 הקמת
 .הפרויקט

במסגרת הערבות 
 בעלהתחייב 

לשמור על  השליטה
היחסים הפיננסיים 

 ההתניות)להלן: "
 (:"הפיננסיות

 נקיה נכסיה שוויה .1
בעל השליטה  לש

 125-מ יפחת לא
 .דולר מיליון

 נזיליםה נכסיםה .2
בעל השליטה  של

 שלא בשווייהיו 
 מיליון 5-מ יפחת

 .דולר

ידיעת  למיטב
החברה, כפי שנמסר 

לה על ידי בעל 
השליטה, נכון למועד 

זה הוא  מיידידיווח 
עומד בהתניות 

 הפיננסיות.

את מועד הפירעון האחרון  לדחותזכות ה לווה: לההלוואה תקופת הארכת
"(, הארכה תקופתלהלן: "ו לעילחודשים כל אחת ) 12 לתקופות ש בשתי

מסך מסגרת ההלוואה, לכל תקופת  0.35%בכפוף לתשלום בשיעור של 
תנאים ב ולעמידה למלווה מוקדמת הודעה למתן בכפוף וכןהארכה, 

בהסכם ההלוואה, הכוללים בין היתר שמירת הלווה על יחס  שפורטו
-שלא יפחת מ"( לחוב NOI-ה יחס" )להלן: 7לחוב NOI)באחוזים( של 

עבור תקופת ההארכה  7%-עבור תקופת ההארכה הראשונה ו 6.5%
 השנייה.

, מוקדם בפירעון ההלוואה את לפרוע האופציה תהא ללווה: מוקדם פירעון
 מקובלות להוראותימים, ובכפוף  3בת  מראש להודעה בכפוף, היתר בין

 0.5% של בשיעור מוקדם פירעון עמלת לתשלום ובכפוף, בהסכם שנקבעו
  .המוקדם בפירעון הנפרעת הקרן מסך

 מיידי לפירעון להעמדה מקובלות עילות בהסכם נקבעו, לעיל לאמור בנוסף
 :שלהלן העילות, הכוללות בין היתר את ההלוואה מלוא של

  או הנכס חברת, האם החברה, הלווה ידי על שהוצגו כוזבים מצגים .1
 ;מסמכי ההלוואהבמסגרת  השליטה בעל

פעולה או מחדל של הלווה שתגרום לירידה משמעותית של ערך  כל .2
 ;השעבודים

 נאמן או מפרק, נכסים כונס מינוי, פירוק או רגל פשיטת הליך תחילת .3
 או בעל השליטה; הלווה על

 ;ההלוואה הסכם תחת הלווה זכויות של שעבוד או העברה .4

 של והניהול ההשכרה, ההחזקה לצורך שאינם הלווה בעסקי שינוי .5
 ;הנכס

 2019 ביולי 1ליום  עד הקיימות הלוואותלמימון מחדש  השלמת אי .6
 ;באופן סביר בתנאים המקובלים על המלווה

 ;421a8 מסה הפחתתהכללת הנכס בתכנית  אי .7
  ;6%-לחוב נמוך מ NOI-כשיחס ה חלוקה ביצוע .8
ובכפוף  של החברהסדרת אגרות חוב רעון מיידי של יהעמדה לפ .9

 ימים; 45לתקופת ריפוי בת 
 ;אסורה העברה ביצוע .10
מהותיים  מסחריים שכירות הסכמי, שינוי או ביטול של התקשרות .11

 לווה.מאישור הללא עם הנכס  בקשר
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