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   שטר אמות

  [טרם חתם] 2019 מאיב___ שערך וחתם ביום 

  

  ב י ן

  

  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

  52-003193-1ח.צ.  

  6162002, הביין המשולש, תל אביב 132מרח' מחם בגין 

  ")החברה(" 

  ;מצד אחד

  ל ב י ן

  

  רזיק פז בו אמויות בע"מ

  51-368347-4ח.פ. 

  6770007, תל אביב 14מרח' יד חרוצים 

  03-6389222; פקס: 03-6389200טלפון: 

  ")האמן("

  

  

  ;מצד שי

  

 2019פרסמה החברה תשקיף להשלמה הושא תאריך __ במאי  2019___ במאי וביום   הואיל

חוב  אגרות, הודעה משלימהבאמצעות  ,שלפיו החברה עשויה להפיק, [טרם פורסם]

  ) שאין המירות למיות החברה;12 -ו 11(סדרות  ותחדש ותמסדר

 הפקה דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוי ליטהח ____________וביום   והואיל

, בין היתר, לבחית כדאיות , בכפוףכאמורחדשות  ותמסדרשל אגרות חוב  לציבור

ו על פיתשקיף להשלמה והודעה משלימה של  םלפרסומו ביצוע ההפקה לחברה,

[טרם  2007-בהתאם לתקות יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"ז

  ;הוחלט]

 ה(סדר מבקשת החברה להפיק אגרות חובאמור, כובהמשך להחלטת הדירקטוריון   והואיל

  ;) של החברה11

[טרם  ______על מתן דירוג  Standard & Poor's Maalotהודיעה  2019___ וביום   והואיל

להפקת , [טרם יתן] _________הודיעה מידרוג על מתן דירוג  2019___ וביום  יתן]
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  מליון ש"ח ערך קוב;_____ אגרות חוב חדשות של החברה, בהיקף כולל של עד 

והאמן הו חברה מוגבלת במיות שתאגדה בישראל כדין אשר מטרתה היה עיסוק   והואיל

  באמויות; 

פי החוק (כהגדרתו להלן) או כל דין אחר, להתקשרותו -והאמן מצהיר כי אין מיעה על  והואיל

לרבות ביחס לאי קיומם של יגודי עייים המועים  פי שטר אמות זה-עם החברה על

וכי הוא עוה על הדרישות ותאי הכשירות  את התקשרותו עם החברה כאמור

  פי שטר אמות זה;-הקבועים בחוק (כהגדרתו להלן), לשמש כאמן על

  ;1ולאמן אין כל עיין מהותי בחברה ולחברה אין כל עיין אישי באמן  והואיל

ו/או  פי כל דין-אין מיעה על כון למועד חתימת שטר אמות זה והחברה מצהירה כי  והואיל

ו/או לבצע  פי שטר אמות זה-, להתקשרות עם האמן עלהסכם ו/או התחייבות שהיא

  ;הפקה של אגרות החוב לפיו

אמן החוב, הוא ישמש כ אגרותוהחברה פתה בבקשה אל האמן, כי בכפוף להפקת   והואיל

והאמן הסכים לכך, הכול בכפוף ובהתאם לתאי  )11 הסדר( החוב אגרותלמחזיקי 

  ;להלן שטר אמות זה

   :לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

  

  

  

  

                                                 
. כמו כן, במקביל החברה של) 10 עד 6(סדרות  החוב אגרות למחזיקי כאמן מכהןהאמן למועד שטר אמות זה,    1

), בכוות החברה להתקשר עם האמן בשטר אמות 11ביחס לאגרות החוב (סדרה  -להתקשרותה עם האמן בשטר זה 

  .)11) אשר בכוותה להפיק בד בבד עם הפקת אגרות החוב (סדרה 12גם ביחס לאגרות החוב (סדרה 
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  מבוא, פרשות והגדרות .1

 המבוא לשטר אמות זה והספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי פרד הימו. .1.1

חלוקת שטר אמות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, עשו מטעמי וחות וכמראי  .1.2

 אין להשתמש בהם לשם פרשות.ומקום בלבד, 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין  .1.3

בשטר זה הוראה  קבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכול כשאין

 אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת.

 בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות למסמכים הלווים לו, יגברו הוראות שטר האמות. .1.4

על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות לתאים שמעבר לדף שבתוספת 

  .התאים שמעבר לדףהראשוה יגברו 

החוב  אגרותבכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או  .1.5

כון למועד שטר זה, לא קיימת סתירה בין הוראות  מאשרת כי החברה .יגברו הוראות שטר זה

   .שטר האמות לבין הוראות התשקיף

  , כפי שתהייה מעת לעת,רשות מוסמכתלהוראות טר אמות זה כפוף להוראות החוק וש .1.6

, וההחיות מכוחו הבורסהאשר אין יתות להתיה. כמו כן שטר אמות זה כפוף לתקון 

 .מעת לעת שתהייהכפי 

תהיה לביטוים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם  ובאגרות החוב בשטר אמות זה .1.7

  משתמעת כווה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:

 )"11וב (סדרה "אגרות הח

  "אגרות החוב" או

 רשומות על שם, שתאי) של החברה, 11אגרות החוב (סדרה 

, 11כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרת החוב של סדרה 

להלן), אשר תופקה  ם(כהגדרת הודעה המשלימהול לתשקיף

ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בערך קוב -מעת לעת על

כפי שיהיה מעת לעת בהתאם ובכפוף לשטר אמות זה, ואשר 

  לא פרעו במלואן או פקעו או התבטלו; 

  אביב בע"מ;-הבורסה ליירות ערך בתל  "בורסה"

פיה -שעל התשקיף פי על שתפורסם המשלימה ההודעה  " המשלימה ההודעה"

 לתקות בהתאם, )11 ה(סדר החוב אגרות לראשוה תוצעה

  ;2007-"זתשס), תשקיף וטיוטת משלימה(הודעה  ערך יירות

החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מ או כל חברה   "החברה לרישומים"

לרישומים אחרת שהחברה תתקשר עמה מעת לעת, ובלבד 
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רשומות על שם אותה  יההית )11 ה(סדרשכל אגרות החוב 

  חברה לרישומים;

אגף שוק ההון, ביטוח  -החוזר המאוחד של משרד האוצר   "החוזר המאוחד"

ם מוסדיים באגרות חוב הוראות לעיין השקעת גופי -וחיסכון 

  לא ממשלתיות, כפי שיהיה מעת לעת;

והתקות שהותקו מכוחו כפי  1968-חוק יירות ערך, תשכ"ח  "החוק"

  שיהיו מעת לעת;

החלטה שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב   "החלטה מיוחדת"

כוחם, מחזיקים -ידי באי-, בה כחו, בעצמם או על)11סדרה (

) מיתרת הערך הקוב של 50%לפחות חמישים אחוזים (של 

שבמחזור, או באסיפה דחית שכחו  )11סדרה ( אגרות החוב

כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים -ידי באי-בה, בעצמם או על

) מן היתרה האמורה, ואשר תקבלה (בין 20%אחוזים (

באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) ברוב של לפחות 

) מכל הקולות של המשתתפים 75%ישה אחוזים (שבעים וחמ

  בהצבעה, למעט המעים;

החלטה שתקבלה באסיפה כללית (רגילה או דחית, לפי   "החלטה רגילה"

, בה כח מיין )11סדרה (העיין) של מחזיקי אגרות החוב 

לחוק, לפי העיין,  14יב35 -ו 13יב35חוקי כקבוע בסעיפים 

  צבעה, למעט המעים; ברוב רגיל של המשתתפים בה

יכס בעליו ויכהן יהאמן הזכר בראש שטר זה ו/או כל מי  ש  "האמן"

  כאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

כהגדרתה בתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף   "חברה מדרגת"

, או כהגדרת המוח 'חברת 1969-מבה וצורה), תשכ"ט -

-להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"דדירוג'  בחוק 

ידי הגורם -, או כל חברה אשר אושרה כחברה מדרגת על2014

  המוסמך לתת אישור כאמור;

  ;1999-חוק החברות, תש"ט  "חוק החברות"

יום התשלום של תמורת הפקת אגרות החוב לחברה, כגד   "יום הסליקה"

 ההודעה המשלימה יפל הקצאת אגרות החוב ליצעים ע

  אגרות החוב לציבור; הוצעתבמסגרתו 
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  כל יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;  "יום מסחר"

  כל יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע עסקאות;  "יום עסקים"

"מחזיקי אגרות החוב" 

  ו/או "המחזיקים"

  כהגדרת המוח בחוק;

  לשטר זה; 26כאמור בסעיף  ,מרשם מחזיקי אגרות החוב  "מרשם"

  אביב בע"מ;-מסלקת הבורסה ליירות ערך בתל  "מסלקת הבורסה"

  סך הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור;  "קרן"

"שטר  או"שטר זה" 

  האמות

שטר אמות זה (על תיקויו, כפי שיהיו מעת לעת) לרבות 

התוספות והספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי 

  פרד הימו;

תשקיף ה" אותשקיף" ה"

  "להשלמה

, אשר פורסם 2019ושא תאריך __ במאי הלהשלמה, תשקיף 

ולרבות  [טרם פורסם] 2019במאי __ יום בהחברה  על ידי

   תיקויו, ככל שיתוקן מעת לעת.

 כללי .2

ידי החברה. -גרות החוב עליכס לתוקפו במועד הקצאת איהוראותיו, ישטר אמות זה, על כל  .2.1

גרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר אמות זה בטל מעיקרו, יבמקרה של ביטול הפקת א

פיו לא תיכס -מבלי שלמי מהצדדים לשטר תהא טעה כלשהי כגד האחר והאמות על

 לתוקף. 

ראות רשות מוסמכת ולכללי הבורסה, כפי שיהיו להוראות החוק, להושטר אמות זה כפוף  .2.2

 .ןשלא יתן להתות עליה ככל -ל ומעת לעת, והכ

 החוב אגרותהפקת  .3

), 11על פי שטר אמות זה, רשאית החברה להפיק, על פי שיקול דעתה, אגרות חוב (סדרה  .3.1

כל אחת, בתאים כמפורט בשטר האמות ובתעודת  קוברך ש"ח ע 1רשומות על שם, בות 

 אגרות החוב. 

למסחר בבורסה בסמוך לאחר  הירשמתעל פי שטר אמות זה  הופקתאגרות החוב אשר  .3.2

כי הרישום למסחר של אגרות החוב כפוף לאישור הבורסה ולהוראות תקון  ,הפקתן. יובהר

  .כפי שיהיו באותו מועד ,וההחיות לפיו הבורסה

 רחבת הסדרהה .3.3
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פי שיקול דעתה -החברה רשאית להפיק (בהפקה פרטית או לציבור) בכל עת ומעת לעת על

הבלעדי, ללא צורך בהסכמת מחזיקי אגרות החוב או האמן או במתן הודעה למי מהם על 

להלן, בהתאם להוראות כל דין, אגרות חוב  4.2כך, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 

שהופקו, בכל מחיר ובכל אופן ) 11(סדרה וספות, שתאיהן יהיו זהים לתאי אגרות החוב 

שייראה לה, וזאת בכפוף להגשת בקשה לרישום למסחר לבורסה וקבלת אישור לרישום 

  ל בלבד שיתקיימו התאים הבאים:וכאמור, והכהוספות למסחר של אגרות החוב 

מאותה שהופקו הרחבת סדרת אגרות החוב לא תוביל לירידה בדירוג אגרות החוב   )א(

ערב הרחבת הסדרה כאמור). היה ואגרות החוב  -סדרה, כפי שיהיה באותו מועד (קרי 

רכי סעיף זה הדירוג הקובע (הן לעיין ידי יותר מחברה מדרגת אחת, אזי לצ-תדורגה על

הדירוג ערב ההרחבה והן לעיין הדירוג שיתן בקשר עמה) יהיה הדירוג המוך. החברה 

תעביר לאמן את אישור החברה המדרגת לעיין זה עובר לביצוע ההרחבה (כאשר דיווח 

העברת ייחשב לצרכי סעיף זה כ ,דוח הדירוג שקיבלה החברה בקשר עם ההרחבה במג"א

  –האישור לאמן); וכן 

לפירעון מיידי כמפורט  )11סדרה (לא מתקיימת איזו מהעילות להעמדת אגרות החוב   )ב(

לשטר זה. החברה תעביר לאמן עובר לביצוע ההרחבה כאמור אישור בכתב  8.1בסעיף 

בחברה כי לא מתקיימת איזה הבכיר בתחום הכספים משרה הידי ושא -חתום במקור על

  לשטר זה. 8.1מהעילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 

סדרה  ,ממועד הפקתן יההית ,בהרחבת סדרה כאמור הופקתש) 11(סדרה אגרות החוב 

ושטר זה יחול גם לגבי במחזור באותה עת קיימות ייה השת )11(סדרה אחת עם אגרות החוב 

ידי החברה, ודין של אגרות החוב הוספות -וספות כאמור שתופקה עלהכל אגרות חוב 

פי העיין, כדין אגרות חוב שהופקו מאותה -ממועד הוצאתן יהיה, בשיויים המחויבים על

  סדרה. 

במחזור וזאת גם במקרה של האמן יכהן כאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת 

והסכמת האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. למען הסר  ,הרחבת סדרה

ספק, מחזיקי אגרות החוב הוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לריבית בגין 

  תקופות ריבית שהמועד הקובע לתשלומן, חל טרם מועד הפקתן. 

  פקות בערכן הקוב, ביכיון או בפרמיה.אגרות החוב עשויות להיות מו

בשל הגדלת הסדרה יהיה שוה  )11(סדרה היה ושיעור היכיון אשר ייקבע לאגרות חוב 

הקיימות במחזור באותה עת, תפה החברה, לפי  )11(סדרה משיעור היכיון של אגרות החוב 

י המס במקור מדמי הגדלת הסדרה, לרשות המסים על מת לקבל את אישורה כי לעיין יכו

היכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור יכיון אחיד לפי 

וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה, ככל שיהיו. במקרה של קבלת 

אישור כאמור, החברה תחשב לפי מועד הגדלת הסדרה את שיעור היכיון המשוקלל בגין כל 
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ות החוב מהסדרה האמורה, ותפרסם בדיווח מיידי לפי הגדלת הסדרה כאמור את שיעור אגר

היכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה ויוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור 

היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה 

י הפקת אגרות חוב כתוצאה מהגדלת הסדרה, על אי קבלת אישור תודיע בדיווח מיידי, לפ

 האותכאמור ועל כך ששיעור היכיון האחיד יהא שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין 

רעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור היכיון יסדרה. חברי הבורסה יכו מס במקור בעת פ

תכה החברה מס במקור בגין דמי יכיון בשיעור שידווח כאמור. לפיכך, ייתכו מקרים בהם 

הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק אגרות חוב מאותה סדרה טרם הגדלת הסדרה. 

רעון אגרות החוב, יבמקרה זה, ישום שהחזיק את אגרות החוב לפי הגדלת הסדרה ועד לפ

דמי היכיון, ככל יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שוכה מ

   שהיו זכאי להחזר כאמור על פי דין.

 הפקת יירות ערך וספים .3.4

פי -החברה רשאית להפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור) על

החוב או האמן או במתן הודעה  אגרות מחזיקישיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמת 

או ו/חוב מסוג שוה  אגרותלהלן,  4.2קשור כהגדרתו בסעיף  מחזיקלמי מהם על כך, לרבות ל

או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, עם או בלי זכויות ו/חוב  אגרותסדרות אחרות של 

 5.4(בכפוף להוראות סעיף  לוות לרכישת מיות של החברה, בתאי ריבית, הצמדה, בטוחות

 אגרות, פירעון ותאים אחרים ככל שהחברה תמצא לכון, בין שהם עדיפים על פי תאי להלן)

רעון המוטלת על י, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפ, שווים להם או חותים מהם)11(סדרה  החוב

  .החברה מכוח שטר זה

יה טחוות (וכל עוד אימגובה בב שאיהסדרת אגרות חוב וספת  הפקת - על אף האמור לעיל

לכסי  הוספת המחזיקים בסדרה זכויות, בפירוקש עשה בכפוף לכךית טחוות)ימגובה בב

במקרה של . (בפירוק כאמור) אגרות החוב אלה של מחזיקילא תהייה עדיפות על  החברה

תמסור  הפקת אגרות חוב מסדרות אחרות אשר אין מובטחות בבטוחות כאמור, החברה

לפיו אגרות החוב שתופקה אין  אישור ,ולבקשת האמן ההפקהעובר למועד לאמן, 

כמו כן, במקרה שבו תפיק החברה [; בפירוק החברה) 11(סדרה עדיפות על אגרות החוב 

מכל סוג (בשעבודים או /אשר תהייה מגובות בבטוחות ו )מסדרה אחרת(אחרות  גרות חוביא

), 11 הסדר(גרות החוב יבפירוק על פי אעדיפות תהייה גרות החוב האחרות יא), אזי שהוא

ען הסר מל .רק ביחס לאותם בטוחות ו/או שעבודים שכללו באיגרות החוב האחרות כאמור

גרות חוב וספות ילמוע מהחברה להפיק אכדי זה  3.4 כי אין באמור בסעיף ,ובהרספק י

שיקול פי בשעבודים מכל סוג שהוא לאו /מכל סוג שהוא אשר תהייה מגובות בבטוחות ו

  ].דעתה הבלעדי של החברה

  על הפקה כאמור ככל שתחול עליה חובה חוקית לעשות כן.  החברה תודיע בדיווח מיידי
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 קשורמחזיק ידי -ידי החברה ו/או על-חוב על אגרותרכישת  .4

בין בבורסה ובין  החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בכל עת ומעת לעת,בכפוף לכל דין,  .4.1

(וממוכרים  להשייראו  ובתאים במחיר), 11(סדרה חוב  אגרותלרבות  ,חוב אגרות מחוץ לה,

, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של לפי שיקול דעתה וללא חובת פייה לכלל המחזיקים)

ידי החברה -חוב שתירכשה על אגרותידי אחרים זולת החברה. -החוב שתוחזקה על אגרות

תתבטלה עם רכישתן ותימחקה מן המסחר בבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להפיקן 

דיווח  החברה ידי החברה כאמור, תמסור על כך-חוב על אגרותבמקרה של רכישת מחדש. 

פי דין), ויראו בפרסום דיווח כאמור כמתן הודעה מספקת לאמן -(ככל שהדבר דרש על מיידי

ידי החברה במהלך המסחר -החוב תירכשה כאמור על אגרות. במקרה שלאיגרות החוב

למען הסר  .איגרות החוב בקשה למשיכת תעודותבבורסה, החברה תפה למסלקת הבורסה ב

 כי אין באמור כדי לפגוע בזכויות החברה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם.   ,ספק יובהר

בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או מי מטעמו ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח,  .4.2

כל חברה בת זוגו של כל אחד מאלה) הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן 

תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין ו/או ו/או  תאגיד בשליטתה ,החברהשל 

 :להלןכל אחד מאלה ייקרא לעיל) ( 4.1לגביה יחול האמור בסעיף ש ,בעקיפין) (למעט החברה

ידי -") יהיו רשאים לרכוש בכל עת ומעת לעת, לרבות במסגרת הפקה עלמחזיק קשור"

(בכפוף לכל  )11(סדרה אגרות חוב לרבות  ,חוב אגרותהחברה ו/או למכור בכל עת ומעת לעת, 

ידי חברה בת של החברה ו/או תאגיד -במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור על. דין)

אשר אגרות החוב  ., ככל שהדבר דרש לפי דיןבשליטתה, תמסור החברה על כך דיווח מיידי

ידי מחזיק קשור תיחשבה ככס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקה -תוחזקה כאמור על

החוב  אגרותלי הבורסה ותהייה יתות להעברה כיתר מהמסחר בבורסה, אלא בכפוף לכל

בכפוף להוראות שטר האמות ואגרת החוב). ככל שייוודע לחברה דבר רכישה (של החברה 

כאמור תודיע החברה בדיווח מיידי על רכישה כאמור, ובלבד שתחול עליה חובה חוקית 

המיין החוקי ומיין ב, עריכת אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החולעשות כן. לעיין 

מחזיק קשור ידווח  , יחול האמור בתוספת השייה לשטר זה.אלו המצביעים באסיפות

פי דין לעשות כן, על רכישת אגרות חוב והחברה תמסור לאמן, -לחברה, ככל שהיו מחויב על

 , את רשימת המחזיקים הקשורים ואת הכמויותוככל שהתוים מצויים בידיה פי דרישתו-על

פי הדיווחים שהתקבלו כאמור -ם בתאריך שיבקש האמן וזאת עליהיד-המוחזקות על

 .(ככל שהתקבלו)קשורים  ממחזיקים

או את מחזיקי ו/ ו/או מחזיק קשור זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה 4אין באמור בסעיף  .4.3

 החוב שבידיהם. אגרותחוב או למכור את  אגרותלרכוש  ,החוב אגרות

 התחייבויות החברה .5
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 יתר כל ומילוי החוב אגרות תאי פי על החוב של והמדויק הסופי, המלא הסילוק למועד עד

 :כדלקמן החברה מתחייבת, החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבויות

, הריבית (לרבות ריבית פיגורים כהגדרתה את כל סכומי הקרן, במועדים הקבועים לכך, לשלם .5.1

ולמלא אחר כל  ,לתאים הרשומים מעבר לדף של איגרת החוב, אם וככל שתחול) 6.4בסעיף 

פי שטר זה. בכל -החוב ועל אגרותפי תאי -יתר התאים וההתחייבויות המוטלות עליה על

מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה 

  מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא כל תוספת תשלום, ריבית או הצמדה.

למסחר  הירשמתתשקיף והוראות שטר זה, הלציבור על פי  הופקתת החוב אשר אגרו .5.2

 בבורסה.

ה יאין בהוראות שטר זה כדי להטיל מגבלות כלשהן על החברה בקשר עם ביצוע חלוקה על יד .5.3

עשה) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יעשה (ככל שתיאו רכישה עצמית של מיותיה, והן ת

הוטלו על א לכון. מובהר, כי כון למועד חתימת שטר זה, לא של החברה ומכל סיבה שתמצ

(כהגדרת המוח ביחס לחלוקת דיבידד ו/או כל חלוקה אחרת  חיצויותמגבלות החברה 

 ו/או רכישה עצמית של מיות החברה."חלוקה" בחוק החברות) 

   )negative pledge( שעבודים יצירת-לאיהתחייבות  .5.4

עוד אגרות החוב לא פרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא  כלהחברה מתחייבת, כי  .5.4.1

תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם על כסיה, להבטחת כל חוב 

או התחייבות כלשהי, אלא אם תפה אל האמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע 

י אגרות החוב, בהחלטה מיוחדת, תתקבל מראש הסכמת מחזיק) א( -ו לו אודותיו, 

) החברה ב( -המתירה לחברה ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי; או, לחלופין 

תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב בעת אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד 

השלישי, שעבוד מאותו סוג, על אותו כס ובדרגה שווה, להבטחת מלוא החוב כלפי 

זה יהיה בתוקף כל עוד אגרות החוב לא פרעו במלואן. החברה המחזיקים, וכי שעבוד 

לפיו השעבוד שהחברה מתכוות ליצור שתמסור לידי האמן אישור עורך דין מקורי 

התחייבות החברה כמפורט (לטובת מחזיקי אגרות החוב מקיים את התאי האמור 

 . )"יצירת שעבודים-ההתחייבות לאי" :בפסקה זו לעיל תכוה

יצירת שעבודים לא -, מובהר, כי ההתחייבות לאילעיל 5.4.1בסעיף  האמורעל אף  .5.4.2

  הבאים: תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים

הכסים שיירכשו על ידי החברה בעתיד ("יצירת שעבוד קבוע על כסים   .א

"), אם ההתחייבויות אשר להבטחתן יתו שעבודים אלה וצרו לשם האמורים

רכישת הכסים האמורים ו/או להבטחת הלוואות או אשראי שתקבל על ידה 

 לשם פירעון הלוואות או אשראי שתקבל לשם רכישת הכסים האמורים.
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ם מכסי החברה אשר יורחבו, להבטחת יצירת שעבוד קבוע של אותם חלקי  .ב

 הלוואות או אשראי שתקבל לצורך הרחבת אותם כסים.

רכשו) כשהיו משועבדים עוד טרם ישעבוד על כסים או זכויות שרכשו (או י  .ג

 רכישתם.

", בטוחות היתות במסגרת עסקאות בכסים nettingזכויות קיזוז, עיכבון "  .ד

ות לבקים או למוסדות פיסיים במהלך פיסים (גזרות וכיוצ"ב), המועק

במסגרת חוק  ותרהעסקים הרגיל מולם, וכן העברות לתיחום חשיפה המוסד

 .2006-הסכמים בכסים פיסים, התשס"ו

 (דוגמת פיקדון בסכום סמלי להבטחת אגרות חוב). שעבוד סמלי  .ה

 שעבוד או עכבון שוצר מכוח הדין.  .ו

החברה ומלוא התמורה בגים שולמה עובר שעבוד על כסים אשר מכרו על ידי   .ז

 הושלם. טרם למועד השעבוד, אולם רישום שיוי הבעלות בהם על שם הרוכש

, תצהיר החברה על הלןל 17.8במסגרת הדיווח השתי שיועבר לאמן כאמור בסעיף  .5.4.3

טיים (ככל שיהיה בכך צורך), וועמידתה בהתחייבותה זו, תוך פירוט הסברים רל

ותצרף לו פלט שעבודים עדכי של החברה. האמן יסתמך על אישור החברה ולא 

כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד  יידרש לבצע בדיקה וספת.

, ומדובר בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתהל לעיל 5.4.1בסעיף כאמור 

ב השעבוד כרשום כדין רק לאחר שהחברה ייחש אצל רשם החברות לצורך שכלולו,

  המציאה לאמן את כל  המסמכים הבאים:

מסמך  - ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף לשעבוד  .א

ידי -לפיו רשם השעבוד לטובת האמן, כשהוא ושא חתימה מקורית עלש

מקורית ממשרד רשם  "הוגש לבדיקה"/החברה ומוחתם בחותמת "תקבל"

יום ממועד החתימה על מסמך  21 -החברות, וושא תאריך שאיו מאוחר מ

 ;השעבוד

 - ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף לשעבוד  .ב

), כשהיא חתומה בחותמת 10הודעת פרטי משכתאות ושעבודים (טופס 

רות, הושאת תאריך במקורית ממשרד רשם הח "הוגש לבדיקה" /"תקבל"

 ;יום ממועד יצירת ההודעה 21 -שאיו מאוחר מ

 תעודת רישום שעבוד מקורית מרשם החברות;  .ג

 רשם השעבוד האמור;לפיו שפלט שעבודים מרשם החברות   .ד

תצהיר ושא משרה בכירה בחברה כי אין השעבוד סותר או עומד ביגוד   .ה

לישיים, והכול בוסח שיהא מקובל על האמן להתחייבויות החברה לצדדים ש

 על פי שיקול דעתו הסביר;
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בין היתר, בקשר למהות  חוות דעת משפטית של עורך דין מטעם החברה,  .ו

הזכויות של הגורם המשעבד בכס המשועבד, אופן רישום השעבוד, תוקפו, 

פי ל מימוש ואכיפה כגד הגורם המשעבד ע-דרגת שייתו, חוקיותו והיותו בר

 הדין החל בישראל, בוסח שיהיה מקובל על האמן לפי שיקול דעתו הסביר.

 לעיל 5.4.1בסעיף כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד כאמור  .5.4.4

לעיל  5.4.2אחר מהמפורט בסעיף  רישום במרשם פי דין-הטעון עלד ומדובר בשעבו

 כדין רק לאחר שהחברה המציאה לאמן:חשב השעבוד כרשום ילצורך שכלולו, י

 כל מסמך הדרש לצורך יצירת ורישום השעבוד בהתאם לדין;   .א

 (ו) לעיל.  -(ה) ו5.4.2את המסמכים המויים בסעיפים   .ב

 8.1.11להסרת ספק מובהר, כי על הפרה יסודית של סעיף זה יחולו הוראות סעיף  .5.4.5

 לעיין הזכות להעמדה לפירעון מיידי.

 דירוג אגרות החוב  .5.5

במעקב דירוג על  יההית החברה מתחייבת לפעול לכך שככל שהדבר בשליטתה, אגרות החוב

(ומבלי לגרוע ) 11סדרה (ידי חברה מדרגת אחת לפחות, כל עוד קיימות במחזור אגרות חוב 

מכלליות האמור, במסגרת זו בין היתר, החברה מתחייבת לשלם את כל התשלומים ולמסור 

  את הדיווחים הדרשים לחברה מדרגת, בהתאם להוראות ההסכם עמה). 

") או כל פעולה דומה watch listת אגרות החוב לרשימת מעקב ("לעיין זה מובהר, כי העבר

  לא ייחשבו כהפסקת דירוג. ,אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת

שבו אגרות החוב תהייה מדורגות בידי במקרה מבלי לגרוע מהתחייבות החברה כאמור לעיל, 

תחליף את החברה המדרגת  תפסיק את עבודתה ו/או חברה מדרגת אחת בלבד, והחברה

, תפרסם החברה דיווח מיידי המפרט את הסיבות להחלפת אחרת(יחידה) בחברה מדרגת 

וכל זאת לא יאוחר מיום , , לפי העייןעבודת החברה המדרגתהפסקת לאו  החברה המדרגת

, לפי החברה המדרגתממועד הפסקת עבודתה של  אומסחר אחד ממועד ההחלפה כאמור 

, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת, . מובהרהעיין

לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לכון. היה ואגרות החוב תפסקה להיות מדורגות 

לא תהייה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת), תעביר החברה לאמן אישור בכתב  -(דהייו 

  אודות הסיבות להפסקת הדירוג.

לעיין  8.1.11הוראות סעיף  החולת ,כי על הפרה יסודית של סעיף זהת ספק מובהר, להסר

 פירעון מיידי.הזכות להעמדה ל

 התחייבויות וספות .5.6

, תתחייב )11(סדרה  בו, בעת כלשהי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החובשבמקרה 

הגורם פיסיות ("החברה כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה 
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"), תפרסם החברה דיווח מיידי על כך ותתחייב כלפי התחייבות לאמות מידה" -" והמלווה

בהתחייבות זהה לאמות מידה, אשר תעמוד בתוקפה כל עוד ) 11סדרה (מחזיקי אגרות החוב 

למעט אם מחזיקי אגרות החוב יאשרו  -במחזור, וזאת  )11סדרה (קיימות אגרות חוב 

החלטה מיוחדת, כי החברה איה דרשת כלפיהם בהתחייבות לאמות מידה זהה. באסיפה, ב

יצרה החברה התחייבות לאמות מידה זהה לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה 

ממועד פרסום הדוחות הכספיים הרבעויים/השתיים,  ימים 14, בתוך לעיל, תעביר לאמן

ושא המשרה הבכיר בתחום מכ"ל החברה או  החברה בחתימת אישור מאת לפי העיין,

באמות המידה  עמידתה-או אי הכספים בחברה, בצירוף תחשיבים רלווטיים, בדבר עמידתה

  כאמור. 

למרות האמור לעיל, החברה לא תהיה מחויבת לפרסם דיווח מיידי כאמור לעיל, או להתחייב 

בו תקופת הקרן שה כלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבות לאמות מידה זהה, במקר

הממוצעת של האשראי אשר הועמד לחברה על ידי הגורם המלווה במועד ההתחייבות לאמות 

מידה כלפי הגורם המלווה, תהיה גדולה בשלוש שים או יותר מתקופת הקרן הממוצעת של 

כון לאותו מועד. במסגרת הדיווח השתי שיועבר לאמן כאמור ) 11סדרה (אגרות החוב 

  , תצהיר החברה על עמידתה בהוראות סעיף זה, בצירוף הסברים רלווטים. הלןל 17.8בסעיף 

לעיין  8.1.11סעיף של סעיף זה יחולו הוראות להסרת ספק מובהר, כי על הפרה יסודית 

  הזכות להעמדה לפירעון מיידי.

 ביטחוות .6

החוב לא יהיו מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או  אגרותבמועד הפקתן לראשוה,  .6.1

  בכל אופן אחר. 

, ולא יבחן ובפועל האמן לא בחןלמען הסר ספק מובהר, כי על האמן לא חלה חובה לבחון,  .6.2

החוב. האמן לא תבקש  אגרותאת הצורך בהעמדת ביטחוות להבטחת התשלומים למחזיקי 

) כלכלית, Due Diligenceבדיקת אותות ( ולא יערוך לערוך, והאמן בפועל לא ערך

חשבואית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר אמות זה, ובהסכמת 

החוב, האמן איו מחווה דעתו, באופן מפורש או  אגרותאמן לשמש כאמן למחזיקי ה

החוב. אין  אגרותמשתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי 

פי כל דין ו/או שטר האמות לרבות אין בה כדי לגרוע -באמור כדי לגרוע מחובות האמן על

פי כל דין) לבחון השפעתם של שיויים -ובה כזו חלה על האמן עלמחובתו של האמן (ככל שח

בחברה מתאריך ההפקה ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה 

 החוב. אגרותלעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי 

החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, לשעבד, להחכיר, לעיל,  5.4בכפוף לאמור בסעיף  .6.3

להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה או כל חלק ממו, ללא צורך בהסכמה 

להודיע לאמן על העברה . החברה איה מחויבת החוב אגרותכלשהי של האמן ו/או ממחזיקי 
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אלא אם מדובר במכירה או העברה של כסי החברה מכסיה או מכירה של כס כלשהו 

 .להלן 8.1כמשמעם בסעיף 

 דרגת עדיפות .7

החוב מאותה  אגרותהחוב מסדרה כלשהי אשר יכול ותוצעה, תעמודה בדרגה שווה ל אגרותכל 

סדרה ביחס לסכומים המגיעים בגין, פרי פסו, בין לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת 

  ל פי האחרת.ע

 ו/או למימוש בטוחות זכות להעמדה לפירעון מיידי .8

להלן,  8.2הוראות סעיף  החולת ,בקרות אחד או יותר מן המקרים המויים בסעיף זה להלן .8.1

 לפי העיין:

חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההפקה, וקיים חשש אם  .8.1.1

ל כאמור בסעיף ו, הכממשי שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן

   .) לחוק1(א)(1ט35

ממה שהגיע כל שהוא  אחר סכום ההחברה לא פרע במועדן, אואגרות החוב לא פרעו  .8.1.2

, או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שיתה )11סדרה (החוב  אגרותבקשר ל

לאחר שהגיע מועד  ) ימים14עשר (-ארבעהבתוך  -לטובת המחזיקים, והכל 

 .הפירעון/המועד לביצוע ההתחייבות, לפי העיין

ידי בית -על ו/או ימוה לה מפרק קבוע י ביחס לחברהאם ייתן צו פירוק קבוע וסופ .8.1.3

 המשפט.

ידי בית המשפט או תתקבל -על ו/או ימוה לחברה מפרק זמי אם ייתן צו פירוק זמי .8.1.4

ובלבד שהחברה מיזוג  החלטה בת תוקף לפירוק החברה (למעט פירוק למטרות

 החוב איגרותה כלפי מחזיקי החבר הקולטת טלה על עצמה את מלוא התחייבויות

יום ממועד  45) וצו או החלטה כאמור לא בוטלו בתוך להלן 8.1.10כאמור בסעיף 

על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי  מתן הצו או קבלת ההחלטה.

  .או בהסכמתה לצו או החלטה כאמור שיתו לבקשת החברהביחס 

 45, והעיקול לא יוסר תוך (כהגדרת מוח זה להלן) אם יוטל עיקול על כסי החברה .8.1.5

על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהיא ביחס  .ימים מיום הטלתו

 ווים כאמור שהוגשו או יתו, לפי העיין, על ידי החברה או בהסכמתה.לבקשות או צ

, (כהגדרת מוח זה להלן) אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כגד כסי החברה .8.1.6

על אף האמור, לא תיתן לחברה  .ימים מיום ביצועה 45והפעולה לא תבוטל תוך 
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או יתו, לפי העיין,  תקופת ריפוי כלשהיא ביחס לבקשות או צווים כאמור שהוגשו

 על ידי החברה או בהסכמתה.

אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או למיוי כוס כסים (זמי או קבוע) לחברה ו/או  .8.1.7

 -לכסי החברה (כהגדרת מוח זה להלן), או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמי 

 ימים 45 ימים (במקרה של בקשות כאמור) או 60 אשר לא דחו או בוטלו בתוך

אם יתן צו  -ם, לפי העיין; או תממועד הגשתם או תי (במקרה של צווים כאמור)

על אף  .החברה (כהגדרת מוח זה להלן) לכסי לחברה ו/אולמיוי כוס כסים קבוע 

מור לבקשות או צווים כאהאמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהיא ביחס 

 .בהסכמתהאו  החברה על ידי שהוגשו או יתו, לפי העיין,

אם החברה תפסיק או תודיע על כוותה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל או  .8.1.8

  שתודיע על כוותה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת.

 ייתן צו כאמור או אם  צו הקפאת הליכים או אםל החברה תגיש בקשה אם(א)  .8.1.9

 לווהכ( לחוק החברות 350לפי סעיף  ההסדר עם ושילפשרה או בקשה  תגיש החברה

 למעט אם מדובר בהסדר למיזוג עם חברה אחרת העוה על התאים המויים בסעיף -

, בהסדר לשיוי מבה או הליך דומה אחר או בהסדר בין החברה לבעלי להלן 8.1.10

אגרות  לפרוע את ה של החברהעל יכולתלרעה שאין בהם להשפיע מיותיה או ושיה 

על רקע  ,כאמור ), או אם החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדרהחוב

; או (ב) אם תוגש בקשה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן של החברה עדר יכולתהיה

לחוק החברות כגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או  350לפי סעיף 

 ימים ממועד הגשתה.   45בוטלה בתוך 

מיזוג עם , למעט חיסול במסגרת אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא .8.1.10

חברה אחרת ובלבד שהחברה הקולטת טלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה כלפי 

והחברה הקולטת הצהירה כלפי  מחזיקי אגרות החוב ו/או שיוי במבה החברה

ימי עסקים לפי השלמת המיזוג, כי לא  10מחזיקי אגרות החוב, בדיווח מיידי, עד 

ב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את קיים חשש סביר שעק

מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים על פי אגרת החוב ושטר זה במלואן ובמועדן, 

 והאמן לא יידרש לבדוק את כוות האמור באישור זה.

, שטר האמותאו /ו )11סדרה (החוב  אגרותבמקרה של הפרה יסודית של תאי  .8.1.11

ודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקה את ההפרה והכול אם תן האמן ה

 ימים ממועד ההודעה. )14ארבעה עשר (תוך 

אם צד שלישי שהיו מלווה של החברה העמיד לפירעון מיידי חובות של החברה כלפיו  .8.1.12

זה לא יחול באם הסך הכולל  8.1.12). האמור בסעיף defaultכתוצאה מאירוע הפרה (
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המצטבר של החובות אשר לגביהם וצרה והופעלה זכות ההעמדה לפירעון מיידי 

על אף האמור,  ש"ח. )150,000,000מאה וחמישים מיליון (כאמור, מוך או שווה ל

של סדרת אגרות חוב סחירה אחרת של החברה,  במקרה של העמדה לפירעון מיידי

 הסכום שהועמד לפירעון מיידי. בקשר עםתחול עילה זו ללא מגבלה 

תחום הפעילות המרכזי של קבוצת בזק יחדל מלהיות תחום התקשורת. לעיין  אם .8.1.13

 ., כמכלולידיה-החברה והחברות המוחזקות על -" משמעה קבוצת בזק"זה, 

ידי הבורסה בהתאם -בבורסה הושעה על )11סדרה (אם המסחר באגרות החוב  .8.1.14

-החלק הרביעי לתקון הבורסה, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי להוראות

ימים ממועד ההשעיה  60הבורסה, וחלפו לתקון בהירות כאמור בחלק הרביעי 

 במהלכם העילה להשעיית המסחר לא רופאה או הוסרה.

ימים  30פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך החברה לא  .8.1.15

 מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.

  אגרות החוב מחקו מהמסחר בבורסה. .8.1.16

יצירת שעבודים -במקרה של הפרה יסודית של התחייבות החברה בקשר עם אי .8.1.17

)negative pledge ה את  5.4) כמפורט בסעיףלעיל, והכול אם החברה לא תיק

 .מיום שודע לה על כך ) ימים14ההפרה תוך ארבעה עשר (

, ימים רצופים 60להיות מדורגות לפרק זמן העולה על  הפסקתאם אגרות החוב  .8.1.18

למעט במקרה שהפסקת הדירוג היה כתוצאה מסיבות או סיבות שאין בשליטת 

החברה. יובהר, למען הסר ספק, שכל עוד אגרות החוב תהייה מדורגות בידי חברה 

 פי סעיף זה.-מדרגת אחת, לא תתגבש עילה להעמדה לפירעון מיידי על

לעיל, והכול אם  5.6במקרה של הפרה יסודית של התחייבות החברה כמפורט בסעיף  .8.1.19

 .מיום שודע לה על כך ) ימים14החברה לא תיקה את ההפרה תוך ארבעה עשר (

אם החברה תבצע מכירה של כסי החברה (כהגדרת מוח זה להלן) באופן שבו תחום  .8.1.20

התקשורת יחדל מלהיות תחום הפעילות המרכזי של קבוצת בזק (כהגדרת מוח זה 

 לעיל). 8.1.13בסעיף 

אם חל שיוי בשליטה בחברה באופן שבעלי השליטה הוכחיים בחברה חדלו מלהיות  .8.1.21

"), והכל אלא אם העברבעלי השליטה בחברה והעבירו את השליטה בחברה לצד ג' ("

הוכחיים ) העבר מחזיק בשליטה ביחד עם בעלי השליטה 1התקיים אחד מהבאים: (

חברה מיות הבבחברה ובתאי ששיעור החזקתם של בעלי השליטה הוכחיים  בחברה

מסך מיות החברה המוחזקות בידי בעלי השליטה המחזיקים  50.01% -לא פחת מ

לצו או /) לעבר הועק אישור לשליטה בחברה בהתאם לחוק התקשורת ו2( -; או יחד
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החוב אישרה בהחלטה רגילה את השיוי  ) אסיפת מחזיקי אגרות3( -התקשורת; או 

עיפים מהסיבות המויות בס אחתכי בהתקיים  ,בשליטה. להסרת ספק מובהר

) לעיל, לא יהווה השיוי בשליטה עילה להעמדה לפרעון מיידי על פי 3) עד (1( טיםק

  -זה  8.1.20סעיף זה. בסעיף 

בעל/י השליטה בחברה במועד הפקת אגרות  -" בעלי השליטה הוכחיים בחברה"

  ;חברות בשליטתם קרוביהם ו/אוו/או החוב, 

  ;1982-חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -" חוק התקשורת"

התקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוי שותת "בזק", צו  -" צו התקשורת"

  ;1997-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התש"ז

 כמשמעה בחוק התקשורת. -" שליטה"

אם החברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב בהפרה של התחייבויותיה המפורטות  .8.1.22

 לשטר זה לעיל. 3.3בסעיף 

) 2למשך תקופה של שי ( ,רשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברהיאם ת .8.1.23

 רבעוים רצופים.

 ששוויו או כסים שבבעלות החברהכס או " משמעם: כסי החברה"זה לעיל,  8.1בסעיף 

פי דוחותיה -מסך כסי החברה המאוחדים, על 50%עולה על  , לפי העיין,המצרפיששווים 

  . לפי אותו מועד הכספיים המאוחדים האחרוים שפורסמו

האמן חייב לזמן אסיפת לעיל, יהיה  8.1ף סעיסעיפי המשה של בקרות איזה מהאירועים שב .8.2

  . החוב אגרותמחזיקי 

עשרים ואחד לעיל, יהיה בחלוף  8.2 מועד כיוס האסיפה, אשר תזומן בהתאם להוראות סעיף .8.3

להלן), ועל סדר  8.6סעיף ב בסיבות האמורות, ימים ממועד זימוה (או מועד קצר יותר )21(

 אגרותיומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

, בשל קרות איזה )הועמדתו/או החלטה בדבר מימוש בטוחות (ככל ש )11סדרה (החוב 

לעיל. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי  8.1מהאירועים המפורטים בסעיף 

ה והחברה תגרום לביטולו ו/או ובמועד הראשון האפשרי הסביר. בהודעת הזימון יצוין, כי הי

ועד למועד כיוס  )שבגיו זומה האסיפה(לעיל  8.1 להפסקתו של האירוע המפורט בסעיף

  החוב כאמור לעיל. אגרות, אזי יבוטל זימון אסיפת מחזיקי האסיפה

במקרה שבו עד למועד כיוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה להלן,  8.6בכפוף לאמור בסעיף  .8.4

החוב התקבלה  אגרותלעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי  8.1המפורטים בסעיף מהאירועים 

, האמן יהיה חייב, תוך חוקל (ד)1ט35בסעיף  ברוב ובמיין החוקי הקבועים לכך כהחלטה



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

19

 )11סדרה (וב הח אגרותזמן סביר, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של 

 )15( עשר-חמישה של, ובלבד שתן לחברה התראה בכתב (ככל שיועמדו) ו/או לממש בטוחות

על כוותו לעשות כן והאירוע שבגיו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך תקופה ימים 

קיים חשש סביר כי אם  ה כאמור,איו חייב למסור לחברה התראאמן ה על אף האמור,. זו

באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות מסירת ההודעה תפגע 

 (ככל ויתו). 

ידי האמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה -שלח עלישי ,העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור .8.5

יל באסיפת וכן הודעה על קבלת החלטה כאמור לע או פרסום זימון האסיפה במערכת המג"א

התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו של האמן  יהוו ,)11סדרה (מחזיקי אגרות החוב 

   לפעול כאמור.

תקופה  ,לעיל 8.4 -ו 8.3או בהתאם לסעיפים  8.1קבעה באיזה מסעיפי המשה של סעיף  .8.6

סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממה שמטת העילה 

או המחזיקים להעמיד את ו/להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות, רשאים האמן 

זה, רק אם חלפה התקופה שקבעה כאמור  8אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

כדי  ןאם סבר שיש בה האמורותהתקופות והעילה לא שמטה; ואולם האמן רשאי לקצר את 

בדוח קיצור מועדים כאמור, ימק האמן במקרה של לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים. 

 בהודעה לחברה את הסיבות לקיצור. או  בדבר זימון האסיפה

זה כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות,  8כי חובות האמן לפי סעיף  ,מובהר בזאת .8.7

המקרים, הסיבות והאירועים המפורטים בו מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח 

. אין בכך בכדי לפגוע בחובות להלן 17הודעה בכתב של החברה שתישלח אליו על פי סעיף 

 .ובזכויות האמן על פי כל דין

 כשלעצמה לא תהווה ,מכל סיבה שהיא )11סדרה (החוב  אגרותהורדת דירוג כי  ,יובהרכן  .8.8

, מבלי לגרוע מעילות ההעמדה לפרעון מיידי המצויות בסעיף עילה להעמדה לפירעון מיידי

 .לעיל 8.1

 תביעות והליכים בידי האמן .9

קוט, בכפוף ל רשאי האמןיהיה בוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית,  .9.1

בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי  ,ימים מראש 7הודעה בכתב לחברה של ל

למרות החוב.  אגרותשימצא לכון ובכפוף להוראות כל דין לשם הגה על זכויות מחזיקי 

האמור לעיל, לאמן זכות לקיצור תקופת ההודעה המוקדמת אם האמן בדיעה כי כל דחייה 

 בקיטת הליכים כאמור מסכת את זכויות מחזיקי אגרות החוב.

ין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של האמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או א .9.2

 אגרותוהכול להגת מחזיקי  ,לא הועמדו לפירעון מיידי )11סדרה (החוב  אגרותאחרים גם אם 
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 ו/או לצורך מתן כל צו באשר לעייי האמות ובכפוף להוראות כל דין. )11סדרה (החוב 

 9.2 ולא מכוח סעיף לעיל 8לסעיף  בהתאםכי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק  ,מובהר

 . זה

האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה לחברה, לפות לבית  .9.3

  משטר זה.  המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בכל עיין הקשור לאמות ו/או הובע

רגילה ידי החלטה -אם יידרש לעשות כן על ,לעיל 9.1האמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  .9.4

, אלא אם כן ראה כי בסיבות )11סדרה (החוב  אגרותשתקבלה באסיפה הכללית של מחזיקי 

העיין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת 

למרות האמור לעיל, החלטה בוגע לפירוק החברה  הוראות בדון במועד הסביר הראשון.

 תתקבל באסיפת מחזיקים כהחלטה מיוחדת.

חוב, בכדי  אגרותל, לכס אסיפת מחזיקי האמן רשאי בטרם יקוט בהליכים כאמור לעי .9.5

פי -אילו הליכים לקוט למימוש זכויותיהם עלרגילה ידי המחזיקים בהחלטה -שיוחלט על

לצורך  )11סדרה (החוב  אגרותשטר זה. כן יהיה האמן רשאי לשוב ולכס אסיפות מחזיקי 

מקרים כאמור קבלת הוראות בכל הוגע ליהול ההליכים כאמור. פעולת האמן תתבצע ב

ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר (ובכפוף להוראות התוספת השייה לשטר זה 

למרות האמור לעיל, האמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק בעיין כיוס אסיפות מחזיקים). 

האמן איו רשאי לעכב  למען הסר ספק יובהר,לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה מיוחדת. 

עליהם החליטה אסיפת ש (ככל שיועמדו) ו/או מימוש בטוחותהליכים להעמדה לפירעון מיידי 

האירוע שבגיו התקבלה ההחלטה  למעט אםלעיל,  8פי סעיף -החוב על אגרותמחזיקי 

   .בוטל או הוסרו/או לממש בטוחות (ככל שיועמדו) להעמיד לפירעון מיידי 

בכפוף להוראות שטר אמות זה, רשאי האמן אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפה כללית של  .9.6

על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה. למען  ,החוב אגרותמחזיקי 

הסר ספק יובהר, כי האמן לא יהיה רשאי לעכב את כיוס האסיפה במקרה שבו השיהוי עשוי 

 .)11סדרה (החוב  אגרותמחזיקי  לפגוע בזכויות

כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי תאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים  .9.7

כאמור בסעיף זה, יהיה האמן  )11סדרה (החוב  אגרותאו הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי 

מאסיפת  עד שיקבל הוראותאו לעכב את ביצועה רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור 

המחזיקים ו/או הוראות בית המשפט אליו פה האמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות 

, ובלבד שכיוס האסיפה או הפיה לבית במקרה שבו סבר הוא שיש צורך בהוראות כאמור

. למען הסר ספק יובהר, כי האמן איו רשאי לעכב הליכים להעמדה ללא שיהוימשפט ייעשו 

לעיל, אם השיהוי  8פי סעיף -החוב על אגרותליהם החליטה אסיפת מחזיקי עשלפירעון מיידי 

 עלול לפגוע בזכויות המחזיקים.
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לעיל, יפעל האמן לכיוס האסיפה ללא שיהוי (ובכפוף  9.7 -ו 9.5במקרים כאמור בסעיפים  .9.8

מע מלפעול ילהוראות התוספת השייה לשטר זה בעיין כיוס אסיפות מחזיקים), ולא י

החוב) אם ההימעות עשויה לסכן  אגרותה על זכויות מחזיקי (לרבות פעולות הדרושות להג

 החוב. אגרותאת זכויות מחזיקי מהותי באופן 

  סדר קדימויות בשיה; חלוקת התקבולים .10

ידי האמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא -כל התקבולים שיתקבלו על

ו/או כתוצאה ממימוש בטוחות החוב לפירעון מיידי  אגרותלרבות, אך לא רק, כתוצאה מהעמדת 

ידיו באמות -ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט, אם יקוט, כגד החברה, יוחזקו על) הועמדת(ככל ש

והכל, בכפוף לתקון הבורסה  - שמשו בידיו למטרות ולפי סדר הקדימויות בשיה כדלקמןוי

  :וההחיות לפיו (כפי שיהיו מעת לעת)

פי -לתשלום כל סכום אחר על -שית  לתשלום כל חוב בגין שכר האמן והוצאותיו; - ראשית

למחזיקים אשר החזר לתשלום  -שלישית  להלן); 23ה'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מוח זה בסעיף 

להלן ולאחר מכן תשלום  23מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף  להלן 23.8שאו בתשלומים לפי סעיף 

לתשלום  -רביעית  ;הלןל 23החזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 

הריבית ו/או הקרן המגיעים להם לפי  תשלום פיגורי בגין החוב את ריבית הפיגורים אגרותלמחזיקי 

שבפיגור המגיע לכל אחד מהם  פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית ו/או הקרן-החוב פרי אגרותתאי 

פיגורי החוב את  אגרותלתשלום למחזיקי  - חמישיתללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם; 

שמועד תשלומם טרם חל  ,פסו-ידיהם פרי-החוב המוחזקות על אגרותפי -המגיעים להם על הקרן

החוב  אגרותשל הוצאת , בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם

לתשלום למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים  - שישיתידי החברה או באופן אחר; -על

פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי -ידיהם פרי-פי אגרות החוב המוחזקות על-להם על

ידי -על לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב

לתשלום למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם  - ; שביעיתהחברה או באופן אחר

שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים  ,פסו-ידיהם פרי-פי אגרות החוב המוחזקות על-על

באופן ידי החברה או -המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

את  - ושמיית; לחברה או לחליפיה, לפי העיין , ואת העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמןאחר

  העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין. 

  פי כל דין.-החוב יוכה מס במקור, ככל שיש חובה לכותו על אגרותמהתשלומים למחזיקי 

החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו  אגרותדי האמן למחזיקי י-תשלום הסכומים על

 אגרותבידיו, כפוף לזכויות של ושים אחרים של החברה, הקודמות או השוות לאלו של מחזיקי 

  פי דין, אם תהייה כאלה בהתאם להוראות הדין. -החוב על

חזיקי אגרות החוב לאמן (בין האמן יהיה רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים מ

כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין כהחזר הוצאות) בהתאם לזכותו של האמן לקבלת הסכומים 



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

22

כאמור מכוח שטר אמות זה, וזאת ללא צורך בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב ו/או 

ז כאמור באופן בהסכמת החברה, ובתאי כי האמן הודיע למחזיקי אגרות החוב ולחברה על קיזו

כי במידה ויקזז האמן סכומים שחייבת לו החברה מסכומים  ,יובהר. הלןל 24הקבוע בסעיף 

כן  המגיעים למחזיקים, לא ישחרר הדבר את החברה מתשלום הסכומים האמורים למחזיקים.

לא עשתה כן, יפעל האמן היא אולם  ,מההוצאות והיה על החברה לשאת באיזשיובהר, כי ככל 

ו באמות וישמשו ייוחזקו על יד , הםלקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם

  .לעיל בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות האמן .11

החוב וחלף ביצוע  אגרותהאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון האמן, עבור מחזיקי 

(עבור התשלום להם, חלק או מלוא התשלום הבא (ריבית ו/או קרן) אותו תעביר החברה לאמן 

פי שטר זה (ולא קודם לכן), וזאת לשם מימון ההליכים ו/או -במועד שקבע עלמחזיקי אגרות החוב) 

פי הודעת האמן -פי שטר זה. החברה איה רשאית לסרב לפעול על-צאות ו/או שכר האמן עלההו

מלוא ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים האמורים אם העבירה את 

ידי האמן לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת האמן. אין באמור כדי לשחרר -הסכום שדרש על

בותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר הוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא חייבת את החברה מח

ואין באמור כדי לשחרר את האמן מחובתו לפעול באופן  פי דין-פי שטר זה או על-לשאת בהם על

  . סביר לקבלת הסכומים ה"ל מהחברה

 סמכות לעכב חלוקת כספים .12

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מקיטת ההליכים  10למרות האמור בסעיף  . 12.1

 1 -האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ

יהיה האמן חייב לחלקו ויהיה הוא רשאי להשקיע , לא ")הסכום המיימאלי(" מיליון ש"ח

שטר זה ולהחליף ל 16סעיף  את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי

  ת מותרות אחרות לפי ראות עייו.השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעו

לכשתגעה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן יחד עם כספים וספים שיגיעו לידי האמן  . 12.2

, יהיה האמן חייב המיימאליהחוב, אם יגיעו, לסכום  אגרותלצורך תשלומם למחזיקי 

לעיל ולחלק את הסכום  10פי סדר הקדימויות שבסעיף -להשתמש בסכומים האמורים על

לום שכר האמן והוצאות האמור במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב. על אף האמור, תש

האמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי 

מועד ) 1(במקרה בו עד למועד המוקדם מבין:  מיליון ש"ח. 1האמן הים מוכים מסך של 

זמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, לא  )2( או ,תשלום הריבית ו/או הקרן הקרוב

יהיה בידי האמן סכום מיימאלי, יהיה האמן רשאי לחלק למחזיקי אגרות החוב את 

כפי  וההחיות לפיו הבורסהתקון  ל בהתאם ובכפוף להוראותווהכ - ויהכספים שביד

  .שתהייה מעת לעת
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באסיפת מחזיקים,  רגילההחוב יוכלו, באמצעות קבלת החלטה  אגרותעל אף האמור, מחזיקי  . 12.3

מיליון ש"ח,  1לחייב את האמן לשלם להם את הסכומים שצברו בידיו אף אם לא הגיעו כדי 

 לעיל. 10והכול בכפוף לסדר הקדימויות שבסעיף 

ו במועד תשלום ייחולק על ידזה  12כאמור בסעיף כל סכום שיעוכב על ידי האמן קרה, בכל מ . 12.4

 מיליון ש"ח). - 1מוך מהוא הקרן או הריבית הקרוב (גם אם 

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל האמן  .13

החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  אגרותהאמן יודיע למחזיקי  . 13.1

יום שתימסר  14לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של  12 -ו 10התשלומים הזכרים בסעיפים 

 להלן.  24באופן הקבוע בסעיף 

החוב זכאים לריבית בגין לפי השיעור הקבוע  אגרותזיקי לאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מח . 13.2

החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר יכוי הסכום ששולם או  אגרותב

  שהוצע להם לתשלום כאמור.

 לעיל, ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון. 13.1הכספים שיחולקו כאמור בסעיף  . 13.3

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות החוב ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו,  . 13.4

"), יחדל לשאת המיעהמסיבה שאיה תלויה בחברה, בעוד שהיא היתה מוכה לשלמו ("

והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם כאמור להלן שבו הועבר לאמן ת מהמועד ריבי

  או הריבית.ו/ סכומים שהיה זכאי להם במועד שקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן

לאחר המועד הקבוע לתשלום בסמוך , תעביר החברה לעיל 13.4בסעיף לא שולם סכום כאמור  . 13.5

את אותו הסכום לידי האמן, אשר יחזיק את הסכום באמות עבור מחזיק אגרת החוב, 

כום והחזקה כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק, בכפוף לאמור להלן. היה הס

ראה ההחזקה באמות כפדיון אגרת החוב, בכפוף לאמור להלן. ית -האמור התשלום האחרון 

ו באמות עבור המחזיק יהאמן יפקיד בתאגיד בקאי בישראל כל סכום שיוחזק על יד

וישקיעו בשמו או בפקודתו, לפי שקול דעתו, באגרות חוב של ממשלת ישראל או בפיקדוות 

. )AAשדירוגם איו פוחת מדירוג ( מחמשת הבקים הגדולים בישראל בקאיים יומיים באחד

לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המיעה, האמן יעביר למחזיק את הכספים 

שהצטברו בגין ההפקדה והובעים ממימוש השקעתם, ביכוי כל ההוצאות ודמי יהול חשבון 

פי דין. התשלום יעשה כגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות -האמות וביכוי כל מס על

  ו של המחזיק לקבלו. על דעת האמן, בדבר זכות

ו יבתום שה מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב, יעביר האמן את הסכומים שהצטברו ביד . 13.6

לחברה, לרבות הפירות בגים, ביכוי הוצאותיו, והחברה תחזיקם באמות ותשקיעם כאמור 
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, ולא ממועד העברתם אליה כאמור ) שים7שבע (עבור המחזיק לתקופה של  16להלן בסעיף 

ידי -תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הוגע לסכומים שיועברו אל החברה על

העברת האמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור בסעיף זה, בשיויים המחויבים. לאחר 

לא יהיה האמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים  ,הסכומים לחברה

גוע בזכותם של מחזיקי זה כדי לפ 13.6יובהר, כי אין באמור בסעיף ו כאמור. ישהוחזקו על יד

את הכספים המגיעים להם בחזרה מהחברה (בכפוף לדיי  אגרות החוב לדרוש את

  ההתיישות).

החברה תאשר בכתב לאמן את העברת הסכומים האמורים לידיה ואת דבר קבלתם באמות  . 13.7

  .עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור

ממועד  ) שים7שבע (עד תום ידי הזכאי להם -כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על . 13.8

. כספים אשר לא יידרשו מאת החברה הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לידי החברה

והיא יעברו לבעלות החברה  ) שים כאמור,7מתום שבע (ימים  30ידי הזכאי להם בתוך -על

  כל מטרה שהיא.תהיה רשאית להשתמש בהם ל

  החוב ומאת האמן אגרותקבלה מאת מחזיקי  .14

 אגרותהריבית אצלו לזכות מחזיקי ו קבלה חתומה מאת האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן . 14.1

תשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים  ,החוב

 הקובים בקבלה.

ידי האמן -הריבית ששולמו לו עלוקבלה חתומה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן  . 14.2

תשחרר את האמן ואת החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום  ,בגין החוב

 בקבלה. של הסכומים הקובים

 החוב. אגרותייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של  ,לעיל 13כספים שחולקו כאמור בסעיף  . 14.3

 הצגת איגרת חוב לאמן ורישום בקשר עם תשלום חלקי .15

החוב להציג בפי האמן, בזמן תשלום ריבית  אגרותשאי לדרוש ממחזיקי האמן יהיה ר . 15.1

 13 -ו 12, 10ריבית בהתאם להוראות סעיפים ןהכלשהי או תשלום חלקי של סכום הקרן 

החוב שבגין משולמים התשלומים ומחזיק איגרת החוב יהיה חייב  אגרותלעיל, את תעודת 

 אגרותלהציג את תעודת איגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי 

ות ו/או חבות החוב אחרי אגרותהחוב בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי 

 כלשהי.

החוב הערה בוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל  אגרותהאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת  . 15.2

 ותאריך תשלומם.
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החוב  אגרותהאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  . 15.3

ידי מחזיק אגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להחת דעתו בגין -לאחר שיתן לו על

 כפי שימצא לכון. -זקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכול 

למרות האמור לעיל יהיה האמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר לגבי  . 15.4

 תשלומים חלקיים כאמור.

 השקעת כספים .16

) הבקים 4באחד מארבעת (ידיו -כל הכספים אשר רשאי האמן להשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על

, בהשקעות של האמן ומעלה, בשמו או בפקודתו AA) (של  הגדולים בישראל, המדורגים בדירוג

זה, ביירות ערך של מדית ישראל וזאת כפי שימצא למתאים, והכול כפוף לתאי שטר אמות 

ידי חברה מדרגת בדירוג שאיו פחות -ובלבד שכל השקעה ביירות ערך תהיה ביירות ערך שדורגו על

  או דירוג מקביל לכך.  (AA)מדירוג של

עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש 

ת הקשורות בהשקעה האמורה וביהול ההשקעות ביכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאו

חשבוות האמות, העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון האמות, וביתרת הכספים 

  ין.ילעיל, לפי הע 12ו/או   10כאמור יפעל האמן על פי הוראות סעיפים 

 התחייבויות החברה כלפי האמן .17

  החוב טרם פרעו במלואן, כדלקמן: אגרותהאמן, כל זמן שהחברה מתחייבת בזאת כלפי 

 להתמיד ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה; .17.1

להל פקסי חשבוות סדירים בהתאם לעקרוות חשבואים מקובלים, לשמור את הפקסים  . 17.2

לכל ציג מורשה של האמן  לאמן ו/או , ולאפשר והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות

) ימי עסקים 5(וזאת לא יאוחר מחמישה ( זמן סביר שיתואם מראש עם החברהלעיין, בכל 

, בכל פקס ו/או מסמך כאמור שהאמן יבקש לעיין בו, וזאת ככל ממועד בקשתו של האמן)

ישום והפעלת הסמכויות, הכוחות ישלדעתו הסבירה של האמן עיון כאמור דרוש לאמן לשם 

ות, ובלבד שהאמן פועל בתום לב ובכפוף פי שטר האמ-וההרשאות של האמן על

להלן. לעיין זה, ציג מורשה של האמן פירושו מי  17.9להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 

שהאמן ימה למטרות עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של האמן שתימסר לחברה לפי 

מן והחברה העיון כאמור ותכלול גם אישור של האמן לפיו הממוה כאמור מחויב כלפי הא

 בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת אותו ממוה בפעולות עבור האמן. 

החוב, ככל  אגרותשהחברה העבירה למחזיקים ב לתת לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע . 17.3

 שתעביר. 
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ידי האמן -החברה תמסור לאמן או לציג מורשה שלו (ואשר הודעה על מיויו תימסר על . 17.4

מידע  ) ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן,5, וזאת לא יאוחר מחמישה (מיויו)לחברה עם 

 וסף בוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בוגע לחברה, עסקיה או כסיה)

ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועציה  המצוי בידה או אשר יתן להכיו באופן סביר

רה בכתב של האמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבי

שום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן יהאמן המידע דרוש לאמן לשם י

פי שטר האמות לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוי ודרש לשם הגה על -ו/או באי כוחו על

ף להתחייבות לסודיות ת בכפוהחוב ובלבד שהאמן פועל בתום לב, וזא אגרותזכויות מחזיקי 

 להלן. כאמור בסעיף

 ההודעה המשלימהימים ממועד הפקת אגרות החוב על פי  15למסור לאמן לא יאוחר מתום  . 17.5

 העתק אמן למקור של תעודת אגרת החוב., של אגרות החוב 11 ו/או ממועד הרחבת סדרה

ובין אם לאסיפות שתיות לזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות  . 17.6

של בעלי המיות בחברה) מבלי להעיק לאמן זכות הצבעה באסיפות אלו.  מיוחדותכלליות 

פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המיות של החברה במערכת המג"א, ייחשב כזימון 

 האמן לצרכי סעיף זה.

בצע את כל הפעולות החוצות ו/או הדרושות באופן סביר להוראות כל דין לשם מתן תוקף ל . 17.7

להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר 

 האמות.

 דוחות, הודעות ואישורים . 17.8

ן, החברה מתחייבת בזאת למסור לאמן את הדוחות, ההודעות והאישורים המפורטים להל

  וזאת בוסף לכל התחייבות אחרת שלה בשטר האמות למסור דיווחים או אישורים לאמן: 

 -. לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין לחברות ציבוריות לפרסומם דוחות כספיים .17.8.1

בדצמבר של  31 -דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשת הכספים שסתיימה ב

ח רבעוי מסוקר ומאוחד של החברה, השה שחלפה וכן כל דוח כספי בייים וכל דו

 בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.

. להודיע לאמן בכתב בהקדם האפשרי מסוימות ועללפאה הודעה בדבר פעולות הוצ .17.8.2

ימי עסקים לאחר שודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול  4 -הסביר, ולא יאוחר מ

בו מוה לכסי שן בכל מקרה לעיל), וכ 8.1על כסי החברה (כהגדרתם בסעיף 

החברה כוס כסים, מהל מיוחד ו/או מפרק זמי או קבוע ו/או אמן שמוה 

לחוק החברות, וכן לקוט על  350במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

חשבוה בהקדם האפשרי בכל האמצעים הסבירים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול 
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החברה תעדכן את האמן בדבר יהול ל לפי העיין. כיוס הכסים, הפירוק או היהו

 ההליכים כאמור.

להודיע לאמן בכתב  רעון מיידי.יהודעה בדבר אירוע המקה זכות העמדה לפ .17.8.3

על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף לאחר שודע לה בהקדם האפשרי 

 לעיל (על סעיפי המשה שלו).  8.1

. דיווח על כל שיוי בדירוג אגרות החוב או על הפסקת שיויים בדירוג בדברהודעה  .17.8.4

 הדירוג.

למסור לאמן הודעות בדבר רכישת  הודעה בדבר רכישה עצמית של אגרות חוב. .17.8.5

  לשטר.  4ידי החברה או חברה בת, כאמור בסעיף -אגרות חוב על

בו תועבר לחברה שימים מהמועד  7. תוך אישור בדבר ביצוע תשלומים למחזיקים .17.8.6

ידי -בקשת האמן, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לאמן אישור חתום על

ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה כי כל התשלומים למחזיקי אגרות 

 )11סדרה (החוב שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הקוב של אגרות החוב 

 שבמחזור. 

ככל שבעתיד יועמדו בטוחות על ידי אם ו ) לחוק.2(ח)(ב)(35בהתאם לסעיף  אישור .17.8.7

(ב) לעיל, תמציא החברה 5.4.1החברה לטובת המחזיקים, בהתאם להוראות סעיף 

) לחוק 2ח(ב)(35לאמן אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש האמן בקשר עם הוראות 

 ובהתאם להוראות שטר זה. 

וכל עוד שטר זה הו בדצמבר של כל שה  31מדי יום  אישור בדבר היעדר הפרה. .17.8.8

ף, תמציא החברה לאמן אישור כי לפי מיטב ידיעתה, בתקופה שמתאריך בתוק

או בתקופה שהחל מתאריך האישור הקודם שיתן לאמן  החוב אגרותההפקה של 

על פי סעיף קטן זה, המאוחר מבייהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד 

יפים (לרבות ביחס להוראות בסע החברה הפרה מהותית של שטר האמות

ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש האמן התייחסות החברה באישור זה), אלא 

במסגרת האישור ה"ל תצהיר החברה כי היא אם צוין הדבר באישור כאמור. 

יצירת שעבודים וכן תצרף לאישור פלט שעבודים עדכי -עומדת בהתחייבותה לאי

לעיל בצירוף  5.6בוסף, תצהיר החברה כי היא עומדת בתאי סעיף  של החברה.

באישור כאמור יכלל  הסכום לתשלום למחזיקי אגרות החוב  הסברים רלווטיים.

 שבוצעו במהלך השה החולפת בגין אגרות החוב. וכן פירוט התשלומים

העתק מכל מסמך שהחברה  דיווחים למחזיקי האג"ח ולבעלי מיות החברה. .17.8.9

מעבירה למחזיקים באגרות החוב או לכלל בעלי מיותיה ופרטי כל מידע שהחברה 
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פי דין לרשות יירות -מעבירה לאמורים בדרך אחרת, לרבות כל דיווח המוגש על

 ערך לשם פרסומו לציבור (דיווחים מיידיים), מיד עם דיווחו.

היה והחברה תחדל  יד מדווח.דיווחים במקרה בו החברה תחדל מלהיות תאג .17.8.10

מלהיות "תאגיד מדווח" (כהגדרתו בחוק), תמסור החברה לאמן דיווחים שתיים, 

החוזר המאוחד, כפי שתהייה מעת לעת. רבעויים ומיידים כמפורט בהוראות 

יובהר, כי באין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה 

 פי כל דין.-על

הודעה לאמן בתוך זמן סביר על כל שיוי בשמה בדבר שיוי שם או כתובת. הודעה  .17.8.11

 או במעה הרשום.

שלו  , שלוח וציג מורשההאמן מתחייב, בחתימתו על שטר אמות זה, כי הוא וכל עובד . 17.9

במידע שימוש או ה גילויהאלא אם כן , זה בסודיות 17ישמרו כל מידע שיתן כאמור בסעיף 

או לפי צו בית זה חוק או לפי שטר אמות הלפי של האמן דרש בשל מילוי תפקידו  האמור

החוב לצורך  גרותאכי בכפוף לכל דין, העברת מידע למחזיקי  ,מובהר ., ובהיקף שדרשמשפט

פי איגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה -קבלת החלטה הוגעת לזכויותיהם על

איו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור, ובלבד שמסר להם מידע החוץ באופן 

 פי שטר זה.-סביר לשמירת זכויותיהם על

להסרת זה מובהר, כי פרסום דיווח במערכת המג"א כמוהו כמסירת מידע לאמן.  17לעיין סעיף 

ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה בפרסום במערכת המג"א של כל מידע ו/או מסמך 

 פי דין בפרסומו במג"א. שהיא איה מחויבת ל

 התחייבויות וספות .18

לעיל, תבצע החברה, מזמן  8פי הוראות סעיף -החוב תעמודה לפירעון מיידי על אגרותלאחר וככל ש

ידי האמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל -לזמן ובכל עת שתידרש לכך על

הסמכויות התוות בידי האמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות ככל שתהייה 

 סבירות:

צהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל ת . 18.1

הפעולות החוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות 

 פי שטר אמות זה.-וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו על

ת וידרשן לשם יישום תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהאמן יראה כמועילו . 18.2

 הוראות שטר זה.

 ידי האמן-דיווח על .19
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החוב  אגרותודע לאמן על הפרה מהותית של שטר האמות מצד החברה יודיע למחזיקי  . 19.1

תוך זמן סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא תחול אם מדובר 

 פי הדין.-ידי החברה על-באירוע שפורסם על

 ההודעה המשלימהכל שה קלדרית ממועד הרבעון השי בתום ויפרסם עד האמן יערוך  . 19.2

וכן יערוך דוח על פעולות  ").הדו"ח השתי(" של אגרות החוב דו"ח שתי על עייי האמות

 לחוק. 1ח35סעיף הוראות שבוצעו על ידיו לפי 

י שיידרש לפי החוק, כפי פאחרים כ, וכן ושאים הדו"ח השתי יכלול פירוט הושאים הבאים

  :שיהיה מעת לעת

 רוט שוטף על מהלך עייי האמות בשה שחלפה.יפ .19.2.1

 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם האמות שאירעו במהלך השה שחלפה. .19.2.2

האמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת האמן) את הדוח השתי במערכת  . 19.3

  המג"א.

לחוק, לפי דרישה סבירה  1לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה' האמן חייב להגיש דוח . 19.4

, בתוך זמן הרלווטיותלפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב  10% -של מחזיקים ב

ל בכפוף לחובת סודיות שחב האמן כלפי החברה כאמור בסעיף וסביר ממועד הדרישה, והכ

   .במצטבר להלן 17.9בסעיף ו י(ד) לחוק35

, הרלווטיותמיתרת הערך הקוב של אגרות החוב  5% -לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מ . 19.5

בקשר עם האמות שוא שטר  האמן יעביר למחזיקים תוים ופרטים אודות הוצאותיו

    אמות זה.

האמן מצהיר כי היו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך  ,כון למועד חתימת שטר זה . 19.6

"). ככל שלפי הפירעון המלא של סכום הכיסוי"זה:  19.6בסעיף לתקופה ( ש"חמיליון  40של 

מסיבה כלשהי, אזי האמן יעדכן  ש"חמיליון  32אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של 

על  ,בטחבו ודע על ההפחתה האמורה מהמשימי עסקים מהיום  7 -את החברה לא יאוחר מ

לתוקף של תקות  ןדיווח מיידי בושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כיסת שיפורסםמת 

לחוק יירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של האמן. לאחר כיסתן לתוקף 

בו האמן לא שתחול חובה על האמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה  ,של תקות כאמור

  יעמוד בדרישות התקות. 

 שכר אמן .20

המצורף לשטר  - שכר הטרחה - 20החברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו, בהתאם לקבוע בספח 

  זה.
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יד(ד) לחוק, יישאו 35) או 1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים 

בהפרש שבו עלה שכרו של האמן שמוה כאמור על השכר ששולם לאמן אגרות החוב מחזיקי 

הדין הרלווטיות במועד החלפה שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות 

כאמור. שיאה של מחזיקי אגרות החוב בהפרש כאמור תבוצע בדרך של קיזוז החלק היחסי של 

ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו 

  ידי החברה ישירות לאמן.-על

 סמכויות מיוחדות .21

21.1 . אמן רשאי במסגרת ביצוע עות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו או עצתו בכתב האמי היי

של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת 

פי מסקותיה והאמן לא -ידי החברה, ולפעול על-או עצה כזו הוכה לבקשת האמן ו/או על

צאה מכל פעולה או מחדל שעשו על ידו יהיה אחראי בעד כל הפסד או זק שיגרם כתו

כי האמן פעל בפסק דין חלוט בהסתמכו על עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן קבע 

לב ו/או בזדון. האמן יעמיד העתק -ו/או בחוסר תוםפי חוק -שאיה פטורה עלברשלות 

, בסמוך החוב והחברה, לפי דרישתם אגרותמחוות הדעת או מהעצה כאמור לעיון מחזיקי 

. החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים שימוו לאחר קבלתה בידיו

כאמור, ובלבד שהאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוותו לקבל חוות דעת מומחה או עצה 

ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  כאמור

 .המחזיקים

ידי מכתב, מברק, -צה או חוות דעת כזו יכולה להיתן, להישלח או להתקבל עלכל ע . 21.2

פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע, והאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות 

שעשה בהסתמכו על עצה או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופים המוזכרים לעיל 

טיות, אלא אם יתן היה לגלות את השגיאות או תהיו אולמרות שפלו בהן שגיאות או שלא 

לב ו/או -את חוסר האוטטיות בבדיקה סבירה ובלבד שלא פעל ברשלות ו/או בחוסר תום

בזדון. מובהר, כי המסמכים יהיו יתים להעברה, מחד, והאמן רשאי להסתמך עליהם, 

וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם. בו הים מתקבלים באופן היר, שמאידך, רק במקום 

בכל מקרה אחר, האמן יהיה אחראי לדרוש את קבלתם באופן המאפשר כאמור את קריאתם 

  והבתם, כראוי.

בכפוף להוראות שטר זה, רשאי האמן, אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות  . 21.3

 לשטר זה ורשאי לשוב ולכסה.  החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הודע

האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו  . 21.4

צורה שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את האמן 

  או בהתאם להוראות הדין. בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר אמות זה
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ן ישתמש באמות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקו לו לפי שטר זה לפי שיקול האמ . 21.5

דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל זק שגרם עקב טעות בשיקול הדעת כ"ל, אלא אם כן 

  לב ו/או בזדון.-האמן פעל ברשלות ו/או בחוסר תוםקבע בפסק דין חלוט כי 

 סמכות האמן להעסיק שלוחים .22

היה רשאי למות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף האמן י

בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לאמות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. 

בו השלוח היו שרה תהיה רשאית להתגד למיוי כאמור מכל טעם סביר, לרבות במקרה החב

(לרבות חברות בות או קשורות שלה) או מצוי  מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה

ממועד ימי עסקים  5ובתאי שהחברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוך  ביגוד עייים

קבלת ההודעה על מיוי השלוח. עם זאת, לא יהא בהתגדותה של החברה למיוי שלוח מסוים 

, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות שמוה באסיפת מחזיקים

 כי לא יהיה במיוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של האמן בגין פעולותיו ,מובהר המחזיקים.

  .ופעולות שלוחיו

ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, האמן 

כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים  ,ייתן הודעה מראש לחברה בדבר מיוי שלוח כאמור. יובהר

יהיה האמן  ן זה.יהווה הודעה מספקת לחברה לעיי ,אודות החלטה על מיוי שלוחים כאמור לעיל

רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה (לרבות מראש), והחברה 

  דרישתו הראשוה הוצאות אלו. תוך זמן סביר לאחרתחזיר לאמן 

, וככל קודם למיוי שלוח כאמור יתייעץ עם החברההאמן ככל היתן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

כי אין באמור כדי להגביל  ,להתחשב בעמדת חברה בעת מיוי שלוח כאמור לעיל. מובהרהיתן יסה 

  ., בכפוף להוראות סעיף זה לעילאת שיקול דעתו של האמן בעת מיוי שלוח

 שיפוי  .23

להלן, כל אחד  23.6החוב (במועד הקובע הרלווטי כאמור בסעיף  אגרותהחברה ומחזיקי  . 23.1

  , מתחייבים בזאת לשפות את האמןלהלן), לפי העיין 23.4בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

 ): "הזכאים לשיפוי"(וכל הפועל מטעמו על פי שטר זה 

פי פשרה -או על פי פסק דין (שלא יתן לגביו עיכוב ביצוע)-חיוב כספי על בגין .23.1.1

שסתיימה (וככל שהפשרה וגעת לחברה יתה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו 

ובעת מפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, 

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי -ו/או על

 ברה; וכןהחוב ו/או לפי דרישת הח אגרות
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בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב  .23.1.2

ביצוע האמות, שלפי דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע ה"ל ו/או כתוצאה 

 . משימוש בסמכויות והרשאות התוות בתוקף שטר זה

 ל בתאי כי:ווהכ

סובל דיחוי (וזאת מבלי לפגוע הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעיין שאיו   .א

 );, אם וככל שתקום להם זכות כאמורבזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד

בתום לב ופעולה זו שלא  הזכאים לשיפוי פעלולא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי   .ב

פי שטר -עלשלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא עשתה 

 אמות זה;

ברשלות שאיה פטורה  התרשלולא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי   .ג

 ; פי חוק כפי שיהיה מעת לעת-על

 הזכאים לשיפוי  פעלו בזדון;לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי   .ד

האמן הודיע לחברה בכתב, מיד עם היוודע לו הדבר, על כל תביעה ו/או דרישה כאמור,   .ה

ידי חברת הביטוח -להל את ההליכים, אלא אם ההליכים מוהלים עלואפשר לחברה 

אשר מוע הצטרפותה להליך מהותי  של האמן או אם החברה מצויה ביגוד עייים

תהא שמורה לחברה  ,במקרה של יגוד עייים מהותיכי , יובהר למען הסר ספק. כאמור

ות הגשת בקשות מתאימות הזכות לקוט בכל הליך לצורך שמירה על זכויותיה, לרב

 המשפט שדן בתביעה.-לבית

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 23.1פי סעיף -התחייבויות השיפוי על

פעלו שלא בתום לב או שלא  )1(בו יטען כגד הזכאים לשיפוי כי שכי בכל מקרה  ,מוסכם

קבע  )2(במסגרת מילוי תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר האמות; ו/או 

יהיו חייבים  -פעלו בזדון  )3(; ו/או פי חוק-ת שאיה פטורה עלורשלבפסק דין חלוט כי  פעלו ב

בסמוך לאחר  לפי העיין) לשלם לזכאים לשיפוי, החייבים בשיפוי (החברה או המחזיקים,

קבלת פסק דין הדוחה את הטעות כאמור כגד הזכאים לשיפוי, את סכום 'התחייבות 

ידי ערכאת הערעור כי הזכאים לשיפוי פעלו בהתאם לטען -על השיפוי', ואם לאחר מכן ייקבע

 שיפוי' ששולמו להם.גדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות ה

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי היתות לאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או  . 23.2

יהיו  הזכאים לשיפוי זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים  ,פי שטר זה-במחויבויות החברה על

ידי האמן מההליכים שקט, בוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בוגע -שיתקבלו על

ת סבירות שהוציאו אגב ביצוע האמות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו להוצאו

בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות התוות בתוקף שטר זה  דרושות לביצוע ה"ל ו/או
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והאמן יוכל לעכב את הכספים המצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים החוצים 

ורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי אגרות לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמ

החוב ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהאמן הג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו 

 .על פי כל דין ועל פי שטר זה

לעיל, כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי  23.1'התחייבות השיפוי' שבסעיף מתוקף מבלי לגרוע  . 23.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תאי שטר האמות ו/או על

החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא  אגרותדרישת מחזיקי 

החוב, כאמור בשטר זה, יהיה  אגרות מחזיקירק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת 

האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצוו פיקדון כספי 

במקרה בו החברה ") בעדיפות ראשוה מהחברה, וכרית המימוןלכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("

החוב שהחזיקו  אגרותחלק מ'כרית המימון', יפה האמן למחזיקי לא תפקיד את מלוא או 

להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון' 23.6  במועד הקובע (כאמור בסעיף

(כולו או יתרתו, לפי העיין), כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מוח זה להלן). במקרה בו 

המימון' שדרש מהם, לא החוב לא יפקידו בפועל את מלוא הסכום של 'כרית  אגרותמחזיקי 

תחול על האמן חובה לקוט בפעולה או בהליכים הרלווטיים. אולם, אין באמור כדי לפטור 

את האמן מקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

ה אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבות החוב. אגרות

 לשאת בתשלום האמור.

האמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת 

האמן ישיב לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כאמור, מעת לעת, בסכום שייקבע על ידיו. 

שצברו  (לפי העיין) כל סכום שלא ישתמש בו, בצירוף הפירות שהצטברו בגין סכום זה, ככל

  וביכוי הוצאותיו.

  

  

 'התחייבות השיפוי':  . 23.4

פעולות שבוצעו לפי תאי שטר האמות לשם  )1(בכל מקרה של  תחול על החברה .23.4.1

החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק, בעילות המפורטות  אגרותזכויות מחזיקי  הגה על

  .פעולות שבוצעו לפי דרישת החברה )2וכן (בשטר זה, הדרושה לשם הגה כאמור); 

החוב הרלווטיות במועד הקובע (כאמור  אגרותשהחזיקו ב תחול על המחזיקים .23.4.2

החוב  אגרותפעולות שבוצעו לפי דרישת מחזיקי  )1(בכל מקרה של  להלן) 23.6בסעיף 

(ולמעט פעולות שכאמור שקטו לפי דרישת מחזיקים, בעילות המפורטות בשטר זה, 

ידי -תשלום על-אי במקרה של )2וכן (החוב);  אגרותלשם הגה על זכויות מחזיקי 
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פי -החברה של כל או חלק מסכום 'התחייבות השיפוי' (לפי העיין) החלה עליה על

תשלום -מובהר, כי אין באי להלן). 23.7לעיל (בכפוף להוראות סעיף  23.4.1סעיף 

) לעיל כדי לגרוע מחובת החברה לשאת 2ידי החברה כאמור בסעיף קטן (-על

 .לעיל 23.1בהתאם להוראות סעיף ב'התחייבות השיפוי' 

את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי'  לא תשלםהחברה  (א)בכל מקרה שבו:  . 23.5

חובת השיפוי חלה על  ו/או (ב)את סכום 'כרית המימון', לפי העיין;  לא תפקידו/או 

לעיל ו/או קראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית  23.4.2המחזיקים מכוח הוראות סעיף 

 לעיל, הכספים ייגבו באופן הבא: 23.2המימון' לפי סעיף 

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי  - ראשית .23.5.1

 לעיל;  11החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת, ויחולו הוראות סעיף  אגרות

ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות  - שית .23.5.2

שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים 

בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מוח זה להלן) בידי האמן את הסכום  להלן) 23.6

  החסר.

החוב אותם החזיק  אגרות" לעיין זה, משמעו: החלק היחסי של חלקו היחסי"

קוב  23.6טי כאמור בסעיף המחזיק במועד הקובע הרלוולהלן מסך הערך ה

כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר  ,שבמחזור באותו מועד. מובהר

  החוב שבידי המחזיק.   אגרותאותו מועד יחול שיוי בערך הקוב של 

 ,ייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון'המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התח . 23.6

 היו כדלקמן:

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' דרשים בשל החלטה  .23.6.1

 אגרותאו פעולה דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

יה המועד יה -החוב  אגרותהחוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי 

יום קבלת ההחלטה  של הקובע לחבות תום יום המסחר של יום קיטת הפעולה או

ואם אותו יום איו יום מסחר, יום המסחר הקודם , על קיטת הפעולה על ידי האמן

 לו. 

פי -בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' דרשים על .23.6.2

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע  -חוב  אגרותהחלטת אסיפת מחזיקי 

להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה קבע בהודעת הזימון) והחבות תחול גם על 

 מחזיק אשר לא כח או השתתף באסיפה.
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פי -מחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה עלידי ה-אין בתשלום על . 23.7

ככל שהסכומים זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.  23סעיף 

ידי החברה, לא יהיה בקבלת התשלומים -שישולמו לאמן היו צריכים להיות משולמים על

 זה.  23מהמחזיקים כדי למוע מהאמן לפעול להשגת הסכומים מן החברה, כמפורט בסעיף 

 ,יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל . 23.8

לעיין קדימות ההחזר  .יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי

 10אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי האמן, ראו סעיף  םלמחזיקי

 לעיל. 

 הודעות .24

סום דיווח מיידי ידי פר-החוב תיתן על אגרותכל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי  . 24.1

תפורסם ההודעה פי דין, -המתחייבים עלבמערכת המג"א של רשות יירות ערך, ובמקרים 

כל הודעה שתפורסם או שתישלח  גם בשי עיתוים יומיים הפוצים בישראל בשפה העברית.

החוב ביום פרסומה כאמור (במג"א או  אגרותכאמור תיחשב כאילו מסרה לידי מחזיק 

 בעיתוות, לפי העיין). 

האמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח במערכת המג"א בשם האמן כל  . 24.2

 ידי האמן לחברה.-דיווח בוסחו כפי שיועבר בכתב על

כל הודעה מטעם החברה  שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק,במקרה  . 24.3

ידי פרסומה בשי עיתוים יומיים הפוצים -החוב תיתן על אגרותו/או האמן למחזיקי 

או על ידי משלוחה בדואר רשום לכתובתם האחרוה של המחזיקים  בישראל בשפה העברית

חשב כאילו יכאמור תשתפורסם . כל הודעה םהרשומים של אגרות החוב כמפורט במרש

שלח בדואר י, וכל הודעה שתביום פרסומה בעיתוים כאמורהחוב  אגרותמסרה לידי מחזיקי 

) ימי עסקים ממועד 3כאמור תיחשב כאילו מסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה (

 .פרסומה

ידיה -שלחו עליי ,החוב אגרותי י החברה למחזיקיד-ליתו עיהעתקים מהודעות ומהזמות ש . 24.4

גם לאמן. יובהר, כי הודעות והזמות כאמור אים כוללים דיווחים שוטפים של החברה 

ידי האמן למחזיקי -. ההעתקים מהודעות והזמות שיתו עלבאמצעות המג"א לציבור

ת פרסום הודעות כאמור במערכת המג"א יפטור א ידיו גם לחברה.-החוב ישלחו על אגרות

 הצד המפרסם (או המבקש את הפרסום) ממשלוחם לצד האחר.

ידי מכתב -כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעמה לאמן תוכל להיתן על . 24.5

שיישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר האמות (או לפי כתובת אחרת עליה 

שיגורה בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוי  יודיע צד אחד למשהו בכתב), או באמצעות
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ידי שליחתה בדואר אלקטרוי שקבלתו אושרה בדואר -עלבדבר קבלתה אצל המען), או 

ידי הצד המקבל, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כהודעה -אלקטרוי חוזר (לא אוטומטי) על

ה בדואר רשום, ידי הצד אליו שלחה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירת-שתקבלה על

כעבור יום עסקים אחד ממשלוחה בדואר אלקטרוי או משלוחה בפקסימיליה, או ביום 

העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה באמצעות שליח או בהצעתה למען לקבלה מהשליח, 

 לפי העיין.

 החוב ושטר האמות  אגרותויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי  .25

בכפוף להוראות , וושיויים שאים בסמכות האמן (כהגדרת המוח להלן)ויתורים למעט לגבי  . 25.1

החוק, יהיה האמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכע כי אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה 

החוב  אגרותהחוב, לוותר על הפרה או אי מילוי של כל תאי מתאי  אגרותבזכויות מחזיקי 

מהווה הסדר חוב כמשמעו  איוך שהוויתור האמור , בכפוף לכידי החברה-או שטר זה על

 . יז לחוק החברות350בסעיף 

) הקטת שיעור ריבית אגרות 1( -", משמעם ויתורים או שיויים שאים בסמכות האמן"

בפרק זמן העולה על הריבית  ) שיוי של מועד תשלום הקרן או2החוב הקובה באגרת החוב; (

) 4או תיקון בהן; (לפירעון מיידי  השמטת עילה מהעילות להעמדה) 3) ימי עסקים; (7שבעה (

השמטת דיווח מהדיווחים אותם התחייבה החברה להעביר לאמן על פי הוראות שטר זה; 

  האמן או שכרו או מיוי אמן במקום אמן שכהותו הסתיימה.) שיוי בזהות 5(או ו/

ובאישור מוקדם בהחלטה להתאה ולהוראות כל דין שאיו יתן בכפוף להוראות החוק  . 25.2

האמן רשאי, בין לפי ובין  , יהיההחוב אגרותמיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי 

החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של  אגרותאחרי שקרן 

לל לוותר החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כו אגרותמחזיקי 

 החוב או מי מהם כלפי החברה.  אגרותעל כל זכות או תביעה שלו ו/או מחזיקי 

, החברה והאמן רשאים, בין ולהוראות כל דין שאיו יתן להתאה בכפוף להוראות החוק . 25.3

את שטר האמות ו/או או לתקן /והחוב תעמוד לפירעון, לשות  אגרותלפי ובין לאחר שקרן 

 אם תקיים אחד מאלה:  ,החוב אגרותתאי 

החוב, והאמן יהא זכאי  אגרותהאמן שוכע כי השיוי איו פוגע בזכויות מחזיקי  .25.3.1

האמור בסעיף כל . לעיל 23 -ו 20בגין כך להחזר הוצאות מן החברה כאמור בסעיף 

הכלולים בהגדרת "ויתורים ושיויים שאים לא יחול על שיויים לעיל זה  25.3.1

 .לעיל 25.1בסמכות האמן" שבסעיף 

שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  ,השיוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת .25.3.2

 החוב. אגרות
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על כל באמצעות מערכת המג"א החוב הודעה  אגרותלמחזיקי ימסרו  ו/או האמן החברה . 25.4

 לאחר ביצועו. בסמוךלעיל,  25.3או סעיף  25.2, סעיף 25.1כאמור לפי סעיף  ו/או ויתור שיוי

פי סעיף זה, יהיה האמן רשאי לדרוש ממחזיקי -בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על . 25.5

החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל  אגרותהחוב למסור לו או לחברה את תעודות  אגרות

שיוי או תיקון כאמור ולפי דרישת האמן תרשום החברה הערה כאמור פשרה, ויתור, 

פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, -בתעודות שימסרו לה. בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על

התפשר האמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם  .תוך זמן סבירהחוב  אגרותלמחזיקי 

וב כאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות הח

פעולה זו, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית, ובלבד שהאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל 

 בחוסר תום לב או בזדון ביישום החלטת האסיפה הכללית.

, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה . 25.6

 לחוק החברות.  350ידי בית המשפט, לפי סעיף -אשר אושר על

 החוב אגרותמחזיקי  מרשם .26

בהתאם להוראות חוק החוב,  אגרותמחזיקי  מרשםהחברה תחזיק ותהל במשרדה הרשום  . 26.1

 .יירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיוו של כל אדם

 אגרותמחזיקי  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום בלחוק,  3ח35בכפוף להוראות סעיף  . 26.2

החוב שום הודעה בדבר אמות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין 

החוב.  אגרותשהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר ל

החוב. יורשיו החוקיים, מהלי  אגרותהחברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשמו 

חוב עקב פשיטת  אגרותו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לעזבו

עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן  -רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד 

 לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם.

 תעודות ופיצול תעודות .27

החוב הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאה  גרותאבגין  . 27.1

"), כל אחת בכמות התעודותקראה להלן: "ילו מספר תעודות (התעודות הזכרות בסעיף זה ת

 "). הכמות המיימלית(" קוברך (אלף) ש"ח ע 1,000מיימלית של 

החוב הכלולות בהן  אגרותכל תעודה יתת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הקוב של  . 27.2

ובלבד שהערך  ,החוב שכללו בתעודה שפיצולה תבקש אגרותשווה לסכום הערך הקוב של 

פי בקשת פיצול -יעשה עליהקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המיימלית. הפיצול 

כגד מסירת  ,החוב שוא התעודה שפיצולה מתבקש אגרותשל ידי הבעלים הרשום -חתומה על

יום מתום החודש  30עשה תוך יהתעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול י
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החוב  אגרותבו מסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה. תעודות 

ב בשקלים חדשים שלמים כל תהייה בסכומי ערך קו ,בעקבות הפיצול הוצאתהחדשות ש

על  החולתאחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות כל היטלים שהם, אם יהיו כאלה, 

 מבקש הפיצול.

 פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה .28

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר -במקרה שבו תירשמה אגרות החוב למסחר ויוחלט על

פי ששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום שקבע בהחיות הבורסה של אגרות החוב שבמחזור מ

 בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תפעל החברה כדלקמן: 

יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה מרישום למסחר כאמור,  45תוך  . 28.1

ה תשלם תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. החבר

ההודעה  עד ליום הפדיון בפועל. הפי תאי אגרות החוב שצבר-ריבית עלהלמחזיק את הקרן ו

שישלח לרשות יירות ערך ולבורסה ובשי  על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי

 עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית.

יום מתאריך פרסום ההודעה ולא  17מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפי  . 28.2

יום מהתאריך ה"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין  45 -מאוחר מ

  מועד תשלומה בפועל.

. במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותן . 28.3

עד  השהצטבר הריביתבצירוף אגרות החוב  שלהקוב  ךערה תמורת הפדיון לא תפחת מסכום

 יום בשה). 365מועד הפדיון בפועל (חישוב הריבית ייעשה על בסיס ל

כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה  . 28.4

החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך 

אגרות החוב תימחקה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הובעות 

 מכך.

באגרות החוב שייפדו כאמור פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקה למי שהחזיק  . 28.5

 את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

  פדיון מוקדם ביוזמת החברה .29

, מלא או חלקי החברה תהא זכאית (אך לא חייבת), להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם . 29.1

ל וובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכ של החברה), הבלעדילפי שיקול דעתה  -(הכול 

בכפוף להחיות רשות יירות ערך ולהוראות תקון הבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו 

 :הלןל 29.2במועד הרלווטי ולתאים המפורטים בסעיף 
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הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין 

  הבאים: 

-שעומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על שווי שוק של יתרת אגרות החובשבמחזור .29.1.1

) ימי המסחר שקדמו למועד 30פי מחיר העילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (

במקרה על אף האמור, . קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם

לתשלום  הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועדש

באותו הרבעון  , והפדיון המוקדם יבוצעהרלווטיותגרות חוב ישל אריבית או קרן 

 כאמור, הרי שבמקרה להלן 29.2.2הריבית או הקרן כאמור בסעיף ביחד עם תשלום 

 גרות החובימשווי השוק של יתרת א(, יופחת וק כאמורשווי השלצורך חישוב ו

חשבון תשלום הריבית  הסכום אשר משולם באותו רבעון על )העומדות לפדיון מוקדם

 ; , לפי העייןכאמורו/או הקרן 

של אגרות החוב  העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהייו יתרת  הערך ההתחייבותי .29.1.2

 הריבית שצברקרן אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שטרם פרעה, בתוספת 

 , עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; הוטרם שולמ

יתרת תזרים המזומים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת  .29.1.3

מם הקבוע בלוח הסילוקין, שהיא מהוות למועד הפדיון ריבית) לפי מועד תשלו

המוקדם לפי ריבית היוון הזהה לתשואת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) 

בחישוב שתי. היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל  1%בתוספת 

ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס לאגרות החוב 

  דות לפדיון מוקדם. העומ

" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, תשואת האג"ח הממשלתילעיין זה, "

בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על 

שמשך חייהן שאין צמודות הפדיון המוקדם, של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי 

  חיים הממוצע של אגרות החוב במועד הרלווטי. הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך ה

, יבוצע הפדיון המוקדם הלןל 29.1החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם בהתאם לסעיף  . 29.2

 להלן:בהתאם לתאים המפורטים 

המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם היו יום מסחר אחד לאחר רישום אגרות  .29.2.1

 החוב למסחר.

" רבעוןתדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. לעין זה " .29.2.2

ספטמבר, -יוי, יולי-מרץ, אפריל-משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: יואר

  דצמבר.-אוקטובר
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קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או מועד לתשלום קרן,  .29.2.3

  יבוצע הפדיון המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור. 

מיליוי ש"ח (קרן). על אף  5הסכום המיימאלי של כל פדיון מוקדם יהיה סך של  .29.2.4

גרות האמור ומכוח החיות הבורסה לפיהן לא יפחת התשלום האחרון של קרן א

 5 -מיליון ש"ח, תוכל החברה לפרוע בפירעון מיידי סכום הקטן מ 3.2החוב מסך של 

מיליון ש"ח), במידה ופירעון מוקטן זה יידרש  1 -מיליון ש"ח (ובלבד שלא יפחת מ

מיליון ש"ח כאמור  3.2לשם שמירה על תשלום אחרון של קרן אגרות החוב, בסך של 

פי של יתרת אגרות החוב שבמחזור אם זו מוכה לעיל או במקרה של פרעון מוקדם סו

מיליוי ש"ח. למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם  5 -מ

מיליון ש"ח ובלבד שלא תבצע פדיון כאמור יותר מפעם אחת  5 -בהיקף המוך מ

 בשה. 

ת כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרו .29.2.5

  רטה לפי הערך הקוב של אגרות החוב המוחזקות.-החוב, פרו

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעיין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,  .29.2.6

) ימים ולא יותר מארבעים 17תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות משבעה עשר (

פרסם ) ימים לפי מועד הפדיון המוקדם. בדיווח המיידי האמור ת45וחמישה (

החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון המוקדם וכן את הריבית שתצבר בגין סכום 

  הקרן האמור עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם.  

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין  .29.2.7

  אגרות החוב (כהגדרתו באגרת החוב) לבין מועד תשלום הריבית בפועל. 

שה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת לא ייע .29.2.8

 מיליון ש"ח.  3.2 -מ

) שיעור 1במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: ( .29.2.9

) שיעור הפדיון החלקי במוחי 2הפדיון החלקי במוחי היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור 4ת בפדיון החלקי על החלק הפדה; () שיעור הריבי3הסדרה המקורית; (

) עדכון 5הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (

שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו ושיעורי הריבית שותרו לשלם, במוחי הסדרה 

) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6המקורית; (

 ) ימים לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם.12עשר (-שים שיהיה

פדיון מוקדם של אגרות חוב כאמור, לא יקה למי שהחזיק באגרות החוב שתיפדה  .29.2.10

 כאמור את הזכות לתשלום ריבית, בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם.



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

41

29.2.11. אים זהים, הייו בשיעור פדיון מוקדם, חלקי או מלא, לסדרת אגרות חוב, יבוצע בת

זהה ובמחיר זהה, לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב. תשלומים ששולמו במסגרת פדיון 

חלקי כאמור, ייחשבו כמבוצעים ראשית על חשבון תשלומי הריבית ולאחר מכן על 

חשבון תשלומי הקרן אשר יהיו התשלומים הקרובים, כפי שתודיע החברה בדיווח 

 המיידי כמפורט לעיל.

הר כי למחזיקי אגרות החוב לא תהיה הזכות לחייב את החברה למען הסר ספק מוב .29.2.12

  לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב.         

 פקיעת כהותו של האמןמיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן;  .30

 הוראות החוק. החולתעל כהות האמן ופקיעתה ועל מיוי אמן חדש,  . 30.1

מכח הוראות סעיף  ,החברה ממה בזאת את האמן כאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד . 30.2

  ב לחוק יירות ערך.35

תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף  . 30.3

 ת ערך. ) לחוק יירו1ב(א35

  האמן יפעל בהתאם להוראות חוק יירות ערך.  . 30.4

30.5 . אמן ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל עובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, יהין ה

 יירות ערך והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות התוות למחזיקים לפי חוק 

  או לפי שטר האמות.

כמפורט ם הגה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין והאמן רשאי לקוט בכל הליך לש . 30.6

  בשטר אמות זה. 

  .עילל 22בסעיף ובכפוף לאמור האמן רשאי למות שלוחים כמפורט  . 30.7

  פעולותיו של אמן הן בות תוקף על אף פגם שתגלה במיוי או בכשירותו.  . 30.8

מצדו בדבר טיבם של יירות הערך  האין בחתימת האמן על שטר אמות זה הבעת דע . 30.9

  . המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם

כל דין, האמן איו מחויב לפעול באופן שאיו מפורט במפורש בשטר אמות  בכפוף להוראות .30.10

זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

  בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו. 
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לרבות, כתב הוראות, הודעה, האמן רשאי להסתמך במסגרת אמותו על כל מסמך בכתב  .30.11

בקשה, הסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

 ו.יהאמן מאמין בתום לב כי חתם או הוצא על יד

האמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל מועד שירצה לאחר מתן הודעה בכתב לחברה  .30.12

פטרות. בכפוף לכל דין, להתפטרות האמן אין חודשיים מראש, אשר בה יפורטו סיבות ההת

תוקף אלא אם כן יתן לה אישור בית המשפט, ומן היום שקבע לכך באישור בית המשפט 

 כאמור. בכל מקרה, אמן שכהותו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למיוי אמן אחר.

אמן, לפי סעיף רשות יירות ערך רשאית לפות לבית המשפט בבקשה לסיים את כהותו של ה .30.13

בית המשפט רשאי לפטר אמן אם  יד לחוק יירות ערך או כל הוראה אחרת שתחליף אותו.35

 לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו. 

האמן יחדל מתפקידו אם יתברר כי הוא מוע מלהמשיך ולכהן בתפקידו עקב שיוי בהוראות  .30.14

החוק ו/או הדין החל ביחס לכשירות לכהן כאמן, לרבות במקרה שמיעה כאמור תיווצר 

תיחשב כ"מיעה" גם דרישה של  ,החוב למסחר בבורסה. לצורך זה אגרותבקשר לרישום 

יירות ערך לסיום כהו אמן חדש שיוצע עלרשות האמן. במקרה כזה ימוידי החברה, -ת ה

להלן. האמן מוותר על כל  30.16החוב כאמור בסעיף  אגרותבכפוף לאישור אסיפת מחזיקי 

טעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם עצם החלפתו באמן אחר, אם יחדל לכהן בתפקידו 

 שלהלן. 28ף זה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעי 30.14על פי סעיף 

 החוב על כל אירוע כאמור לעיל בקשר לכהות האמן. אגרותי מחזיקהחברה תודיע ל .30.15

מהערך הקוב של היתרה  )5%אחוזים ( חמישהב , בעצמם או באמצעות באי כוחם,המחזיקים .30.16

ו החברה, רשאים לכס אסיפה כללית של מחזיקי החוב ו/א אגרותהבלתי מסולקת של קרן 

על העברת אמן מכהותו ובלבד שכחו באסיפה החוב, והיא רשאית להחליט,  אגרות

, )11 סדרה( אגרות החובמיתרת הערך הקוב של ) לפחות 50%אחוזים ( מחזיקים בחמישים

) לפחות 10%אחוזים (ובלבד שכחו בה מחזיקים בעשרה  -ולעיין אסיפת מחזיקים דחית 

, למעט מקולות הוכחים בהצבעה 75%ברוב של  התקבלהההחלטה כי  מהיתרה כאמור

 להלן.  30.18במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף . המעים

ימשיך האמן לכהן בתפקידו עד למיוי אמן אחר פקעה כהותו של האמן, ה או הסתיימ .30.17

, אשר יהא חברה הרשומה בישראל אשר עיקר עיסוקה ביצוע אמויות והעומדת במקומו

 פי החוק. -בתאי הכשירות הדרושים על

זה, יהיה טעון אישור מחזיקי  28פי הוראות סעיף -מובהר כי כל מיוי של אמן חלופי על .30.18

 שהסתיימה אמן של במקומו חלופי אמן מוה אם .לעיל 30.16כאמור בסעיף חוב  אגרות

 שבין בהפרש החוב אגרות מחזיקי ישאולחוק, י ד(יד)35) או 1ב(א)(35סעיפים  לפי כהותו
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 כאמור הפרש אם וזאת, כהותו הסתיימה האמן של שכרו לבין החלופי האמן של שכרו

 .לעיל 20, ולעיין זה יחול האמור בסעיף סביר בלתי היו

לכל אמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל האמן שכהותו  .30.19

פקעה, והוא יוכל לפעול, לכל דבר ועיין כאילו התמה כאמן מלכתחילה. מובהר כי 

האמות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום  פי שטר-התחייבות האמן לבצע פעולות על

העברת כספי האמות, כסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, לידי האמן החדש. האמן מתחייב 

ולחתום על כל מסמך  לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והאמן החליף לצורך העברה כאמור

 . לשם כך באופן סביר שיידרש

מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לחברה  .30.20

החוב כלפי האמן, ככל שיהיו שעילתן קודמת למועד סיום כהותו  אגרותו/או למחזיקי 

פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום -כאמן, ואין בכך כדי לשחרר את האמן מחבות כלשהי על

כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לאמן כלפי החברה ו/או  כהותו של האמן

החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך כדי  אגרותמחזיקי 

 החוב מחבות כלשהי על פי כל דין. אגרותלשחרר את החברה ו/או מחזיקי 

 ו/או מיוי אמן אחר. החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות האמן .30.21

 חוק יירות ערך תתחול .31

בכל עיין שלא זכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות החוק ותקותיו (שאין יתות 

  להתיה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקותיו.

 החוב אגרותאסיפות של מחזיקי  .32

תוספת החוב יכוסו ויתהלו בהתאם לתאים המפורטים ב אגרותהאסיפות הכלליות של מחזיקי 

  לשטר זה. השייה

 מעים .33

מעי הצדדים יהיו כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תיתן לגביו לצד שכגד הודעה 

  מתאימה בכתב.

 דין חל וסמכות שיפוט .34

סמכות השיפוט הייחודית . בלבד הדין החל על שטר אמות זה, על ספחיו, היו הדין הישראלי

  יפו. -והבלעדית בכל הקשור לשטר זה תהיה תוה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 

  

 באי כוח  .35
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החברה ממה בזאת את האמן לאגרות החוב בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה 

כלל לפעול בשמה את אותן הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים בשטר זה, ובדרך 

בהתייחס לאותן פעולות שהחברה חייבת לעשותן על פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק 

כל אדם אחר כפי  , בהתאם ובכפוף להוראות שטר האמות,מהסמכויות התוות לה, ולמות

שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו על פי שטר זה וזאת בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את 

הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על פי קביעת האמן ממועד דרישת 

ידי -לות עלוהכל בכפוף למועדים המפורטים בשטר לביצוע פעו -האמן ובלבד שפעל באופן סביר 

  .ובכפוף ליתר הוראות שטר האמות לעיין זה החברה

אין במיוי לפי סעיף זה כדי לחייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את האמן 

, והחברה מוותרת מראש על בשם החברה כאמור ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא

כל זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כל טעה כלפי האמן ושלוחיו בגין 

מתוקף ההסמכה המפורטת  זה, על סמך פעולה שלא עשתה על ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל

  .בסעיף זה לעיל

 הסמכה לדיווח במג"א .36

מעת כפי שיהיו  ,האמן מסמיך בחתימתו על שטר זה, את מורשי החתימה האלקטרוית של החברה

  פי דין.-לדווח בשמו במג"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו, ככל שהדבר דרש עללעת, 

  אחריות האמן .37

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר האמות, ככל שהאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב 

ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שאמן סביר היה מברר בסיבות העיין, לא יהא אחראי 

לזק שגרם לו כתוצאה מכך שהאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות  אגרות החובכלפי מחזיק 

לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי האמן פעל ברשלות חמורה. מובהר כי  1ט35) או 1ח(ד35ף סעי

  ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר האמות, תגבר הוראת סעיף זה.

) לחוק, לא יהיה 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל האמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 

  ל ביצוע הפעולה כאמור.אחראי בש

  הסכמים אחרים .38

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על האמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של האמן, לפי 

שטר זה, או בעצם מעמדו כאמן, כדי למוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שוים או מלבצע 

  עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

  ותכלליהוראות  .39

לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל איגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, החה, מבלי  . 39.1

") מצד האמן לגבי אי קיומה או קיומה ויתור" זה: 39 בסעיףשתיקה, הימעות מפעולה (
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פי שטר זה ואיגרת החוב, -החלקי או הבלתי כון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לאמן על

המיוחדת  לא ייחשבו כויתור מצד האמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמות

 בה יתה. 

מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואיגרת החוב, הרי כל שיוי בהתחייבויות לאמן  . 39.2

מחייב קבלת הסכמת האמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של 

 ויתור והימעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאיה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. 

זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בוסף לכל זכות זכויות האמן לפי הסכם  . 39.3

 פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואיגרת החוב).-שקיימת ו/או שתהיה לאמן על

מובהר בזה כי בכפוף לכל דין שלא יתן להתות עליו, ההגבלות שחלות על החברה ביחסיה  . 39.4

ת שקבעו במפורש בשטר אמות זה אגרות החוב או האמן, הן רק אותן הגבלו מחזיקיעם 

או באגרת החוב ומשכך, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה, אלא אם כן אסרה או הוגבלה 

הפעולה במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב. לפיכך, לבעלי אגרות החוב ולאמן לא 

ות החוב תהא כל זכות להתגד לפעולה מסוימת של החברה אלא אם זו אסרה במפורש באגר

או בשטר אמות זה ואין לקרוא לתוך שטר אמות זה או אגרת החוב, כתאים מכללא, 

הגבלות או איסורים כלשהם, שלא קבעו במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב, אלא 

אם כן דין שלא יתן להתות עליו מאפשר זאת, והכל מבלי לפגוע בזכותם של המחזיקים 

  ה על זכויותיהם.והאמן לפעול לשם הג

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

________________________  ________________________________  

  בע"מ "בזק" החברה הישראלית לתקשורת  רזיק פז בו אמויות בע"מ 

  

"בזק" החברה  ידי-כי שטר אמות זה חתם על ת/עו"ד, מאשר, __________אי הח"מ, 

אשר  ,__________ו __________כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה:  הישראלית לתקשורת בע"מ

  חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

  

________________  

  , עו"ד__________

  

ידי רזיק פז בו אמויות בע"מ -, עו"ד, מאשרת כי שטר אמות זה חתם עלהגר שאולאי הח"מ, 

מחייבת את האמן בקשר עם  הו/, אשר חתימת__________כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה: 

  שטר זה. 
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________________  

  , עו"דהגר שאול
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  בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ"

  תוספת ראשוה

   )11תעודת אגרות חוב (סדרה 

  

, (כולל) 2030עד  2026תשלומים שווים בשים  חמישהמופקת בזאת איגרת חוב העומדת לפירעון ב

   והושאת ריבית שתית כאמור להלן.

  ) רשומות על שם11אגרות חוב (סדרה 

  1: מספר תעודה

  _____________ ש"ח. ערך קוב כולל של אגרות החוב שבתעודה זו

  .החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מהמחזיק הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו: הבעלים 

 1") תשלם ביום החברהבע"מ ( תעודה זו מעידה, כי "בזק" החברה הישראלית לתקשורת . 1

מערכן הקוב של אגרות החוב  20%(כולל)  2030עד  2026של כל אחת מהשים יוי ב

שבתעודה זו, למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) הרשום באגרת החוב 

לתעודה  6(למעט התשלום האחרון, שייעשה כמפורט בסעיף  במועד הקובע לאותו תשלום

___ במאי , והכול בכפיפות למפורט בתאים שמעבר לדף ולשטר האמות מיום זו להלן)

בע"מ ו/או כל מי  אמויותבין החברה מצד אחד לבין רזיק פז בו  ]חתם[טרם  2019

שטר " -" והאמןשיכהן מדי פעם כאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר האמות ("

  " בהתאמה).האמות

גרת חוב זו ושאת ריבית בשיעור הריבית השתי הקוב לעיל אשר תשולם במועדים, אי . 2

 והכול כמפורט בתאים שמעבר לדף.

 איגרת חוב זו איה צמודה לבסיס הצמדה כלשהו. הכול כמפורט בתאים שמעבר לדף. . 3

של אגרות החוב שתאיהן זהים לתאי איגרת חוב  11איגרת חוב זו מופקת כחלק מסדרה  . 4

ו, בכפיפות לתאים המפורטים מעבר לדף ובהתאם לשטר אמות המהווים חלק בלתי ז

 פרד מאיגרת החוב, ואין מובטחות בשעבוד כלשהו.

מובהר, כי הוראות שטר האמות יהוו חלק בלתי פרד מהוראות איגרת חוב זו ויחייבו את  . 5

ה של סתירה בין החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה ה"ל. בכל מקר

ל בכפוף ו, והכהאמור בתעודה זו לבין האמור בשטר האמות יגברו הוראות תעודה זו

 . לתקון הבורסה וההחיות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת
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תשלום הקרן והתשלום האחרון של הריבית ייעשו כגד מסירת איגרת החוב לידי החברה  . 6

ל מקום אחר שעליו תודיע החברה, במשרדה הרשום, כאמור בתאים שמעבר לדף או בכ

 פי תאי אגרות החוב.-לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפי מועד תשלומו על

פסו), מבלי שתהיה -כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודה בדרגה שווה בין לבין עצמן (פרי . 7

 כל זכות עדיפה לאחת על פי האחרת.

לתאים  9כל העברה של אגרות החוב, כפופה למגבלות ההעברה המפורטות בסעיף  . 8

 הרשומים מעבר לדף של תעודת איגרת החוב.

 

  ידי החברה ביום ___________.-חתם על

  

          

    

    

  ידי: -על

    ___________מורשה חתימה:                _________מורשה חתימה: 

  

"בזק" החברה  ידי -כי תעודת איגרת חוב זו חתמה על ת/, עו"ד, מאשר__________אי הח"מ, 

 __________ו _________הישראלית לתקשורת בע"מ כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה: 

  וחתימתם מחייבת את החברה לצורכי איגרת חוב זו.

  

__________________ 

 , עו"ד__________

    

  

________________________________ 

  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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   התאים הרשומים מעבר לדף    

 כללי . 1

לשטר האמות,  1.7באגרת חוב זו תהייה לביטויים המשמעות התוה להם בסעיף  1.1

  אלא אם מצויין אחרת או משתמעת כווה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם. 

החוב (התאים הרשומים מעבר לדף) הים חלק בלתי פרד מהוראות שטר תאי אגרות  1.2

האמות ויראו את הוראות שטר האמות כאילו כללו במפורש בתאי אגרות חוב 

אלו. בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר האמות יגברו 

יות לפיו, כפי שיהיו מעת , והכל בכפוף לתקון הבורסה וההחהוראות אגרות החוב

  . לעת

 אגרות החוב  . 2

 הרחבת סדרה 2.1

 לשטר האמות. 3.3ראו סעיף 

 הפקת יירות ערך וספים 2.2

  לשטר האמות. 3.4ראו סעיף 

 הבטחת אגרות החוב; שעבוד שלילי-אי 2.3

  לשטר האמות. 6 -ו  5.4ראו סעיפים  

 הקרן . 3

של כל יוי ב 1ביום , שישולמו תשלומים שווים חמישהתיפרע ב 11קרן אגרות החוב מסדרה 

  .מקרן אגרות החוב 20%של , כל תשלום בשיעור (כולל) 2030עד  2026אחת מהשים 

 הריבית . 4

פיו -יקבע במכרז אשר עלי), 11שיעור הריבית אותו תישא קרן אגרות החוב (סדרה  4.1

. , וזאת בהתאם להוראות התשקיף וההודעה המשלימהתיערך הצעתן לראשוה

, 2019דצמבר ב 1ביום פעמיים בשה, תשולם  11הריבית על קרן אגרות החוב מסדרה 

ביוי  1 כן ביוםו (כולל) 2029עד  2020של כל אחת מהשים  דצמברב 1 -ו יויב 1בימים 

 , בעד תקופת הריבית שהסתיימה במועד התשלום. 2030

, בגין 2019דצמבר ב 1תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב, שישולם ביום  4.2

ומסתיימת ביום האחרון  המסחר הראשון שלאחר יום המכרזהתקופה המתחילה ביום 



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

50

תקופת הריבית ) ("2019ובמבר ב 30 ,שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית (קרי

ימים בשה.  365שהיא מחושבת על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס כ") הראשוה

, במועד תשלום יתרת קרן אגרות 2030יוי ב 1תשלום הריבית האחרון יבוצע ביום 

 .11החוב של סדרה 

שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסויימת (למעט תקופת הריבית הראשוה)  4.3

(קרי התקופה המתחילה ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפיה 

תחושב  ,ומסתיימת ביום האחרון שלפי מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה)

  ").שיעור הריבית החצי שתית(" 2שיעור הריבית השתית חלקי כ

קבע במכרז, שיעור הריבית שישולם בתשלום יהחברה תפרסם את שיעור הריבית שי 4.4

הראשון בגין תקופת הריבית הראשוה ואת שיעור הריבית החצי שתית בדוח מיידי 

 עד יום המסחר הראשון לאחר יום המכרז.

 של הקרן והריביתצמדה) (או היעדר ההצמדה ה בסיס . 5

  .לבסיס הצמדה כלשהויהיו צמודות לא ) והריבית עליה, 11קרן אגרות החוב (סדרה  5.1

של הקרן והריבית ) הצמדהההיעדר  לרבות(על פי החיות הבורסה, שיטת ההצמדה  5.2

  ). 11במהלך תקופת אגרות החוב (סדרה  יתת לשיוילעיל, לא  5.1כמפורט בסעיף 

 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב . 6

) ישולמו לאשים 11התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב (סדרה  6.1

) במרשם לאותה 11לים של אגרות החוב (סדרה אשר שמותיהם יהיו רשומים כבע

, לפי ובמברב 19או ביום  מאיב 20ביום  (דהייו, ימים לפי מועד התשלום 12סדרה 

היום הקובע בסדרה יקבע מעת לעת בתקון הבורסה ("י, או כל מועד אחר כפי שהעיין)

והריבית שישולם לאשים אשר שמותיהם יהיו  "), פרט לתשלום האחרון של הקרן11

) 11רשומים במרשם ביום התשלום ושייעשה כגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה 

לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו 

) 5תודיע החברה. הודעת החברה בדבר התשלום כאמור, תימסר לא יאוחר מחמישה (

 ים לפי מועד התשלום האחרון.ימי עסק

, לא יהיה זכאי 11ביום הקובע בסדרה  11מובהר, כי מי שאיו רשום במרשם לסדרה  6.2

  לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפי אותו מועד.

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום  6.3

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

 והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.
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בכל מקרה בו החברה תפגר בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית אגרות החוב (סדרה  6.4

ם יום, תשל 30), וזאת מסיבה התלויה בחברה, אזי אם הפיגור יהיה לתקופה של עד 11

 1% -) ריבית פיגורים בשיעור שתי העולה ב 11החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה 

) בגין תקופה זו (מחושב פרו רטה), ובגין כל פיגור 11על ריבית אגרות החוב (סדרה 

) ריבית פיגורים 11יום, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה  30 -מעבר ל

אצל החשב הכללי במשרד האוצר, החל מתום תקופת בשיעור ריבית הפיגורים ההוגה 

"). החברה תודיע בדיווח מיידי ריבית הפיגוריםהיום ה"ל ועד לתשלום בפועל (" 30

על שיעור ריבית הפיגורים וכן על מועד תשלומה, וזאת ארבעה ימי מסחר לפי התשלום 

לתאים  6.3כי דחייה במועד התשלום כמפורט בסעיף  ,בפועל. למען הסר ספק יובהר

 מעבר לדף, איה מהווה פיגור בתשלום. 

התשלום לזכאים רשומים ייעשה בשיקים או בהעברה בקאית לזכות חשבון הבק של  6.5

ואשר יצוין בפרטים שימסרו  11ם במרשם לסדרה האשים אשר שמותיהם יהיו רשומי

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם  6.6בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

להלן.  7סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאיה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

 באמצעות המסלקה. -במקרה שהסליקה תבוצע באמצעות מסלקת הבורסה 

) יודיע לחברה את פרטי חשבון הבק לזיכוי 11מחזיק רשום של אגרות החוב (סדרה  6.6

) כאמור לעיל, או על כל שיוי 11פי אגרות החוב (סדרה -בתשלומים לאותו מחזיק על

בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העיין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום 

 פי הודעתו של המחזיק בדבר שיוי כאמור -לחברה. החברה תהא חייבת לפעול על

 ) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.15עשר (-לאחר חלוף חמישה

) הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד 11לא מסר המחזיק הרשום באגרות החוב (סדרה  6.7

לחברה פרטים בדבר חשבון הבק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית 

. משלוח 11הרשומה במרשם לסדרה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרוה 

שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועיין כתשלום הסכום הקוב בו 

 בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

 פי דין.-) יוכה כל תשלום חובה ככל הדרש על11מכל תשלום בגין אגרות החוב (סדרה  6.8

7 . עות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברההימ 

 לשטר האמות.  13ראו סעיף 

 מרשם מחזיקי אגרות החוב . 8

 לשטר האמות. 26ראו סעיף 
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 העברת אגרות החוב . 9

יתות להעברה לגבי כל סכום ) 11להלן, אגרות החוב (סדרה  9.4 בכפוף לאמור בסעיף 9.1

סדרה ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב (

פי כתב העברה -) (למעט העברה המתבצעת באמצעות מסלקת הבורסה) תיעשה על11

ידי הבעלים הרשום או ציגיו -הערוך בוסח המקובל להעברת מיות, חתום כיאות על

די מקבל העברה או ציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה י-החוקיים, וכן על

) המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה 11סדרה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב (

 ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.-אחרת שתידרש על

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הכללות בתקון החברה ביחס לאופן  9.2

העברת מיות ועל הסבתן יחולו, בשיויים המתחייבים לפי העיין, ביחס לאופן העברת 

  ) ועל הסבתן.11סדרה אגרות החוב (

אם יחול כל תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מסים והיטלים אחרים, על כתב  9.3

-), יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על11סדרה ההעברה של אגרות החוב (

 ש העברה.ידי מבק

) 11סדרה במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב ( 9.4

להלן התעודה  10פי הוראות סעיף -), תפוצל תחילה על11סדרה שבתעודת אגרת החוב (

למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך הכול סכומי הקרן הקובים בהן 

 יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

תהא רשאית לדרוש  לאחר קיום כל התאים האלה תרשם ההעברה במרשם, והחברה 9.5

) המועברת 11סדרה כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב (

שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על 

העבר כל התאים החלים על מחזיק המפורטים בשטר האמות ובאגרת החוב 

 המועברת.

ות בהעברה, כולל תשלומי חובה (אם יהיו כאלה), יחולו כל ההוצאות והעמלות הכרוכ 9.6

 על מבקש ההעברה.

 פיצול תעודת אגרות החוב .10

  לשטר האמות. 27ראו סעיף 

 פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה  .11

 לשטר האמות.  28ראו סעיף 



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

53

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה  .12

  לשטר האמות. 29ראו סעיף 

 ידי מחזיק קשור-ידי החברה ו/או על-רכישת אגרות חוב על .13

  לשטר האמות. 4ראו סעיף 

 הוראות כלליות .14

סכום הקרן והריבית משתלמים ויתים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או  14.1

כל זכות קיזוז או תביעה גדית הקיימות או שתהייה קיימות בין החברה לבין מחזיק 

 ).11סדרה זיק המקורי של אגרות החוב (קודם, כולל המח

) כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי 11סדרה כל מי שעשה זכאי לאגרות החוב ( 14.2

), תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות 11סדרה פירוק של מחזיק אגרות החוב (

סדרה שהחברה תדרוש ממו מדי פעם בפעם, להירשם במרשם כמחזיק אגרות החוב (

 ), או בכפיפות לתאים המפורטים לעיל בתעודה זו, להעביר אותן.11

פי אגרת החוב -) יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על11סדרה מחזיקי אגרות החוב ( 14.3

פי החלטת אסיפה כללית של -) ושטר האמות באמצעות האמן או על11סדרה (

) ובשטר 11סדרה () בדרכים המפורטות באגרת החוב 11סדרה מחזיקי אגרות החוב (

 האמות. 

 ויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגרות החוב .15

  לשטר האמות. 25ראו סעיף 

 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .16

) תתכסה ותתהלה בהתאם לאמור 11סדרה האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב (

  בתוספת השייה לשטר האמות.

 קבלות כהוכחה .17

ידי מחזיק אגרות החוב -אחר מתאים אלה, תהווה קבלה חתומה עלמבלי לגרוע מכל תאי 

-) שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הקוב בקבלה, אשר עשה על11סדרה (

  ) שבתעודה זו.11סדרה ידי האמן, לפי העיין, בגין אגרות החוב (-ידי החברה או על

 החלפת תעודת אגרות החוב .18

) תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית 11סדרה החוב (במקרה שתעודת אגרות 

), וזאת באותם תאים ביחס 11סדרה להוציא במקומה תעודה חדשה של אגרות החוב (
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להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות הסבירות שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות 

שבמקרה של בלאי,  ), כפי שהחברה תמצא לכון, בתאי11סדרה הבעלות באגרות החוב (

) הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה. מסים, 11סדרה תעודת אגרות החוב (

היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על 

המבקש את החלפת התעודה כאמור (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב 

ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר  להחת דעת החברה

  לכך).

 פירעון מיידי .19

 לשטר האמות. 8סעיף  ראו

 הודעות .20

  לשטר האמות. 24ראו סעיף 
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  תוספת שייה לשטר האמות

  אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

 1968-תשכ"חהוראות התוספת השייה לשטר האמות כפופות להוראות חוק יירות ערך,  . 1

ככל שלא יתן להתות  -ל ו"), כפי שיהיו מעת לעת, והכהחוק" או "חוק יירות ערך("

 .ןעליה

האמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימה החברה אסיפה  . 2

של מחזיקי אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לאמן על המקום, היום והשעה 

יפה וכן על העייים שיובאו לדיון בה, והאמן או ציג מטעמו יהיו רשאים בה תתקיים האס

 להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה. 

האמן יכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת החברה או לדרישת  . 3

קת של הערך ) לפחות מהיתרה הבלתי מסול5%מחזיק באגרות החוב שלו חמישה אחוזים (

הקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הים 

מחזיקי אגרות החוב, יהיה האמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות 

 הסבירות הכרוכות בכך. 

יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי האמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומה לצורך קיטת  . 4

ה שועדה למוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי פעול

 לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכסה, למועד  21האמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  . 5

 21 -ימים ולא מאוחר משיקבע בהזמה, ובלבד שמועד הכיוס לא יהיה מוקדם משבעה 

ימים ממועד הזימון; ואולם האמן רשאי להקדים את כיוס האסיפה, ליום אחד לפחות 

לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות המחזיקים ובכפוף 

להלן; עשה כן, ימק האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות  15להוראות סעיף 

להקדמת מועד הכיוס. על אף האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכיוס אסיפה 

בהתאם להוראות כאמור, יתאמו החברה והאמן את מועד כיוס האסיפה ופרסום הזימון 

 הדין. 

 האמן רשאי לשות את מועד כיוס האסיפה. . 6

לעיל,  5לא זימן האמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  . 7

ימים, מתום  14יק לכס את האסיפה, ובלבד שמועד הכיוס יהיה בתוך רשאי המחז

התקופה לזימון האסיפה בידי האמן, והאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם 

 כיוס האסיפה.

כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום  . 8

ו האמן, והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום עליו יודיעו החברה ו/א בישראל אחר
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החלופי רק במידה ומשרדיה לא יוכלו להכיל את מספר המשתתפים הצפוי ולא תספק 

 מקום חלופי אחר. 

לתוספת שייה זו לעיל, תישא החברה בכל עלות סבירה של כיוס  8בכפוף לאמור בסעיף  . 9

  וקיום אסיפות מחזיקי אגרות החוב.

 הודעה על כיוס אסיפה; סדר היום באסיפה

פורסם לפחות זימון לאסיפה מטעם האמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב י .10

"). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום אסיפת התייעצותיום אחד לפי מועד כיוסה ("

 ולא יתקבלו בה החלטות.

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק יירות ערך כפי שיהיו מעת  .11

  לעת ותימסר לחברה על ידי האמן.

 המוצעות וכן הסדרים לעיין הצבעה בכתב. הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות .12

) לפחות מיתרת הערך הקוב 5%מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ( .13

של סדרת אגרות החוב, רשאי לבקש מהאמן לכלול ושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים 

 שתתכס בעתיד, ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה כאמור.

 חזיקים יתקבלו החלטות בושאים שפורטו בסדר היום בלבד.באסיפת מ .14

  המועד הקובע לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפה

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב  .15

במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים 

  הכיוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפי מועד הכיוס. לפי מועד 

מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב  .16

 הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

 בראש כל אסיפה יעמוד האמן או מי שהוא מיה כיושב ראש האסיפה.   .17

לא תיפסל החלטה כלשהי שתקבלה כדין באסיפה שזומה כאמור לעיל גם אם מחמת  .18

-שגגה לא יתה עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא תקבלה על

ככל שההזמה לאסיפה (או לאסיפה ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים 

 דחית, לפי העיין) שלחה במערכת המג"א.

הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן בהתאם להוראות סעיף  כל .19

 לשטר האמות.  24

אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המיין החוקי הדרוש להתחלת  מחזיקיאסיפת  .20

 הדיון, כדלקמן:



  
  

  - 12.05.2019, טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד -

)11 השטר האמות (סדר  

57

כפוף למיין החוקי הדרש באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף  20.1

להוראות חוק יירות ערך אשר אין יתות להתיה ולהוראות שטר האמות, יהוו 

י (ין חוקי באימוכחים בעצמם או 2סיפה כללית לפחות שמחזיקי אגרות חוב, ה (

מהיתרה הבלתי  25%כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות -ידי בא-על

מסולקת של הערך הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה 

) מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הקוב 2שי ( לפחות אם כחו בה -דחית 

 ידיהם.-המוחזק על

באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת יתהווה מיין חוקי אם כחו באסיפה  20.2

כוח, המחזיקים או המייצגים -ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, הוכחים בעצמם או על

ות החוב מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של אגר 50%יחדיו לפחות 

אם כחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  -שבמחזור אותה עת, ובאסיפה דחית 

 ) מהערך הקוב מן היתרה האמורה. 20%עשרים (

על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות (ככל שיתו) יחולו  20.3

 .לשטר האמות 8הוראות סעיף 

 לשטר האמות), 4.2מחזיק קשור (כהגדרת מוח זה בסעיף אגרות חוב המוחזקות בידי  .21

לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המיין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו 

 במיין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

אחרון שקבע כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לאמן עד למועד ה .22

לעיל. בהתאם,  20לכך, ייחשב כוכחות באסיפה לעיין קיום המיין החוקי כאמור בסעיף 

יהיה האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי 

הצבעה וללא התכסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה דחית אשר לא 

לצורך קבלת החלטה, ובלבד שיתקבלו אצל האמן, עד למועד כח בה המיין החוקי הדרש 

אשר ייקבע לכך בהודעה על כיוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העיין, כתבי הצבעה 

מאת מחזיקים המהווים מיין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או 

 אסיפה דחית, לפי העיין.

ית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה, מיין לא כח באסיפת מחזיקים, בתום מחצ .23

חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משי ימי עסקים לאחר המועד הקובע 

שקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר האמן כי הדבר דרוש 

סיפה לשם הגה על זכויות המחזיקים; דחתה האסיפה, ימק האמן בדוח בדבר זימון הא

 את הסיבות לכך. 

לעיל, מיין חוקי כעבור מחצית  23לא כח באסיפת המחזיקים הדחית כאמור בסעיף  .24

תפים שהוא, אלא אם השעה לאחר המועד שקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משת

 כן קבעה דרישה אחרת בחוק יירות ערך. 
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לעיל, כוסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים  22 על אף האמור בסעיף .25

) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 5%בחמישה אחוז (

לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הדחית רק אם כחו בה מחזיקים באגרות החוב  3

) לפחות מיתרת 5%בחמישה אחוז ( ,לפחות במספר הדרוש לצורך כיוס אסיפה כאמור (קרי

 הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור). 

 אלא עייים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית. לא ידוו באסיפה דחית  .26

27. כח בה מאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שין חוקי, ילפי החלטה של ה

") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה האסיפה המקוריתיידחה המשכה של האסיפה ("

ו האסיפה כאמור בושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהאמן א

"). באסיפה משכת לא יידון אלא ושא שהיה על סדר היום ושלא אסיפה משכתיחליטו ("

 תקבלה לגביו החלטה.  

אסיפת מחזיקים בלי לשות את סדר יומה, ייתו הזמות לגבי המועד החדש לאסיפה   .28

הזמות שעות קודם לאסיפה המשכת; ה 12 -המשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 5כאמור ייתו לפי סעיף  

החברה וכל אדם אחר למעט האמן יהיו מועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב  .29

או בכל חלק ממה, לפי החלטת האמן או לפי החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב 

זה לעיל, החברה תוכל להשתתף בפתיחת  29הוכחים באסיפה. על אף האמור בסעיף 

אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל ושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת ושא 

 מסוים (לפי העיין). 

ידי -ידי האמן וכל אדם או אשים אחרים שיורשו לכך על-שיתמו עלאדם או אשים  .30

 החברה, יהיו רשאים להיות וכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה.

 החלטות

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במיין קולות.  .31

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך  .32

האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן, כי 

וסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המג"א, ויקבע את מועד עילת ההצבעה שעד אליו 

בעה מלא וחתום כדין. האמן רשאי לדרוש על המחזיקים לשלוח לאמן את כתב ההצ

ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עיין מוגד (כהגדרתו 

להלן) שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של האמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה 

ות התוספת במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הורא

השייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים שבכתב 

 ההצבעה.
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כוסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב (בין שזומה על ידי החברה, מחזיק או האמן), יבחן  .33

האמן קיומו של יגוד עייים אצל מחזיקי אגרות החוב, בין עיין הובע מהחזקתם 

"). האמן רשאי עיין מוגדחוב לבין עיין אחר שלהם, כפי שיקבע האמן ("באגרות ה

לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו, לפי ההצבעה, על עיין אחר שלו וכן אם יש 

 לו יגוד עייים כאמור.

  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עיין מוגד:

 שטר האמות);ל 4.2 עיףמחזיק קשור (כהגדרת מוח זה בסמחזיק אשר הו  33.1

כיהן כושא משרה בחברה בסמוך למועד המכהן כושא משרה בחברה או שמחזיק  33.2

 האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע האמן לגביו כי היו בעל "עיין מוגד" לפי האמור להלן  33.3

בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב 

לאמן כי היו בעל עיין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעיים של כלל מחזיקי 

טית. מחזיק אשר לא ימסור אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הרלוו

יחשב כמי שהצהיר שיש יידי האמן, -הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

לו עיין אישי כאמור, ולגביו יקבע האמן הרלווטי כי היו מחזיק בעל עיין מוגד. 

זה, האמן יבחן אם מחזיק היו מחזיק בעל  33.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

"עיין מוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק ביירות ערך אחרים של 

החברה ו/או יירות ערך של כל תאגיד רלווטי אחר להחלטה המובאת לאישור 

 בעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק. באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצ

קביעת קיומו של עיין מוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של יגודי עייים שיערוך 

האמן. כמו כן, להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב 

ות יירות בעלי עיין מוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והחיות מחייבות של רש

 ערך, לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עיין מוגד, כפי שיחולו במועד הבחיה.

לצורך בחית יגוד עייים כאמור יהא האמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית  .34

 שיזמין, ויחולו עליה הוראות שטר האמות לעיין שיאה בהוצאות.

עייים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת האמן, תיערך בפרד יובהר, כי בחית יגוד  .35

ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בפרד. עוד יובהר, כי 

אין בהכרזה על מחזיק כעל בעל עיין מוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי 

חרת אשר על סדר יומה של האסיפה להראות על עיין מוגד של אותו מחזיק בהחלטה א

  או על עיין מוגד שלו באסיפות אחרות.

בספירת מיין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא האמן בחשבון  .36

לעיל או של מחזיקים  33את קולותיהם של מחזיקים שלא עו לדרישתו כאמור בסעיף 
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כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת סך  עיין מוגדשלגביהם מצא כי מתקיים 

החזקות המשתתפים בהצבעה, שאים מחזיקים בעלי עיין מוגד, משיעור של חמישה 

יביא האמן בחשבון בספירת מיין ) מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב, 5%אחוזים (

 הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עיין מוגד.

כוחו או באמצעות כתב הצבעה, -ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הוכח בעצמו או על .37

ש"ח ערך קוב מהקרן הכוללת הקובה שטרם פרעה של אגרות החוב  1קול אחד בגין כל 

 להצביע.  שמכוחן רשאי הוא

במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מבייהם  .38

  במרשם.

אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר  מחזיק .39

 גד ובגין חלק אחר להימע, והכל כפי ראות עייו.

ל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגי .40

מבלי להביא בחשבון את קולות המעים. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת הוא רוב 

ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות  75% -של לא פחות מ

 המעים. 

ו הוראות שטר כל ושא שלא קבע לגביו, לפי  הוראות החוק שאין יתות להתאה ו/א .41

לעיל, כי יתקבל ברוב שאיו רגיל או במיין חוקי מיוחד, יתקבל ברוב רגיל  האמות

 באסיפה רגילה. 

כוחו שיש לו -ידי בא-ידי הממה או על-כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .42

הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה המיוי בכתב ויהא חתום 

בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממוה יהא רשאי לפעול 

 בשם התאגיד שהוא מייצג. 

 וי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על האמן. כתב מי 42.1

 שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  42.2

פיה חתם כתב המיוי או העתק -כתב מיוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל 42.3

מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כן 

 מזמת את האסיפה. קבע אחרת בהודעה ה

כוח, יהיה בר תוקף -קול שיתן ו/או הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה בא .43

) לאחר ההצבעה בוטל כתב 2) קודם לכן פטר הממה או הוכרז פסול דין; או (1אף אם: (

) לאחר הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה יתן הקול, אלא אם תקבלה 3המיוי; או (

שום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי האמן, לפי במשרדה הר

האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת הממה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול 
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 או ההעברה כאמור לעיל.

האמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם במרשם  .44

רשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו ה

ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום -האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על

כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שתקבלה 

ל אסיפה או באסיפה כזו תיחשב כאילו תקבלה כדין. האמן יהיה רשאי לערוך פרוטוקו

 חלקים ממו בדרך של הקלטה.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של האמן, יהיה פתוח לעיון  .45

מחזיקי אגרות החוב והעתק ממו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב שביקש זאת. האמן 

 ו הבלעדיפי שיקול דעתל יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא, אם ע

  , העברת הפרוטוקול, כולו או חלקו, עלולה לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.האמןשל 

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה במרשם  .46

 הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

  

*******
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   שכר האמן - 20ספח 

 וזאת, להלן כמפורט, האמות שטר להוראות בהתאם, שירותיו בעבור לאמן שכר תשלם החברה

(ובמקרה  חוב אגרות סדרת של ספציפית הפקה במסגרת הצדדים בין אחרת יוסכם אם למעט -

 של הסדרה הרלווטית, המדף הצעת דוחההודעה המשלימה או  במסגרת, החברה תפרסם כאמור

    -)  כאמור את שכר האמן שקבע לפי העיין,

לגביה ימוה האמן ששל אגרות החוב אשר תופק על פי התשקיף  הראשוה לסדרה ביחס . 1

  לכהוה, שכר הטרחה לאמן יהא כדלקמן:

), בגין שת האמות הראשוה "ההפקה"( לציבור החוב אגרות סדרת הפקת לאחר מיד .1.1

  ש"ח בתוספת מע"מ כדין;   ______שלאחר מועד ההפקה, ישולם סך של 

חודשים ממועד  12בגין כל שת כהוה, החל מהשה השייה ואילך (קרי, החל מתום  .1.2

סדרה, שעדיין לא פרעו  בה יהיו במחזור אגרות החוב שהופקו במסגרת אותהשההפקה), 

ש"ח בתוספת  ______ ), סך של , ככל שרלווטי ביחס לאותה סדרה(קרן, ריבית והצמדה

 מע"מ כדין, צמוד למדד הידוע במועד ההפקה. 

מעבר לסדרה הראשוה שתופק מכוחו של התשקיף, וכל עוד  וספת חוב אגרות סדרת כל בגין . 2

ש"ח  ______ עו, במחזור, ישולם לאמן סכום של יהיו אגרות חוב מאותה הסדרה שטרם פר

 (כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שהיה ידוע במועד הפקת הסדרה), בתוספת מע"מ כדין. 

  .חוב אגרות סדרת הרחבת של במקרה ישתה לא לעיל כמפורט האמן טרחת שכר כי, מובהר

 לא אם אף, חלק בה ייטול שהאמן"ח אג מחזיקי אסיפת או שתית מיות בעלי אסיפת כל בגין . 3

"מ מע בתוספת לישיבה"ח ש 500 של וסף שכר ישולם, קוורום העדר מפאת בפועל תקיימה

 .ההפקה במועד הידוע למדד צמוד, כדין

 מעבר, התשקיף פרסום לאחר, האמן ידי על שיבוצעו, מיוחדות ועבודות מיוחדות פעולות בגין . 4

 .כחוק"מ מע בתוספת, לשעה"ח ש 600 לאמן החברה תשלם, האמן של השוטפת לפעילות

להלן, שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות אף אם מוה  8לאמור בסעיף  בכפוף . 5

 כוס כסים לחברה (או כוס כסים ומהל), או אם האמות תוהל בהשגחת בית המשפט. 

, לא יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מכך סיבה שהיאבמידה ופקעה כהות האמן,  . 6

יוחזר שכר הטרחה  ,ידה וכהות האמן פקעה במהלך שת האמותמיום פקיעת כהותו. במ

ששולם בגין החודשים בהם לא כיהן האמן כאמן בפועל תוך שבעה ימי עסקים מתום כהותו 

   (בעבור כהוה חלקית ישולם שכר יחסי). 

הסכום  ייפחתמקרה של הצמדת סכום למדד המחירים לצרכן, על פי הוראות ספח זה, לא  בכל

  צמוד מהסכום הומילי הקוב בסעיף הרלווטי.ה
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זה לעיל מבוססים על ההחה כי אגרות החוב, להן ישמש האמן  ספחהסכומים הקובים ב . 7

אמן, יופקו ללא ביטחוות וללא אמות מידה פיסיות או התחייבויות אחרות של החברה, 

כר טרחת האמן בהתאם שעל האמן לבחון את עמידת החברה בהן. בכל מקרה אחר יסוכם ש

 להיקף השעות שיידרש מהאמן להקדיש לאמות.

  

******** 
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   שטר אמות

  [טרם חתם] 2019 מאיב___ שערך וחתם ביום 

  

  ב י ן

  

  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ 

  52-003193-1ח.צ.  

  6162002, הביין המשולש, תל אביב 132מרח' מחם בגין 

  ")החברה(" 

  ;מצד אחד

  ל ב י ן

  

  רזיק פז בו אמויות בע"מ

  51-368347-4ח.פ. 

  6770007, תל אביב 14מרח' יד חרוצים 

  03-6389222; פקס: 03-6389200טלפון: 

  ")האמן("

  

  

  ;מצד שי

  

 2019פרסמה החברה תשקיף להשלמה הושא תאריך __ במאי  2019___ במאי וביום   הואיל

חוב  אגרות, הודעה משלימהבאמצעות  ,שלפיו החברה עשויה להפיק, [טרם פורסם]

  ) שאין המירות למיות החברה;12 -ו 11(סדרות  ותחדש ותמסדר

 הפקה דירקטוריון החברה לאשר באופן עקרוי ליטהח ____________וביום   והואיל

, בין היתר, לבחית כדאיות , בכפוףכאמורחדשות  ותמסדרשל אגרות חוב  לציבור

ו על פיתשקיף להשלמה והודעה משלימה של  םלפרסומו ביצוע ההפקה לחברה,

[טרם  2007-בהתאם לתקות יירות ערך (הודעה משלימה וטיוטת תשקיף), תשס"ז

  ;הוחלט]

 ה(סדר מבקשת החברה להפיק אגרות חובאמור, כובהמשך להחלטת הדירקטוריון   והואיל

  ;) של החברה12

[טרם  ______על מתן דירוג  Standard & Poor's Maalotהודיעה  2019___ וביום   והואיל

להפקת , [טרם יתן] _________הודיעה מידרוג על מתן דירוג  2019___ וביום  יתן]

  מליון ש"ח ערך קוב;_____ אגרות חוב חדשות של החברה, בהיקף כולל של עד 
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והאמן הו חברה מוגבלת במיות שתאגדה בישראל כדין אשר מטרתה היה עיסוק   והואיל

  באמויות; 

פי החוק (כהגדרתו להלן) או כל דין אחר, להתקשרותו -והאמן מצהיר כי אין מיעה על  והואיל

לרבות ביחס לאי קיומם של יגודי עייים המועים  פי שטר אמות זה-עם החברה על

וכי הוא עוה על הדרישות ותאי הכשירות  את התקשרותו עם החברה כאמור

  פי שטר אמות זה;-הקבועים בחוק (כהגדרתו להלן), לשמש כאמן על

  ;1ולאמן אין כל עיין מהותי בחברה ולחברה אין כל עיין אישי באמן  והואיל

ו/או  פי כל דין-אין מיעה על כון למועד חתימת שטר אמות זה והחברה מצהירה כי  והואיל

ו/או לבצע  פי שטר אמות זה-, להתקשרות עם האמן עלהסכם ו/או התחייבות שהיא

  ;הפקה של אגרות החוב לפיו

אמן החוב, הוא ישמש כ אגרותוהחברה פתה בבקשה אל האמן, כי בכפוף להפקת   והואיל

והאמן הסכים לכך, הכול בכפוף ובהתאם לתאי  )12 הסדר( החוב אגרותלמחזיקי 

  ;להלן שטר אמות זה

   :לפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

  

  

  

  

                                                 
. כמו כן, במקביל החברה של) 10 עד 6(סדרות  החוב אגרות למחזיקי כאמן מכהןהאמן למועד שטר אמות זה,  1

), בכוות החברה להתקשר עם האמן בשטר אמות 12ביחס לאגרות החוב (סדרה  -להתקשרותה עם האמן בשטר זה 

  .)12) אשר בכוותה להפיק בד בבד עם הפקת אגרות החוב (סדרה 11ביחס לאגרות החוב (סדרה גם 
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  מבוא, פרשות והגדרות .1

 המבוא לשטר אמות זה והספחים הרצופים לו, מהווים חלק בלתי פרד הימו. .1.1

חלוקת שטר אמות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, עשו מטעמי וחות וכמראי  .1.2

 אין להשתמש בהם לשם פרשות.ומקום בלבד, 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין  .1.3

בשטר זה הוראה  קבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכול כשאין

 אחרת מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם איו מחייב אחרת.

 בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות למסמכים הלווים לו, יגברו הוראות שטר האמות. .1.4

על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות לתאים שמעבר לדף שבתוספת 

  .התאים שמעבר לדףהראשוה יגברו 

החוב  אגרותבכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר זה ו/או  .1.5

כון למועד שטר זה, לא קיימת סתירה בין הוראות  מאשרת כי החברה .יגברו הוראות שטר זה

   .שטר האמות לבין הוראות התשקיף

  , כפי שתהייה מעת לעת,רשות מוסמכתלהוראות טר אמות זה כפוף להוראות החוק וש .1.6

, וההחיות מכוחו הבורסהאשר אין יתות להתיה. כמו כן שטר אמות זה כפוף לתקון 

 .מעת לעת שתהייהכפי 

תהיה לביטוים הבאים המשמעות שלצדם, אלא אם  ובאגרות החוב בשטר אמות זה .1.7

  משתמעת כווה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם:

 )"12וב (סדרה "אגרות הח

  "אגרות החוב" או

 רשומות על שם, שתאי) של החברה, 12אגרות החוב (סדרה 

, 12כל אחת מהן בהתאם לתעודת אגרת החוב של סדרה 

להלן), אשר תופקה  ם(כהגדרת הודעה המשלימהול לתשקיף

ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי, בערך קוב -מעת לעת על

כפי שיהיה מעת לעת בהתאם ובכפוף לשטר אמות זה, ואשר 

  לא פרעו במלואן או פקעו או התבטלו; 

  אביב בע"מ;-הבורסה ליירות ערך בתל  "בורסה"

פיה -שעל התשקיף פי על שתפורסם המשלימה ההודעה  " המשלימה ההודעה"

 לתקות בהתאם, )12 ה(סדר החוב אגרות לראשוה תוצעה

  ;2007-"זתשס), תשקיף וטיוטת משלימה(הודעה  ערך יירות

החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מ או כל חברה   "החברה לרישומים"

לרישומים אחרת שהחברה תתקשר עמה מעת לעת, ובלבד 
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רשומות על שם אותה  יההית )12 ה(סדרשכל אגרות החוב 

  חברה לרישומים;

אגף שוק ההון, ביטוח  -החוזר המאוחד של משרד האוצר   "החוזר המאוחד"

ם מוסדיים באגרות חוב הוראות לעיין השקעת גופי -וחיסכון 

  לא ממשלתיות, כפי שיהיה מעת לעת;

והתקות שהותקו מכוחו כפי  1968-חוק יירות ערך, תשכ"ח  "החוק"

  שיהיו מעת לעת;

החלטה שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב   "החלטה מיוחדת"

כוחם, מחזיקים -ידי באי-, בה כחו, בעצמם או על)12סדרה (

) מיתרת הערך הקוב של 50%לפחות חמישים אחוזים (של 

שבמחזור, או באסיפה דחית שכחו  )12סדרה ( אגרות החוב

כוחם, מחזיקים של לפחות עשרים -ידי באי-בה, בעצמם או על

) מן היתרה האמורה, ואשר תקבלה (בין 20%אחוזים (

באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) ברוב של לפחות 

) מכל הקולות של המשתתפים 75%שבעים וחמישה אחוזים (

  בהצבעה, למעט המעים;

החלטה שתקבלה באסיפה כללית (רגילה או דחית, לפי   לטה רגילה""הח

, בה כח מיין )12סדרה (העיין) של מחזיקי אגרות החוב 

לחוק, לפי העיין,  14יב35 -ו 13יב35חוקי כקבוע בסעיפים 

  ברוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט המעים; 

יכס בעליו ויכהן ישהאמן הזכר בראש שטר זה ו/או כל מי    "האמן"

  כאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

כהגדרתה בתקות יירות ערך (פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף   "חברה מדרגת"

, או כהגדרת המוח 'חברת 1969-מבה וצורה), תשכ"ט -

-דירוג'  בחוק להסדרת פעילות חברות דירוג האשראי, תשע"ד

ידי הגורם -אושרה כחברה מדרגת על, או כל חברה אשר 2014

  המוסמך לתת אישור כאמור;

  ;1999-חוק החברות, תש"ט  "חוק החברות"

יום התשלום של תמורת הפקת אגרות החוב לחברה, כגד   "יום הסליקה"

 ההודעה המשלימה יפל הקצאת אגרות החוב ליצעים ע

  אגרות החוב לציבור; הוצעתבמסגרתו 

  יום שבו מתקיים מסחר בבורסה;כל   "יום מסחר"
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  כל יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע עסקאות;  "יום עסקים"

אשר פורסם  2019______ מדד המחירים לצרכן בגין חודש   "המדד היסודי"

  ;2019______ ביום 

מדד המחירים לצרכן האחרון שפורסם לפי מועד התשלום   "מדד התשלום"

  הרלווטי;

"מחזיקי אגרות החוב" 

  ו/או "המחזיקים"

  כהגדרת המוח בחוק;

  לשטר זה; 26כאמור בסעיף  ,מרשם מחזיקי אגרות החוב  "מרשם"

  אביב בע"מ;-מסלקת הבורסה ליירות ערך בתל  "מסלקת הבורסה"

  סך הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור;  "קרן"

"שטר  או"שטר זה" 

  האמות

שטר אמות זה (על תיקויו, כפי שיהיו מעת לעת) לרבות 

התוספות והספחים המצורפים אליו ומהווים חלק בלתי 

  פרד הימו;

תשקיף ה" אותשקיף" ה"

  "להשלמה

, אשר פורסם 2019ושא תאריך __ במאי הלהשלמה, תשקיף 

ולרבות  [טרם פורסם] 2019במאי __ יום בהחברה  על ידי

   תיקויו, ככל שיתוקן מעת לעת.

 כללי .2

ידי החברה. -גרות החוב עליכס לתוקפו במועד הקצאת איהוראותיו, ישטר אמות זה, על כל  .2.1

גרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר אמות זה בטל מעיקרו, יבמקרה של ביטול הפקת א

פיו לא תיכס -מבלי שלמי מהצדדים לשטר תהא טעה כלשהי כגד האחר והאמות על

 לתוקף. 

להוראות החוק, להוראות רשות מוסמכת ולכללי הבורסה, כפי שיהיו שטר אמות זה כפוף  .2.2

 .ןשלא יתן להתות עליה ככל -ל ומעת לעת, והכ

 החוב אגרותהפקת  .3

), 12על פי שטר אמות זה, רשאית החברה להפיק, על פי שיקול דעתה, אגרות חוב (סדרה  .3.1

כל אחת, בתאים כמפורט בשטר האמות ובתעודת  קוברך ש"ח ע 1רשומות על שם, בות 

 אגרות החוב. 
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בבורסה בסמוך לאחר למסחר  הירשמתעל פי שטר אמות זה  הופקתאגרות החוב אשר  .3.2

כי הרישום למסחר של אגרות החוב כפוף לאישור הבורסה ולהוראות תקון  ,הפקתן. יובהר

  .כפי שיהיו באותו מועד ,וההחיות לפיו הבורסה

 הרחבת הסדרה .3.3

פי שיקול דעתה -החברה רשאית להפיק (בהפקה פרטית או לציבור) בכל עת ומעת לעת על

זיקי אגרות החוב או האמן או במתן הודעה למי מהם על הבלעדי, ללא צורך בהסכמת מח

להלן, בהתאם להוראות כל דין, אגרות חוב  4.2כך, לרבות למחזיק קשור כהגדרתו בסעיף 

שהופקו, בכל מחיר ובכל אופן ) 12(סדרה וספות, שתאיהן יהיו זהים לתאי אגרות החוב 

שייראה לה, וזאת בכפוף להגשת בקשה לרישום למסחר לבורסה וקבלת אישור לרישום 

  ל בלבד שיתקיימו התאים הבאים:וכאמור, והכהוספות למסחר של אגרות החוב 

מאותה שהופקו הרחבת סדרת אגרות החוב לא תוביל לירידה בדירוג אגרות החוב   )א(

ערב הרחבת הסדרה כאמור). היה ואגרות החוב  -סדרה, כפי שיהיה באותו מועד (קרי 

רכי סעיף זה הדירוג הקובע (הן לעיין ידי יותר מחברה מדרגת אחת, אזי לצ-תדורגה על

הדירוג ערב ההרחבה והן לעיין הדירוג שיתן בקשר עמה) יהיה הדירוג המוך. החברה 

תעביר לאמן את אישור החברה המדרגת לעיין זה עובר לביצוע ההרחבה (כאשר דיווח 

העברת ייחשב לצרכי סעיף זה כ ,דוח הדירוג שקיבלה החברה בקשר עם ההרחבה במג"א

  –האישור לאמן); וכן 

לפירעון מיידי כמפורט  )12סדרה (לא מתקיימת איזו מהעילות להעמדת אגרות החוב   )ב(

לשטר זה. החברה תעביר לאמן עובר לביצוע ההרחבה כאמור אישור בכתב  8.1בסעיף 

בחברה כי לא מתקיימת איזה הבכיר בתחום הכספים משרה הידי ושא -חתום במקור על

  לשטר זה. 8.1מהעילות להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי כמפורט בסעיף 

סדרה  ,ממועד הפקתן יההית ,בהרחבת סדרה כאמור הופקתש) 12(סדרה אגרות החוב 

ושטר זה יחול גם לגבי במחזור באותה עת קיימות ייה השת )12(סדרה אחת עם אגרות החוב 

ידי החברה, ודין של אגרות החוב הוספות -וספות כאמור שתופקה עלהכל אגרות חוב 

פי העיין, כדין אגרות חוב שהופקו מאותה -ממועד הוצאתן יהיה, בשיויים המחויבים על

  סדרה. 

במקרה של האמן יכהן כאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גם 

והסכמת האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש. למען הסר  ,הרחבת סדרה

ספק, מחזיקי אגרות החוב הוספות כאמור בסעיף זה לעיל, לא יהיו זכאים לריבית בגין 

  תקופות ריבית שהמועד הקובע לתשלומן, חל טרם מועד הפקתן. 

  וב, ביכיון או בפרמיה.אגרות החוב עשויות להיות מופקות בערכן הק
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בשל הגדלת הסדרה יהיה שוה  )12(סדרה היה ושיעור היכיון אשר ייקבע לאגרות חוב 

הקיימות במחזור באותה עת, תפה החברה, לפי  )12(סדרה משיעור היכיון של אגרות החוב 

י הגדלת הסדרה, לרשות המסים על מת לקבל את אישורה כי לעיין יכוי המס במקור מדמ

היכיון בגין אגרות החוב האמורות, ייקבע לאגרות החוב האמורות שיעור יכיון אחיד לפי 

וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה, ככל שיהיו. במקרה של קבלת 

אישור כאמור, החברה תחשב לפי מועד הגדלת הסדרה את שיעור היכיון המשוקלל בגין כל 

האמורה, ותפרסם בדיווח מיידי לפי הגדלת הסדרה כאמור את שיעור אגרות החוב מהסדרה 

היכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה ויוכה מס במועדי הפירעון של אגרות החוב לפי שיעור 

היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה 

חוב כתוצאה מהגדלת הסדרה, על אי קבלת אישור תודיע בדיווח מיידי, לפי הפקת אגרות 

 האותכאמור ועל כך ששיעור היכיון האחיד יהא שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין 

רעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור היכיון יסדרה. חברי הבורסה יכו מס במקור בעת פ

בגין דמי יכיון בשיעור שידווח כאמור. לפיכך, ייתכו מקרים בהם תכה החברה מס במקור 

הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי שהחזיק אגרות חוב מאותה סדרה טרם הגדלת הסדרה. 

רעון אגרות החוב, יבמקרה זה, ישום שהחזיק את אגרות החוב לפי הגדלת הסדרה ועד לפ

יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס שוכה מדמי היכיון, ככל 

   ו זכאי להחזר כאמור על פי דין.שהי

 הפקת יירות ערך וספים .3.4

פי -החברה רשאית להפיק בכל עת ומעת לעת (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור) על

החוב או האמן או במתן הודעה  אגרות מחזיקישיקול דעתה הבלעדי, ללא צורך בהסכמת 

או ו/חוב מסוג שוה  אגרותלהלן,  4.2קשור כהגדרתו בסעיף  מחזיקלמי מהם על כך, לרבות ל

או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, עם או בלי זכויות ו/חוב  אגרותסדרות אחרות של 

 5.4(בכפוף להוראות סעיף  לוות לרכישת מיות של החברה, בתאי ריבית, הצמדה, בטוחות

 אגרות, פירעון ותאים אחרים ככל שהחברה תמצא לכון, בין שהם עדיפים על פי תאי להלן)

רעון המוטלת על י, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפם, שווים להם או חותים מה)12(סדרה  החוב

  .החברה מכוח שטר זה

טחוות (וכל עוד איה ימגובה בב שאיהסדרת אגרות חוב וספת  הפקת - על אף האמור לעיל

לכסי  הוספת המחזיקים בסדרה זכויות, בפירוקש עשה בכפוף לכךית טחוות)ימגובה בב

במקרה של . (בפירוק כאמור) אגרות החוב אלה של מחזיקילא תהייה עדיפות על  החברה

תמסור  הפקת אגרות חוב מסדרות אחרות אשר אין מובטחות בבטוחות כאמור, החברה

לפיו אגרות החוב שתופקה אין  אישור ,ולבקשת האמן עובר למועד ההפקהלאמן, 

כמו כן, במקרה שבו תפיק החברה [; בפירוק החברה) 12(סדרה עדיפות על אגרות החוב 

מכל סוג (בשעבודים או /אשר תהייה מגובות בבטוחות ו )מסדרה אחרת(אחרות  גרות חוביא

), 12 הסדר(גרות החוב יעדיפות בפירוק על פי אתהייה גרות החוב האחרות יא), אזי שהוא

ען הסר מל .רק ביחס לאותם בטוחות ו/או שעבודים שכללו באיגרות החוב האחרות כאמור
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גרות חוב וספות ילמוע מהחברה להפיק אכדי זה  3.4 כי אין באמור בסעיף ,ובהרספק י

שיקול פי בשעבודים מכל סוג שהוא לאו /מכל סוג שהוא אשר תהייה מגובות בבטוחות ו

  ].דעתה הבלעדי של החברה

  ול עליה חובה חוקית לעשות כן. החברה תודיע בדיווח מיידי על הפקה כאמור ככל שתח

 קשורמחזיק ידי -ידי החברה ו/או על-חוב על אגרותרכישת  .4

בין בבורסה ובין  החברה שומרת לעצמה את הזכות לרכוש בכל עת ומעת לעת,בכפוף לכל דין,  .4.1

(וממוכרים  להשייראו  ובתאים במחיר), 12(סדרה חוב  אגרותלרבות  ,חוב אגרות מחוץ לה,

, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון של לפי שיקול דעתה וללא חובת פייה לכלל המחזיקים)

ידי החברה -חוב שתירכשה על אגרותידי אחרים זולת החברה. -החוב שתוחזקה על אגרות

תתבטלה עם רכישתן ותימחקה מן המסחר בבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להפיקן 

דיווח  החברה ידי החברה כאמור, תמסור על כך-חוב על אגרותרכישת מחדש. במקרה של 

פי דין), ויראו בפרסום דיווח כאמור כמתן הודעה מספקת לאמן -(ככל שהדבר דרש על מיידי

ידי החברה במהלך המסחר -החוב תירכשה כאמור על אגרות. במקרה שלאיגרות החוב

למען הסר  .איגרות החוב בבורסה, החברה תפה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות

 כי אין באמור כדי לפגוע בזכויות החברה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם.   ,ספק יובהר

ו/או בן משפחתו (בן זוג וכן אח, בעל השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) ו/או מי מטעמו  .4.2

כל חברה בת הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה) 

תאגיד בשליטת בעל השליטה בחברה (במישרין ו/או ו/או  תאגיד בשליטתה ,החברהשל 

 :להלןכל אחד מאלה ייקרא לעיל) ( 4.1לגביה יחול האמור בסעיף ש ,בעקיפין) (למעט החברה

ידי -") יהיו רשאים לרכוש בכל עת ומעת לעת, לרבות במסגרת הפקה עלמחזיק קשור"

(בכפוף לכל  )12(סדרה אגרות חוב לרבות  ,חוב אגרותהחברה ו/או למכור בכל עת ומעת לעת, 

ידי חברה בת של החברה ו/או תאגיד -במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור על. דין)

אשר אגרות החוב  ., ככל שהדבר דרש לפי דיןבשליטתה, תמסור החברה על כך דיווח מיידי

ידי מחזיק קשור תיחשבה ככס של המחזיק הקשור, הן לא תימחקה -תוחזקה כאמור על

החוב  אגרותמהמסחר בבורסה, אלא בכפוף לכללי הבורסה ותהייה יתות להעברה כיתר 

בכפוף להוראות שטר האמות ואגרת החוב). ככל שייוודע לחברה דבר רכישה (של החברה 

ח מיידי על רכישה כאמור, ובלבד שתחול עליה חובה חוקית כאמור תודיע החברה בדיוו

המיין החוקי ומיין עריכת אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב, לעשות כן. לעיין 

מחזיק קשור ידווח  , יחול האמור בתוספת השייה לשטר זה.אלו המצביעים באסיפות

אגרות חוב והחברה תמסור לאמן, פי דין לעשות כן, על רכישת -לחברה, ככל שהיו מחויב על

, את רשימת המחזיקים הקשורים ואת הכמויות וככל שהתוים מצויים בידיה פי דרישתו-על

פי הדיווחים שהתקבלו כאמור -ם בתאריך שיבקש האמן וזאת עליהיד-המוחזקות על

 .(ככל שהתקבלו)קשורים  ממחזיקים
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או את מחזיקי ו/ ו/או מחזיק קשור חברהזה, כשלעצמו, כדי לחייב את ה 4אין באמור בסעיף  .4.3

 החוב שבידיהם. אגרותחוב או למכור את  אגרותלרכוש  ,החוב אגרות

 התחייבויות החברה .5

 יתר כל ומילוי החוב אגרות תאי פי על החוב של והמדויק הסופי, המלא הסילוק למועד עד

 :כדלקמן החברה מתחייבת, החוב אגרות מחזיקי כלפי החברה התחייבויות

את כל סכומי הקרן, הריבית (לרבות ריבית פיגורים כהגדרתה , במועדים הקבועים לכך, לשלם .5.1

 ,הפרשי ההצמדהו שתחול)לתאים הרשומים מעבר לדף של איגרת החוב, אם וככל  6.4בסעיף 

פי -החוב ועל אגרותפי תאי -ולמלא אחר כל יתר התאים וההתחייבויות המוטלות עליה על

ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום  שטר זה. בכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון סכום קרן

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

  ריבית או הצמדה.

למסחר  הירשמתתשקיף והוראות שטר זה, הלציבור על פי  הופקתאגרות החוב אשר  .5.2

 בבורסה.

ה יקשר עם ביצוע חלוקה על ידאין בהוראות שטר זה כדי להטיל מגבלות כלשהן על החברה ב .5.3

עשה) בהתאם לשיקול דעתה הבלעדי יעשה (ככל שתיאו רכישה עצמית של מיותיה, והן ת

הוטלו על של החברה ומכל סיבה שתמצא לכון. מובהר, כי כון למועד חתימת שטר זה, לא 

ח (כהגדרת המוביחס לחלוקת דיבידד ו/או כל חלוקה אחרת  חיצויותמגבלות החברה 

 ו/או רכישה עצמית של מיות החברה."חלוקה" בחוק החברות) 

   )negative pledge( שעבודים יצירת-לאיהתחייבות  .5.4

עוד אגרות החוב לא פרעו במלואן, החברה לא תיצור ולא  כלהחברה מתחייבת, כי  .5.4.1

תסכים ליצור לטובת צד שלישי כלשהו שעבודים כלשהם על כסיה, להבטחת כל חוב 

או התחייבות כלשהי, אלא אם תפה אל האמן בכתב קודם ליצירת השעבוד ותודיע 

מיוחדת,  תתקבל מראש הסכמת מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה) א( -ו לו אודותיו, 

) החברה ב( -המתירה לחברה ליצור את השעבוד לטובת הצד השלישי; או, לחלופין 

תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב בעת אחת עם יצירת השעבוד לטובת הצד 

השלישי, שעבוד מאותו סוג, על אותו כס ובדרגה שווה, להבטחת מלוא החוב כלפי 

אגרות החוב לא פרעו במלואן. החברה  המחזיקים, וכי שעבוד זה יהיה בתוקף כל עוד

לפיו השעבוד שהחברה מתכוות ליצור שתמסור לידי האמן אישור עורך דין מקורי 

התחייבות החברה כמפורט (לטובת מחזיקי אגרות החוב מקיים את התאי האמור 

 . )"יצירת שעבודים-ההתחייבות לאי" :בפסקה זו לעיל תכוה

יצירת שעבודים לא -, מובהר, כי ההתחייבות לאילעיל 5.4.1בסעיף  האמורעל אף  .5.4.2

  הבאים: תחול על כל אחת מהפעולות והשעבודים
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הכסים יצירת שעבוד קבוע על כסים שיירכשו על ידי החברה בעתיד ("  .א

"), אם ההתחייבויות אשר להבטחתן יתו שעבודים אלה וצרו לשם האמורים

רכישת הכסים האמורים ו/או להבטחת הלוואות או אשראי שתקבל על ידה 

 לשם פירעון הלוואות או אשראי שתקבל לשם רכישת הכסים האמורים.

טחת יצירת שעבוד קבוע של אותם חלקים מכסי החברה אשר יורחבו, להב  .ב

 הלוואות או אשראי שתקבל לצורך הרחבת אותם כסים.

רכשו) כשהיו משועבדים עוד טרם ישעבוד על כסים או זכויות שרכשו (או י  .ג

 רכישתם.

", בטוחות היתות במסגרת עסקאות בכסים nettingזכויות קיזוז, עיכבון "  .ד

במהלך  פיסים (גזרות וכיוצ"ב), המועקות לבקים או למוסדות פיסיים

במסגרת חוק  ותרהעסקים הרגיל מולם, וכן העברות לתיחום חשיפה המוסד

 .2006-הסכמים בכסים פיסים, התשס"ו

 (דוגמת פיקדון בסכום סמלי להבטחת אגרות חוב). שעבוד סמלי  .ה

 שעבוד או עכבון שוצר מכוח הדין.  .ו

שולמה עובר שעבוד על כסים אשר מכרו על ידי החברה ומלוא התמורה בגים   .ז

 הושלם. טרם למועד השעבוד, אולם רישום שיוי הבעלות בהם על שם הרוכש

החברה על , תצהיר הלןל 17.8במסגרת הדיווח השתי שיועבר לאמן כאמור בסעיף  .5.4.3

טיים (ככל שיהיה בכך צורך), וועמידתה בהתחייבותה זו, תוך פירוט הסברים רל

ותצרף לו פלט שעבודים עדכי של החברה. האמן יסתמך על אישור החברה ולא 

כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד  יידרש לבצע בדיקה וספת.

, ומדובר בשעבוד הטעון רישום במרשם השעבודים המתהל לעיל 5.4.1בסעיף כאמור 

ייחשב השעבוד כרשום כדין רק לאחר שהחברה  אצל רשם החברות לצורך שכלולו,

  המציאה לאמן את כל  המסמכים הבאים:

מסמך  - יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף לשעבודככל שהדבר   .א

ידי -לפיו רשם השעבוד לטובת האמן, כשהוא ושא חתימה מקורית עלש

מקורית ממשרד רשם  "הוגש לבדיקה"/החברה ומוחתם בחותמת "תקבל"

יום ממועד החתימה על מסמך  21 -החברות, וושא תאריך שאיו מאוחר מ

 ;השעבוד

 - ככל שהדבר יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף לשעבוד  .ב

), כשהיא חתומה בחותמת 10הודעת פרטי משכתאות ושעבודים (טופס 

רות, הושאת תאריך במקורית ממשרד רשם הח "הוגש לבדיקה" /"תקבל"

 ;יום ממועד יצירת ההודעה 21 -שאיו מאוחר מ

 החברות;תעודת רישום שעבוד מקורית מרשם   .ג

 רשם השעבוד האמור;לפיו שפלט שעבודים מרשם החברות   .ד
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תצהיר ושא משרה בכירה בחברה כי אין השעבוד סותר או עומד ביגוד   .ה

להתחייבויות החברה לצדדים שלישיים, והכול בוסח שיהא מקובל על האמן 

 על פי שיקול דעתו הסביר;

היתר, בקשר למהות בין  חוות דעת משפטית של עורך דין מטעם החברה,  .ו

הזכויות של הגורם המשעבד בכס המשועבד, אופן רישום השעבוד, תוקפו, 

פי ל מימוש ואכיפה כגד הגורם המשעבד ע-דרגת שייתו, חוקיותו והיותו בר

 הדין החל בישראל, בוסח שיהיה מקובל על האמן לפי שיקול דעתו הסביר.

 לעיל 5.4.1בסעיף כאמור  כל אימת שהחברה תיצור לטובת המחזיקים שעבוד .5.4.4

לעיל  5.4.2אחר מהמפורט בסעיף  רישום במרשם פי דין-הטעון עלומדובר בשעבוד 

 כדין רק לאחר שהחברה המציאה לאמן:חשב השעבוד כרשום ילצורך שכלולו, י

 כל מסמך הדרש לצורך יצירת ורישום השעבוד בהתאם לדין;   .א

 (ו) לעיל.  -(ה) ו5.4.2את המסמכים המויים בסעיפים   .ב

 8.1.11להסרת ספק מובהר, כי על הפרה יסודית של סעיף זה יחולו הוראות סעיף  .5.4.5

 לעיין הזכות להעמדה לפירעון מיידי.

 דירוג אגרות החוב  .5.5

במעקב דירוג על  יההית החברה מתחייבת לפעול לכך שככל שהדבר בשליטתה, אגרות החוב

(ומבלי לגרוע ) 12סדרה (ידי חברה מדרגת אחת לפחות, כל עוד קיימות במחזור אגרות חוב 

מכלליות האמור, במסגרת זו בין היתר, החברה מתחייבת לשלם את כל התשלומים ולמסור 

  את הדיווחים הדרשים לחברה מדרגת, בהתאם להוראות ההסכם עמה). 

") או כל פעולה דומה watch listת אגרות החוב לרשימת מעקב ("לעיין זה מובהר, כי העבר

  לא ייחשבו כהפסקת דירוג. ,אחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת

שבו אגרות החוב תהייה מדורגות בידי במקרה מבלי לגרוע מהתחייבות החברה כאמור לעיל, 

תחליף את החברה המדרגת  תפסיק את עבודתה ו/או חברה מדרגת אחת בלבד, והחברה

, תפרסם החברה דיווח מיידי המפרט את הסיבות להחלפת אחרת(יחידה) בחברה מדרגת 

וכל זאת לא יאוחר מיום , , לפי העייןעבודת החברה המדרגתהפסקת לאו  החברה המדרגת

, לפי רגתהחברה המדממועד הפסקת עבודתה של  אומסחר אחד ממועד ההחלפה כאמור 

. מובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברה מדרגת, העיין

לפי שיקול דעתה הבלעדי וכפי שתמצא לכון. היה ואגרות החוב תפסקה להיות מדורגות 

לא תהייה מדורגות על ידי אף חברה מדרגת), תעביר החברה לאמן אישור בכתב  -(דהייו 

  ות להפסקת הדירוג.אודות הסיב

לעיין  8.1.11הוראות סעיף  החולת ,כי על הפרה יסודית של סעיף זהלהסרת ספק מובהר, 

 פירעון מיידי.הזכות להעמדה ל

 התחייבויות וספות .5.6
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, תתחייב )12(סדרה  בו, בעת כלשהי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החובשבמקרה 

הגורם פיסיות ("החברה כלפי גורם כלשהו בהתחייבות בקשר עם עמידה באמות מידה 

"), תפרסם החברה דיווח מיידי על כך ותתחייב כלפי התחייבות לאמות מידה" -" והמלווה

בהתחייבות זהה לאמות מידה, אשר תעמוד בתוקפה כל עוד ) 12סדרה (מחזיקי אגרות החוב 

למעט אם מחזיקי אגרות החוב יאשרו  -במחזור, וזאת  )12סדרה (קיימות אגרות חוב 

החלטה מיוחדת, כי החברה איה דרשת כלפיהם בהתחייבות לאמות מידה זהה. באסיפה, ב

יצרה החברה התחייבות לאמות מידה זהה לטובת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף זה 

ממועד פרסום הדוחות הכספיים הרבעויים/השתיים,  ימים 14, בתוך לעיל, תעביר לאמן

ושא המשרה הבכיר בתחום מכ"ל החברה או  החברה בחתימת אישור מאת לפי העיין,

באמות המידה  עמידתה-או אי הכספים בחברה, בצירוף תחשיבים רלווטיים, בדבר עמידתה

  כאמור. 

מיידי כאמור לעיל, או להתחייב למרות האמור לעיל, החברה לא תהיה מחויבת לפרסם דיווח 

בו תקופת הקרן שכלפי מחזיקי אגרות החוב בהתחייבות לאמות מידה זהה, במקרה 

הממוצעת של האשראי אשר הועמד לחברה על ידי הגורם המלווה במועד ההתחייבות לאמות 

מידה כלפי הגורם המלווה, תהיה גדולה בשלוש שים או יותר מתקופת הקרן הממוצעת של 

כון לאותו מועד. במסגרת הדיווח השתי שיועבר לאמן כאמור ) 12סדרה (ת החוב אגרו

  , תצהיר החברה על עמידתה בהוראות סעיף זה, בצירוף הסברים רלווטים. הלןל 17.8בסעיף 

לעיין  8.1.11סעיף של סעיף זה יחולו הוראות להסרת ספק מובהר, כי על הפרה יסודית 

  הזכות להעמדה לפירעון מיידי.

 ביטחוות .6

החוב לא יהיו מובטחות בבטוחות, בשעבודים כלשהם או  אגרותבמועד הפקתן לראשוה,  .6.1

  בכל אופן אחר. 

, ולא יבחן למען הסר ספק מובהר, כי על האמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל האמן לא בחן .6.2

החוב. האמן לא תבקש  אגרותאת הצורך בהעמדת ביטחוות להבטחת התשלומים למחזיקי 

) כלכלית, Due Diligenceבדיקת אותות ( ולא יערוך לערוך, והאמן בפועל לא ערך

חשבואית או משפטית באשר למצב עסקי החברה. בהתקשרותו בשטר אמות זה, ובהסכמת 

החוב, האמן איו מחווה דעתו, באופן מפורש או  אגרותהאמן לשמש כאמן למחזיקי 

החוב. אין  אגרותר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי משתמע, באש

פי כל דין ו/או שטר האמות לרבות אין בה כדי לגרוע -באמור כדי לגרוע מחובות האמן על

פי כל דין) לבחון השפעתם של שיויים -מחובתו של האמן (ככל שחובה כזו חלה על האמן על

ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה  בחברה מתאריך ההפקה ואילך

 החוב. אגרותלעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי 

החברה תהא רשאית, מעת לעת, למכור, לשעבד, להחכיר, לעיל,  5.4בכפוף לאמור בסעיף  .6.3

להמחות, למסור או להעביר בכל דרך אחרת, את רכושה או כל חלק ממו, ללא צורך בהסכמה 
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. החברה איה מחויבת להודיע לאמן על העברה החוב אגרותכלשהי של האמן ו/או ממחזיקי 

או העברה של כסי החברה אלא אם מדובר במכירה מכסיה או מכירה של כס כלשהו 

 .להלן 8.1כמשמעם בסעיף 

 דרגת עדיפות .7

החוב מאותה  אגרותהחוב מסדרה כלשהי אשר יכול ותוצעה, תעמודה בדרגה שווה ל אגרותכל 

סדרה ביחס לסכומים המגיעים בגין, פרי פסו, בין לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת 

  על פי האחרת.

 ו/או למימוש בטוחות זכות להעמדה לפירעון מיידי .8

להלן,  8.2הוראות סעיף  החולת ,ים בסעיף זה להלןבקרות אחד או יותר מן המקרים המוי .8.1

 לפי העיין:

חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההפקה, וקיים חשש אם  .8.1.1

ל כאמור בסעיף ו, הכתוכל לפרוע את אגרות החוב במועדןממשי שהחברה לא 

   .) לחוק1(א)(1ט35

ממה שהגיע כל שהוא  אחר סכום ההחברה לא פרע אגרות החוב לא פרעו במועדן, או .8.1.2

, או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שיתה )12סדרה (החוב  אגרותבקשר ל

לאחר שהגיע מועד  ימים) 14עשר (-ארבעהבתוך  -לטובת המחזיקים, והכל 

 .הפירעון/המועד לביצוע ההתחייבות, לפי העיין

ידי בית -על ו/או ימוה לה מפרק קבוע אם ייתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה .8.1.3

 המשפט.

ידי בית המשפט או תתקבל -על ו/או ימוה לחברה מפרק זמי אם ייתן צו פירוק זמי .8.1.4

ובלבד שהחברה מיזוג  פירוק למטרותהחלטה בת תוקף לפירוק החברה (למעט 

 החוב איגרותה כלפי מחזיקי החבר הקולטת טלה על עצמה את מלוא התחייבויות

יום ממועד  45) וצו או החלטה כאמור לא בוטלו בתוך להלן 8.1.10כאמור בסעיף 

על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי  מתן הצו או קבלת ההחלטה.

  .או בהסכמתה לצו או החלטה כאמור שיתו לבקשת החברהביחס 

 45, והעיקול לא יוסר תוך (כהגדרת מוח זה להלן) על כסי החברה אם יוטל עיקול .8.1.5

על אף האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהיא ביחס  .ימים מיום הטלתו

 לבקשות או צווים כאמור שהוגשו או יתו, לפי העיין, על ידי החברה או בהסכמתה.

, (כהגדרת מוח זה להלן) אם תבוצע פעולה של הוצאה לפועל כגד כסי החברה .8.1.6

תיתן לחברה על אף האמור, לא  .ימים מיום ביצועה 45והפעולה לא תבוטל תוך 
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תקופת ריפוי כלשהיא ביחס לבקשות או צווים כאמור שהוגשו או יתו, לפי העיין, 

 על ידי החברה או בהסכמתה.

אם הוגשה בקשה לכיוס כסים או למיוי כוס כסים (זמי או קבוע) לחברה ו/או  .8.1.7

 -י לכסי החברה (כהגדרת מוח זה להלן), או אם ייתן צו למיוי כוס כסים זמ

 ימים 45 ימים (במקרה של בקשות כאמור) או 60 אשר לא דחו או בוטלו בתוך

אם יתן צו  -ם, לפי העיין; או תממועד הגשתם או תי (במקרה של צווים כאמור)

על אף  .החברה (כהגדרת מוח זה להלן) לכסי לחברה ו/אולמיוי כוס כסים קבוע 

לבקשות או צווים כאמור האמור, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהיא ביחס 

 .בהסכמתהאו  החברה על ידי שהוגשו או יתו, לפי העיין,

אם החברה תפסיק או תודיע על כוותה להפסיק את תשלום חובותיה או תחדל או  .8.1.8

  שתודיע על כוותה לחדול להמשיך בעסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת.

 ייתן צו כאמור או אם  צו הקפאת הליכים או אםל החברה תגיש בקשה אם(א)  .8.1.9

 לווהכ( לחוק החברות 350לפי סעיף  ההסדר עם ושילפשרה או בקשה  תגיש החברה

 למעט אם מדובר בהסדר למיזוג עם חברה אחרת העוה על התאים המויים בסעיף -

, בהסדר לשיוי מבה או הליך דומה אחר או בהסדר בין החברה לבעלי להלן 8.1.10

אגרות  לפרוע את ה של החברהעל יכולתלרעה שאין בהם להשפיע ותיה או ושיה מי

על רקע  ,), או אם החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמורהחוב

; או (ב) אם תוגש בקשה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן של החברה עדר יכולתהיה

לחוק החברות כגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או  350לפי סעיף 

 ימים ממועד הגשתה.   45בוטלה בתוך 

מיזוג עם , למעט חיסול במסגרת אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא .8.1.10

התחייבויותיה כלפי חברה אחרת ובלבד שהחברה הקולטת טלה על עצמה את מלוא 

והחברה הקולטת הצהירה כלפי  מחזיקי אגרות החוב ו/או שיוי במבה החברה

ימי עסקים לפי השלמת המיזוג, כי לא  10מחזיקי אגרות החוב, בדיווח מיידי, עד 

קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את 

ל פי אגרת החוב ושטר זה במלואן ובמועדן, מלוא ההתחייבות כלפי המחזיקים ע

 והאמן לא יידרש לבדוק את כוות האמור באישור זה.

, שטר האמותאו /ו )12סדרה (החוב  אגרותבמקרה של הפרה יסודית של תאי  .8.1.11

והכול אם תן האמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקה את ההפרה 

 ימים ממועד ההודעה. )14ארבעה עשר (תוך 

אם צד שלישי שהיו מלווה של החברה העמיד לפירעון מיידי חובות של החברה כלפיו  .8.1.12

זה לא יחול באם הסך הכולל  8.1.12). האמור בסעיף defaultכתוצאה מאירוע הפרה (

המצטבר של החובות אשר לגביהם וצרה והופעלה זכות ההעמדה לפירעון מיידי 
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על אף האמור,  ש"ח. )150,000,000מאה וחמישים מיליון (כאמור, מוך או שווה ל

של סדרת אגרות חוב סחירה אחרת של החברה,  במקרה של העמדה לפירעון מיידי

 הסכום שהועמד לפירעון מיידי. בקשר עםתחול עילה זו ללא מגבלה 

תחום הפעילות המרכזי של קבוצת בזק יחדל מלהיות תחום התקשורת. לעיין  אם .8.1.13

 ., כמכלולידיה-החברה והחברות המוחזקות על -" משמעה קבוצת בזק"זה, 

ידי הבורסה בהתאם -בבורסה הושעה על )12סדרה (אם המסחר באגרות החוב  .8.1.14

-החלק הרביעי לתקון הבורסה, למעט השעייה בעילה של היווצרות אי להוראות

ימים ממועד ההשעיה  60הבורסה, וחלפו לתקון בהירות כאמור בחלק הרביעי 

 במהלכם העילה להשעיית המסחר לא רופאה או הוסרה.

ימים  30סמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין, בתוך החברה לא פר .8.1.15

 מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.

  אגרות החוב מחקו מהמסחר בבורסה. .8.1.16

יצירת שעבודים -במקרה של הפרה יסודית של התחייבות החברה בקשר עם אי .8.1.17

)negative pledge ה את  5.4) כמפורט בסעיףלעיל, והכול אם החברה לא תיק

 .מיום שודע לה על כך ) ימים14ההפרה תוך ארבעה עשר (

, ימים רצופים 60להיות מדורגות לפרק זמן העולה על  הפסקתאם אגרות החוב  .8.1.18

הדירוג היה כתוצאה מסיבות או סיבות שאין בשליטת למעט במקרה שהפסקת 

החברה. יובהר, למען הסר ספק, שכל עוד אגרות החוב תהייה מדורגות בידי חברה 

 פי סעיף זה.-מדרגת אחת, לא תתגבש עילה להעמדה לפירעון מיידי על

לעיל, והכול אם  5.6במקרה של הפרה יסודית של התחייבות החברה כמפורט בסעיף  .8.1.19

 .מיום שודע לה על כך ) ימים14החברה לא תיקה את ההפרה תוך ארבעה עשר (

ה תבצע מכירה של כסי החברה (כהגדרת מוח זה להלן) באופן שבו תחום אם החבר .8.1.20

התקשורת יחדל מלהיות תחום הפעילות המרכזי של קבוצת בזק (כהגדרת מוח זה 

 לעיל). 8.1.13בסעיף 

אם חל שיוי בשליטה בחברה באופן שבעלי השליטה הוכחיים בחברה חדלו מלהיות  .8.1.21

"), והכל אלא אם העברבעלי השליטה בחברה והעבירו את השליטה בחברה לצד ג' ("

) העבר מחזיק בשליטה ביחד עם בעלי השליטה הוכחיים 1התקיים אחד מהבאים: (

חברה מיות הבבחברה השליטה הוכחיים  ובתאי ששיעור החזקתם של בעלי בחברה

מסך מיות החברה המוחזקות בידי בעלי השליטה המחזיקים  50.01% -לא פחת מ

לצו או /) לעבר הועק אישור לשליטה בחברה בהתאם לחוק התקשורת ו2( -; או יחד

) אסיפת מחזיקי אגרות החוב אישרה בהחלטה רגילה את השיוי 3( -התקשורת; או 
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עיפים מהסיבות המויות בס אחתכי בהתקיים  ,להסרת ספק מובהרבשליטה. 

) לעיל, לא יהווה השיוי בשליטה עילה להעמדה לפרעון מיידי על פי 3) עד (1( טיםק

  -זה  8.1.20סעיף זה. בסעיף 

בעל/י השליטה בחברה במועד הפקת אגרות  -" בעלי השליטה הוכחיים בחברה"

  ;חברות בשליטתם קרוביהם ו/אוו/או החוב, 

  ;1982-חוק התקשורת (בזק ושידורים), התשמ"ב -" חוק התקשורת"

תקשורת (בזק ושידורים) (קביעת שירות חיוי שותת "בזק", צו ה -" צו התקשורת"

  ;1997-החברה הישראלית לתקשורת בע"מ), התש"ז

 כמשמעה בחוק התקשורת. -" שליטה"

אם החברה תבצע הרחבת סדרת אגרות החוב בהפרה של התחייבויותיה המפורטות  .8.1.22

 לשטר זה לעיל. 3.3בסעיף 

) 2למשך תקופה של שי ( ,רשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברהיאם ת .8.1.23

 רבעוים רצופים.

 ששוויו או כסים שבבעלות החברהכס או " משמעם: כסי החברה"זה לעיל,  8.1בסעיף 

פי דוחותיה -מסך כסי החברה המאוחדים, על 50%עולה על  , לפי העיין,המצרפיששווים 

  . דלפי אותו מוע הכספיים המאוחדים האחרוים שפורסמו

האמן חייב לזמן אסיפת לעיל, יהיה  8.1ף סעיסעיפי המשה של בקרות איזה מהאירועים שב .8.2

  . החוב אגרותמחזיקי 

עשרים ואחד לעיל, יהיה בחלוף  8.2 מועד כיוס האסיפה, אשר תזומן בהתאם להוראות סעיף .8.3

להלן), ועל סדר  8.6סעיף ב בסיבות האמורות, ימים ממועד זימוה (או מועד קצר יותר )21(

 אגרותיומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

, בשל קרות איזה )הועמדתו/או החלטה בדבר מימוש בטוחות (ככל ש )12סדרה (החוב 

לעיל. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי  8.1מהאירועים המפורטים בסעיף 

ובמועד הראשון האפשרי הסביר. בהודעת הזימון יצוין, כי היה והחברה תגרום לביטולו ו/או 

ועד למועד כיוס  )שבגיו זומה האסיפה(לעיל  8.1 להפסקתו של האירוע המפורט בסעיף

  החוב כאמור לעיל. אגרותהאסיפה, אזי יבוטל זימון אסיפת מחזיקי 

במקרה שבו עד למועד כיוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה להלן,  8.6בכפוף לאמור בסעיף  .8.4

החוב התקבלה  אגרותלעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי  8.1מהאירועים המפורטים בסעיף 

, האמן יהיה חייב, תוך חוקל (ד)1ט35בסעיף  ברוב ובמיין החוקי הקבועים לכך כהחלטה

 )12סדרה (החוב  אגרותזמן סביר, להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של 
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 )15( עשר-חמישה של, ובלבד שתן לחברה התראה בכתב (ככל שיועמדו) ו/או לממש בטוחות

על כוותו לעשות כן והאירוע שבגיו התקבלה ההחלטה לא בוטל או הוסר בתוך תקופה ימים 

קיים חשש סביר כי אם  ה כאמור,איו חייב למסור לחברה התראאמן ה על אף האמור,. זו

באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לממש בטוחות מסירת ההודעה תפגע 

 (ככל ויתו). 

ידי האמן לחברה מיד עם פרסום ההודעה -שלח עלישי ,העתק מהודעת זימון האסיפה כאמור .8.5

יל באסיפת וכן הודעה על קבלת החלטה כאמור לע או פרסום זימון האסיפה במערכת המג"א

התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו של האמן  יהוו ,)12סדרה (מחזיקי אגרות החוב 

   לפעול כאמור.

תקופה  ,לעיל 8.4 -ו 8.3או בהתאם לסעיפים  8.1קבעה באיזה מסעיפי המשה של סעיף  .8.6

טת העילה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממה שמ

או המחזיקים להעמיד את ו/להעמדה לפירעון מיידי או למימוש בטוחות, רשאים האמן 

זה, רק אם חלפה התקופה שקבעה כאמור  8אגרות החוב לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

כדי  ןאם סבר שיש בה האמורותהתקופות והעילה לא שמטה; ואולם האמן רשאי לקצר את 

ח בדוקיצור מועדים כאמור, ימק האמן במקרה של לפגוע באופן מהותי בזכויות המחזיקים. 

 בהודעה לחברה את הסיבות לקיצור. או  בדבר זימון האסיפה

זה כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות,  8כי חובות האמן לפי סעיף  ,מובהר בזאת .8.7

המקרים, הסיבות והאירועים המפורטים בו מכוח פרסומים פומביים של החברה או מכוח 

. אין בכך בכדי לפגוע בחובות להלן 17הודעה בכתב של החברה שתישלח אליו על פי סעיף 

 .ובזכויות האמן על פי כל דין

 כשלעצמה לא תהווה ,מכל סיבה שהיא )12סדרה (החוב  אגרותהורדת דירוג כי  ,יובהרכן  .8.8

, מבלי לגרוע מעילות ההעמדה לפרעון מיידי המצויות בסעיף עילה להעמדה לפירעון מיידי

 .לעיל 8.1

 תביעות והליכים בידי האמן .9

קוט, בכפוף ל רשאי האמןיהיה בוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית,  .9.1

בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים, כפי  ,ימים מראש 7הודעה בכתב לחברה של ל

למרות החוב.  אגרותשימצא לכון ובכפוף להוראות כל דין לשם הגה על זכויות מחזיקי 

האמור לעיל, לאמן זכות לקיצור תקופת ההודעה המוקדמת אם האמן בדיעה כי כל דחייה 

 בקיטת הליכים כאמור מסכת את זכויות מחזיקי אגרות החוב.

ין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של האמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או א .9.2

 אגרותוהכול להגת מחזיקי  ,לא הועמדו לפירעון מיידי )12סדרה (החוב  אגרותאחרים גם אם 

 ו/או לצורך מתן כל צו באשר לעייי האמות ובכפוף להוראות כל דין. )12סדרה (החוב 
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  9.2 ולא מכוח סעיף לעיל 8לסעיף  בהתאםהעמדה לפירעון מיידי תקום רק כי זכות  ,מובהר

 . זה

האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי וללא צורך במתן הודעה לחברה, לפות לבית  .9.3

  המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בכל עיין הקשור לאמות ו/או הובע משטר זה. 

רגילה ידי החלטה -אם יידרש לעשות כן על ,לעיל 9.1האמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  .9.4

, אלא אם כן ראה כי בסיבות )12סדרה (החוב  אגרותשתקבלה באסיפה הכללית של מחזיקי 

העיין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת 

למרות האמור לעיל, החלטה בוגע לפירוק החברה  בדון במועד הסביר הראשון.הוראות 

 תתקבל באסיפת מחזיקים כהחלטה מיוחדת.

חוב, בכדי  אגרותהאמן רשאי בטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל, לכס אסיפת מחזיקי  .9.5

י פ-אילו הליכים לקוט למימוש זכויותיהם עלרגילה ידי המחזיקים בהחלטה -שיוחלט על

לצורך  )12סדרה (החוב  אגרותשטר זה. כן יהיה האמן רשאי לשוב ולכס אסיפות מחזיקי 

קבלת הוראות בכל הוגע ליהול ההליכים כאמור. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור 

ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר (ובכפוף להוראות התוספת השייה לשטר זה 

למרות האמור לעיל, האמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק ים). בעיין כיוס אסיפות מחזיק

למען הסר ספק יובהר, האמן איו רשאי לעכב לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה מיוחדת. 

עליהם החליטה אסיפת ש (ככל שיועמדו) ו/או מימוש בטוחותהליכים להעמדה לפירעון מיידי 

למעט אם האירוע שבגיו התקבלה ההחלטה לעיל,  8פי סעיף -החוב על אגרותמחזיקי 

   .בוטל או הוסרו/או לממש בטוחות (ככל שיועמדו) להעמיד לפירעון מיידי 

ך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפה כללית של בכפוף להוראות שטר אמות זה, רשאי האמן א .9.6

על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה. למען  ,החוב אגרותמחזיקי 

הסר ספק יובהר, כי האמן לא יהיה רשאי לעכב את כיוס האסיפה במקרה שבו השיהוי עשוי 

 .)12סדרה (החוב  אגרותלפגוע בזכויות מחזיקי 

כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי תאי שטר זה לעשות פעולה כלשהי, לרבות פתיחת הליכים  .9.7

כאמור בסעיף זה, יהיה האמן  )12סדרה (החוב  אגרותאו הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי 

עד שיקבל הוראות מאסיפת או לעכב את ביצועה רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור 

ית המשפט אליו פה האמן, לפי שיקול דעתו, בבקשת הוראות המחזיקים ו/או הוראות ב

, ובלבד שכיוס האסיפה או הפיה לבית במקרה שבו סבר הוא שיש צורך בהוראות כאמור

. למען הסר ספק יובהר, כי האמן איו רשאי לעכב הליכים להעמדה ללא שיהוימשפט ייעשו 

לעיל, אם השיהוי  8פי סעיף -החוב על אגרותעליהם החליטה אסיפת מחזיקי שלפירעון מיידי 

 עלול לפגוע בזכויות המחזיקים.

לעיל, יפעל האמן לכיוס האסיפה ללא שיהוי (ובכפוף  9.7 -ו 9.5במקרים כאמור בסעיפים  .9.8

מע מלפעול יזה בעיין כיוס אסיפות מחזיקים), ולא י להוראות התוספת השייה לשטר
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החוב) אם ההימעות עשויה לסכן  אגרות(לרבות פעולות הדרושות להגה על זכויות מחזיקי 

 החוב. אגרותאת זכויות מחזיקי מהותי באופן 

  סדר קדימויות בשיה; חלוקת התקבולים .10

ידי האמן, למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא -כל התקבולים שיתקבלו על

ו/או כתוצאה ממימוש בטוחות החוב לפירעון מיידי  אגרותלרבות, אך לא רק, כתוצאה מהעמדת 

ידיו באמות -ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט, אם יקוט, כגד החברה, יוחזקו על) הועמדת(ככל ש

והכל, בכפוף לתקון הבורסה  - שמשו בידיו למטרות ולפי סדר הקדימויות בשיה כדלקמןוי

  :וההחיות לפיו (כפי שיהיו מעת לעת)

פי -לתשלום כל סכום אחר על -שית  לתשלום כל חוב בגין שכר האמן והוצאותיו; - ראשית

למחזיקים אשר החזר לתשלום  -שלישית  להלן); 23ה'התחייבות לשיפוי' (כהגדרת מוח זה בסעיף 

להלן ולאחר מכן תשלום  23מעבר לחלקם היחסי לפי סעיף  להלן 23.8שאו בתשלומים לפי סעיף 

לתשלום  -רביעית  ;הלןל 23החזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף 

הריבית ו/או הקרן המגיעים להם לפי  תשלום פיגורי בגין החוב את ריבית הפיגורים אגרותלמחזיקי 

פסו ובאופן יחסי לסכום הריבית -פריובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החוב, החוב  אגרותתאי 

 - חמישיתשבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;  ו/או הקרן

-החוב המוחזקות על אגרותפי -המגיעים להם על פיגורי הקרןהחוב את  אגרותלתשלום למחזיקי 

שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי  ,ובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החובפסו -ידיהם פרי

ידי -החוב על אגרות, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת הםלסכומים המגיעים ל

לתשלום למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם  - שישיתהחברה או באופן אחר; 

פסו, שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים -ידיהם פרי-פי אגרות החוב המוחזקות על-על

ידי החברה או באופן -המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

פי אגרות החוב -אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם עללתשלום למחזיקי  - ; שביעיתאחר

טרם חל  שמועד תשלומם ,ובכפיפות לתאי ההצמדה שבאגרות החוב פסו-ידיהם פרי-המוחזקות על

ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב 

, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, , ואת העודףידי החברה או באופן אחר-על

  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין.  - ושמיית; לפי העיין

  פי כל דין.-החוב יוכה מס במקור, ככל שיש חובה לכותו על אגרותמהתשלומים למחזיקי 

החוב כאמור לעיל, מתוך התקבולים שהתקבלו  אגרותידי האמן למחזיקי -תשלום הסכומים על

 אגרותבידיו, כפוף לזכויות של ושים אחרים של החברה, הקודמות או השוות לאלו של מחזיקי 

  להוראות הדין. פי דין, אם תהייה כאלה בהתאם -החוב על

האמן יהיה רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים מחזיקי אגרות החוב לאמן (בין 

כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין כהחזר הוצאות) בהתאם לזכותו של האמן לקבלת הסכומים 

ו/או כאמור מכוח שטר אמות זה, וזאת ללא צורך בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב 
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בהסכמת החברה, ובתאי כי האמן הודיע למחזיקי אגרות החוב ולחברה על קיזוז כאמור באופן 

כי במידה ויקזז האמן סכומים שחייבת לו החברה מסכומים  ,יובהר. הלןל 24הקבוע בסעיף 

כן  המגיעים למחזיקים, לא ישחרר הדבר את החברה מתשלום הסכומים האמורים למחזיקים.

לא עשתה כן, יפעל האמן היא אולם  ,מההוצאות והיה על החברה לשאת באיזשיובהר, כי ככל 

ו באמות וישמשו ייוחזקו על יד , הםםלקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבל

  .לעיל בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה

 סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות האמן .11

החוב וחלף ביצוע  אגרותהאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון האמן, עבור מחזיקי 

(עבור או קרן) אותו תעביר החברה לאמן /התשלום להם, חלק או מלוא התשלום הבא (ריבית ו

פי שטר זה (ולא קודם לכן), וזאת לשם מימון ההליכים ו/או -במועד שקבע עלמחזיקי אגרות החוב) 

פי הודעת האמן -פי שטר זה. החברה איה רשאית לסרב לפעול על-ההוצאות ו/או שכר האמן על

מלוא חזיקים האמורים אם העבירה את ויראו את החברה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המ

ידי האמן לזכות החשבון שפרטיו פורטו בהודעת האמן. אין באמור כדי לשחרר -הסכום שדרש על

את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר הוספים, ככל שיהיו, מקום בו היא חייבת 

ת האמן מחובתו לפעול באופן ואין באמור כדי לשחרר א פי דין-פי שטר זה או על-לשאת בהם על

  . סביר לקבלת הסכומים ה"ל מהחברה

 סמכות לעכב חלוקת כספים .12

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מקיטת ההליכים  10למרות האמור בסעיף  . 12.1

 1 -האמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות מ

יה הוא רשאי להשקיע , לא יהיה האמן חייב לחלקו ויה")הסכום המיימאלי(" מיליון ש"ח

שטר זה ולהחליף ל 16סעיף  את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות לפי

  השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות לפי ראות עייו.

לכשתגעה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן יחד עם כספים וספים שיגיעו לידי האמן  . 12.2

, יהיה האמן חייב המיימאלייעו, לסכום החוב, אם יג אגרותלצורך תשלומם למחזיקי 

לעיל ולחלק את הסכום  10פי סדר הקדימויות שבסעיף -להשתמש בסכומים האמורים על

רוב. על אף האמור, תשלום שכר האמן והוצאות האמור במועד תשלום הקרן או הריבית הק

האמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיע מועדם אף אם הסכומים שהגיעו לידי 

מועד ) 1(במקרה בו עד למועד המוקדם מבין:  מיליון ש"ח. 1האמן הים מוכים מסך של 

זמן סביר לאחר קבלת הסכום הכספי האמור, לא  )2( או ,תשלום הריבית ו/או הקרן הקרוב

יהיה בידי האמן סכום מיימאלי, יהיה האמן רשאי לחלק למחזיקי אגרות החוב את 

כפי  וההחיות לפיו הבורסהתקון  ל בהתאם ובכפוף להוראותווהכ - ויהכספים שביד

  .שתהייה מעת לעת
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באסיפת מחזיקים,  רגילההחוב יוכלו, באמצעות קבלת החלטה  אגרותעל אף האמור, מחזיקי  . 12.3

מיליון ש"ח,  1לחייב את האמן לשלם להם את הסכומים שצברו בידיו אף אם לא הגיעו כדי 

 לעיל. 10והכול בכפוף לסדר הקדימויות שבסעיף 

ו במועד תשלום ייחולק על ידזה  12כאמור בסעיף כל סכום שיעוכב על ידי האמן בכל מקרה,  . 12.4

 מיליון ש"ח). - 1מוך מהוא הקרן או הריבית הקרוב (גם אם 

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל האמן  .13

החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  אגרותהאמן יודיע למחזיקי  . 13.1

יום שתימסר  14לעיל, וזאת בהודעה מוקדמת של  12 -ו 10התשלומים הזכרים בסעיפים 

 להלן.  24באופן הקבוע בסעיף 

החוב זכאים לריבית בגין לפי השיעור הקבוע  אגרותבוע בהודעה יהיו מחזיקי לאחר היום הק . 13.2

החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן (אם תהיה כזו) לאחר יכוי הסכום ששולם או  אגרותב

  שהוצע להם לתשלום כאמור.

 לעיל, ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון. 13.1הכספים שיחולקו כאמור בסעיף  . 13.3

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרות החוב ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו,  . 13.4

"), יחדל לשאת המיעהמסיבה שאיה תלויה בחברה, בעוד שהיא היתה מוכה לשלמו ("

והמחזיק האמור יהיה זכאי כאמור להלן שבו הועבר לאמן מהמועד והפרשי הצמדה ריבית 

 אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן

  או הריבית.ו/

לאחר המועד הקבוע לתשלום בסמוך , תעביר החברה לעיל 13.4בסעיף לא שולם סכום כאמור  . 13.5

את אותו הסכום לידי האמן, אשר יחזיק את הסכום באמות עבור מחזיק אגרת החוב, 

היה הסכום והחזקה כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק, בכפוף לאמור להלן. 

ראה ההחזקה באמות כפדיון אגרת החוב, בכפוף לאמור להלן. ית -האמור התשלום האחרון 

ו באמות עבור המחזיק יהאמן יפקיד בתאגיד בקאי בישראל כל סכום שיוחזק על יד

וישקיעו בשמו או בפקודתו, לפי שקול דעתו, באגרות חוב של ממשלת ישראל או בפיקדוות 

. )AAשדירוגם איו פוחת מדירוג ( ם באחד מחמשת הבקים הגדולים בישראלבקאיים יומיי

לאחר שיקבל מהמחזיק הודעה על הסרת המיעה, האמן יעביר למחזיק את הכספים 

שהצטברו בגין ההפקדה והובעים ממימוש השקעתם, ביכוי כל ההוצאות ודמי יהול חשבון 

עשה כגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות פי דין. התשלום י-האמות וביכוי כל מס על

  על דעת האמן, בדבר זכותו של המחזיק לקבלו. 

ו יבתום שה מהמועד הסופי לפירעון אגרת החוב, יעביר האמן את הסכומים שהצטברו ביד . 13.6

לחברה, לרבות הפירות בגים, ביכוי הוצאותיו, והחברה תחזיקם באמות ותשקיעם כאמור 
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, ולא ממועד העברתם אליה כאמור ) שים7שבע (עבור המחזיק לתקופה של  16להלן בסעיף 

ידי -תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הוגע לסכומים שיועברו אל החברה על

המחויבים. לאחר העברת  האמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור בסעיף זה, בשיויים

לא יהיה האמן חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים  ,הסכומים לחברה

זה כדי לפגוע בזכותם של מחזיקי  13.6יובהר, כי אין באמור בסעיף ו כאמור. ישהוחזקו על יד

את הכספים המגיעים להם בחזרה מהחברה (בכפוף לדיי  אגרות החוב לדרוש את

  ההתיישות).

החברה תאשר בכתב לאמן את העברת הסכומים האמורים לידיה ואת דבר קבלתם באמות  . 13.7

  .עבור מחזיקי אגרות החוב כאמור

ממועד  ) שים7שבע (עד תום ידי הזכאי להם -כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על . 13.8

. כספים אשר לא יידרשו מאת החברה הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לידי החברה

והיא יעברו לבעלות החברה  ) שים כאמור,7מתום שבע (ימים  30ידי הזכאי להם בתוך -על

  כל מטרה שהיא.תהיה רשאית להשתמש בהם ל

  החוב ומאת האמן אגרותקבלה מאת מחזיקי  .14

אצלו לזכות והפרשי ההצמדה הריבית  ,קבלה חתומה מאת האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן . 14.1

תשחרר את החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום  ,החוב אגרותמחזיקי 

 של הסכומים הקובים בקבלה.

ששולמו והפרשי ההצמדה הריבית  ,קבלה חתומה מאת מחזיק אגרת החוב בגין סכומי הקרן . 14.2

תשחרר את האמן ואת החברה בשחרור מוחלט בכל הקשור  ,ידי האמן בגין החוב-לו על

 סכומים הקובים בקבלה.לעצם ביצוע התשלום של ה

 החוב. אגרותייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של  ,לעיל 13כספים שחולקו כאמור בסעיף  . 14.3

 תשלום חלקיהצגת איגרת חוב לאמן ורישום בקשר עם  .15

החוב להציג בפי האמן, בזמן תשלום ריבית  אגרותהאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיקי  . 15.1

בהתאם להוראות סעיפים והפרשי ההצמדה ריבית ה ,כלשהי או תשלום חלקי של סכום הקרן

החוב שבגין משולמים התשלומים ומחזיק איגרת החוב  אגרותלעיל, את תעודת  13 -ו 12, 10

יב להציג את תעודת איגרת החוב כאמור ובלבד שלא יהיה בכך כדי לחייב את מחזיקי יהיה חי

החוב אחריות ו/או חבות  אגרותהחוב בכל תשלום ו/או הוצאה ו/או להטיל על מחזיקי  אגרות

 כלשהי.

החוב הערה בוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל  אגרותהאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת  . 15.2

 ותאריך תשלומם.
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החוב  אגרותהאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  . 15.3

ידי מחזיק אגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להחת דעתו בגין -לאחר שיתן לו על

 כפי שימצא לכון. -זקים העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכול 

האמן רשאי לפי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר לגבי למרות האמור לעיל יהיה  . 15.4

 תשלומים חלקיים כאמור.

 השקעת כספים .16

) הבקים 4באחד מארבעת (ידיו -כל הכספים אשר רשאי האמן להשקיעם לפי שטר זה, יושקעו על

, בהשקעות של האמן ומעלה, בשמו או בפקודתו AA) (של  הגדולים בישראל, המדורגים בדירוג

ות זה, באמ אי שטרת ישראל וזאת כפי שימצא למתאים, והכול כפוף לתיירות ערך של מדי

ידי חברה מדרגת בדירוג שאיו פחות -ובלבד שכל השקעה ביירות ערך תהיה ביירות ערך שדורגו על

  או דירוג מקביל לכך.  (AA)מדירוג של

א את התמורה שתתקבל ממימוש עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אל

ההשקעות ביכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה וביהול 

חשבוות האמות, העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון האמות, וביתרת הכספים 

  ין.ילעיל, לפי הע 12ו/או   10כאמור יפעל האמן על פי הוראות סעיפים 

 החברה כלפי האמןהתחייבויות  .17

  החוב טרם פרעו במלואן, כדלקמן: אגרותהחברה מתחייבת בזאת כלפי האמן, כל זמן ש

 להתמיד ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה; .17.1

להל פקסי חשבוות סדירים בהתאם לעקרוות חשבואים מקובלים, לשמור את הפקסים  . 17.2

לכל ציג מורשה של האמן  ו/או לאמן , ולאפשר והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות

) ימי עסקים 5(וזאת לא יאוחר מחמישה ( לעיין, בכל זמן סביר שיתואם מראש עם החברה

, בכל פקס ו/או מסמך כאמור שהאמן יבקש לעיין בו, וזאת ככל ממועד בקשתו של האמן)

, הכוחות ישום והפעלת הסמכויותישלדעתו הסבירה של האמן עיון כאמור דרוש לאמן לשם 

פי שטר האמות, ובלבד שהאמן פועל בתום לב ובכפוף -וההרשאות של האמן על

להלן. לעיין זה, ציג מורשה של האמן פירושו מי  17.9להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 

שהאמן ימה למטרות עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של האמן שתימסר לחברה לפי 

מן והחברה העיון כאמור ותכלול גם אישור של האמן לפיו הממוה כאמור מחויב כלפי הא

 בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת אותו ממוה בפעולות עבור האמן. 

החוב, ככל  אגרותשהחברה העבירה למחזיקים ב לתת לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע . 17.3

 שתעביר. 
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ידי האמן -החברה תמסור לאמן או לציג מורשה שלו (ואשר הודעה על מיויו תימסר על . 17.4

מידע  ) ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן,5, וזאת לא יאוחר מחמישה (מיויו)לחברה עם 

 וסף בוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בוגע לחברה, עסקיה או כסיה)

ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועציה  המצוי בידה או אשר יתן להכיו באופן סביר

רה בכתב של האמן, וזאת ככל שלדעתו הסבירה של המשפטיים לעשות כן, לפי דרישה סבי

שום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן יהאמן המידע דרוש לאמן לשם י

פי שטר האמות לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוי ודרש לשם הגה על -ו/או באי כוחו על

ף להתחייבות לסודיות ת בכפוהחוב ובלבד שהאמן פועל בתום לב, וזא אגרותזכויות מחזיקי 

 להלן. כאמור בסעיף

 ההודעה המשלימהימים ממועד הפקת אגרות החוב על פי  15למסור לאמן לא יאוחר מתום  . 17.5

 העתק אמן למקור של תעודת אגרת החוב., של אגרות החוב 12 ו/או ממועד הרחבת סדרה

ובין אם לאסיפות שתיות לזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות (בין אם לאסיפות כלליות  . 17.6

של בעלי המיות בחברה) מבלי להעיק לאמן זכות הצבעה באסיפות אלו.  מיוחדותכלליות 

פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המיות של החברה במערכת המג"א, ייחשב כזימון 

 האמן לצרכי סעיף זה.

בצע את כל הפעולות החוצות ו/או הדרושות באופן סביר להוראות כל דין לשם מתן תוקף ל . 17.7

להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו בהתאם להוראות שטר 

 האמות.

 דוחות, הודעות ואישורים . 17.8

ן, החברה מתחייבת בזאת למסור לאמן את הדוחות, ההודעות והאישורים המפורטים להל

  וזאת בוסף לכל התחייבות אחרת שלה בשטר האמות למסור דיווחים או אישורים לאמן: 

 -. לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין לחברות ציבוריות לפרסומם דוחות כספיים .17.8.1

בדצמבר של  31 -דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשת הכספים שסתיימה ב

ח רבעוי מסוקר ומאוחד של החברה, השה שחלפה וכן כל דוח כספי בייים וכל דו

 בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס אליהם.

. להודיע לאמן בכתב בהקדם האפשרי מסוימות ועללפאה הודעה בדבר פעולות הוצ .17.8.2

ימי עסקים לאחר שודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול  4 -הסביר, ולא יאוחר מ

בו מוה לכסי שן בכל מקרה לעיל), וכ 8.1על כסי החברה (כהגדרתם בסעיף 

החברה כוס כסים, מהל מיוחד ו/או מפרק זמי או קבוע ו/או אמן שמוה 

לחוק החברות, וכן לקוט על  350במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

חשבוה בהקדם האפשרי בכל האמצעים הסבירים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול 
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החברה תעדכן את האמן בדבר יהול ל לפי העיין. כיוס הכסים, הפירוק או היהו

 ההליכים כאמור.

להודיע לאמן בכתב  רעון מיידי.יהודעה בדבר אירוע המקה זכות העמדה לפ .17.8.3

על קרות כל אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף לאחר שודע לה בהקדם האפשרי 

 לעיל (על סעיפי המשה שלו).  8.1

. דיווח על כל שיוי בדירוג אגרות החוב או על הפסקת שיויים בדירוג בדברהודעה  .17.8.4

 הדירוג.

למסור לאמן הודעות בדבר רכישת  הודעה בדבר רכישה עצמית של אגרות חוב. .17.8.5

  לשטר.  4ידי החברה או חברה בת, כאמור בסעיף -אגרות חוב על

בו תועבר לחברה שימים מהמועד  7. תוך אישור בדבר ביצוע תשלומים למחזיקים .17.8.6

ידי -בקשת האמן, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לאמן אישור חתום על

ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה כי כל התשלומים למחזיקי אגרות 

 )12סדרה (החוב שולמו במועדם וכן בדבר יתרת הערך הקוב של אגרות החוב 

 שבמחזור. 

ככל שבעתיד יועמדו בטוחות על ידי אם ו ) לחוק.2(ח)(ב)(35בהתאם לסעיף  אישור .17.8.7

(ב) לעיל, תמציא החברה 5.4.1החברה לטובת המחזיקים, בהתאם להוראות סעיף 

) לחוק 2ח(ב)(35לאמן אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש האמן בקשר עם הוראות 

 ובהתאם להוראות שטר זה. 

וכל עוד שטר זה הו בדצמבר של כל שה  31מדי יום  אישור בדבר היעדר הפרה. .17.8.8

ף, תמציא החברה לאמן אישור כי לפי מיטב ידיעתה, בתקופה שמתאריך בתוק

או בתקופה שהחל מתאריך האישור הקודם שיתן לאמן  החוב אגרותההפקה של 

על פי סעיף קטן זה, המאוחר מבייהם, ועד למועד מתן האישור, לא קיימת מצד 

(לרבות ביחס להוראות בסעיפים  החברה הפרה מהותית של שטר האמות

ספציפיים בשטר שביחס אליהם יבקש האמן התייחסות החברה באישור זה), אלא 

במסגרת האישור ה"ל תצהיר החברה כי היא אם צוין הדבר באישור כאמור. 

יצירת שעבודים וכן תצרף לאישור פלט שעבודים עדכי -עומדת בהתחייבותה לאי

לעיל בצירוף  5.6רה כי היא עומדת בתאי סעיף בוסף, תצהיר החב של החברה.

באישור כאמור יכלל  הסכום לתשלום למחזיקי אגרות החוב  הסברים רלווטיים.

 ה החולפת בגין אגרות החוב.וכן פירוט התשלומים שבוצעו במהלך הש

העתק מכל מסמך שהחברה  דיווחים למחזיקי האג"ח ולבעלי מיות החברה. .17.8.9

מעבירה למחזיקים באגרות החוב או לכלל בעלי מיותיה ופרטי כל מידע שהחברה 
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פי דין לרשות יירות -מעבירה לאמורים בדרך אחרת, לרבות כל דיווח המוגש על

 לציבור (דיווחים מיידיים), מיד עם דיווחו.ערך לשם פרסומו 

היה והחברה תחדל  דיווחים במקרה בו החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח. .17.8.10

מלהיות "תאגיד מדווח" (כהגדרתו בחוק), תמסור החברה לאמן דיווחים שתיים, 

החוזר המאוחד, כפי שתהייה מעת לעת. רבעויים ומיידים כמפורט בהוראות 

ן באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר תחול על החברה יובהר, כי באי

 פי כל דין.-על

הודעה לאמן בתוך זמן סביר על כל שיוי בשמה הודעה בדבר שיוי שם או כתובת.  .17.8.11

 או במעה הרשום.

שלו  , שלוח וציג מורשההאמן מתחייב, בחתימתו על שטר אמות זה, כי הוא וכל עובד . 17.9

במידע שימוש או ה גילויהאלא אם כן , זה בסודיות 17יתן כאמור בסעיף ישמרו כל מידע ש

או לפי צו בית זה חוק או לפי שטר אמות הלפי של האמן דרש בשל מילוי תפקידו  האמור

החוב לצורך  אגרותכי בכפוף לכל דין, העברת מידע למחזיקי  ,מובהר ., ובהיקף שדרשמשפט

פי איגרת החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה -קבלת החלטה הוגעת לזכויותיהם על

איו מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור, ובלבד שמסר להם מידע החוץ באופן 

 פי שטר זה.-סביר לשמירת זכויותיהם על

להסרת זה מובהר, כי פרסום דיווח במערכת המג"א כמוהו כמסירת מידע לאמן.  17לעיין סעיף 

ספק מובהר, כי אין באמור כדי לחייב את החברה בפרסום במערכת המג"א של כל מידע ו/או מסמך 

 בפרסומו במג"א.  שהיא איה מחויבת לפי דין

 התחייבויות וספות .18

לעיל, תבצע החברה, מזמן  8פי הוראות סעיף -החוב תעמודה לפירעון מיידי על אגרותלאחר וככל ש

ידי האמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל -לזמן ובכל עת שתידרש לכך על

הסמכויות התוות בידי האמן, ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות ככל שתהייה 

 סבירות:

צהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום לביצוע כל ת . 18.1

הפעולות החוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות 

 פי שטר אמות זה.-וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו על

ת וידרשן לשם יישום תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהאמן יראה כמועילו . 18.2

 הוראות שטר זה.

 ידי האמן-דיווח על .19
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החוב  אגרותודע לאמן על הפרה מהותית של שטר האמות מצד החברה יודיע למחזיקי  . 19.1

תוך זמן סביר וללא שיהוי בכפוף להוראות הדין על ההפרה. חובה זו לא תחול אם מדובר 

 פי הדין.-ידי החברה על-באירוע שפורסם על

 ההודעה המשלימהכל שה קלדרית ממועד הרבעון השי בתום ויפרסם עד האמן יערוך  . 19.2

וכן יערוך דוח על פעולות  ").הדו"ח השתי(" של אגרות החוב דו"ח שתי על עייי האמות

 לחוק. 1ח35סעיף הוראות שבוצעו על ידיו לפי 

י שיידרש לפי החוק, כפי פאחרים כ, וכן ושאים הדו"ח השתי יכלול פירוט הושאים הבאים

  :שיהיה מעת לעת

 רוט שוטף על מהלך עייי האמות בשה שחלפה.יפ .19.2.1

 דיווח על אירועים חריגים בקשר עם האמות שאירעו במהלך השה שחלפה. .19.2.2

האמן יפרסם (בעצמו או באמצעות החברה לבקשת האמן) את הדוח השתי במערכת  . 19.3

  המג"א.

לחוק, לפי דרישה סבירה  1לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה' האמן חייב להגיש דוח . 19.4

, בתוך זמן הרלווטיותלפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב  10% -של מחזיקים ב

ל בכפוף לחובת סודיות שחב האמן כלפי החברה כאמור בסעיף וסביר ממועד הדרישה, והכ

   .במצטבר להלן 17.9בסעיף ו י(ד) לחוק35

, הרלווטיותמיתרת הערך הקוב של אגרות החוב  5% -לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מ . 19.5

בקשר עם האמות שוא שטר  האמן יעביר למחזיקים תוים ופרטים אודות הוצאותיו

    אמות זה.

האמן מצהיר כי היו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך  ,כון למועד חתימת שטר זה . 19.6

"). ככל שלפי הפירעון המלא של סכום הכיסוי"זה:  19.6בסעיף לתקופה ( ש"חמיליון  40של 

מסיבה כלשהי, אזי האמן יעדכן  ש"חמיליון  32אגרות החוב יופחת סכום הכיסוי מסך של 

על  ,בטחבו ודע על ההפחתה האמורה מהמשימי עסקים מהיום  7 -את החברה לא יאוחר מ

לתוקף של תקות  ןדיווח מיידי בושא. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כיסת שיפורסםמת 

לחוק יירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של האמן. לאחר כיסתן לתוקף 

בו האמן לא שתחול חובה על האמן לעדכן את החברה אך ורק במקרה  ,של תקות כאמור

  יעמוד בדרישות התקות. 

 שכר אמן .20

המצורף לשטר  - שכר הטרחה - 20החברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו, בהתאם לקבוע בספח 

  זה.
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יד(ד) לחוק, יישאו 35) או 1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים 

בהפרש שבו עלה שכרו של האמן שמוה כאמור על השכר ששולם לאמן אגרות החוב מחזיקי 

הדין הרלווטיות במועד החלפה שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות 

כאמור. שיאה של מחזיקי אגרות החוב בהפרש כאמור תבוצע בדרך של קיזוז החלק היחסי של 

ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו 

  ידי החברה ישירות לאמן.-על

 סמכויות מיוחדות .21

21.1 . אמן רשאי במסגרת ביצוע עות לפי שטר זה להזמין חוות דעתו או עצתו בכתב האמי היי

של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות דעת 

פי מסקותיה והאמן לא -ידי החברה, ולפעול על-או עצה כזו הוכה לבקשת האמן ו/או על

צאה מכל פעולה או מחדל שעשו על ידו יהיה אחראי בעד כל הפסד או זק שיגרם כתו

כי האמן פעל בפסק דין חלוט בהסתמכו על עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן קבע 

לב ו/או בזדון. האמן יעמיד העתק -ו/או בחוסר תוםפי חוק -שאיה פטורה עלברשלות 

, בסמוך החוב והחברה, לפי דרישתם אגרותמחוות הדעת או מהעצה כאמור לעיון מחזיקי 

. החברה תישא במלוא ההוצאות הסבירות בגין העסקת היועצים שימוו לאחר קבלתה בידיו

כאמור, ובלבד שהאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוותו לקבל חוות דעת מומחה או עצה 

ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  כאמור

 .המחזיקים

ידי מכתב, מברק, -צה או חוות דעת כזו יכולה להיתן, להישלח או להתקבל עלכל ע . 21.2

פקסימיליה או כל אמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע, והאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות 

שעשה בהסתמכו על עצה או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופים המוזכרים לעיל 

טיות, אלא אם יתן היה לגלות את השגיאות או תהיו אולמרות שפלו בהן שגיאות או שלא 

לב ו/או -את חוסר האוטטיות בבדיקה סבירה ובלבד שלא פעל ברשלות ו/או בחוסר תום

בזדון. מובהר, כי המסמכים יהיו יתים להעברה, מחד, והאמן רשאי להסתמך עליהם, 

וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם. בו הים מתקבלים באופן היר, שמאידך, רק במקום 

בכל מקרה אחר, האמן יהיה אחראי לדרוש את קבלתם באופן המאפשר כאמור את קריאתם 

  והבתם, כראוי.

בכפוף להוראות שטר זה, רשאי האמן, אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות  . 21.3

 לשטר זה ורשאי לשוב ולכסה.  החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הודע

האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ולא יהיה רשאי להתערב באיזו  . 21.4

צורה שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה. אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את האמן 

  או בהתאם להוראות הדין. בפעולות שעליו לבצע בהתאם לשטר אמות זה
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ן ישתמש באמות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקו לו לפי שטר זה לפי שיקול האמ . 21.5

דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל זק שגרם עקב טעות בשיקול הדעת כ"ל, אלא אם כן 

  לב ו/או בזדון.-האמן פעל ברשלות ו/או בחוסר תוםקבע בפסק דין חלוט כי 

 סמכות האמן להעסיק שלוחים .22

היה רשאי למות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף האמן י

בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לאמות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי 

לגרוע מכלליות האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. 

בו השלוח היו שרה תהיה רשאית להתגד למיוי כאמור מכל טעם סביר, לרבות במקרה החב

(לרבות חברות בות או קשורות שלה) או מצוי  מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה

ממועד ימי עסקים  5ובתאי שהחברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוך  ביגוד עייים

קבלת ההודעה על מיוי השלוח. עם זאת, לא יהא בהתגדותה של החברה למיוי שלוח מסוים 

, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות שמוה באסיפת מחזיקים

 כי לא יהיה במיוי שלוח כאמור כדי לגרוע מאחריותו של האמן בגין פעולותיו ,מובהר המחזיקים.

  .ופעולות שלוחיו

ככל שהדבר יהיה אפשרי בסיבות העיין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים, האמן 

כי פרסום תוצאות אסיפת מחזיקים  ,ייתן הודעה מראש לחברה בדבר מיוי שלוח כאמור. יובהר

יהיה האמן  ן זה.יהווה הודעה מספקת לחברה לעיי ,אודות החלטה על מיוי שלוחים כאמור לעיל

רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה (לרבות מראש), והחברה 

  דרישתו הראשוה הוצאות אלו. תוך זמן סביר לאחרתחזיר לאמן 

, וככל קודם למיוי שלוח כאמור יתייעץ עם החברההאמן ככל היתן, מבלי לגרוע מהאמור לעיל, 

כי אין באמור כדי להגביל  ,להתחשב בעמדת חברה בעת מיוי שלוח כאמור לעיל. מובהרהיתן יסה 

  ., בכפוף להוראות סעיף זה לעילאת שיקול דעתו של האמן בעת מיוי שלוח

 שיפוי  .23

להלן, כל אחד  23.6החוב (במועד הקובע הרלווטי כאמור בסעיף  אגרותהחברה ומחזיקי  . 23.1

  , מתחייבים בזאת לשפות את האמןלהלן), לפי העיין 23.4בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

 ): "הזכאים לשיפוי"(וכל הפועל מטעמו על פי שטר זה 

פי פשרה -או על פי פסק דין (שלא יתן לגביו עיכוב ביצוע)-חיוב כספי על בגין .23.1.1

שסתיימה (וככל שהפשרה וגעת לחברה יתה הסכמת החברה לפשרה) אשר עילתו 

ובעת מפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, 

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי -ו/או על

 ברה; וכןהחוב ו/או לפי דרישת הח אגרות



  
  

  - 12.05.2019טיוטה ראשוה לצרכי משא ומתן בלבד,  -

 

)12 השטר האמות (סדר  

32

בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב  .23.1.2

ביצוע האמות, שלפי דעתם הסבירה היו דרושות לביצוע ה"ל ו/או כתוצאה 

 . משימוש בסמכויות והרשאות התוות בתוקף שטר זה

 ל בתאי כי:ווהכ

סובל דיחוי (וזאת מבלי לפגוע הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעיין שאיו   .א

 );, אם וככל שתקום להם זכות כאמורבזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד

בתום לב ופעולה זו שלא  הזכאים לשיפוי פעלולא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי   .ב

פי שטר -עלשלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא עשתה 

 אמות זה;

ברשלות שאיה פטורה  התרשלולא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי   .ג

 ; פי חוק כפי שיהיה מעת לעת-על

 הזכאים לשיפוי  פעלו בזדון;לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי   .ד

האמן הודיע לחברה בכתב, מיד עם היוודע לו הדבר, על כל תביעה ו/או דרישה כאמור,   .ה

ידי חברת הביטוח -להל את ההליכים, אלא אם ההליכים מוהלים עלואפשר לחברה 

אשר מוע הצטרפותה להליך מהותי  של האמן או אם החברה מצויה ביגוד עייים

תהא שמורה לחברה  ,במקרה של יגוד עייים מהותיכי , יובהר למען הסר ספק. כאמור

ות הגשת בקשות מתאימות הזכות לקוט בכל הליך לצורך שמירה על זכויותיה, לרב

 המשפט שדן בתביעה.-לבית

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 23.1פי סעיף -התחייבויות השיפוי על

פעלו שלא בתום לב או שלא  )1(בו יטען כגד הזכאים לשיפוי כי שכי בכל מקרה  ,מוסכם

קבע  )2(במסגרת מילוי תפקידם או שלא בהתאם להוראות הדין או שטר האמות; ו/או 

יהיו חייבים  -פעלו בזדון  )3(; ו/או פי חוק-ת שאיה פטורה עלורשלבפסק דין חלוט כי  פעלו ב

בסמוך לאחר  לפי העיין) לשלם לזכאים לשיפוי, החייבים בשיפוי (החברה או המחזיקים,

קבלת פסק דין הדוחה את הטעות כאמור כגד הזכאים לשיפוי, את סכום 'התחייבות 

ידי ערכאת הערעור כי הזכאים לשיפוי פעלו בהתאם לטען -על השיפוי', ואם לאחר מכן ייקבע

 שיפוי' ששולמו להם.גדם כאמור לעיל, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי 'התחייבות ה

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי היתות לאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או  . 23.2

יהיו  הזכאים לשיפוי זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים  ,פי שטר זה-במחויבויות החברה על

ידי האמן מההליכים שקט, בוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בוגע -שיתקבלו על

ת סבירות שהוציאו אגב ביצוע האמות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו להוצאו

בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות התוות בתוקף שטר זה  דרושות לביצוע ה"ל ו/או

והאמן יוכל לעכב את הכספים המצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים החוצים 
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ורים יעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי אגרות לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמ

החוב ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהאמן הג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות עליו 

 .על פי כל דין ועל פי שטר זה

לעיל, כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי  23.1'התחייבות השיפוי' שבסעיף מתוקף מבלי לגרוע  . 23.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תאי שטר האמות ו/או על

החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא  אגרותדרישת מחזיקי 

החוב, כאמור בשטר זה, יהיה  אגרות מחזיקירק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת 

האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצוו פיקדון כספי 

במקרה בו החברה ") בעדיפות ראשוה מהחברה, וכרית המימוןלכיסוי 'התחייבות השיפוי' ("

החוב שהחזיקו  אגרותחלק מ'כרית המימון', יפה האמן למחזיקי לא תפקיד את מלוא או 

להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 'כרית המימון' 23.6  במועד הקובע (כאמור בסעיף

(כולו או יתרתו, לפי העיין), כל אחד את 'חלקו היחסי' (כהגדרת מוח זה להלן). במקרה בו 

המימון' שדרש מהם, לא החוב לא יפקידו בפועל את מלוא הסכום של 'כרית  אגרותמחזיקי 

תחול על האמן חובה לקוט בפעולה או בהליכים הרלווטיים. אולם, אין באמור כדי לפטור 

את האמן מקיטת פעולה דחופה הדרושה לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

ה אין בתשלום על ידי המחזיקים לפי סעיף זה כדי לשחרר את החברה מחבות החוב. אגרות

 לשאת בתשלום האמור.

האמן מוסמך לקבוע את סכום 'כרית המימון' ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת 

האמן ישיב לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כאמור, מעת לעת, בסכום שייקבע על ידיו. 

שצברו  (לפי העיין) כל סכום שלא ישתמש בו, בצירוף הפירות שהצטברו בגין סכום זה, ככל

  וביכוי הוצאותיו.

  

  

 'התחייבות השיפוי':  . 23.4

פעולות שבוצעו לפי תאי שטר האמות לשם  )1(בכל מקרה של  תחול על החברה .23.4.1

החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק, בעילות המפורטות  אגרותזכויות מחזיקי  הגה על

  .פעולות שבוצעו לפי דרישת החברה )2וכן (בשטר זה, הדרושה לשם הגה כאמור); 

החוב הרלווטיות במועד הקובע (כאמור  אגרותשהחזיקו ב תחול על המחזיקים .23.4.2

החוב  אגרותפעולות שבוצעו לפי דרישת מחזיקי  )1(בכל מקרה של  להלן) 23.6בסעיף 

(ולמעט פעולות שכאמור שקטו לפי דרישת מחזיקים, בעילות המפורטות בשטר זה, 

ידי -תשלום על-אי במקרה של )2וכן (החוב);  אגרותלשם הגה על זכויות מחזיקי 

פי -החברה של כל או חלק מסכום 'התחייבות השיפוי' (לפי העיין) החלה עליה על

תשלום -מובהר, כי אין באי להלן). 23.7לעיל (בכפוף להוראות סעיף  23.4.1סעיף 
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) לעיל כדי לגרוע מחובת החברה לשאת 2ידי החברה כאמור בסעיף קטן (-על

 .לעיל 23.1בהתאם להוראות סעיף ב'התחייבות השיפוי' 

את הסכומים הדרושים לכיסוי 'התחייבות השיפוי'  לא תשלםהחברה  (א)בכל מקרה שבו:  . 23.5

חובת השיפוי חלה על  ו/או (ב)את סכום 'כרית המימון', לפי העיין;  לא תפקידו/או 

לעיל ו/או קראו המחזיקים להפקיד את סכום 'כרית  23.4.2המחזיקים מכוח הוראות סעיף 

 לעיל, הכספים ייגבו באופן הבא: 23.2המימון' לפי סעיף 

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי  - ראשית .23.5.1

 לעיל;  11החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת, ויחולו הוראות סעיף  אגרות

ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות  - שית .23.5.2

שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף את 'התחייבות השיפוי', יפקידו המחזיקים 

בהתאם לחלקו היחסי (כהגדרת מוח זה להלן) בידי האמן את הסכום  להלן) 23.6

  החסר.

החוב אותם החזיק  אגרות" לעיין זה, משמעו: החלק היחסי של חלקו היחסי"

קוב  23.6טי כאמור בסעיף המחזיק במועד הקובע הרלוולהלן מסך הערך ה

כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר  ,שבמחזור באותו מועד. מובהר

  החוב שבידי המחזיק.   אגרותאותו מועד יחול שיוי בערך הקוב של 

 ,ייבות השיפוי' ו/או בתשלום 'כרית המימון'המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק ב'התח . 23.6

 היו כדלקמן:

בכל מקרה בו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' דרשים בשל החלטה  .23.6.1

 אגרותאו פעולה דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי 

יה המועד יה -החוב  אגרותהחוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי 

יום קבלת ההחלטה  של הקובע לחבות תום יום המסחר של יום קיטת הפעולה או

ואם אותו יום איו יום מסחר, יום המסחר הקודם , על קיטת הפעולה על ידי האמן

 לו. 

פי -בכל מקרה שבו 'התחייבות השיפוי' ו/או תשלום 'כרית המימון' דרשים על .23.6.2

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע  -חוב  אגרותהחלטת אסיפת מחזיקי 

להשתתפות באסיפה (כפי שמועד זה קבע בהודעת הזימון) והחבות תחול גם על 

 מחזיק אשר לא כח או השתתף באסיפה.

פי -מחזיקים במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה עלידי ה-אין בתשלום על . 23.7

ככל שהסכומים זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.  23סעיף 
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ידי החברה, לא יהיה בקבלת התשלומים -שישולמו לאמן היו צריכים להיות משולמים על

 זה.  23מהמחזיקים כדי למוע מהאמן לפעול להשגת הסכומים מן החברה, כמפורט בסעיף 

 ,יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל . 23.8

לעיין קדימות ההחזר  .יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי

 10אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי האמן, ראו סעיף  םלמחזיקי

 לעיל. 

 הודעות .24

סום דיווח מיידי ידי פר-החוב תיתן על אגרותכל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי  . 24.1

תפורסם ההודעה פי דין, -המתחייבים עלבמערכת המג"א של רשות יירות ערך, ובמקרים 

כל הודעה שתפורסם או שתישלח  גם בשי עיתוים יומיים הפוצים בישראל בשפה העברית.

החוב ביום פרסומה כאמור (במג"א או  אגרותכאמור תיחשב כאילו מסרה לידי מחזיק 

 בעיתוות, לפי העיין). 

האמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח במערכת המג"א בשם האמן כל  . 24.2

 ידי האמן לחברה.-דיווח בוסחו כפי שיועבר בכתב על

כל הודעה מטעם החברה  שבו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כמשמעותו בחוק,במקרה  . 24.3

ידי פרסומה בשי עיתוים יומיים הפוצים -החוב תיתן על אגרותו/או האמן למחזיקי 

או על ידי משלוחה בדואר רשום לכתובתם האחרוה של המחזיקים  בישראל בשפה העברית

חשב כאילו יכאמור תשתפורסם . כל הודעה םהרשומים של אגרות החוב כמפורט במרש

שלח בדואר י, וכל הודעה שתביום פרסומה בעיתוים כאמורהחוב  אגרותמסרה לידי מחזיקי 

) ימי עסקים ממועד 3כאמור תיחשב כאילו מסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה (

 .פרסומה

ידיה -שלחו עליי ,החוב אגרותי י החברה למחזיקיד-ליתו עיהעתקים מהודעות ומהזמות ש . 24.4

גם לאמן. יובהר, כי הודעות והזמות כאמור אים כוללים דיווחים שוטפים של החברה 

ידי האמן למחזיקי -. ההעתקים מהודעות והזמות שיתו עלבאמצעות המג"א לציבור

ת פרסום הודעות כאמור במערכת המג"א יפטור א ידיו גם לחברה.-החוב ישלחו על אגרות

 הצד המפרסם (או המבקש את הפרסום) ממשלוחם לצד האחר.

ידי מכתב -כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעמה לאמן תוכל להיתן על . 24.5

שיישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר האמות (או לפי כתובת אחרת עליה 

שיגורה בפקסימיליה (בתוספת וידוא טלפוי  יודיע צד אחד למשהו בכתב), או באמצעות

ידי שליחתה בדואר אלקטרוי שקבלתו אושרה בדואר -עלבדבר קבלתה אצל המען), או 

ידי הצד המקבל, וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כהודעה -אלקטרוי חוזר (לא אוטומטי) על

ה בדואר רשום, ידי הצד אליו שלחה כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירת-שתקבלה על
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כעבור יום עסקים אחד ממשלוחה בדואר אלקטרוי או משלוחה בפקסימיליה, או ביום 

העסקים הראשון שלאחר מועד מסירתה באמצעות שליח או בהצעתה למען לקבלה מהשליח, 

 לפי העיין.

 החוב ושטר האמות  אגרותויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי  .25

בכפוף להוראות , וושיויים שאים בסמכות האמן (כהגדרת המוח להלן)ויתורים למעט לגבי  . 25.1

החוק, יהיה האמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכע כי אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה 

החוב  אגרותהחוב, לוותר על הפרה או אי מילוי של כל תאי מתאי  אגרותבזכויות מחזיקי 

מהווה הסדר חוב כמשמעו  איוך שהוויתור האמור , בכפוף לכידי החברה-או שטר זה על

 . יז לחוק החברות350בסעיף 

) הקטת שיעור ריבית אגרות 1( -", משמעם ויתורים או שיויים שאים בסמכות האמן"

בפרק זמן העולה על הריבית  ) שיוי של מועד תשלום הקרן או2החוב הקובה באגרת החוב; (

) 4או תיקון בהן; (לפירעון מיידי  השמטת עילה מהעילות להעמדה) 3) ימי עסקים; (7שבעה (

השמטת דיווח מהדיווחים אותם התחייבה החברה להעביר לאמן על פי הוראות שטר זה; 

) 6או (ו/; ) שיוי בזהות האמן או שכרו או מיוי אמן במקום אמן שכהותו הסתיימה5(

  .שיוי בסיס ההצמדה אליו צמודות אגרות החוב

ובאישור מוקדם בהחלטה ולהוראות כל דין שאיו יתן להתאה בכפוף להוראות החוק  . 25.2

האמן רשאי, בין לפי ובין  , יהיההחוב אגרותמיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של מחזיקי 

החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של  אגרותאחרי שקרן 

מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר החוב או מי  אגרותמחזיקי 

 החוב או מי מהם כלפי החברה.  אגרותעל כל זכות או תביעה שלו ו/או מחזיקי 

, החברה והאמן רשאים, בין ולהוראות כל דין שאיו יתן להתאה בכפוף להוראות החוק . 25.3

את שטר האמות ו/או או לתקן /והחוב תעמוד לפירעון, לשות  אגרותלפי ובין לאחר שקרן 

 אם תקיים אחד מאלה:  ,החוב אגרותתאי 

החוב, והאמן יהא זכאי  אגרותהאמן שוכע כי השיוי איו פוגע בזכויות מחזיקי  .25.3.1

האמור בסעיף כל . לעיל 23 -ו 20בגין כך להחזר הוצאות מן החברה כאמור בסעיף 

הכלולים בהגדרת "ויתורים ושיויים שאים לא יחול על שיויים לעיל זה  25.3.1

 .לעיל 25.1בסמכות האמן" שבסעיף 

שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  ,השיוי המוצע אושר בהחלטה מיוחדת .25.3.2

 החוב. אגרות

על כל באמצעות מערכת המג"א החוב הודעה  אגרותלמחזיקי ימסרו  ו/או האמן החברה . 25.4

 לאחר ביצועו. בסמוךלעיל,  25.3יף או סע 25.2, סעיף 25.1כאמור לפי סעיף  ו/או ויתור שיוי
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פי סעיף זה, יהיה האמן רשאי לדרוש ממחזיקי -בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על . 25.5

החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל  אגרותהחוב למסור לו או לחברה את תעודות  אגרות

פשרה, ויתור, שיוי או תיקון כאמור ולפי דרישת האמן תרשום החברה הערה כאמור 

פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, -ל שימוש בזכות האמן עלבתעודות שימסרו לה. בכל מקרה ש

התפשר האמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם  .תוך זמן סבירהחוב  אגרותלמחזיקי 

של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין 

בד שהאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל פעולה זו, כפי שאושרה על ידי האסיפה הכללית, ובל

 בחוסר תום לב או בזדון ביישום החלטת האסיפה הכללית.

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה,  . 25.6

 לחוק החברות.  350ידי בית המשפט, לפי סעיף -אשר אושר על

 החוב אגרותמחזיקי  מרשם .26

בהתאם להוראות חוק החוב,  אגרותמחזיקי  מרשםהחברה תחזיק ותהל במשרדה הרשום  . 26.1

 .יירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיוו של כל אדם

 אגרותמחזיקי  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום בלחוק,  3ח35בכפוף להוראות סעיף  . 26.2

החוב שום הודעה בדבר אמות מפורשת, מכללא או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין 

החוב.  אגרותשהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר ל

החוב. יורשיו החוקיים, מהלי  אגרותהחברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשמו 

חוב עקב פשיטת  אגרותו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לעזבוו או מבצעי צוואת

עקב פירוקו) יהיו רשאים להירשם כמחזיקים בהן  -רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד 

 לאחר מתן הוכחות שלדעת החברה תספקה להוכיח את זכותם להירשם כמחזיקים שלהם.

 תעודות ופיצול תעודות .27

על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאה  החוב הרשומות אגרותבגין  . 27.1

"), כל אחת בכמות התעודותקראה להלן: "ילו מספר תעודות (התעודות הזכרות בסעיף זה ת

 "). הכמות המיימלית(" קוברך (אלף) ש"ח ע 1,000מיימלית של 

החוב הכלולות בהן  אגרותכל תעודה יתת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הקוב של  . 27.2

ובלבד שהערך  ,החוב שכללו בתעודה שפיצולה תבקש אגרותשווה לסכום הערך הקוב של 

פי בקשת פיצול -יעשה עליהקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המיימלית. הפיצול 

כגד מסירת  ,החוב שוא התעודה שפיצולה מתבקש אגרותידי הבעלים הרשום של -חתומה על

יום מתום החודש  30עשה תוך יפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול יהתעודה ש

החוב  אגרותבו מסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה. תעודות 

תהייה בסכומי ערך קוב בשקלים חדשים שלמים כל  ,בעקבות הפיצול הוצאתהחדשות ש
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על  החולתת כל היטלים שהם, אם יהיו כאלה, אחת. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבו

 מבקש הפיצול.

 פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה .28

ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר -במקרה שבו תירשמה אגרות החוב למסחר ויוחלט על

של אגרות החוב שבמחזור מפי ששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום שקבע בהחיות הבורסה 

 בדבר מחיקה מהמסחר של אגרות חוב, תפעל החברה כדלקמן: 

בר המחיקה מרישום למסחר כאמור, יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בד 45תוך  . 28.1

תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק באגרות החוב לפדותן. החברה תשלם 

עד ליום  ופי תאי אגרות החוב שצבר-עלבתוספת הפרשי הצמדה ריבית הלמחזיק את הקרן ו

רשות יירות ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי שישלח ל הפדיון בפועל.

 ערך ולבורסה ובשי עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית.

יום מתאריך פרסום ההודעה ולא  17מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב יחול לא לפי  . 28.2

יום מהתאריך ה"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית לבין  45 -מאוחר מ

 מועד תשלומה בפועל. 

. הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן ביקשו לפדותןבמועד  . 28.3

הפרשי והריבית בצירוף של אגרות החוב הקוב  ךערה תמורת הפדיון לא תפחת מסכום

 יום בשה). 365מועד הפדיון בפועל (חישוב הריבית ייעשה על בסיס לעד  ושהצטבר ההצמדה

לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור  . 28.4

החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך 

אגרות החוב תימחקה מהמסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות המס הובעות 

 מכך.

למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור  פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקה . 28.5

 את הזכות לתשלום ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

 

  פדיון מוקדם ביוזמת החברה .29

, מלא או חלקי החברה תהא זכאית (אך לא חייבת), להעמיד את אגרות החוב לפדיון מוקדם . 29.1

ל וובמקרה כאמור יחולו ההוראות הבאות, והכ של החברה), הבלעדילפי שיקול דעתה  -(הכול 

בכפוף להחיות רשות יירות ערך ולהוראות תקון הבורסה וההחיות מכוחו, כפי שיהיו 

 :הלןל 29.2במועד הרלווטי ולתאים המפורטים בסעיף 
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הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הסכום הגבוה מבין 

  הבאים: 

-שווי שוק של יתרת אגרות החובשבמחזור שעומדות לפדיון מוקדם, אשר ייקבע על .29.1.1

) ימי המסחר שקדמו למועד 30פי מחיר העילה הממוצע של אגרות החוב בשלושים (

במקרה על אף האמור, . הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם קבלת החלטת

לתשלום  הפדיון המוקדם (החלקי או המלא) ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועדש

באותו הרבעון  , והפדיון המוקדם יבוצעהרלווטיותגרות חוב יריבית או קרן של א

 כאמור, הרי שבמקרה להלן 29.2.2הריבית או הקרן כאמור בסעיף ביחד עם תשלום 

 גרות החובימשווי השוק של יתרת א(, יופחת שווי השוק כאמורלצורך חישוב ו

חשבון תשלום הריבית  ם אשר משולם באותו רבעון עלהסכו )העומדות לפדיון מוקדם

 ; , לפי העייןכאמורו/או הקרן 

הערך ההתחייבותי של אגרות החוב  העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהייו יתרת  .29.1.2

 והפרשיקרן אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שטרם פרעה, בתוספת ריבית 

 , עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ווטרם שולמ ושצבר הצמדה

יתרת תזרים המזומים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת  .29.1.3

ריבית) לפי מועד תשלומם הקבוע בלוח הסילוקין, שהיא מהוות למועד הפדיון 

המוקדם לפי ריבית היוון הזהה לתשואת האג״ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) 

היוון אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם יחושב החל בחישוב שתי.  1%בתוספת 

ממועד הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס לאגרות החוב 

  העומדות לפדיון מוקדם. 

" משמעה, ממוצע התשואה (ברוטו) לפדיון, תשואת האג"ח הממשלתילעיין זה, "

בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על 

למדד המחירים צמודות הפדיון המוקדם, של שלוש סדרות אגרות חוב ממשלתי 

שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות  לצרכן

  טי. החוב במועד הרלוו

, יבוצע הפדיון המוקדם הלןל 29.1החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם בהתאם לסעיף  . 29.2

 בהתאם לתאים המפורטים להלן:

היו יום מסחר אחד לאחר רישום אגרות המועד הראשון האפשרי לפדיון מוקדם  .29.2.1

 החוב למסחר.

" רבעוןתדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. לעין זה " .29.2.2

ספטמבר, -יוי, יולי-מרץ, אפריל-משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: יואר

  דצמבר.-אוקטובר
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מועד לתשלום קרן, קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית, או  .29.2.3

  יבוצע הפדיון המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור. 

מיליוי ש"ח (קרן). על אף  5הסכום המיימאלי של כל פדיון מוקדם יהיה סך של  .29.2.4

האמור ומכוח החיות הבורסה לפיהן לא יפחת התשלום האחרון של קרן אגרות 

 5 -מיידי סכום הקטן ממיליון ש"ח, תוכל החברה לפרוע בפירעון  3.2החוב מסך של 

מיליון ש"ח), במידה ופירעון מוקטן זה יידרש  1 -מיליון ש"ח (ובלבד שלא יפחת מ

מיליון ש"ח כאמור  3.2לשם שמירה על תשלום אחרון של קרן אגרות החוב, בסך של 

לעיל או במקרה של פרעון מוקדם סופי של יתרת אגרות החוב שבמחזור אם זו מוכה 

. למרות האמור לעיל, תהא החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם מיליוי ש"ח 5 -מ

מיליון ש"ח ובלבד שלא תבצע פדיון כאמור יותר מפעם אחת  5 -בהיקף המוך מ

 בשה. 

כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם על ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות  .29.2.5

  רטה לפי הערך הקוב של אגרות החוב המוחזקות.-החוב, פרו

קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעיין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, עם  .29.2.6

) ימים ולא יותר מארבעים 17תפרסם החברה דוח מיידי לא פחות משבעה עשר (

) ימים לפי מועד הפדיון המוקדם. בדיווח המיידי האמור תפרסם 45וחמישה (

שתצבר בגין סכום  החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון המוקדם וכן את הריבית

  הקרן האמור עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם.  

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין  .29.2.7

  אגרות החוב (כהגדרתו באגרת החוב) לבין מועד תשלום הריבית בפועל. 

יפחת  לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון .29.2.8

 מיליון ש"ח.  3.2 -מ

) שיעור 1במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: ( .29.2.9

) שיעור הפדיון החלקי במוחי 2הפדיון החלקי במוחי היתרה הבלתי מסולקת; (

) שיעור 4) שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הפדה; (3הסדרה המקורית; (

) עדכון 5ון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (הריבית שישולם בפדי

שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו ושיעורי הריבית שותרו לשלם, במוחי הסדרה 

) המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6המקורית; (

 ) ימים לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם.12עשר (-שיהיה שים

מוקדם של אגרות חוב כאמור, לא יקה למי שהחזיק באגרות החוב שתיפדה פדיון  .29.2.10

 כאמור את הזכות לתשלום ריבית, בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם.
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פדיון מוקדם, חלקי או מלא, לסדרת אגרות חוב, יבוצע בתאים זהים, הייו בשיעור  .29.2.11

ים ששולמו במסגרת פדיון זהה ובמחיר זהה, לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב. תשלומ

חלקי כאמור, ייחשבו כמבוצעים ראשית על חשבון תשלומי הריבית ולאחר מכן על 

חשבון תשלומי הקרן אשר יהיו התשלומים הקרובים, כפי שתודיע החברה בדיווח 

 המיידי כמפורט לעיל.

למען הסר ספק מובהר כי למחזיקי אגרות החוב לא תהיה הזכות לחייב את החברה  .29.2.12

  לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב.         

 פקיעת כהותו של האמןמיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן;  .30

 הוראות החוק. החולתעל כהות האמן ופקיעתה ועל מיוי אמן חדש,  . 30.1

מכח הוראות סעיף  ,החברה ממה בזאת את האמן כאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד . 30.2

  ב לחוק יירות ערך.35

תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף  . 30.3

 ת ערך. ) לחוק יירו1ב(א35

  האמן יפעל בהתאם להוראות חוק יירות ערך.  . 30.4

30.5 . אמן ייצג את המחזיקים באגרות החוב בכל עובע מהתחייבויות החברה כלפיהם, יהין ה

 יירות ערך והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות התוות למחזיקים לפי חוק 

  או לפי שטר האמות.

כמפורט ם הגה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין והאמן רשאי לקוט בכל הליך לש . 30.6

  בשטר אמות זה. 

  .עילל 22בסעיף ובכפוף לאמור האמן רשאי למות שלוחים כמפורט  . 30.7

  פעולותיו של אמן הן בות תוקף על אף פגם שתגלה במיוי או בכשירותו.  . 30.8

מצדו בדבר טיבם של יירות הערך  האין בחתימת האמן על שטר אמות זה הבעת דע . 30.9

  . המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם

בכפוף להוראות כל דין, האמן איו מחויב לפעול באופן שאיו מפורט במפורש בשטר אמות  .30.10

זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

  תו ואין זה מתפקידו. בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיע

האמן רשאי להסתמך במסגרת אמותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  .30.11

בקשה, הסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

 ו.יהאמן מאמין בתום לב כי חתם או הוצא על יד
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מועד שירצה לאחר מתן הודעה בכתב לחברה האמן יהיה רשאי להתפטר מתפקידו בכל  .30.12

חודשיים מראש, אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרות. בכפוף לכל דין, להתפטרות האמן אין 

תוקף אלא אם כן יתן לה אישור בית המשפט, ומן היום שקבע לכך באישור בית המשפט 

 ויתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למיאמן שכהו ,אמן אחר.כאמור. בכל מקרה 

רשות יירות ערך רשאית לפות לבית המשפט בבקשה לסיים את כהותו של האמן, לפי סעיף  .30.13

בית המשפט רשאי לפטר אמן אם  יד לחוק יירות ערך או כל הוראה אחרת שתחליף אותו.35

 לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה אחרת לפיטוריו. 

ר כי הוא מוע מלהמשיך ולכהן בתפקידו עקב שיוי בהוראות האמן יחדל מתפקידו אם יתבר .30.14

החוק ו/או הדין החל ביחס לכשירות לכהן כאמן, לרבות במקרה שמיעה כאמור תיווצר 

תיחשב כ"מיעה" גם דרישה של  ,החוב למסחר בבורסה. לצורך זה אגרותבקשר לרישום 

 האמן. במקרה כזה ימות היירות ערך לסיום כהו ידי החברה, -אמן חדש שיוצע עלרשות

להלן. האמן מוותר על כל  30.16החוב כאמור בסעיף  אגרותבכפוף לאישור אסיפת מחזיקי 

טעה ו/או דרישה כלפי החברה בקשר עם עצם החלפתו באמן אחר, אם יחדל לכהן בתפקידו 

 שלהלן. 28ף זה, וזאת מבלי לגרוע מהוראות סעי 30.14על פי סעיף 

 החוב על כל אירוע כאמור לעיל בקשר לכהות האמן. אגרותי מחזיקהחברה תודיע ל .30.15

מהערך הקוב של היתרה  )5%אחוזים ( חמישהב , בעצמם או באמצעות באי כוחם,המחזיקים .30.16

ו החברה, רשאים לכס אסיפה כללית של מחזיקי החוב ו/א אגרותהבלתי מסולקת של קרן 

על העברת אמן מכהותו ובלבד שכחו באסיפה החוב, והיא רשאית להחליט,  אגרות

, )12 סדרה( אגרות החובמיתרת הערך הקוב של ) לפחות 50%אחוזים ( מחזיקים בחמישים

) לפחות 10%אחוזים (ובלבד שכחו בה מחזיקים בעשרה  -ולעיין אסיפת מחזיקים דחית 

, למעט מקולות הוכחים בהצבעה 75%ברוב של  התקבלהההחלטה כי  מהיתרה כאמור

 להלן.  30.18במקרה כאמור יחולו הוראות סעיף . המעים

ימשיך האמן לכהן בתפקידו עד למיוי אמן אחר פקעה כהותו של האמן, הסתיימה או  .30.17

, אשר יהא חברה הרשומה בישראל אשר עיקר עיסוקה ביצוע אמויות והעומדת במקומו

 פי החוק. -בתאי הכשירות הדרושים על

זה, יהיה טעון אישור מחזיקי  28פי הוראות סעיף -מובהר כי כל מיוי של אמן חלופי על .30.18

 שהסתיימה אמן של במקומו חלופי אמן מוה אם .לעיל 30.16כאמור בסעיף חוב  אגרות

 שבין בהפרש החוב אגרות מחזיקי ישאולחוק, י ד(יד)35) או 1ב(א)(35סעיפים  לפי כהותו

 כאמור הפרש אם וזאת, כהותו הסתיימה האמן של שכרו לבין החלופי האמן של שכרו

 .לעיל 20, ולעיין זה יחול האמור בסעיף סביר בלתי היו
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לכל אמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות כשל האמן שכהותו  .30.19

יין כאילו התמה כאמן מלכתחילה. מובהר כי פקעה, והוא יוכל לפעול, לכל דבר וע

פי שטר האמות ולפי אגרת החוב לא יפקעו עד לסיום -התחייבות האמן לבצע פעולות על

העברת כספי האמות, כסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, לידי האמן החדש. האמן מתחייב 

ולחתום על כל מסמך  לפעול בשיתוף פעולה עם החברה והאמן החליף לצורך העברה כאמור

 . לשם כך באופן סביר שיידרש

מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לחברה  .30.20

החוב כלפי האמן, ככל שיהיו שעילתן קודמת למועד סיום כהותו  אגרותו/או למחזיקי 

פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום -כאמן, ואין בכך כדי לשחרר את האמן מחבות כלשהי על

כהותו של האמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לאמן כלפי החברה ו/או 

קודמת למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך כדי  החוב, ככל שיהיו, שעילתן אגרותמחזיקי 

 החוב מחבות כלשהי על פי כל דין. אגרותלשחרר את החברה ו/או מחזיקי 

 החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות האמן ו/או מיוי אמן אחר. .30.21

 חוק יירות ערך תתחול .31

הוראות החוק ותקותיו (שאין יתות בכל עיין שלא זכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין 

  להתיה) לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות החוק ותקותיו.

 החוב אגרותאסיפות של מחזיקי  .32

תוספת החוב יכוסו ויתהלו בהתאם לתאים המפורטים ב אגרותהאסיפות הכלליות של מחזיקי 

  לשטר זה. השייה

 מעים .33

כמופיע במבוא לשטר זה או כל מען אחר אשר תיתן לגביו לצד שכגד הודעה מעי הצדדים יהיו 

  מתאימה בכתב.

 דין חל וסמכות שיפוט .34

. סמכות השיפוט הייחודית בלבד הדין החל על שטר אמות זה, על ספחיו, היו הדין הישראלי

  .יפו -והבלעדית בכל הקשור לשטר זה תהיה תוה לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב 

  

 באי כוח  .35

החברה ממה בזאת את האמן לאגרות החוב בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה ובמקומה 

את אותן הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים בשטר זה, ובדרך כלל לפעול בשמה 

בהתייחס לאותן פעולות שהחברה חייבת לעשותן על פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק 
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כל אדם אחר כפי  , בהתאם ובכפוף להוראות שטר האמות,התוות לה, ולמותמהסמכויות 

שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו על פי שטר זה וזאת בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את 

הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על פי קביעת האמן ממועד דרישת 

ידי -והכל בכפוף למועדים המפורטים בשטר לביצוע פעולות על -פן סביר האמן ובלבד שפעל באו

  .ובכפוף ליתר הוראות שטר האמות לעיין זה החברה

אין במיוי לפי סעיף זה כדי לחייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את האמן 

החברה מוותרת מראש על , ובשם החברה כאמור ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא

כל טעה כלפי האמן ושלוחיו בגין כל זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין 

מתוקף ההסמכה המפורטת  זה, על סמך פעולה שלא עשתה על ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל

  .בסעיף זה לעיל

 הסמכה לדיווח במג"א .36

מעת כפי שיהיו  ,, את מורשי החתימה האלקטרוית של החברההאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה

  פי דין.-לדווח בשמו במג"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו, ככל שהדבר דרש עללעת, 

  אחריות האמן .37

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר האמות, ככל שהאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב 

ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שאמן סביר היה מברר בסיבות העיין, לא יהא אחראי 

לזק שגרם לו כתוצאה מכך שהאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות  אגרות החובכלפי מחזיק 

לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי האמן פעל ברשלות חמורה. מובהר כי  1ט35) או 1ח(ד35ף סעי

  ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר האמות, תגבר הוראת סעיף זה.

) לחוק, לא יהיה 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל האמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 

  ל ביצוע הפעולה כאמור.אחראי בש

  הסכמים אחרים .38

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על האמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של האמן, לפי 

שטר זה, או בעצם מעמדו כאמן, כדי למוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שוים או מלבצע 

  עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו.

  ותכלליהוראות  .39

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל איגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, החה,  . 39.1

") מצד האמן לגבי אי קיומה או קיומה ויתור" זה: 39 בסעיףשתיקה, הימעות מפעולה (

פי שטר זה ואיגרת החוב, -החלקי או הבלתי כון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לאמן על

המיוחדת  לא ייחשבו כויתור מצד האמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמות

 בה יתה. 
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מבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואיגרת החוב, הרי כל שיוי בהתחייבויות לאמן  . 39.2

מחייב קבלת הסכמת האמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של 

 ויתור והימעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאיה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. 

זכויות האמן לפי הסכם זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בוסף לכל זכות  . 39.3

 פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואיגרת החוב).-שקיימת ו/או שתהיה לאמן על

מובהר בזה כי בכפוף לכל דין שלא יתן להתות עליו, ההגבלות שחלות על החברה ביחסיה  . 39.4

אמן, הן רק אותן הגבלות שקבעו במפורש בשטר אמות זה אגרות החוב או ה מחזיקיעם 

או באגרת החוב ומשכך, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה, אלא אם כן אסרה או הוגבלה 

הפעולה במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב. לפיכך, לבעלי אגרות החוב ולאמן לא 

ם זו אסרה במפורש באגרות החוב תהא כל זכות להתגד לפעולה מסוימת של החברה אלא א

או בשטר אמות זה ואין לקרוא לתוך שטר אמות זה או אגרת החוב, כתאים מכללא, 

הגבלות או איסורים כלשהם, שלא קבעו במפורש בשטר אמות זה או באגרת החוב, אלא 

ים אם כן דין שלא יתן להתות עליו מאפשר זאת, והכל מבלי לפגוע בזכותם של המחזיק

  והאמן לפעול לשם הגה על זכויותיהם.

  

  ולראיה באו הצדדים על החתום:

  

________________________  ________________________________  

  בע"מ "בזק" החברה הישראלית לתקשורת  רזיק פז בו אמויות בע"מ 

  

"בזק" החברה  ידי-כי שטר אמות זה חתם על ת/עו"ד, מאשר, __________אי הח"מ, 

אשר  ,__________ו __________כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה:  הישראלית לתקשורת בע"מ

  חתימתם מחייבת את החברה בקשר עם שטר זה.

  

________________  

  , עו"ד__________

  

ידי רזיק פז בו אמויות בע"מ -, עו"ד, מאשרת כי שטר אמות זה חתם עלהגר שאולאי הח"מ, 

מחייבת את האמן בקשר עם  הו/, אשר חתימת__________כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה: 

  שטר זה. 

  

________________  

  , עו"דהגר שאול

  בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ"
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  תוספת ראשוה

   )12תעודת אגרות חוב (סדרה 

  

 2030עד  2026 בשים שוויםלא  תשלומים חמישהבמופקת בזאת איגרת חוב העומדת לפירעון 

   הפרשי הצמדה כאמור להלן.ו, והושאת ריבית שתית (כולל)

  ) רשומות על שם12סדרה אגרות חוב (

  1: מספר תעודה

  _____________ ש"ח. ערך קוב כולל של אגרות החוב שבתעודה זו

  .החברה לרישומים של בק הפועלים בע"מהמחזיק הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו: הבעלים 

 1") תשלם ביום החברה( בע"מ תעודה זו מעידה, כי "בזק" החברה הישראלית לתקשורת . 1

מערכן הקוב של אגרות החוב  20%(כולל)  2030 עד 2026של כל אחת מהשים יוי ב

שבתעודה זו, למי שיהיה המחזיק (כהגדרתו בתאים שמעבר לדף) הרשום באגרת החוב 

לתעודה  6(למעט התשלום האחרון, שייעשה כמפורט בסעיף  במועד הקובע לאותו תשלום

מיום ___ במאי , והכול בכפיפות למפורט בתאים שמעבר לדף ולשטר האמות זו להלן)

בע"מ ו/או כל מי  אמויותבין החברה מצד אחד לבין רזיק פז בו  ]חתם[טרם  2019

שטר " -" והאמןשיכהן מדי פעם כאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר האמות ("

  " בהתאמה).האמות

חוב זו ושאת ריבית בשיעור הריבית השתי הקוב לעיל אשר תשולם במועדים, איגרת  . 2

 והכול כמפורט בתאים שמעבר לדף.

 2019______ למדד המחירים לצרכן בגין חודש  איגרת חוב זו תהיה צמודה (קרן וריבית) . 3

 . הכול כמפורט בתאים שמעבר לדף.2019 ______ ב__ אשר פורסם ביום 

של אגרות החוב שתאיהן זהים לתאי איגרת חוב  12סדרה פקת כחלק מאיגרת חוב זו מו . 4

זו, בכפיפות לתאים המפורטים מעבר לדף ובהתאם לשטר אמות המהווים חלק בלתי 

 פרד מאיגרת החוב, ואין מובטחות בשעבוד כלשהו.

ו את מובהר, כי הוראות שטר האמות יהוו חלק בלתי פרד מהוראות איגרת חוב זו ויחייב . 5

החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה ה"ל. בכל מקרה של סתירה בין 

, והכל בכפוף תעודה זוהאמור בתעודה זו לבין האמור בשטר האמות יגברו הוראות 

 . לתקון הבורסה וההחיות לפיו, כפי שיהיו מעת לעת

והתשלום האחרון של הריבית ייעשו כגד מסירת איגרת החוב לידי החברה  תשלום הקרן . 6

במשרדה הרשום, כאמור בתאים שמעבר לדף או בכל מקום אחר שעליו תודיע החברה, 

 פי תאי אגרות החוב.-לא יאוחר מחמישה ימי עסקים לפי מועד תשלומו על
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פסו), מבלי שתהיה -צמן (פריכל אגרות החוב מסדרה זו תעמודה בדרגה שווה בין לבין ע . 7

 כל זכות עדיפה לאחת על פי האחרת.

לתאים  9כל העברה של אגרות החוב, כפופה למגבלות ההעברה המפורטות בסעיף  . 8

 ל תעודת איגרת החוב.הרשומים מעבר לדף ש

 

  ידי החברה ביום ___________.-חתם על

  

          

    

    

  ידי: -על

    ____________ מורשה חתימה:                ____________מורשה חתימה: 

  

"בזק" החברה  ידי -, עו"ד, מאשרת כי תעודת איגרת חוב זו חתמה על__________אי הח"מ, 

 ___________ו_________הישראלית לתקשורת בע"מ כדין ע"פ תקוה, באמצעות ה"ה: 

  וחתימתם מחייבת את החברה לצורכי איגרת חוב זו.

  

__________________ 

 , עו"ד__________

 

    

  

________________________________ 

  "בזק" החברה הישראלית לתקשורת בע"מ
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   התאים הרשומים מעבר לדף    

 

 כללי . 1

לשטר האמות,  1.7באגרת חוב זו תהייה לביטויים המשמעות התוה להם בסעיף  1.1

  אלא אם מצויין אחרת או משתמעת כווה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם. 

תאי אגרות החוב (התאים הרשומים מעבר לדף) הים חלק בלתי פרד מהוראות שטר  1.2

ו כללו במפורש בתאי אגרות חוב אלו. האמות ויראו את הוראות שטר האמות כאיל

בכל מקרה של סתירה בין האמור באגרת החוב לבין האמור בשטר האמות יגברו 

  . , והכל בכפוף לתקון הבורסה וההחיות לפיו, כפי שיהיו מעת לעתאגרות החובהוראות 

 אגרות החוב  . 2

 הרחבת סדרה 2.1

 לשטר האמות. 3.3ראו סעיף 

 הפקת יירות ערך וספים 2.2

  לשטר האמות. 3.4ראו סעיף 

 הבטחת אגרות החוב; שעבוד שלילי-אי 2.3

  לשטר האמות. 6 -ו  5.4 פים ראו סעי

  הקרן . 3

של יוי ב 1ביום , שישולמו שוויםלא תשלומים  חמישהב תיפרע 12סדרה קרן אגרות החוב מ

 .מקרן אגרות החוב 20%בשיעור של , כל תשלום (כולל) 2030עד  2026כל אחת מהשים 

 הריבית . 4

) תהייה צמודות (קרן וריבית) למדד היסודי. שיעור הריבית 12סדרה אגרות החוב (  4.1

יקבע י) שתופקה בהתאם לתשקיף המדף, 12סדרה אותו תישא קרן אגרות החוב (

 12סדרה פיו תיערך הצעתן לראשוה. הריבית על קרן אגרות החוב מ-במכרז אשר על

של כל אחת  דצמברב 1 -ו יויב 1בימים , 2019דצמבר ב 1ביום פעמיים בשה, תשולם 

, בעד תקופת הריבית שהסתיימה 2030ביוי  1וכן ביום  (כולל) 2029עד  2020מהשים 

 . במועד התשלום

, בגין התקופה 2019דצמבר ב 1הראשון בגין אגרות החוב, שישולם ביום תשלום הריבית  4.2
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ומסתיימת ביום האחרון שלפי  המסחר הראשון שלאחר יום המכרזהמתחילה ביום 

תקופת הריבית ) ("2019ובמבר ב 30 ,מועד התשלום הראשון של הריבית (קרי

ימים בשה.  365שהיא מחושבת על פי מספר הימים בתקופה זו על בסיס כ") הראשוה

, במועד תשלום יתרת קרן אגרות החוב 2030יוי ב 1תשלום הריבית האחרון יבוצע ביום 

 .12סדרה של 

שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסויימת (למעט תקופת הריבית הראשוה)  4.3

שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפיה התקופה המתחילה ביום הראשון  ,(קרי

מועד התשלום הסמוך אחרי יום תחילתה) תחושב  שלפיומסתיימת ביום האחרון 

  ").שתית חצישיעור הריבית ה(" 2כשיעור הריבית השתית חלקי 

בתשלום  םהחברה תפרסם את שיעור הריבית שיקבע במכרז, שיעור הריבית שישול 4.4

שתית בדוח מיידי עד  חציהראשון בגין תקופת הריבית הראשוה ואת שיעור הריבית ה

 יום המסחר הראשון לאחר יום המכרז.

 תאי הצמדה של הקרן והריבית . 5

) והריבית עליה, יהיו צמודות לעלייה במדד היסודי כך שאם 12סדרה קרן אגרות החוב ( 5.1

ו/או ריבית בגין אגרות חוב אלה כי מדד  יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן

התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, 

כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. אם 

  יתברר כי מדד התשלום ירד לעומת המדד היסודי, יהא מדד התשלום המדד היסודי.

לעיל, לא  5.1 ףפי החיות הבורסה, שיטת ההצמדה של הקרן והריבית כמפורט בסעי על 5.2

  ). 12סדרה במהלך תקופת אגרות החוב ( יתת לשיוי

 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב . 6

ישולמו לאשים  )12סדרה (התשלומים על חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב  6.1

במרשם לאותה סדרה  )12סדרה ( לים של אגרות החובאשר שמותיהם יהיו רשומים כבע

, , לפי העיין)ובמברב 19או ביום  מאיב 20(דהייו, ביום  ימים לפי מועד התשלום 12

"), פרט 12סדרה היום הקובע באו כל מועד אחר כפי שיקבע מעת לעת בתקון הבורסה ("

והריבית שישולם לאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים  אחרון של הקרןהלתשלום 

לידי  )12סדרה (במרשם ביום התשלום ושייעשה כגד מסירת תעודות אגרות החוב 

החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע 

) ימי 5החברה. הודעת החברה בדבר התשלום כאמור, תימסר לא יאוחר מחמישה (

 ים לפי מועד התשלום האחרון.עסק

, לא יהיה זכאי 12סדרה ביום הקובע ב 12סדרה מובהר, כי מי שאיו רשום במרשם ל 6.2

  לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפי אותו מועד.
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ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום  בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן 6.3

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

 והיום הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.

, )12סדרה (בכל מקרה בו החברה תפגר בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית אגרות החוב  6.4

יום, תשלם  30וזאת מסיבה התלויה בחברה, אזי אם הפיגור יהיה לתקופה של עד 

על  1% - ריבית פיגורים בשיעור שתי העולה ב )12סדרה (החברה למחזיקי אגרות החוב 

 -בגין תקופה זו (מחושב פרו רטה), ובגין כל פיגור מעבר ל )12סדרה ( ריבית אגרות החוב

ריבית פיגורים בשיעור ריבית  )12סדרה ( אגרות החוב יום, תשלם החברה למחזיקי 30

היום ה"ל  30הפיגורים ההוגה אצל החשב הכללי במשרד האוצר, החל מתום תקופת 

. החברה תודיע בדיווח מיידי על שיעור ריבית ")ריבית הפיגורים(" ועד לתשלום בפועל

ום בפועל. למען הסר הפיגורים וכן על מועד תשלומה, וזאת ארבעה ימי מסחר לפי התשל

לתאים מעבר לדף, איה  6.3ספק יובהר כי דחייה במועד התשלום כמפורט בסעיף 

 מהווה פיגור בתשלום. 

 לעיל. 5תשלום הקרן והריבית ייעשה בכפוף לתאי ההצמדה כאמור בסעיף  6.5

עברה בקאית לזכות חשבון הבק של התשלום לזכאים רשומים ייעשה בשיקים או בה 6.6

ואשר יצוין בפרטים שימסרו  12סדרה האשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ל

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם  6.7בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

להלן.   7סכום כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאיה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

 צעות המסלקה.באמ -במקרה שהסליקה תבוצע באמצעות מסלקת הבורסה 

יודיע לחברה את פרטי חשבון הבק לזיכוי  )12סדרה (מחזיק רשום של אגרות החוב  6.7

כאמור לעיל, או על כל שיוי  )12סדרה (פי אגרות החוב -בתשלומים לאותו מחזיק על

בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העיין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום 

פי הודעתו של המחזיק בדבר שיוי כאמור לאחר -לפעול עללחברה. החברה תהא חייבת 

 ) ימי עסקים מיום שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה.15עשר (-חלוף חמישה

הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד  )12סדרה ( לא מסר המחזיק הרשום באגרות החוב 6.8

ריבית לחברה פרטים בדבר חשבון הבק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן ו/או ה

. משלוח 12סדרה בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרוה הרשומה במרשם ל

שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועיין כתשלום הסכום הקוב בו 

 בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

 פי דין.-כל הדרש עליוכה כל תשלום חובה כ )12סדרה (מכל תשלום בגין אגרות החוב  6.9
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 הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה . 7

  לשטר האמות.  13ראו סעיף 

 מרשם מחזיקי אגרות החוב . 8

 לשטר האמות. 26ראו סעיף 

 העברת אגרות החוב . 9

יתות להעברה לגבי כל סכום  )12סדרה ( להלן, אגרות החוב 9.4בכפוף לאמור בסעיף  9.1

 )12סדרה ( ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב

הערוך  פי כתב העברה-(למעט העברה המתבצעת באמצעות מסלקת הבורסה) תיעשה על

ידי הבעלים הרשום או ציגיו החוקיים, -בוסח המקובל להעברת מיות, חתום כיאות על

ידי מקבל העברה או ציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף -וכן על

המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש  )12סדרה ( תעודות אגרות החוב

 תו של המעביר להעברתן.ידי החברה לשם הוכחת זכו-על

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הכללות בתקון החברה ביחס לאופן  9.2

העברת מיות ועל הסבתן יחולו, בשיויים המתחייבים לפי העיין, ביחס לאופן העברת 

  ועל הסבתן. )12סדרה ( אגרות החוב

והיטלים אחרים, על כתב אם יחול כל תשלום חובה שהוא, לרבות תשלומי מסים  9.3

-, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על)12סדרה ( ההעברה של אגרות החוב

 ידי מבקש העברה.

שבתעודת  )12סדרה ( במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב 9.4

להלן התעודה למספר  10פי הוראות סעיף -, תפוצל תחילה על)12סדרה ( אגרת החוב

תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך הכול סכומי הקרן הקובים בהן יהיה 

 שווה לסכום הקרן הקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.

תרשם ההעברה במרשם, והחברה תהא רשאית לדרוש כי  לאחר קיום כל התאים האלה 9.5

המועברת  )12סדרה ( הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם על תעודת אגרת החוב

שתימסר למקבל ההעברה או כי תוצא לו במקומה תעודת אגרת חוב חדשה, ויחולו על 

העבר כל התאים החלים על מחזיק המפורטים בשטר האמות ובאגרת החוב 

 .המועברת

כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה, כולל תשלומי חובה (אם יהיו כאלה), יחולו  9.6

 על מבקש ההעברה.
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 פיצול תעודת אגרות החוב .10

  לשטר האמות. 27ראו סעיף 

 פדיון מוקדם של אגרות החוב ביוזמת הבורסה  .11

 לשטר האמות.  28ראו סעיף 

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה  .12

  לשטר האמות. 29 ראו סעיף

 ידי מחזיק קשור-ידי החברה ו/או על-רכישת אגרות חוב על .13

  אמות.לשטר ה 4ראו סעיף 

 הוראות כלליות .14

והריבית משתלמים ויתים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל  סכום הקרן 14.1

זכות קיזוז או תביעה גדית הקיימות או שתהייה קיימות בין החברה לבין מחזיק 

 .)12סדרה ( קודם, כולל המחזיק המקורי של אגרות החוב

מהליכי  כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה )12סדרה ( כל מי שעשה זכאי לאגרות החוב 14.2

, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות )12סדרה ( פירוק של מחזיק אגרות החוב

סדרה ( שהחברה תדרוש ממו מדי פעם בפעם, להירשם במרשם כמחזיק אגרות החוב

 , או בכפיפות לתאים המפורטים לעיל בתעודה זו, להעביר אותן.)12

 פי אגרת החוב-יל את זכויותיהם עליהיו רשאים להפע )12סדרה ( אגרות החובמחזיקי  14.3

מחזיקי פי החלטת אסיפה כללית של -ושטר האמות באמצעות האמן או על )12סדרה (

 ובשטר האמות. ) 12סדרה (בדרכים המפורטות באגרת החוב  )12סדרה ( אגרות החוב

 ויתור, פשרה ו/או שיויים בתאי אגרות החוב .15

  לשטר האמות. 25ראו סעיף 

 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .16

תתכסה ותתהלה בהתאם לאמור  )12סדרה ( האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב

  בתוספת השייה לשטר האמות.

 קבלות כהוכחה .17

ידי מחזיק אגרות החוב -תאים אלה, תהווה קבלה חתומה עלמבלי לגרוע מכל תאי אחר מ

-שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הקוב בקבלה, אשר עשה על) 12סדרה (
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  שבתעודה זו. )12סדרה ( ידי האמן, לפי העיין, בגין אגרות החוב-ידי החברה או על

 החלפת תעודת אגרות החוב .18

תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית  )12סדרה ( במקרה שתעודת אגרות החוב

, וזאת באותם תאים ביחס )12סדרה ( להוציא במקומה תעודה חדשה של אגרות החוב

להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות הסבירות שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות 

שבמקרה של בלאי, , כפי שהחברה תמצא לכון, בתאי )12סדרה ( הבעלות באגרות החוב

הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה. מסים,  )12סדרה ( תעודת אגרות החוב

היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על 

המבקש את החלפת התעודה כאמור (לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב 

ובקשר לשיפוי ו/או כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר להחת דעת החברה 

  לכך).

 פירעון מיידי .19

 לשטר האמות. 8סעיף  ראו

 הודעות .20

  לשטר האמות. 24ראו סעיף 
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  תוספת שייה לשטר האמות

  אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב

 1968-הוראות התוספת השייה לשטר האמות כפופות להוראות חוק יירות ערך, תשכ"ח . 1

ככל שלא יתן להתות  -ל ו"), כפי שיהיו מעת לעת, והכהחוק" או "חוק יירות ערך("

 .ןעליה

האמן או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימה החברה אסיפה  . 2

של מחזיקי אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לאמן על המקום, היום והשעה 

בה תתקיים האסיפה וכן על העייים שיובאו לדיון בה, והאמן או ציג מטעמו יהיו רשאים 

 תהיה להם זכות הצבעה. להשתתף באסיפה כאמור מבלי ש

האמן יכס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת החברה או לדרישת  . 3

) לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך 5%מחזיק באגרות החוב שלו חמישה אחוזים (

הקוב של קרן אגרות החוב שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הים 

וב, יהיה האמן, רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור ההוצאות מחזיקי אגרות הח

 הסבירות הכרוכות בכך. 

יובהר כי, דרישת השיפוי על ידי האמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומה לצורך קיטת  . 4

פעולה שועדה למוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי 

 שאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה.לגרוע מחובת החברה ל

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכסה, למועד  21האמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  . 5

 21 -שיקבע בהזמה, ובלבד שמועד הכיוס לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ

ימים ממועד הזימון; ואולם האמן רשאי להקדים את כיוס האסיפה, ליום אחד לפחות 

לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות המחזיקים ובכפוף 

להלן; עשה כן, ימק האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות  15להוראות סעיף 

להקדמת מועד הכיוס. על אף האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכיוס אסיפה 

כאמור, יתאמו החברה והאמן את מועד כיוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות 

 הדין. 

 ד כיוס האסיפה.האמן רשאי לשות את מוע . 6

לעיל,  5לא זימן האמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור בסעיף  . 7

ימים, מתום  14, ובלבד שמועד הכיוס יהיה בתוך רשאי המחזיק לכס את האסיפה

התקופה לזימון האסיפה בידי האמן, והאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם 

 כיוס האסיפה.

כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום  . 8

ישא בעלויות סבירות של המקום עליו יודיעו החברה ו/או האמן, והחברה ת בישראל אחר
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החלופי רק במידה ומשרדיה לא יוכלו להכיל את מספר המשתתפים הצפוי ולא תספק 

 מקום חלופי אחר. 

ה זו לעיל, תישא החברה בכל עלות סבירה של כיוס לתוספת שיי 8בכפוף לאמור בסעיף  . 9

  וקיום אסיפות מחזיקי אגרות החוב.

 הודעה על כיוס אסיפה; סדר היום באסיפה

זימון לאסיפה מטעם האמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות  .10

התייעצות לא יפורסם סדר יום "). לאסיפת אסיפת התייעצותיום אחד לפי מועד כיוסה ("

 ולא יתקבלו בה החלטות.

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק יירות ערך כפי שיהיו מעת  .11

  לעת ותימסר לחברה על ידי האמן.

 הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעיין הצבעה בכתב. .12

) לפחות מיתרת הערך הקוב 5%יותר, שלו חמישה אחוזים (מחזיק באגרות חוב, אחד או  .13

של סדרת אגרות החוב, רשאי לבקש מהאמן לכלול ושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים 

 שתתכס בעתיד, ובלבד שהושא מתאים להיות דון באסיפה כאמור.

 באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בושאים שפורטו בסדר היום בלבד. .14

  לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפההמועד הקובע 

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב  .15

במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים 

  לפי מועד הכיוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפי מועד הכיוס. 

אגרות חוב רשאי להצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב מחזיק ב .16

 הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

 בראש כל אסיפה יעמוד האמן או מי שהוא מיה כיושב ראש האסיפה.   .17

לא תיפסל החלטה כלשהי שתקבלה כדין באסיפה שזומה כאמור לעיל גם אם מחמת  .18

-ה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא תקבלה עלשגגה לא יתה עליה הודע

ידי כל מחזיקי אגרות החוב. האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמה לאסיפה (או לאסיפה 

 דחית, לפי העיין) שלחה במערכת המג"א.

הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן בהתאם להוראות סעיף  כל .19

 לשטר האמות.  24

אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המיין החוקי הדרוש להתחלת  מחזיקיאסיפת  .20

 הדיון, כדלקמן:
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כפוף למיין החוקי הדרש באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף  20.1

להוראות חוק יירות ערך אשר אין יתות להתיה ולהוראות שטר האמות, יהוו 

י (ימוכחים בעצמם או ) מחז2ין חוקי באסיפה כללית לפחות שיקי אגרות חוב, ה

מהיתרה הבלתי  25%כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות -ידי בא-על

מסולקת של הערך הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עת; ובאסיפה 

) מחזיקים כאמור מבלי להתחשב בערך הקוב 2שי ( לפחות אם כחו בה -דחית 

 ידיהם.-המוחזק על

ה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת יתהווה מיין חוקי אם כחו באסיפה באסיפ 20.2

כוח, המחזיקים או המייצגים -ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, הוכחים בעצמם או על

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של אגרות החוב  50%יחדיו לפחות 

לפחות  אם כחו בה מחזיקים כאמור של -שבמחזור אותה עת, ובאסיפה דחית 

 ) מהערך הקוב מן היתרה האמורה. 20%עשרים (

על קבלת החלטה להעמדה לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות (ככל שיתו) יחולו  20.3

 .האמותלשטר  8הוראות סעיף 

 לשטר האמות), 4.2מחזיק קשור (כהגדרת מוח זה בסעיף אגרות חוב המוחזקות בידי  .21

תיו לא יובאו לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המיין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולו

 במיין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לאמן עד למועד האחרון שקבע  .22

לעיל. בהתאם,  20לכך, ייחשב כוכחות באסיפה לעיין קיום המיין החוקי כאמור בסעיף 

יהיה האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות באמצעות כתבי 

הצבעה וללא התכסות, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפה דחית אשר לא 

לצורך קבלת החלטה, ובלבד שיתקבלו אצל האמן, עד למועד כח בה המיין החוקי הדרש 

אשר ייקבע לכך בהודעה על כיוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העיין, כתבי הצבעה 

מאת מחזיקים המהווים מיין חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או 

 אסיפה דחית, לפי העיין.

ית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה, מיין לא כח באסיפת מחזיקים, בתום מחצ .23

חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משי ימי עסקים לאחר המועד הקובע 

שקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר האמן כי הדבר דרוש 

סיפה לשם הגה על זכויות המחזיקים; דחתה האסיפה, ימק האמן בדוח בדבר זימון הא

 את הסיבות לכך. 

לעיל, מיין חוקי כעבור מחצית  23לא כח באסיפת המחזיקים הדחית כאמור בסעיף  .24

תפים שהוא, אלא אם השעה לאחר המועד שקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משת

 כן קבעה דרישה אחרת בחוק יירות ערך. 
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לעיל, כוסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים  22 על אף האמור בסעיף .25

) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור (כאמור בסעיף 5%בחמישה אחוז (

לעיל), תתקיים אסיפת המחזיקים הדחית רק אם כחו בה מחזיקים באגרות החוב  3

) לפחות מיתרת 5%בחמישה אחוז ( ,לפחות במספר הדרוש לצורך כיוס אסיפה כאמור (קרי

 הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור). 

 אלא עייים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית. לא ידוו באסיפה דחית  .26

27. כח בה מאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שין חוקי, ילפי החלטה של ה

") מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה האסיפה המקוריתיידחה המשכה של האסיפה ("

ו האסיפה כאמור בושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהאמן א

"). באסיפה משכת לא יידון אלא ושא שהיה על סדר היום ושלא אסיפה משכתיחליטו ("

 תקבלה לגביו החלטה.  

אסיפת מחזיקים בלי לשות את סדר יומה, ייתו הזמות לגבי המועד החדש לאסיפה   .28

שעות קודם לאסיפה המשכת; ההזמות  12 -המשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 5כאמור ייתו לפי סעיף  

החברה וכל אדם אחר למעט האמן יהיו מועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב  .29

ל חלק ממה, לפי החלטת האמן או לפי החלטה ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב או בכ

זה לעיל, החברה תוכל להשתתף בפתיחת  29הוכחים באסיפה. על אף האמור בסעיף 

פה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל ושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת ושא אסי

 מסוים (לפי העיין). 

ידי -ידי האמן וכל אדם או אשים אחרים שיורשו לכך על-אדם או אשים שיתמו על .30

 החברה, יהיו רשאים להיות וכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב ללא זכות הצבעה.

 החלטות

 טה תתקבל בהצבעה במיין קולות. כל החל .31

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך  .32

האסיפה. במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן, כי 

וסח כתב ההצבעה יפורסם במערכת המג"א, ויקבע את מועד עילת ההצבעה שעד אליו 

המחזיקים לשלוח לאמן את כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. האמן רשאי לדרוש על 

ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עיין מוגד (כהגדרתו 

להלן) שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של האמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה 

השתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו ל

השייה, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים שבכתב 

 ההצבעה.
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כוסה אסיפת מחזיקי אגרות חוב (בין שזומה על ידי החברה, מחזיק או האמן), יבחן  .33

החוב, בין עיין הובע מהחזקתם האמן קיומו של יגוד עייים אצל מחזיקי אגרות 

"). האמן רשאי עיין מוגדבאגרות החוב לבין עיין אחר שלהם, כפי שיקבע האמן ("

לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו, לפי ההצבעה, על עיין אחר שלו וכן אם יש 

 לו יגוד עייים כאמור.

  מאלה כבעל עיין מוגד:מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד 

 שטר האמות);ל 4.2 עיףמחזיק אשר הו מחזיק קשור (כהגדרת מוח זה בס 33.1

וך למועד כיהן כושא משרה בחברה בסמהמכהן כושא משרה בחברה או שמחזיק  33.2

 האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה;

כל מחזיק אשר קבע האמן לגביו כי היו בעל "עיין מוגד" לפי האמור להלן  33.3

בכפוף לכל דין ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב 

לאמן כי היו בעל עיין אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעיים של כלל מחזיקי 

החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב הרלווטית. מחזיק אשר לא ימסור אגרות 

יחשב כמי שהצהיר שיש יידי האמן, -הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן על

לו עיין אישי כאמור, ולגביו יקבע האמן הרלווטי כי היו מחזיק בעל עיין מוגד. 

זה, האמן יבחן אם מחזיק היו מחזיק בעל  33.3מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  

של אותו מחזיק ביירות ערך אחרים של  "עיין מוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו

החברה ו/או יירות ערך של כל תאגיד רלווטי אחר להחלטה המובאת לאישור 

 באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק. 

קביעת קיומו של עיין מוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של יגודי עייים שיערוך 

הסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב האמן. כמו כן, ל

בעלי עיין מוגד כדי לגרוע מהוראות הדין, הפסיקה והחיות מחייבות של רשות יירות 

 ערך, לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עיין מוגד, כפי שיחולו במועד הבחיה.

34. ים כאמור יהא היייגוד ע תאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית לצורך בחי

 שיזמין, ויחולו עליה הוראות שטר האמות לעיין שיאה בהוצאות.

יובהר, כי בחית יגוד עייים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת האמן, תיערך בפרד  .35

ביחס לכל החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בפרד. עוד יובהר, כי 

ן בהכרזה על מחזיק כעל בעל עיין מוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי אי

להראות על עיין מוגד של אותו מחזיק בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה 

  או על עיין מוגד שלו באסיפות אחרות.

ן בספירת מיין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא האמן בחשבו .36

לעיל או של מחזיקים  33את קולותיהם של מחזיקים שלא עו לדרישתו כאמור בסעיף 

ך כאמור באותו סעיף. על אף האמור, פחת ס עיין מוגדשלגביהם מצא כי מתקיים 
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החזקות המשתתפים בהצבעה, שאים מחזיקים בעלי עיין מוגד, משיעור של חמישה 

) מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב, יביא האמן בחשבון בספירת מיין 5%אחוזים (

 הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי עיין מוגד.

כוחו או באמצעות כתב הצבעה, -ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הוכח בעצמו או על .37

ש"ח ערך קוב מהקרן הכוללת הקובה שטרם פרעה של אגרות החוב  1קול אחד בגין כל 

 שמכוחן רשאי הוא להצביע. 

במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מבייהם  .38

  במרשם.

אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר  מחזיק .39

 גד ובגין חלק אחר להימע, והכל כפי ראות עייו.

הרוב הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה  .40

טה מיוחדת הוא רוב מבלי להביא בחשבון את קולות המעים. הרוב הדרוש לאישור החל

ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי להביא בחשבון את קולות  75% -של לא פחות מ

 המעים. 

כל ושא שלא קבע לגביו, לפי  הוראות החוק שאין יתות להתאה ו/או הוראות שטר  .41

רגיל לעיל, כי יתקבל ברוב שאיו רגיל או במיין חוקי מיוחד, יתקבל ברוב  האמות

 באסיפה רגילה. 

כוחו שיש לו -ידי בא-ידי הממה או על-כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .42

הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה המיוי בכתב ויהא חתום 

בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממוה יהא רשאי לפעול 

 שהוא מייצג.  בשם התאגיד

 כתב מיוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על האמן.  42.1

 שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  42.2

פיה חתם כתב המיוי או העתק -כתב מיוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל 42.3

ן מאושר של ייפוי כוח כזה, יימסר לאמן עד למועד פתיחת האסיפה, אלא אם כ

 קבע אחרת בהודעה המזמת את האסיפה. 

כוח, יהיה בר תוקף -קול שיתן ו/או הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה בא .43

) לאחר ההצבעה בוטל כתב 2) קודם לכן פטר הממה או הוכרז פסול דין; או (1אף אם: (

אם תקבלה  ) לאחר הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה יתן הקול, אלא3המיוי; או (

במשרדה הרשום של החברה או במען אחר עליו תודיע החברה או בידי האמן, לפי 

האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת הממה, היותו פסול דין, או בדבר הביטול 

 או ההעברה כאמור לעיל.
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האמן יערוך פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם במרשם  .44

לים ושיישמר במשרדו הרשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד הפרוטוקו

ידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום -האסיפה. כל פרוטוקול כזה ייחתם על

כאמור ישמש ראיה לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שתקבלה 

ה רשאי לערוך פרוטוקול אסיפה או באסיפה כזו תיחשב כאילו תקבלה כדין. האמן יהי

 חלקים ממו בדרך של הקלטה.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של האמן, יהיה פתוח לעיון  .45

מחזיקי אגרות החוב והעתק ממו יישלח לכל מחזיק באגרות החוב שביקש זאת. האמן 

 פי שיקול דעתו הבלעדיל , אם עיהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא

  , העברת הפרוטוקול, כולו או חלקו, עלולה לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב.האמןשל 

הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה במרשם  .46

 הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.

  

*******
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   שכר האמן - 20ספח 

 וזאת, להלן כמפורט, האמות שטר להוראות בהתאם, שירותיו בעבור לאמן שכר תשלם החברה

(ובמקרה  חוב אגרות סדרת של ספציפית הפקה במסגרת הצדדים בין אחרת יוסכם אם למעט -

 של הסדרה הרלווטית, המדף הצעת דוחההודעה המשלימה או  במסגרת, החברה תפרסם כאמור

    -)  כאמור את שכר האמן שקבע לפי העיין,

לגביה ימוה האמן ששל אגרות החוב אשר תופק על פי התשקיף  הראשוה לסדרה ביחס . 1

  לאמן יהא כדלקמן:לכהוה, שכר הטרחה 

), בגין שת האמות הראשוה "ההפקה"( לציבור החוב אגרות סדרת הפקת לאחר מיד .1.1

  ש"ח בתוספת מע"מ כדין;   ______שלאחר מועד ההפקה, ישולם סך של 

חודשים ממועד  12בגין כל שת כהוה, החל מהשה השייה ואילך (קרי, החל מתום  .1.2

ות החוב שהופקו במסגרת אותה סדרה, שעדיין לא פרעו בה יהיו במחזור אגרשההפקה), 

ש"ח בתוספת  ______ ), סך של , ככל שרלווטי ביחס לאותה סדרה(קרן, ריבית והצמדה

 מע"מ כדין, צמוד למדד הידוע במועד ההפקה. 

מעבר לסדרה הראשוה שתופק מכוחו של התשקיף, וכל עוד  וספת חוב אגרות סדרת כל בגין . 2

ש"ח  ______ ות חוב מאותה הסדרה שטרם פרעו, במחזור, ישולם לאמן סכום של יהיו אגר

 (כשהוא צמוד למדד המחירים לצרכן שהיה ידוע במועד הפקת הסדרה), בתוספת מע"מ כדין. 

  .חוב אגרות סדרת הרחבת של במקרה ישתה לא לעיל כמפורט האמן טרחת שכר כי, מובהר

 לא אם אף, חלק בה ייטול שהאמן"ח אג מחזיקי אסיפת או שתית מיות בעלי אסיפת כל בגין . 3

"מ מע בתוספת לישיבה"ח ש 500 של וסף שכר ישולם, קוורום העדר מפאת בפועל תקיימה

 .ההפקה במועד הידוע למדד צמוד, כדין

 מעבר, התשקיף פרסום לאחר, האמן ידי על שיבוצעו, מיוחדות ועבודות מיוחדות פעולות בגין . 4

 .כחוק"מ מע בתוספת, לשעה"ח ש 600 לאמן החברה תשלם, האמן של השוטפת לפעילות

להלן, שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות אף אם מוה  8לאמור בסעיף  בכפוף . 5

 כוס כסים לחברה (או כוס כסים ומהל), או אם האמות תוהל בהשגחת בית המשפט. 

, לא יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחתו החל מכך סיבה שהיאבמידה ופקעה כהות האמן,  . 6

יוחזר שכר הטרחה  ,ידה וכהות האמן פקעה במהלך שת האמותמיום פקיעת כהותו. במ

ששולם בגין החודשים בהם לא כיהן האמן כאמן בפועל תוך שבעה ימי עסקים מתום כהותו 

   (בעבור כהוה חלקית ישולם שכר יחסי). 

הסכום  ייפחתמקרה של הצמדת סכום למדד המחירים לצרכן, על פי הוראות ספח זה, לא  בכל

  צמוד מהסכום הומילי הקוב בסעיף הרלווטי.ה
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זה לעיל מבוססים על ההחה כי אגרות החוב, להן ישמש האמן  ספחהסכומים הקובים ב . 7

אמן, יופקו ללא ביטחוות וללא אמות מידה פיסיות או התחייבויות אחרות של החברה, 

כר טרחת האמן בהתאם שעל האמן לבחון את עמידת החברה בהן. בכל מקרה אחר יסוכם ש

 להיקף השעות שיידרש מהאמן להקדיש לאמות.

  

******** 
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