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 )"דוח הצעת המדף"(  2020באפריל  6ת מדף מיום ע צה ה על פי דוחהודעה על תוצאות הנפק הנדון:

הודעה על תוצאות ההצעה  ), ותקנות ניירות ערך 1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  30בהתאם לסעיף 

המדף , מודיעה החברה בזאת על תוצאות ההנפקה על פי דוח הצעת 1969 –שבתשקיף(, התש"ל 

נושא החברה של על פי תשקיף מדף  , (2020-01-036387)מס' אסמכתא:  2020באפריל  6ביום שפורסם 

 : (2019-01-126571אסמכתא:  )מס' 2019בדצמבר  31כפי שפורסם ביום  2020בינואר  1 ךתארי

 -ב ('זסדרה ) אגרות חובח ע.נ. של "ש 305,680,000 עד הוצעו לציבור ,ףהצעת המד על פי דוח .1

בדרך של הצעה אחידה במכרז על   ., נ.ש"ח ע 1,000יחידה כוללת יחידות כאשר כל  305,680

ח. אגרות ש" 983-ש"ח ע.נ. לא יפחת מ 1,000 הכוללתכל יחידה  ירמחש, באופן מחיר היחידה

 .ר בדרך של הרחבת סדרההחוב )סדרה ז'( הוצעו לציבו

ר בוהמוצעות לצי( 'זלאגרות החוב )סדרה רשימת החתימות  .2020באפריל  7ביום  ךנער מכרזה .2

 . 16:30, בשעה 2020יל אפרב 7יום נסגרה ב

 :('זבמכרז לציבור על אגרות החוב )סדרה  .3

במסגרת התחייבות הזמנות  33)כולל יחידות  609,922לרכישת  הזמנות 890בלו התק .3.1

  254,760של משקיעים מסווגים, המפורטות בדוח הצעת המדף, לרכישת מוקדמת 

 יחידות(.

   ."(יחידה ד לחיהא ירמחה : "ח )להלןש" 993 ז הינו:במכר שנקבעיחידה ה מחיר .3.2

 ורט להלן: ת המדף, כמפלדוח הצע 2.5 -ו 1.2פים סעי לנעשתה בהתאם  היחידות הקצאת .3.3

יחידות, בהן ננקב מחיר  109,095משקיעים מסווגים לרכישת של מנות זה 14 .3.3.1

לפיה  החברה, לאור החלטת אולם נענו במלואן. ,האחיד ליחידהמחיר הגבוה מ

ההזמנות   היקףולאור , יחידות 300,000על לא תעלה יבור פקת לצת המונהכמו

מנות האמורות באופן  , נענו ההזלדוח הצעת המדף 2.5פי סעיף  לע כרזבמשנענו 

 חידות. י 107,066קבלו  ומתוכן התחלקי 
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המחיר ה מיחידות, בהן ננקב מחיר גבו 130,585מהציבור לרכישת  הזמנות 676 .3.3.2

ת הכמולפיה  החברהטת , לאור החלאולם נענו במלואן. ,האחיד ליחידה

נו נעשההזמנות  ףקהי ולאור , יחידות 300,000לא תעלה על המונפקת לציבור 

מנות האמורות באופן חלקי , נענו ההזלדוח הצעת המדף 2.5פי סעיף על  כרזבמ

 חידות.י 128,161קבלו ומתוכן הת

מחיר היחידות, בהן ננקב  18,800משקיעים מסווגים לרכישת של מנות הז 3 .3.3.3

 . מת למשקיעים מסווגים()לאור העדיפות הקיי נענו במלואן  חידהד ליחיהא

לא תעלה על  ת המונפקת לציבור הכמולפיה  החברה , לאור החלטתאולם

לדוח  2.5פי סעיף  לע כרזבמ נושנעההזמנות  ףקהיולאור , יחידות 300,000

 18,450קבלו ומתוכן התן חלקי מנות האמורות באופ, נענו ההזהצעת המדף

 חידות.י

האחיד ליחידה מחיר ההן ננקב יחידות, ב 64,643מהציבור לרכישת  מנותהז 35 .3.3.4

 החברה, לאור החלטת אולם .יחידות 47,200 לוהתקבש , כךבאופן חלקינענו 

 היקף ולאור , יחידות 300,000לא תעלה על ת המונפקת לציבור הכמולפיה 

מנות הז נענו ה ,המדףלדוח הצעת  2.5לפי סעיף על  זכר במ נושנעההזמנות 

 חידות. י 46,323קבלו ומתוכן התהאמורות באופן חלקי 

יחידות, בהן ננקב מחיר  126,865משקיעים מסווגים לרכישת  שלמנות הז 16 .3.3.5

 א נענו. לידה חיר האחיד ליחהמנמוך מ

מחיר היחידות, בהן ננקב מחיר נמוך מ 159,934מהציבור לרכישת מנות הז 146 .3.3.6

 לא נענו. ה האחיד ליחיד

ת המונפקת לציבור הכמוהמדף, לדוח הצעת  1.2 בסעיף תאם לאמורבהו מור לעיל,כא .3.4

, '(. לפיכך, הסכום העודףזחוב )סדרה אגרות  ע.נ. ש"ח 300,000,000ה על לא תעל

חוב )סדרה  אגרות  ע.נ. ח"ש 309,922,000המדף, הינו  תלדוח הצע 1.2כהגדרתו בסעיף 

שבין טה( אר-פרולפי היחס ) צעה ובהמכרז  גרתמינים אשר נענו במס'(, וההקצאה למזז

לדוח הצעת  2.5על פי סעיף  שנענו במכרזת לבין סך ההזמנוקת לציבור הכמות המונפ

פי  לערך שנע המכרזתוצאות קשתו נענתה על פי , באופן שיוקצו לכל מזמין אשר במדףה

)לפי   זההקצאה על פי תוצאות המכר ף מהיק 98.14% -כ לדוח הצעת המדף 2.5 סעיף

 . ( 300,000,000/305,680,000 :הבא התחשיב

ש"ח ע.נ.  300,000,000קפות המש , יחידות 300,000רז הן מכת שנענו בההזמנוסה"כ  .3.5

  .('זאגרות חוב )סדרה 

מסגרת הנפקת אגרות החוב )סדרה טו שתתקבל על ידי החברה בידית ברויתמורה המה .3.6

 ח. ש" אלפי 297,900 -כ( מסתכמת ב'ז

 .טחה בחיתוםלא הוב  ('ז)סדרה  החובאגרות הצעת  .4
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גרות החוב )סדרה ז'( נפקת אהבגין וצר לדוח הצעת המדף, שיעור הניכיון שנ 5.1 בהתאם לסעיף .5

 )סדרה ז'( אגרות החובסדרת כל ליון המשוקלל שיעור הניכ. 2.72%הינו על פי דוח הצעת המדף 

 . 1.43%הינו 

 . ת המדףפי דוח הצעעל  היענותו להצעה ם עלחברה מודה לציבור המשקיעיה

 

 בכבוד רב,         

  בע"מ  רבוע כחול נדל"ן     
 ה, יו"ר הדירקטוריון מוטי בן מש     
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