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12/5/2020 

 לכבוד 

בע"מ  2007( בע"מ, הרמטיק קפיטל בע"מ, רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות 1975הרמטיק נאמנות )
נאמנים למחזיקי אגרות החוב )סדרות יג, יח, יט, כב, , החברה לשירותי נאמנות בע"מ –ומשמרת 

 "(החברה" –ו  "מחזיקי אגרות החוב, ""הנאמנים)" קבוצת דלק בע"מלד( של  -לא, לג ו

 ג.א.נ., 

 ; והתחייבויות נלוות הזמנה לנהל משא ומתןגיוס הון; הנדון: 

 נבקש לפנות אליכם, בנושאים שבנדון, כדלקמן:

 גיוס הון במזומן

זה.  1מתחייבת לגייס הון, במזומן, במועדים ובסכומים המפורטים להלן בסעיף החברה  .1
למחזיקי  תקום, כמפורט להלן בסכומים במועדיםהון, במזומן,  תגייס לא החברהש ככל

 .םהחברה כלפיה של חוב מיידיאגרות החוב עילת העמדה לפירעון 
 

 מיליון ₪;  200יגויס הון במזומן בסכום של לפחות  31.5.2020ליום  עד .א
 

 ;₪ מיליון 100 לפחות של נוסף בסכום במזומן הון יגויס15.7.2020  ליום עד .ב
 

 מיליון ₪.  100יגויס הון במזומן בסכום נוסף של לפחות  31.12.2020ליום  עד .ג
 

לבעלי מניות החברה לרכישת בדרך של זכויות  צעהה של באופןאו  יתבצעו ההון גיוסי .2
, ובלבד או הנפקת הון רגילה או אופציות לרכישת מניות של החברה של החברה, מניות

 . בפועל הסכום הכספי הנקוב לצידושבכל מועד מן המועדים לעיל יתקבל בחברה 
 

  –כי מובהר לעיל  1לעניין התחייבות גיוס ההון בסעיף  .3
 

 לפחות של מזומן סכום בפועלגויס  31.5.2020עד ליום  אם - 1על אף האמור בסעיף  .א
מיליון  200 -ל שגוייסמיליון ₪ )ההפרש בין הסכום  200 -אך פחות מ ,₪ מיליון 100

)בנוסף  15.7.2020ובנוסף הסכום החסר יגויס עד ליום  ,"(החסר הסכום₪ יכונה "
; כך שבפועל על פי 15.7.2020 ביום לעיל)ב( 1 סעיף פי על לגייס החברה שעל לסכום

בסך כולל של  15.7.2020)ב( לעיל גויס הון במזומן לחברה עד ליום 1 -)א( ו1"ק ס
קרה כזה לא תקום למחזיקי אגרות החוב עילה לפירעון אזי במ ,(₪ מליון 300

 . 31.5.2020בגין אי עמידה ביעד הגיוס שנקבע ליום  מיידי
)א( לעיל, בכל מקרה שבו עד למועד מבין המועדים 3למעט בתנאים כמפורט בסעיף  .ב

)ג( לעיל, לא גויס בפועל מלוא סכום המזומן הנקוב לצידו 1 –)א( 1הנקובים בס"ק 
 של אותו מועד, תקום בגין כך למחזיקי אגרות החוב עילה לפירעון מיידי. 
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 ו איחור הזמנה לנהל משא ומתן וויתור על טענת שיהוי א 
 

של  הציע לתקן את כל אחד משטרי הנאמנותל כדי ומתן משא עמכם נהלהחברה מבקשת ל .4
  .לד של החברה -סדרות יג, יח, יט, כב, לא, לג ו

 
מסכימה כי אם יבחרו הנאמנים או מחזיקי אגרות החוב להעמיד את החוב לפירעון  החברה .5

איחור מסוג כלשהו, ביחס לתקופה שתחילתה מיום מידי, היא לא תעלה טענת שיהוי או 
מחייב מאת החברה ומחזיקי אגרות  אישורמועד קבלת ( 1)מבין  המוקדם עדו 30.4.2020

שבעה ימים לאחר  עד (2) – ולתיקון שטרי הנאמנות;  ברההצעה מחייבת מצד החהחוב ל
המועד בו הודיעה החברה לנאמנים בכתב כי היא מביאה לסיום את הסכמתה על פי סעיף 

 . זה
 

 התחייבויות נלוות 

מחזיקי אגרות החוב כי היא  לטובתהחברה מתחייבת כלפי הנאמנים ו - שעבודים מתן אי .6
ולא יסכימו להסבה או המחאה של  נכסים ישעבדו לא (1)  בשליטתה פרטיאו כל תאגיד 

נושים  לטובת מכל מין וסוג ערבויות עניקוי לא (2) וכן ;שעבודים קיימים על נכסים
 נתןישת בכתב הודעה לאחראלא , בשליטתה פרטי תאגיד כלשל  אושל החברה פיננסים 
הדלק  חברת דלק"חברת מניות ביחס לשעבוד אך  ,מראש יום 14 לפחות לנאמנים

  .ימים מראש בלבד לנאמנים  7בת  בכתב הודעה תינתןהישראלית בע"מ " 
 

 המימון הסכמי מכוח לעשות ידרשלא חל על שעבודים שהחברה ת בסעיף זה האמור
,  HSBC, פועלים, מזרחי ו דיסקונטעם הבנקים  זה מסמךלה במועד חתימתה על  הקיימים

 שהדבר ככול, שם המפורטיםהמרג'יניאליים  למנגנונים בהתאםהבנקים האמורים,  תלטוב
 למתן קודם סביר זמןעל מתן שעבודים כאמור  בכתבלנאמנים  תודיע והיא ,בנסיבות יידרש

החברה תמסור לנאמנים  הרלבנטי(.)בשים לב ללוחות הזמנים בהסכם המימון  השעבודים
, בטוחותדרישות השלמת  בנושא האמורים הבנקיםמי ממהיא תקבל כל פניה בכתב ש

  .אצלה שהתקבלו יום באותו
 

מחזיקי אגרות החוב  לטובתהחברה מתחייבת כלפי הנאמנים ו -הקדמת תשלומים  איסור .7
כי היא או כל תאגיד פרטי בשליטתה לא ישלמו לנושה כלשהו תשלום שלא על פי לוח 

הודעה בכתב שנתנה לנאמנים לאחר אלא  נושה אותו עם בהתקשרות הקבוע הסילוקין
  יום מראש. 14לפחות 

  
זו לא תחול על הקדמת תשלומים לבנק שהחברה או תאגיד בשליטתה שיעבד  התחייבות

 מוגבלת, שותפות קידוחים דלקהשתתפות של  יחידותלמועד מסמך זה  קודםלטובתו 
ר יחידות וחרישל זכות בהתאם להסכם המימון הרלבנטיהככל שלחברה עומדת ובלבד ש

לשחרור  תשהיחידות שניתנו הריכנגד ביצוע תשלום כאמור, של דלק קידוחים השתתפות 
 .ישוחררו כנגד ביצוע התשלום ,כאמור

 
לעיל לא יחולו על שעבודים ותשלומים שיבוצעו על  7 -ו 6 ההתחייבויות האמורות בסעיפים .8

, ובלבד שאותם שעבודים ותשלומים לא יבוצעו לטובת החברה או ידי התאגידים המוחרגים
 גידים המוחרגים. התא כל תאגיד פרטי בשליטתה שאינו בא בגדר

 
)במישרין מ והתאגידים בשליטתה "בע דלק ישראל -משמע  – "המוחרגים התאגידים"

 להלן(. 9תאגידי איתקה )כהגדרתם בסעיף  כן ו  ,ובעקיפין (
 

)יחד: )במישרין או בעקיפין (  בשליטתה תאגיד כל אוDKL Investments Limited  לעניין
"( החברה מתחייבת כלפי הנאמנים ולטובת מחזיקי אגרות החוב כי היא איתקה תאגידי"

( לא יעבירו כספים )לרבות על דרך איתקהאו כל תאגיד פרטי בשליטתה )למעט תאגידי 
 לפרעוןו/או  מנושיומי  לטובתאו \ו איתקההלוואה(, או נכס אחר כלשהו, לתאגיד מתאגידי 
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או פעילותם או חובותיהם או  איתקהכל התחייבות בנוגע לתאגידי  יטלו)ולא חובו 
התחייבויותיהם )ובכלל זה לא ימסרו ערבות לצד ג' בנוגע לחובות או להתחייבויות תאגידי 

 מראש יום 14 לפחות לנאמנים מסרישת בכתב הודעה לאחר אלא ((איתקה
 .BNP הלוואת לטובת פרעונות\בטחונותמתן  אפשרותל הנוגע בכלדיונים  יקיימו צדדיםה

 
אלא לאחר  אגרות חוב של החברהולא ירכשו החברה או כל תאגיד בשליטתה לא ימכרו  .9

  .יום מראש 14לנאמנים לפחות  שתמסרהודעה בכתב 

להסרת ספק כל האמור לעיל קיבל את אישור דירקטוריון החברה וכן את אישור כל המוסדות 
תאגיד רלבנטי בשליטת החברה, ולא נדרש לאמור לעיל אישור נוסף כלשהו אצל הדרושים אצל כל 

 החברה או אצל תאגידים אלו.

ימים מהמועד שבו  14עד לתום לעיל, ימשיך לעמוד בתוקפו  6-9מוסכם כי האמור בסעיפים 
המועד עד או ביניהם, על סיום המשא ומתן אחר, צד הלעל ידי אחד הצדדים בכתב הודעה  תימסר

 , ככול שקיים, המוקדם מביניהם.לעיל הספציפי הקבוע בסעיפי ההתחייבות

 

 ,בברכה

 

 "מ בע  דלק קבוצת

 עידן וולס מנכ"ל חתום ע"י: 
 וליאורה פרט לוין, יועמ"ש ראשית ומזכירת החברה

 

 

 


		2020-05-12T11:01:42+0000
	Not specified




