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נפקה ורישום למסחר של סדרת אגרות חוב השל  בוחנת מהלך הינההחברה מתכבדת להודיע כי 

)להלן: חברה כמפורט להלן נכסים של ה מספרעל  רגה ראשונהמדמובטחת בשעבוד חדשה 
, על פי דוח ("הבורסה"( בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן: "('סדרה ואגרות החוב )"

 30נושא תאריך ) 2019אוגוסט ב 29מיום ם מכוח תשקיף מדף של החברה הצעת מדף שיפורס
 "(.דוח הצעת המדף)להלן: " 1(2019באוגוסט 

 "(:ההנפקה( )להלן: "'סדרה ולהלן פרטים ראשוניים אודות ההנפקה הנבחנת של אגרות החוב )
 ם שלנכסימספר על  שעבודים מדרגה ראשונהחוב )סדרה ו'( תובטחנה באמצעות אגרות ה .א

של עיריית ניו  ת ספרהמושכר לביו Story Avenue 1440הידוע בשם  סכנהכדלקמן: החברה 
 & Beard Street 96-110בשם  יםהידוע נכסיםה; (85% בשיעור של על ידי החברה)מוחזק  יורק

411 Street Brunt Street, על  ים)מוחזק מרכז גמילהוים , משרדמסחרילשימוש  נכסים םשהינ
פרויקט מתוך  וריםלמג יחידות 66-ו; (האמבהת 99.9%-ו 100% בשיעור של ידי החברה

 מגורים לאחר השלמתר בכוונת החברה להשכיר ל, אשמייפלטאון פרויקט החברה הידוע בשם
 "(;הנכסים המשועבדים)להלן: " (80% ר שלבשיעו החברה על ידי)מוחזק בנייתן

 החברה.( לא תהיינה המירות למניות 'סדרה ואגרות החוב ) .ב
ניירות ערך,  ידה )כהגדרת מונח זה בחוקאח תוצענה בדרך של הצעת( 'סדרה ואגרות החוב ) .ג

( במכרז 2007-ובתקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז  1968 –התשכ"ח 
 על שיעור הריבית.

וד ראשון בשעבגם (, תהיינה מגובות 'סדרה והתחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב ) .ד
, כאשר תמורת יםעבדנכסים המשוזיקים בהמח בתאגידיםהעקיפות ברה ת החבדרגה על זכויו

נכסים על ההמגובות בשעבוד הקיימות  ותלוואהההנפקה תשמש לצורך החלפת ה
 .רהם של החבלצרכיה השוטפיוכן  דיםבעהמשו

 
ותנאיה טרם נקבעו  כאמור ים, לרבות השעבודר ספק יובהר ויודגש כי מבנה ההנפקהלמען הס
ידי הנהלת החברה ואשר יפורטו  אים שיקבעו עלצע, תהיה בתנההנפקה, ככל שתבוסופית ו

 בדו"ח הצעת המדף הסופי שתפרסם החברה. 
צוע הנפקת י מצד החברה לביבות כלשהאין באמור לעיל כדי להוות אינדיקציה או ליצור התחיי

היתר לאישור (. ביצוע ההנפקה ופרסום דו"ח הצעת המדף כפופים בין 'סדרה ואגרות חוב )
לכללי  2 פי סעיףעל ]רשות ניירות ערך לדוח הצעת המדף לקבלת היתר  טוריון החברה,דירק

ת ערך(, ות ניירום דוח הצעת מדף יהיה טעון אישור מאת רשניירות ערך )מקרים שבהם פרסו
ענה על ידי שתוצ ('סדרה וולאישור הבורסה לרישום למסחר של אגרות החוב ) [2016-התשע"ו

 ת המדף, ככל שתוצענה.ה במסגרת דוח הצעהחבר
ח זה איננו מהווה הצעה לציבור לרכוש ניירות ערך של החברה ואין לרכוש או להתחייב דיוו

 .ה על פי דוח זהלרכוש ניירות ערך של החבר
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