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 28במאי 2020

Encore Properties, Ltd
חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים
("החברה")

דוח הצעת מדף (המהווה גם מפרט הצעת רכש) בדרך של הצעת רכש חליפין
על-פי תשקיף מדף של החברה נושא תאריך  30במאי  1,2017אשר הוארך עד ליום  29במאי "( 22020תשקיף
המדף" או "התשקיף") ,ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך) ,התשס"ו2005-
וההסדרים (בשינויים המחויבים) הקבועים בתקנות ניירות ערך (הצעת רכש) ,התש"ס"( 2000-תקנות הצעת
רכש") בכל הנוגע להצעת רכש רגילה (כהגדרת מונח זה בסעיף  1לתקנות הצעת רכש) ,מתכבדת בזאת החברה
לפנות לכלל מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("הניצעים") ,בהצעה לרכוש מהם עד 35,000,000
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה המוחזקות על-ידם (המהוות  30.575%מערכן הנקוב של
אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור למועד דוח זה) ,בדרך של הצעת רכש חליפין ,בתמורה להנפקה של אגרות
חוב (סדרה א') של החברה בדרך של הרחבת סדרה ,לפי יחס החלפה של  ,0.935היינו בגין כל  1ש"ח ערך נקוב
אגרות חוב (סדרה ב') שיירכשו על-ידי החברה על-פי דוח ההצעה ,תנפיק החברה לזכאים על-פי דוח ההצעה
 0.935ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'); והכל בכפוף ליתר התנאים כמפורט בדוח הצעת מדף זה להלן
("דוח הצעת המדף" או "דוח ההצעה" ו"-הצעת הרכש חליפין" ,בהתאמה).
דוח הצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש בהתאם לתקנות הצעת רכש ,בשינויים המחויבים
("המפרט").
במקרה שהצעת הרכש חליפין תתקבל במלואה ,תרכוש החברה ,סך הכל 35,000,000 ,ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב (סדרה ב') בתמורה להנפקה לניצעים של ,סך הכל 32,725,000 ,ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א').
בדוח הצעת מדף זה תיוחס למונחים המובאים בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף ,אלא אם כן צוין
במפורש אחרת.
יודגש כי ההצעה לציבור על פי דוח הצעת מדף זה ,ככל שתעשה ,תעשה בישראל בלבד ולא תעשה בארה"ב
ו/או ל U.S. Persons-כהגדרתם ב )"Regulation S"( Regulation S-שהותקנה מכוח הUnited -
 ,)"Securities Act"( States Securities Act of 1993כל זאת בהתאם לפטור מדרישות הרישום על-פי
 Category 1של  Regulation Sאשר הותקנה תחת ה.Securities Act-
כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על פי דוח ההצעה ייחשב כמי שהצהיר ,כי הוא תושב ישראל ,כי אינו
 U.S. Personוכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבור  U.S. Personו/או אדם הנמצא בארה"ב ,כי
לא שהה בארה"ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי אינו רוכש את ניירות הערך
האמורים עם כוונה לבצע " "distributionבארה"ב (כמשמעו של מונח זה בחוקי ניירות הערך
האמריקאיים).
כל המפיצים (כהגדרתם בסעיף  19.4לדוח ההצעה) התחייבו שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על ידיהם או
על ידי מי מטעמם תבוצע בישראל בלבד ולא ל.U.S. Person-
בהתאם לתשקיף המדף ,החברה המציאה לבורסה בסמוך לפני פרסום דוח הצעת מדף זה ,חוות דעת של
משרד עורכי דין אמריקאי  ,על פיה ההצעה על פי דוח הצעת מדף זה פטורה מדרישות הרישום על-
פי Category 1של  Regulation Sוכן כי בהתאם לסעיף  903ל ,Regulation S-ניירות ערך אשר יוצעו על
פי דוח הצעת מדף זה יהיו ניתנים למכירה בבורסה על ידי כל אדם (כפוף למגבלות הקבועות בסעיף 1.2
לתשקיף המדף).

1

פורסם ביום  29במאי ( 2017אסמכתא .)2017-01-045946
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לפרטים ראה דוח מיידי מיום  26באפריל ( 2020אסמכתא מספר.)2020-01-037150 :
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החברה המציאה לבורסה חוות דעת של משרד עורכי דין  Maple & Calderמאיי הבתולה הבריטיים( 3מדינת
התאגדותה של החברה) ,על פיה ,דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים
או מונעים את הצעתם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעה זה לציבור בישראל ,את רישומם למסחר של
ניירות הערך המוצעים על פי דוח ההצעה בבורסה ו/או את המסחר בהם בבורסה ,וניירות הערך המוצעים
על פי דוח ההצעה יוכלו להיסחר בחופשיות בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת
דיני איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה .לפרטים נוספים ראו גם בחוות הדעת של משרד
עורכי דין  Maple & Calderבעניין זה ותרגומה לעברית המצ"ב לדוח הצעת המדף.
.1

פרטים אודות אגרות החוב (סדרה ב') המוצעות לרכישה על-ידי החברה במסגרת הצעת הרכש חליפין
1.1

אגרות החוב (סדרה ב') רשומות על שם ,נושאות ריבית שנתית בשיעור של  ,47.45%אינן צמודות
למדד או מטבע כלשהו .אגרות החוב (סדרה ב') עומדות לפירעון (קרן) בשישה ( )6תשלומים
שנתיים ,ביום  1בינואר של כל אחת מהשנים  2019עד  ,2024החל מיום  1בינואר  ,2019באופן
ששני תשלומים (היינו התשלומים ששולמו ביום  1בינואר בכל אחת מהשנים  2019ו )2020-יהיו
כל אחד בשיעור של  3%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב ,תשלום אחד (היינו התשלום
שישולם ביום  1בינואר  )2021יהיה בשיעור של  4%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב,
תשלום אחד (היינו התשלום שישולם ביום  1בינואר  )2022יהיה בשיעור של  27%מגובה הקרן
המקורית של אגרות החוב ,תשלום נוסף (היינו התשלום שישולם ביום  1בינואר  )2023יהיה
בשיעור של  28%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב והתשלום האחרון אשר ישולם ביום 1
בינואר  2024יהיה בשיעור של  35%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב .הריבית על היתרה
הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה ב') משולמת בתשלומים חצי שנתיים בימים 1
בינואר ו 1-ביולי של כל אחת מהשנים  2018עד  2023וביום  1בינואר  ,2024החל מיום  1בינואר
 2018ועד ליום  1בינואר ( 2024כולל) ,בעד התקופה של שישה ( )6חודשים שמסתיימת ביום
הקודם למועד התשלום5.
אגרות החוב (סדרה ב) אינן מובטחות בשעבוד כלשהו.
נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  114,471,320ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
ב').
לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה ב') ראה סעיף ( 5גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב)
לדוח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה ליום  31בדצמבר  ,2019הכלול בדוח התקופתי של
החברה לשנת  2019אשר פורסם ביום  26במרס ( 2020אסמכתא מספר"( )2020-01-026617 :דוח
דירקטוריון לשנת  .)"2019כן ראה שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ב') שצורף כנספח ב'
להודעה משלימה שפרסה החברה ביום  15ביוני ( 2017אסמכתא מספר)2017-01-050077 :
("שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ב')").
ככל שהצעת רכש זו לא תיענה במלואה לא יחול שינוי בתנאי הפירעון של אגרות החוב (סדרה ב')
שייוותרו במחזור לאחר השלמת הצעת הרכש חליפין על-פי דוח הצעה זה ,למעט בנסיבות כאמור
בסעיף  7.9.2לדוח ההצעה.
ככל שהצעת הרכש תענה במלואה ,כמות אגרות החוב (סדרה ב') שיוותרו במחזור תהיה
 79,471,320ש"ח ערך נקוב והתשלום האחרון לא יפחת מ 3.2-מיליון ש"ח.

3

4

יודגש כי מכתב זה אינו בגדר חוות דעת של עורך דין לעניין סעיף (17ב)( )3לחוק ניירות ערך.
ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  21במרס  2018בדבר העלאת שיעור הריבית (אסמכתא מספר)2018-01-022032 :

5

פרט לתשלום הריבית הראשון ,לגביו חושבה הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה לפי מספר הימים בתקופה זו על בסיס של  365ימים בשנה.

-3-

1.2

להלן פירוט שערי הסגירה הגבוהים ושערי הסגירה הנמוכים של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה ב') בבורסה ,בכל אחד משנים-עשר ( )12החודשים אשר קדמו לתאריך דוח הצעת המדף,
היינו בתקופה שבין  26במאי  2019לבין  26במאי ( 2020יום המסחר האחרון שהסתיים לפני
פרסום דוח ההצעה) ,בהתאם לנתונים שפורסמו על-ידי הבורסה( 6באגורות):

חודש/שנה
מאי 2019
יוני 2019
יולי 2019
אוגוסט 2019
ספטמבר 2019
אוקטובר 2019
נובמבר 2019
דצמבר 2019
ינואר 2020
פברואר 2020
מרס 2020
אפריל 2020
מאי 2020

שער גבוה*
יום בחודש
28/5/2019
30/6/2019
24/7/2019
20/8/2019
19/9/2019
31/10/2019
7/11/2019
31/12/2019
19/1/2020
11/2/2020
3/3/2020
30/4/2020
20/5/2020

שער נמוך*
שער
81.26
88.62
91.02
91.39
98.03
101.13
101.14
102.25
103.89
102.88
101.43
89.85
93.00

יום בחודש
27/5/2019
2/6/2019
3/7/2019
4/8/2019
1/9/2019
2/10/2019
28/11/2019
11/12/2019
27/1/2020
4/2/2020
25/3/2020
5/4/2020
3/5/2020

שער
80.51
81.26
88.71
89.38
93.79
96.79
100.38
97.62
101.99
101.12
68.87
81.00
89.71

* שערי נעילה מתואמים לריבית והטבות ("שערי נעילה מתואמים").

.2

1.3

ממוצע שערי הנעילה המתואמים (כהגדרת המונח לעיל) של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
ב') בבורסה במהלך ששת ( )6החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף ,היינו בתקופה שבין 25
בנובמבר  2019לבין  25במאי ( 2020יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה),
היה כ 94.98 -אגורות ("ממוצע שערי נעילה אגרות חוב (סדרה ב')").

1.4

השווי המתואם של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') (קרי ,ערך נקוב בתוספת ריבית) ,ביום
 25במאי ( 2020יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) ,היה  102.96אגורות.
באותו יום מסחר היה שער הנעילה של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב')  91.51אגורות.

פרטים אודות התמורה – אגרות החוב (סדרה א') המוצעות בחליפין
התמורה-
2.1

על-פי דוח ההצעה וכפוף לתנאיו ,החברה מציעה למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה
להחליף עד  35,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') שבמחזור המוחזקות על-ידם,
בתמורה להנפקה של עד  32,725,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') של החברה ,שתונפקנה
על דרך של הרחבת סדרה הרשומה למסחר בבורסה .יחס ההחלפה הינו  0.935היינו ,בגין כל 1
ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') שיירכשו על-ידי החברה בהתאם לדוח ההצעה ,תנפיק
החברה בתמורה  0.935ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') ("יחס ההחלפה").
יחס ההחלפה הינו ללא שינוי מהיחס הנובע מחלוקת שער הנעילה של אגרות חוב (סדרה ב') בשער
הנעילה של אגרות חוב (סדרה א') (כפי שהיו בסוף יום המסחר של  25במאי  )2020והינו נמוך בכ-
 5.70262%מהיחס הנובע מחלוקת ממוצע שערי נעילה אגרות חוב (סדרה ב') בממוצע שערי נעילה
אגרות חוב (סדרה א') (כהגדרת מונחים אלו בסעיפים  1.3ו 2.4-לדוח ההצעה ,בהתאמה).

2.2

6

אגרות החוב (סדרה א') הונפקו לראשונה בחודש יוני  .2017לפרטים ראה ההודעה המשלימה
מכוחה הוצעו אגרות החוב (סדרה א') לראשונה ודוח תוצאות ההנפקה מיום  15ביוני 2017

על-פי נתונים שמפרסמת הבורסה באתר האינטרנט שכתובתו .http://www.tase.co.il/ :אם שער אגרות חוב (סדרה ב') של החברה
הגבוה/הנמוך היה זהה במשך מספר ימים באותו חודש ,צוין התאריך הראשון מבניהם.
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(אסמכתאות מספר 2017-01-050077 :ו ,2017-01-050467-בהתאמה) .בנוסף אגרות החוב (סדרה
א') נוספות הונפקו בהקצאה פרטית ביום  16בנובמבר  .2017לפרטים ראה דיווח מיידי של
החברה מיום  2בנובמבר  2017ודיווח בדבר שינויים ומצבת הון מיום  19בנובמבר 2017
(אסמכתאות מספר 2017-01-103638 :ו ,2017-01-107532-בהתאמה).
נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור  256,447,914ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
א').
תנאי אגרות החוב (סדרה א')
2.3

אגרות החוב (סדרה א') רשומות על שם ,נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור  5.4%ואינן צמודות
(קרן וריבית) לבסיס הצמדה או למטבע כלשהו .אגרות החוב (סדרה א') עומדות לפירעון (קרן)
בשישה ( )6תשלומים שנתיים ביום  1ביולי של כל אחת מהשנים  2019עד  ,2024החל מיום  1ביולי
 ,2019באופן שתשלום אחד (היינו התשלום ששולם ביום  1ביולי  )2019בשיעור של  3%מגובה
הקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א') ,שני ( )2התשלומים הבאים (היינו התשלומים
שישולמו ביום  1ביולי בשנים  2020ו )2021-יהיו כל אחד בשיעור של  1.69179%מגובה הקרן
המקורית של אגרות החוב (סדרה א') ,שני ( )2התשלומים הבאים (היינו התשלומים שישולמו
ביום  1ביולי בשנים  2022ו )2023-יהיו כל אחד בשיעור של  2.81965%מגובה הקרן המקורית של
אגרות החוב (סדרה א') ,והתשלום האחרון ,אשר ישולם ביום  1ביולי  ,2024יהיה בשיעור של
 45.67903%מגובה הקרן המקורית של אגרות החוב (סדרה א') .הריבית על היתרה הבלתי
מסולקת של קרן אגרות החוב (סדרה א') משולמת בתשלומים חצי שנתיים בימים  1בינואר ו1-
ביולי של כל אחת מהשנים  2018עד  ,2024החל מיום  1בינואר  2018ועד ליום  1ביולי ( 2024כולל).
ביום  6באפריל  2020ביצעה החברה פדיון מוקדם חלקי של קרן אגרות החוב (סדרה א') בשיעור
של  42.29788%מסך הערך הנקוב המקורי של אגרות החוב (סדרה א') .לפרטים אודות הפדיון
המוקדם ושיעורי הפדיונות החלקיים המעודכנים של יתרת קרן איגרות החוב (סדרה א') של
החברה ,ראה דיווח מיידי של החברה מיום  16במרס ( 2020אסמכתא מספר)2020-01-022111 :
אגרות החוב (סדרה א') שתונפקנה על-פי דוח הצעת המדף ,תהוונה החל ממועד הנפקתן ,סדרה
אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור .יובהר ,כי הניצעים להם
תונפקנה אגרות החוב (סדרה א') על-פי הצעת הרכש חליפין ,לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על
חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב (סדרה א') שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד
הנפקתן.
מובהר כי רוכשי אגרות החוב (סדרה א') על-פי דוח הצעה זה יהיו זכאים לתשלום ריבית ביום 1
ביולי  2020בשיעור של  2.7%וכן תשלום קרן.
התחייבויות החברה בגין אגרות החוב (סדרה א') מובטחות בבטוחה כמפורט בסעיף  6.2לשטר
הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א').
לפרטים נוספים אודות אגרות החוב (סדרה א') ,לרבות אודות אמות מידה פיננסיות שהתחייבה
החברה לעמוד בהן על-פי תנאי שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א') ,ראה סעיף ( 5גילוי
יעודי למחזיקי אגרות החוב) לדוח הדירקטוריון לשנת  2019וכן שטר הנאמנות בגין אגרות החוב
(סדרה א') כמפורט להלן.
הנאמן לאגרות החוב (סדרה א') הינו משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ ,ח.פ,513771337 .
מרחוב מנחם בגין  ,48תל-אביב ,טלפון ,03-6374352 :פקס"( 036374344 :הנאמן") .איש הקשר
מטעם הנאמן הינו רמי סבטי ,רו"ח ,דואר אלקטרוני .ramis@mtrust.co.il :לשטר הנאמנות של
אגרות החוב (סדרה א') ,על תיקוניו ,ראה נספח א' להודעה משלימה שפרסה החברה ביום 15
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ביוני ( 2017אסמכתא מספר"( )2017-01-050077 :שטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה א')").

.3

2.4

ממוצע שערי הנעילה המתואמים (כהגדרת המונח בסעיף  1.2לעיל) של  1ש"ח ערך נקוב אגרות
חוב (סדרה א') בבורסה במהלך ששת ( )6החודשים שקדמו לתאריך דוח הצעת המדף ,היינו
בתקופה שבין  25בנובמבר  2019לבין  25במאי ( 2020יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום
דוח ההצעה) ,היה כ 95.79 -אגורות ("ממוצע שערי נעילה אגרות חוב (סדרה א')").

2.5

השווי המתואם של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') (קרי ,ערך נקוב בתוספת ריבית) ,ביום
 25במאי ( 2020יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) ,היה  102.14אגורות.
באותו יום מסחר היה שער הנעילה של  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א')  99.44אגורות.

2.6

התמורה בגין אגרות חוב (סדרה ב') תועבר לניצעים שייענו להצעת הרכש חליפין בהתאם
להוראות סעיף  7להלן.

תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת הרכש חליפין; רכישת אגרות חוב (סדרה ב')
נוספות
3.1

אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן ,או שלא ראתה ולא היה עליה
לראותן מראש ,ותנאי הצעת הרכש חליפין באותן הנסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע
סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך דוח ההצעה ,תהא החברה רשאית לבטל את
הצעת הרכש חליפין ,והכל כפוף לכך שההודעה על חזרה מהצעת הרכש חליפין תימסר לרכז
ההצעה לפני מועד הקיבול האחרון (כהגדרת מונחים אלו בסעיף  5להלן) .במקרה של ביטול
ההצעה כאמור בסעיף  3זה ,לא תתבצע הצעת הרכש חליפין ,דוח הצעת המדף יתבטל והוראותיו
לא תחייבנה את החברה ,והחברה תפרסם דוח מיידי בו יפורטו הנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה
בה החברה מהצעת הרכש חליפין.
חזרה בה החברה מהצעת הרכש חליפין כאמור בסעיף  3זה לעיל ,יפעל רכז ההצעה כמפורט
בסעיף  6.5להלן.

.4

3.2

בהצעת הרכש חליפין נשוא דוח הצעה זה לא נקבע שיעור מזערי של היענות להצעת הרכש חליפין
כתנאי להשלמתה.

3.3

היה והחברה חזרה בה מהצעת הרכש חליפין כאמור בסעיף  3זה לעיל או בכל מקרה בו לא נרכשו
כל אגרות החוב (סדרה ב') שבמחזור על-פי דוח הצעת מדף זה ,תהא רשאית החברה לרכוש אגרות
חוב (סדרה ב') נוספות בכל מועד ,תמורה ,אופן ותנאים ,בין במסגרת הצעות רכש נוספות ובין
במסגרת עסקאות בבורסה או מחוצה לה ,לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ,וזאת מבלי
שתהיה מחויבת לתנאי הצעת הרכש על-פי דוח הצעה זה ,והכל בכפוף להוראות כל דין.

פרטים אודות החברה
למיטב ידיעת החברה :נכון למועד דוח ההצעה ,מלוא מניות החברה מוחזקות על-ידי Encore
"( Properties Holdings, LLCבעלת מניות החברה") .בעלת מניות החברה מוחזקת ( 100%בזכויות
ההצבעה) על-ידי  .Encore Enterprises, Incשהינה חברה פרטית אשר התאגדה בטקסס ,ארה"ב ובעלי
מניותיה הינם ( Dr. Bharat H. Sanganiלרבות באמצעות אמצעים לתכנון עיזבון) ואשתו Smita B.
( Sanganiהמחזיקים בשיעור כולל של  ,)90%וכן ( Patrick J. Barberהמחזיק בשיעור של "( )10%בעלי
השליטה") .כמו כן ,מספר שותפים בחלק מנכסי החברה העבירו את חלקם בנכסים מסוימים לחברה
במועד הנפקת אגרות החוב (סדרות א' ו-ב') לראשונה ובתמורה קיבלו זכויות הוניות בלבד (ללא זכויות
הצבעה ו/או זכות למינוי דירקטורים בחברה) בבעלת מניות החברה העוקבות אחר תזרימי המזומנים
המחולקים מהנכסים אשר הם העבירו לחברה ,כך שבמסגרת הסכם התפעול של בעלת מניות החברה
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(הסכם המסדיר את הזכויות של החברים בבעלת מניות החברה) הסדירו החברים בבעלת מניות החברה
שהם יישבו בינם לבין עצמם את החשבונות ויבדקו את המקורות לרווחים שהחברה מבקשת לחלק
כדיבידנד ,ככל ותחלק .ככל שהמקור לרווחים נובע מרווחים שמיוחסים לחברה בשל החזקותיה
בנכסים הרלוונטיים אשר הועברו לחברה ,סכומי הדיבידנדים יחולקו בין הצדדים כך שכל אחד מבעלי
הזכויות בבעלת מניות החברה יהיה זכאי לקבל חלק יחסי מהדיבידנד שנובע מנכס מסוים ,בהתאם
לשיעור אחזקותיו בנכס ,כפי שהיה בעת העברתו לחברה.
לפירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה ,ראה דיווח מיידי של החברה
מיום  26במרס ( 2020אסמכתא מספר.)2020-01-026593 :
לפירוט ,לפי מיטב ידיעת החברה ,אודות אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך
של החברה ראה דוח מיידי של החברה על מצבת החזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה מיום 26
בנובמבר ( 2015אסמכתא מספר.)2020-01-032911 :
לפרטים נוספים אודות החברה ראה סעיף  21להלן.
.5

.6

פרטים אודות הקיבול
5.1

הצעת הרכש חליפין תבוצע באמצעות בנק מזרחי טפחות בע"מ ,מרחוב זבוטינסקי  ,7רמת גן
("רכז ההצעה").

5.2

הודעות קיבול ניתן למסור ,באופן המפורט בסעיף  6.1להלן ,החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף
ועד ליום  4ביוני  2020בשעה "( 15:30תקופת הקיבול"" ,יום הקיבול האחרון" ו"-מועד הקיבול
האחרון" ,בהתאמה) .הודעות קיבול תוגשנה בכל אחד מהימים א' עד ה' ,שהינו יום עסקים ,בין
השעות  09:00עד  ,16:30החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד הקיבול האחרון.

5.3

בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום הקיבול האחרון,
בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה ,ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום
עסקים אחד לפני יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיים
מסחר בבורסה ("יום מסחר") שהינו גם יום עסקים ,והכל ,לא יאוחר משישים ( )60ימים לאחר
תאריך דוח ההצעה .יום הקיבול האחרון הנדחה כאמור ייחשב כ"-יום הקיבול האחרון" והשעה
 15:30באותו יום תחשב כ"-מועד הקיבול האחרון" וכל המועדים בדוח ההצעה שיחולו לאחר
אותו מועד שנדחה כאמור ,יידחו בהתאם.

5.4

על אף האמור בסעיף  5.3לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון אם
לא אישר רכז ההצעה בכתב ,כי התחייבותו כאמור בסעיף  9להלן תקפה גם בתנאים החדשים או
אם לא קיבלה החברה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

היענות על-ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')
6.1

7

היענות של ניצע המחזיק באגרות חוב (סדרה ב') באמצעות חבר בורסה"( 7משתתף") להצעת
הרכש חליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר הבורסה ,אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות
הערך של אותו משתתף ,כשהיא חתומה כדין על-ידי המשתתף או על-ידי מיופה כוחו .ההודעה
הנ"ל תהא בנוסח המצורף לדוח ההצעה כנספח א' ("הודעת קיבול") .בהודעת קיבול תיכלל
הצהרה והתחייבות של המשתתף ,בדבר היות אגרות החוב (סדרה ב') לגביהן ניתנת הודעת
הקיבול ,המוחזקות על-ידו ,בבעלותו ונקיות מכל שעבוד ,עיקול ,התחייבות ,חוב ,עיכבון או זכות

למועד פרסום דוח ההצעה ,כל אגרות החוב (סדרה ב') רשומות על שמה של מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ומוחזקות באמצעותה.
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כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן ,והתחייבות המשתתף
שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב (סדרה ב') האמורות ולא יעשה כל דיספוזיציה או
עסקה בהן ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,הכל  -עד להעברתן על שם החברה בהתאם
לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתו בסעיף 7.3
להלן .הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר בורסה עד למועד הקיבול האחרון לא תתקבלנה.
6.2

חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה ,במשרדי רכז ההצעה ,עד ולא יאוחר מהשעה  16:30ביום
הקיבול האחרון ,הודעה אחת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים באגרות החוב (סדרה ב')
שנמסרו לו על-ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול האחרון .הודעות חבר בורסה האמורות תהיינה
בכתב בנוסח המצורף כנספח ב' לדוח ההצעה ("הודעת חבר הבורסה") .בהודעת חבר הבורסה
תיכלל הצהרת חבר הבורסה בדבר היות אגרות החוב (סדרה ב') ,שבגינן ניתנה ההודעה האמורה,
נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,התחייבות ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו
במועד מתן אותה הודעה ולאחר מכן ,והתחייבות חבר הבורסה שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות
באגרות החוב (סדרה ב') הכלולות בהודעת חבר הבורסה ולא יעשה בהן כל דיספוזיציה ,או
עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,הכל  -עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח
ההצעה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרתו בסעיף  7.3להלן.
הודעות חבר הבורסה שתימסרנה לרכז ההצעה לאחר השעה  16:30ביום הקיבול האחרון לא
תתקבלנה.

6.3

רכז ההצעה ימסור לחברה ,עד השעה  19:30ביום הקיבול האחרון ,הודעת קיבול מרוכזת בגין
כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו .אגרות חוב (סדרה ב') הנזכרות בהודעת חבר הבורסה
תעבורנה ביום הקיבול האחרון או ביום המסחר הראשון שאחריו לחשבון רכז ההצעה במסלקת
הבורסה ,ורכז ההצעה יודיע באותו מועד לחברה על קבלת אגרות החוב (סדרה ב') בחשבונו תוך
ציון כמות אגרות החוב שהתקבלו.

6.4

משתתף רשאי לחזור בו ,עד למועד הקיבול האחרון ,מהודעת קיבול שנתן .חזרה מהודעת קיבול
של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול הודעת הקיבול שניתנה על-ידו ,חתומה
כדין על-ידי המשתתף האמור או מיופה כוחו ("הודעת ביטול") ואשר תימסר לחבר הבורסה .על-
גבי הודעת הביטול יצוינו התאריך ושעת החתימה של הודעת הביטול .מובהר ,כי חזרה מהודעה
כאמור לעיל יכולה להתבצע אך ורק על-ידי מסירת הודעת הביטול לחבר הבורסה לא יאוחר
ממועד הקיבול האחרון .עוד מובהר ,כי החל ממועד הקיבול האחרון המשתתפים לא יהיו רשאים
לחזור בהם מהודעות קיבול שנתנו.

6.5

במקרה של חזרת החברה מהצעת הרכש חליפין ,כמפורט בסעיף  3לעיל ,יחזיר רכז ההצעה לכל
חבר בורסה ,לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת הרכש חליפין
(כמפורט בסעיף  3לעיל) שהינו גם יום מסחר ,את הודעת חבר הבורסה ,אם נתקבלה אצל רכז
ההצעה ,בצירוף מסמך חתום על-ידי רכז ההצעה על-פיו הודעת חבר הבורסה מבוטלת ,וחבר
הבורסה יחזיר למשתתפים שמסרו לו הודעות קיבול את כל הודעות הקיבול שנמסרו על-ידם.

6.6

העברת הודעות הקיבול על-ידי חברי הבורסה כאמור בסעיף  6.2לעיל לרכז ההצעה תיעשה
באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי ,באמצעות כספת וירטואלית (או באופן
מקובל אחר עליו יורה רכז ההצעה) .לאחר מועד הקיבול האחרון יוצגו הודעות הקיבול שבכספות
בנוכחות נציג החברה ,נציג רכז ההצעה ורואה החשבון שלה אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי
המכרז ובאותו מעמד יסוכמו ויעובדו תוצאות המכרז.
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6.7

.7

על אף האמור בסעיף  6.6לעיל ,העברת הודעות הקיבול לרכז ההצעה על-ידי חברי הבורסה
במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד המועד הקיבול האחרון ,תתאפשר כגיבוי במקרה
ולא תתאפשר העברת הודעות באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי .המעטפות
הסגורות תוכנסנה לתיבה סגורה ונעולה עד לחלוף מועד הקיבול האחרון .במקרה זה ,בתום מועד
הקיבול האחרון תיפתח התיבה וייפתחו המעטפות בנוכחות נציג החברה ,נציג רכז ההצעה ורואה
חשבון ,אשר יפקחו על קיום נאות של הליכי המכרז וכן תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז.

הקצאת אגרות החוב (סדרה א') ורישומן למסחר בבורסה
7.1

הקצאת אגרות החוב (סדרה א') למשתתפים שהגישו הודעות קיבול בהצעת הרכש חליפין תתבצע
באופן שלמעט כאמור בסעיף  7.9.3לדוח ההצעה ,כל הודעות הקיבול שיימסרו בגין אגרות החוב
(סדרה ב') ייענו במלואן.

7.2

החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון על
תוצאות הצעת הרכש חליפין על-פי דוח הצעת המדף.

7.3

העברת התמורה המגיעה למשתתפים ,קרי אגרות החוב (סדרה א') ,תבוצע עד ליום העסקים
השני שלאחר מועד הקיבול האחרון שהינו גם יום מסחר ("יום ההקצאה") ,באופן המפורט
בסעיף  7.4להלן .היה ויום העסקים השני שחל לאחר מועד הקיבול האחרון יחול ביום שאינו יום
מסחר ,יידחה יום ההקצאה למועד הראשון הקרוב ביותר לאחר מכן ,שהינו יום מסחר ,ומועד
זה יהווה את יום ההקצאה.
במועד כאמור החברה תקצה למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים"),
לטובת רכז ההצעה ,את אגרות החוב (סדרה א') בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד על-
פי תנאי דוח ההצעה.

7.4

העברת התמורה ,קרי אגרות החוב (סדרה א') שתוקצינה על-ידי החברה ,למשתתפים ,בכמות
המגיעה להם בהתאם להוראות דוח ההצעה ,תתבצע באמצעות רכז ההצעה ביום ההקצאה ,על-
ידי זיכוי חשבונם של המשתתפים ,בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול שמסרו,
באמצעות מסלקת הבורסה וחברי הבורסה.

7.5

במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב (סדרה א') שתבוצע על-פי תוצאות הצעת הרכש
חליפין כאמור ,ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור ,אזי שברי אגרות החוב כאמור ,להם יהיו
זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים בלתי רשומים באגרות החוב (סדרה א') ,המחזיקים בהן
באמצעות חברי בורסה ,המצטברים לכדי אגרת חוב (סדרה א') אחת ,יימכרו על-ידי חברי
הבורסה באמצעותם מוחזקות אגרות החוב (סדרה ב') המזכות לאותם שברים .תמורת מכירת
השברים המצטברים לאגרות החוב (סדרה א') ביחידות שלמות ,אם יהיו כאלה ,לאחר ניכוי
הוצאות מכירתן וכל היטל או מס שיוטלו ,תחולק בין המשתתפים האמורים בהתאם
לזכויותיהם ,בזיכויים בנקאיים ,לא יאוחר מחמישה-עשר ( )15ימים לאחר מכירתן כאמור.
הודעות בקשר עם היווצרות ומכירת שברים כאמור תשלחנה למשתתפים האמורים על-ידי חברי
הבורסה שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב (סדרה ב').

7.6

עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה ,באמצעות מסלקת הבורסה ,בחשבון
שהחברה תורה עליו לרכז ההצעה ,באגרות חוב (סדרה ב') שהודעות קיבול בגינן נענו והכל כפוף
לתנאים המפורטים בדוח ההצעה.

7.7

החל ממועד הקיבול האחרון ,הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות .כל משתתף ייחשב כמחויב
למכור לחברה את אגרות החוב (סדרה ב') בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את אגרות
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החוב (סדרה א') שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור בהתאם לתנאי דוח
ההצעה.
7.8

אגרות חוב (סדרה ב') שתירכשנה על-ידי החברה לפי דוח ההצעה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר
בבורסה .החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך באופן מיידי את תעודות אגרות החוב
(סדרה ב') שתירכשנה על-ידי החברה כאמור .מובהר בזאת ,כי מחיקת אגרות החוב (סדרה ב')
שתירכשנה מהמסחר בבורסה תעשה רק לאחר השלמת הליך הקצאת אגרות החוב (סדרה א')
בהתאם לדוח ההצעה.

7.9

אירוע הארכת מועד ,מחיקה ממסחר והקצאה חלקית
7.9.1

היה ושיעור אגרות החוב (סדרה א' ) שלגביהן לא הייתה היענות להצעת הרכש חליפין,
יהווה פחות מעשרים וחמישה אחוזים ( )25%מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב
(סדרה א') שבמחזור (בניכוי החזקות החברה ,בעלי השליטה בה ו/או תאגידים
בשליטתם) בתאריך כאמור (קרי ,נמוך מ 64,111,979-ע.נ"( ).אירוע הארכת מועד") ,אזי
תוקנה לניצעים שלא נענו להצעת הרכש חליפין ,או שנענו לה באופן חלקי ,הזכות למכור
לחברה את כל או חלק מאגרות החוב (סדרה א') שברשותם ,וזאת במהלך שלושה ()3
ימי עסקים נוספים הבאים לאחר מועד פרסום תוצאות הצעת הרכש חליפין ("התקופה
הנוספת") ,באותו המחיר והתנאים האחרים כאמור בדוח הצעת המדף .ככל שיתקיים
אירוע הארכת מועד כאמור בסעיף זה לעיל ,היום האחרון של התקופה הנוספת ייחשב
כ"יום הקיבול האחרון המאוחר" ,אגרות חוב (סדרה א') אשר יימסרו בגינן הודעות
קיבול במהלך התקופה הנוספת תכונינה "אגרות החוב (סדרה א') הנוספות" והודעות
הקיבול שתתקבלנה בתקופה הנוספת תכונינה "הודעות הקיבול הנוספות" .מובהר ,כי
משתתף שמסר הודעת קיבול עד למועד הקיבול האחרון לא יהא רשאי לחזור בו
מהודעתו במהלך התקופה הנוספת .כן ,משתתף שמסר הודעת קיבול במהלך התקופה
הנוספת לא יהא רשאי לחזור בו מהודעתו.
ככל שיתקיים אירוע הארכת מועד :החברה תודיע על כך בדוח מיידי לא יאוחר מהשעה
 10:00ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון במסגרתו תודיע החברה על
התקופה הנוספת ויום הקיבול האחרון המאוחר; תפרסם החברה דוח מיידי בדבר
אגרות החוב (סדרה א') הנוספות והודעות הקיבול הנוספות ,וזאת לא יאוחר מיום
העסקים הראשון שלאחר יום הקיבול האחרון המאוחר; וכן ,יידחה יום ההקצאה
(כהגדרתו בסעיף  7.3לדוח ההצעה) בגין כלל אגרות החוב (סדרה א') אשר יוקצו על-פי
דוח ההצעה ,עד לאחר חלוף התקופה הנוספת ויחולו הוראות סעיפים  7.3-7.8לדוח
ההצעה (בהתאמות ככל ונדרשות) ,בגין כלל אגרות החוב (סדרה א') שיוקצו על-פי תנאי
דוח ההצעה.

.8

תיקון דוח ההצעה ביוזמת החברה
8.1

החברה רשאית ,עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ,לתקן את הצעת הרכש חליפין
באופן המיטיב את תנאיה ,ובלבד שתתקן את דוח ההצעה בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון
לרשות ניירות ערך ולבורסה ("הודעת תיקון") .תיקנה החברה את הצעת הרכש חליפין כאמור,
במהלך שלושת ( )3ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון ,יידחה מועד הקיבול האחרון
הקבוע בסעיף  5.2לעיל ,כך שמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם משלושה ( )3ימי
עסקים ולא יאוחר מחמישה ( )5ימי עסקים ממועד התיקון או משישים ( )60ימים מתאריך דוח
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ההצעה ,המאוחר מביניהם .במקרה כזה יידחו מועד הקיבול האחרון ויום ההקצאה בהתאם.
ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל בהודעת התיקון.

.9

8.2

עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון ,רשאית החברה לתקן בדוח ההצעה כל תיקון,
אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת הרכש חליפין .התיקון כאמור
יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף  8.1לעיל.

8.3

על אף האמור בסעיפים  8.1ו 8.2-לעיל ,החברה לא תהיה רשאית לתקן את דוח ההצעה כאמור,
אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף  9להלן תקפה גם בתנאים המתוקנים או
אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

התחייבות רכז ההצעה והחברה
9.1

רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על-פי דוח ההצעה.

9.2

החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות החוב
(סדרה א') על-פי תנאי דוח ההצעה ובהתאם להיענות להצעת הרכש חליפין ,כדי לאפשר את
הקצאת אגרות החוב (סדרה א') לניצעים שנענו להצעת הרכש חליפין ,בהתאם לתנאי הצעת
הרכש חליפין .התחייבות החברה לבצע את המוטל עליה על-פי דוח ההצעה הניחה את דעתו של
רכז ההצעה.

 .10הסכמים ,הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב')
לחברה ,ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או לתאגידים בשליטתם ,אין הסכם ,הסדר או הבנה עם
אחר הנוגעים לאגרות החוב (סדרה א') או לאגרות החוב (סדרה ב') של החברה.
 .11הודעות שקיבלה החברה ממחזיקי אגרות חוב (סדרה ב') על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת
הרכש חליפין
עד מועד פרסום דוח ההצעה לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') על כוונתם
להיענות או שלא להיענות להצעת הרכש חליפין.
 .12מיסוי
התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב (סדרה ב') ובאגרות החוב (סדרה א')
ובהחלפתן על-פי תנאי הצעת הרכש חליפין ,הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי
על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ ,כי המחזיקים באגרות החוב
(סדרה ב') של החברה יבחנו את היבטי המיסוי הקשורים בהצעת הרכש חליפין ,בהיענות לה או
בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה ,בין היתר באמצעות קבלת ייעוץ מקצועי ספציפי בנושאים
האמורים ,טרם היענות להצעת הרכש חליפין ,בהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל אחד מהם.
האמור להלן אינו מהווה חוות דעת ו/או המלצה למי מהניצעים על-פי הצעת הרכש חליפין ו/או דיון
ממצה בהיבטי המיסוי הקשורים בהצעה האמורה או בפעולות שעשויות לבוא בעקבותיה.
ביום  19באפריל  2020התקבל אישור רשות המסים להסדר מס (מסלול ירוק) בקשר עם הצעת הרכש
חליפין נשוא דוח הצעה זה .להלן תמצית עקרונות הסדר המס שביקשה החברה ("הסדר המס") כאמור:
 12.1החלפת אגרות החוב (סדרה ב') בתמורה לאגרות החוב (סדרה א') במסגרת הצעת הרכש חליפין,
הינה אירוע מס במישור הניצעים שנענו להצעת הרכש חליפין ויחולו הוראות פקודת מס הכנסה
[נוסח חדש] ,התשכ"א"( 1961-הפקודה") ,לפי העניין.
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 12.2יראו בהחלפה כאמור ,כמכירה של אגרות חוב (סדרה ב') בידי הניצעים שנענו להצעת הרכש
חליפין .התמורה בגין אגרות החוב (סדרה ב') המוחלפות תחושב לפי שווי אגרות החוב (סדרה א')
שיתקבלו בעבורן ("התמורה").
 12.3בגין רווח ההון המחושב ,במכירתן של אגרות החוב (סדרה ב') המוחלפות ,ינוכה מס במקור
מהתמורה ,במועד ההחלפה כאמור ,בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או
מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית) ,התשס"ג.2002-
 12.4לצורך קביעת התמורה ,שווי אגרות החוב (סדרה א') המוצעות יחושב בהתאם למכפלת כמות
אגרות החוב (סדרה א') להן זכאי מחזיק אגרות החוב (סדרה ב') המוחלפות בממוצע שערי
הסגירה של אגרות החוב (סדרה א' ) בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה
בפועל8.
 12.5מועד המכירה יהיה מועד ההחלפה בפועל.
 12.6בעת מכירת אגרות חוב (סדרה א') שהתקבלו אגב הצעת הרכש חליפין יראו את השווי כפי שנקבע
בסעיף  12.4לעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב (סדרה א') אלו .כמו כן ,יום הרכישה יהיה כאמור
בסעיף  12.5לעיל.
 12.7יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג(ד) לפקודה יחויב על חלק התמורה ,נשוא ההסדר
המוצע ,בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין אגרות החוב (סדרה א') הנרכשות למועד
ההחלפה בפועל ,בהתאם להוראות הסעיף .יחיד כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם להוראות
הסעיף האמור בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי מס.
 12.8שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף  12.4לעיל ,ישמש לצורך חישוב הניכיון בגין אגרות החוב
(סדרה א') והחברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת מיסוי בהסכם (מסלול ירוק)
בנושא חישוב שיעור ניכיון משוקלל אשר קיבלה החברה ביום  12בנובמבר  ,2017כדלקמן:
 12.8.1אגרות החוב (סדרה א') הונפקו לראשונה ללא ניכיון וביום  16בנובמבר  2017בוצעה
הרחבה של אגרות החוב (סדרה א') בניכיון .שיעור הניכיון המשוקלל של הסדרה ,טרם
הרחבתה על-פי דוח זה ,הינו  .0.027%אגרות החוב (סדרה א') שיוקצו על-פי דוח הצעת
המדף יונפקו בניכיון ,שיעור הניכיון לצורכי מס של אגרות החוב (סדרה א') ייקבע לפי
נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות החוב (סדרה א') הקיימות,
שיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות החוב (סדרה א') שיוקצו על-פי דוח הצעת המדף
ושיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות חוב (סדרה א') נוספות בעתיד ("שיעור הניכיון
המשוקלל").
 12.8.2סכום הניכיון שייווצר בגין אגרות חוב (סדרה א') נוספות שיוקצו על-פי דוח ההצעה ו/או
בעתיד ("סכום הניכיון הנוסף") ,ככל שיהיו ,ייקבע במועד ההקצאה בפועל של אגרות
החוב (סדרה א') נוספות כאמור ("מועד ההקצאה") .סכום הניכיון הנוסף יהא הפרש שבין
סך הערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שיוקצו כאמור כשהוא מותאם לפי תנאי
אגרות החוב (סדרה א') עד למועד ההקצאה ,לבין תמורת ההנפקה של אגרות החוב
הנוספות שיוקצו כאמור ולאחר שהופחתה ריבית צבורה אם קיימת ,והכל אם ההפרש
הוא חיובי בלבד .שיעור הניכיון שנוצר בגין אגרות החוב (סדרה א') הנוספות שיוקצו
כאמור ("שיעור הניכיון הנוסף") הינו סכום הניכיון הנוסף כשהוא מחולק בסך הערך
הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') הנוספות שיוקצו כאמור מתואם לפי תנאי אגרות החוב
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בהתאם להסדר המס" ,מועד ההחלפה בפועל" – בתום השלמת הליך הצעת הרכש חליפין ,יוקצו לניצעים אשר ייענו להצעת
הרכש חליפין ,ניירות הערך המוצעים ובמקביל באותו מועד יועברו ניירות הערך המוחלפים לחברה.

12
-

(סדרה א') עד למועד ההקצאה .אם אגרות החוב (סדרה א') הנוספות שיוקצו כאמור
יונפקו בפרמיה או בערכן הנקוב המתואם ,שיעור הניכיון הנוסף יהא .0%
 12.8.3הסדר המס כאמור מיועד לקביעת שיעור הניכיון המשוכלל של אגרות חוב (סדרה א')
הניתנות לפדיון והינו ל צורכי ניכוי מס במקור בלבד מדמי הניכיון ,במועד פדיון אגרות
החוב (סדרה א') ,ואינו ממצה את חבות המס הסופית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה א').
 12.9הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו את אגרות
החוב (סדרה ב') בהצעת הרכש חליפין ואינו ממצה את חבות המס הסופית של הניצעים.
 12.10אין בהסדר המס לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב ,לכל דבר ועניין,
סיווג כאמור יכול וייבחן על-ידי פקידי השומה הרלוונטיים.
 12.11יחד עם פרסום תוצאות ההנפקה על-פי דוח הצעה זה ,החברה תפרסם את התקבול בגין אגרות
החוב (סדרה ב') לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב (סדרה א') בשלושת ימי המסחר
האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל ואת סכום ושיעור הריבית ו/או ניכיון הצבורים בגין
אגרות החוב (סדרה ב') המוחלפות על-פי דוח הצעת המדף וכן את שיעור הניכיון המשוקלל
לאגרות החוב (סדרה א') (ככל שרלוונטי).
היבטי מס נוספים
 12.12לפירוט השלכות המיסוי ופרטים בדבר ניכוי המס במועדי תשלום הריבית ,המכירה והפדיון של
אגרות החוב (סדרה א') המוצעות על פי דוח הצעת מדף זה ,ראה סעיף  3.4לנספח ה' לדוח הצעת
המדף.
התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה
תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל
המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה ,לפנות לייעוץ מקצועי על-מנת
להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל ניירות
הערך המוצעים.
 .13נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת הרכש חליפין
במסגרת החלטתו לאשר את הצעת הרכש חליפין כלל הדירקטוריון את הנימוקים שלהלן:
הצעת הרכש חליפין ,על-פי דוח הצעת המדף ,מהווה החלפת אגרות חוב הנושאות ריבית גבוהה באופן
יחסי באגרות חוב הנושאות ריבית נמוכה יותר לאור העובדה כי אגרות החוב (סדרה א') הינן אגרות חוב
המובטחות באמצעות משכנתאות על נכסים של החברה.
למען הסר ספק ,הצעת הרכש חליפין אינה נובעת מהסדר חוב על רקע קשיים פיננסיים ,כהגדרת מונח
זה בתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-
ראה גם סעיף  21.2להלן.
 .14סמכות רשות ניירות ערך
 14.1על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב ,לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה
לכך ,הסבר ,פירוט ,ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר
שהרשות סבורה שיש לכלול בדוח זה על-פי תקנות הצעת רכש .כמו-כן ,אם ראתה רשות ניירות
ערך ,לרבות עובד שהסמיכה לכך ,כי אין בדוח הצעת המדף את כל הפרטים שלדעתה חשובים
לניצע סביר או כי לא מתקיימות בדוח ההצעה הוראות תקנות הצעת רכש ,רשאית רשות ניירות
ערך להורות ,בתקופת הקיבול ,על דחיית מועד הקיבול האחרון ,וכן רשאית להורות לחברה,
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לאחר שניתנה לחברה הזדמנות מתאימה להביא טענותיה לפניה ,לפרסם בתוך יום עסקים אחד
או תוך מועד אחר שקצבה  -תיקון לדוח הצעת המדף או דוח הצעה מתוקן בצורה ובדרך שתורה.
 14.2רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון ,אם ראתה לנכון לעשות כן
לשם הגנת עניינם של הניצעים .הורתה כן ,יחולו הוראות סעיף  14.1לעיל.
 14.3אם תורה רשות ניירות ערך כאמור ,הצעת רכש חליפין זו לא תושלם לפני מילוי הוראתה.
 14.4הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון ,יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה
על דוח ההצעה הכולל את הדחייה האמורה ,אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לחברה.
קיבלה החברה הודעה כאמור ,תודיע על כך מיד ,כאמור בתקנה (25א) לתקנות הצעת רכש.
 .15דירוג
"( Standard & Poor's Maalotמעלות") הודיעה על קביעת דירוג  A-להרחבת אגרות חוב (סדרה א')
של החברה כנגד החלפת אגרות חוב (סדרה ב') ,וזאת בגין עד  33,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב
(סדרה א') שיונפקו על-פי הצעת הרכש חליפין.
דוח הדירוג האמור והסכמת מעלות להכללתו בדוח הצעת המדף ,מצורפים בנספח ג' לדוח הצעת המדף.
 .16הימנעות מעשיית הסדרים
 16.1החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף ,להימנע מלעשות הסדרים
שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים
על-פי דוח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי
ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף למכור את ניירות הערך שרכשו מעבר למפורט
בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.
 16.2החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף ,להודיע לרשות ניירות ערך
על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' כלשהו ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח
הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם בציבור ,הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף  16.1לעיל.
 16.3החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף ,להימנע מלהתקשר עם צד
ג' כלשהו ,בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף ,הפצתם ופיזורם
בציבור ,שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  16.1לעיל.
 .17היתרים ואישורים
החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה א') המוצעות בדרך של הצעת
הרכש חליפין על-פי דוח הצעת המדף ,והבורסה נתנה את אישורה לכך.
אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף ,למהימנותם
ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח
הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
 .18תשלום אגרה
בהתאם להוראות תקנה 4א' לתקנות ניירות ערך (אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף) ,התשנ"ה-
 , 1995תשלם החברה לרשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב (סדרה א') המוצעות
במסגרת דוח הצעת המדף.
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 .19תמורה והוצאות נלוות
 19.1לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף.
 19.2הצעת אגרות החוב (סדרה א') על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.
 19.3להערכת החברה ,ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת הרכש חליפין
מכוחו מסתכמות בסך של כ 250 -אלפי דולר 9.סכום זה כולל ,בין היתר ,עמלת ריכוז הצעה לרכז
ההצעה בסך של  25אלף ש"ח; אגרה כאמור בסעיף  18לעיל; דמי רישום של אגרות החוב (סדרה
א') שתונפקנה על-פי דוח הצעה זה למסחר בבורסה; והוצאות נלוות נוספות.
 19.4אינפין קפיטל בע"מ תשמש כמפיץ על-פי דוח ההצעה ועמלותיה תסוכמנה עם החברה.
 .20פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף
נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף הינם עוה"ד עמיר צפריר ,הוד מימון ושוקי גוטליב
ממשרד גולדפרב זליגמן ושות' ,מרחוב יגאל אלון  ,98תל אביב ,טלפון ;03-6089999 :פקס.03-6089885 :
 .21עדכונים לתשקיף המדף
לפרטים בדבר שינויים וחידושים מהותיים אשר אירוע בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף ,שחלו
החל ממועד פרסום תשקיף המדף ועד מועד פרסום דוח ההצעה ,ראה דיווחיה השוטפים של החברה
המפורסמים באתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת http://www.magna.isa.gov.il :ובאתר
האינטרנט של הבורסה בכתובת .http://maya.tase.gov.il :דיווחים שוטפים כאמור נכללים בדוח
הצעה זה על דרך ההפניה ,בהתאם להוראות סעיף (4א) לתקנות ניירות ערך (הצעת מדף של ניירות ערך),
התשס"ו.2005-
 .22מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים
לדוח הצעת מדף זה מצורף כנספח ד' מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה ,בהם
נכללת הסכמתם ,כי חוות הדעת ודוחות הסקירה שלהם לדוחותיה הכספיים של החברה ,יכללו ,על דרך
ההפניה ,בדוח הצעת מדף זה ,הכל בנוסח מכתב ההסכמה המצורף וכפוף לו.

9

הערכת החברה בדבר ההוצאות הנלוות הינה בהנחת החלפת מלוא כמות אגרות חוב (סדרה ב') המוצעת להחלפה על-פי דוח
ההצעה.

15
-

.23

החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:

מגדל אמפא
רחוב יגאל אלון 98
תל אביב 6789141
טלפון (03) 608-9999
פקס (03) 608-9909

info@goldfarb.com
www.goldfarb.com

 28במאי 2020
לכבוד
Encore Properties, Ltd
גברות ואדונים נכבדים,
הנדון"( Encore Properties, Ltd :החברה")  -דוח הצעת מדף מיום  28במאי "( 2020דוח הצעת
המדף")
לבקשתכם ,בהתייחס לדוח הצעת המדף שבנדון ,אשר יפורסם מכוח תשקיף המדף של החברה הנושא
תאריך  30במאי  2017ו בהתבסס על חוות דעתם של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה
הבריטיים ,הננו לחוות דעתנו כדלקמן:
[ ]1לדעתנו ,הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף ("ניירות הערך
המוצעים") תוארו נכונה בדוח הצעת המדף.
[ ]2לדעתנו ,לחברה הסמכות להנפיק את ניירות הערך המוצעים בצורה המתוארת בדוח הצעת
המדף ובכפוף לה.
[ ]3לדעתנו ,הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים בדוח הצעת המדף.

אנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.

בכבוד רב,
עמיר צפריר ,עו"ד

הוד מימון ,עו"ד

גולדפרב זליגמן ושות' ,עורכי דין

שוקי גוטליב ,עו"ד

16
-

להלן מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים .חוות דעת זו אינה בגדר
חוות דעת עורך דין לעניין סעיף (17ב)( )3לחוק ניירות ערך ,התשכ"ח:1968-

Our ref: CMO/725478-000001/26432234v1

To the Addressees named in the First Schedule

26 May 2020
Dear Sirs

Encore Properties, Ltd.
Public Offering in Israel
We have acted as counsel as to British Virgin Islands law to Encore Properties, Ltd. (the "Company")
and have been requested to render a legal opinion as to certain legal matters relating to the Company's
registration, ownership, control and business.
We have been advised that our opinion has been requested in connection with (i) the Company's
contemplated public offering to exchange of Debentures (Series B) for Debentures (Series A) to be offered to
persons in Israel (the "Securities"), (ii) the listing and trading of the Securities on the Tel Aviv Stock Exchange
Ltd. ("TASE") and (iii) the filing by the Company of a Shelf Offering Report (the "Report") to be published in
Israel according to Israeli Law.

1

Documents Reviewed

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following documents:
1.1

The public records of the Company on file and available for public inspection at the Registry of
Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the "Registry of Corporate Affairs") on 25 May
2020, including the Company's Certificate of Incorporation and its amended and restated
Memorandum and Articles of Association as filed with the Registry of Corporate Affairs on 25 May
2017 (the "Amended and Restated Memorandum and Articles").

1.2

A written confirmation from Registrar of the Supreme Court in respect of the records of
proceedings available from a search of the electronic records maintained on the Judicial
Enforcement Management System from 1 January 2000 at the British Virgin Islands High Court
Registry (the "High Court Registry") received on 25 May 2020 (the "Confirmation").

1.3

The resolutions of the board of directors of the Company dated 26 May 2020 (the "Resolutions").

1

1.4

A registered agent's certificate dated 25 May 2020, issued by Maples Corporate Services (BVI)
Limited, the Company's registered agent, (a copy of which is attached as Annexure A) (the
"Registered Agent's Certificate").

1.5

A certificate of good standing with respect to the Company issued by the Registrar of Corporate
Affairs (the "Registrar") dated 25 May 2020 (the "Certificate of Good Standing").

2

Assumptions

In giving the following opinions we have relied (without further verification) upon the completeness and
accuracy of the Registered Agent's Certificate and the Certificate of Good Standing. We have also relied
upon the following assumptions, which we have not independently verified:
2.1

Copies of documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are true and
complete copies of, or in the final forms of, the originals, and translations of documents provided
to us are complete and accurate.

2.2

The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied by the
documents we have examined.

2.3

All signatures, initials and seals are genuine.

2.4

That all public records of the Company which we have examined are accurate and that the
information disclosed by the searches which we conducted against the Company at the Registry
of Corporate Affairs is true and complete and that such information has not since then been
altered and that such searches did not fail to disclose any information which had been delivered
for registration but did not appear on the public records at the date of our searches.

2.5

That the Confirmation is true and complete and that the Confirmation did not fail to disclose any
information which had been delivered for registration at the High Court Registry.

2.6

The choice of Israeli law as the governing law of the Securities has been made in good faith and
would be regarded as a valid and binding selection which will be upheld by the courts of Israel
and any other relevant jurisdiction (other than the British Virgin Islands) as a matter of the Israeli
law and all other relevant laws (other than the laws of the British Virgin Islands).

2.7

An application to a court of Israel of the type referred to in paragraph 3.16 below would constitute
submission by the Company to the jurisdiction of a court of Israel as a matter of Israeli law.

2.8

There is nothing under any law (other than the laws of the British Virgin Islands) which would or
might affect the opinions set out below. Specifically, we have made no independent investigation
of the laws of Israel.

3

Opinions

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below, and having
regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion that:
3.1

The Company is a company limited by shares incorporated with limited liability under the BVI
Business Companies Act, 2004 (as amended) (the "Act"), is in good standing at the Registry of
Corporate Affairs, is validly existing under the laws of the British Virgin Islands and possesses the
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capacity to sue and be sued in its own name. The Company was incorporated under the laws of
the British Virgin Islands on 17 March 2017.
3.2

Based solely on the Registered Agent's Certificate, the current directors of the Company are
Patrick J. Barber, Yatin Gandhi, Bharat Sangani, Michel Dahan, Smita Sangani, Smita Shah and
IIan Toker and the current officers of the Company are Patrick J. Barber (CEO), Yatin Gandhi
(CFO) and Bharat Sangani (Chairman).

3.3

Patrick J. Barber, Yatin Gandhi, Bharat Sangani, Michel Dahan, Smita Sangani, Smita Shah and
IIan Toker have been duly appointed as directors of the Company.

3.4

Under the Act and the Amended and Restated Memorandum and Articles, the directors have all
the powers necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs of
the Company.

3.5

Pursuant to the Resolutions, the Company has duly authorised publishing to the public the Report
to be filed with the Israeli Securities Authority and TASE under applicable Israeli securities laws
and has all requisite power and authority under the Amended and Restated Memorandum and
Articles of Association to issue the Securities offered within the framework of the Report, in the
manner and subject to the terms described in the Report.

3.6

The Amended and Restated Memorandum and Articles do not violate, conflict with or result in a
breach of any law, public rule or regulation applicable to the Company in the British Virgin Islands
currently in force.

3.7

Under the Act, an amendment to the memorandum or articles has effect from the date that the
notice of amendment, or restated memorandum or articles incorporating the amendment, is
registered by the Registrar. The Amended and Restated Memorandum and Articles were
registered by the Registrar on 25 May 2017.

3.8

The Company has full power and authority to carry out any object not prohibited by the Act or any
other law of the British Virgin Islands including the power and authority to issue the securities
described in the Report.

3.9

The Securities are not subject to any restrictions on transfer under British Virgin Islands law or
the Amended and Restated Memorandum and Articles, and following the completion of the public
offering of the Securities in Israel (under applicable Israeli securities laws) and the listing of the
Securities on the TASE, the Securities may be resold freely on TASE and cleared by the TASE
Clearing House without the imposition of any holding period or other restriction under British
Virgin Islands law or the Amended and Restated Memorandum and Articles.

3.10

No authorisations, consents, approvals, licences, validations or exemptions are required by law
from any governmental authorities or agencies or other official bodies in the British Virgin Islands
(and there are no restrictions or prevention under the Company's Amended and Restated
Memorandum and Articles) in connection with:
(a)

the publication of the Report;

(b)

the consummation of a public offering of the Securities in Israel via the TASE in
accordance with a shelf offering report by virtue of the Report;
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(c)

the listing and trading of the Securities on the TASE.

3.11

With the exception of filing fees charged by the Registry of Corporate Affairs in respect of any
optional filings made at the Registry of Corporate Affairs no taxes, fees or charges (including
stamp duty) are payable (either by direct assessment or withholding) to the government or other
taxing authority in the British Virgin Islands under the laws of the British Virgin Islands in respect
of the offering of the Securities.

3.12

Companies incorporated or registered under the Act are currently exempt from income and
corporate tax including with respect to all dividends, interest, royalties, compensation and other
amounts payable by the Company to persons who are resident or not resident in the British Virgin
Islands. In addition, the British Virgin Islands currently does not levy capital gains tax on
companies incorporated or registered under the Act, or on persons who are resident or not
resident in the British Virgin Islands in relation to any share, debt obligations or other securities of
the Company. No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other charges are
payable by persons who are resident or not resident in the British Virgin Islands with respect to
any share, debt obligations or other securities of the Company.

3.13

Pursuant to the Amended and Restated Memorandum and Articles, the Company is authorised to
issue a maximum of 100 shares of one class with no par value.

3.14

Based solely on our inspection of the Registered Agent's Certificate the sole shareholder of the
Company as at the date hereof was Encore Properties Holdings, LLC, holding 100 voting shares
of no par value which have been validly issued.

3.15

There is no express provision of British Virgin Islands legislation preventing or prohibiting the
Company, its controlling shareholders and its officers (acting in that capacity) from giving
undertakings in the Report not to challenge or object to, on grounds of jurisdiction, the jurisdiction
of a court in Israel in connection with a derivative claim under Israeli law filed against the
Company in Israel regarding the Company's compliance with the terms of the Deed of Trust (as
described in the Report) and the terms of the Bond (as described in the Report).

3.16

There is no express provision of British Virgin Islands legislation preventing or prohibiting the
Company from applying to a court in Israel with respect to the approving of a settlement or
arrangement under applicable Israeli law in order to amend the terms of the Securities. The
submission by the Company to the jurisdiction of a court in Israel with respect to the approving of
a settlement or arrangement under applicable Israeli law in order to amend the terms of the
Securities is legal, valid and binding on the Company assuming that the same is true under Israeli
law and under the laws, rules and procedures applying in the courts of the Israel.

4

Qualifications

The opinions expressed above are subject to the following qualifications:
4.1

To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin Islands, annual
filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs.

4.2

The question of whether proceedings of the type referred to in paragraph 3.15 and 3.16 could be
opposed on jurisdictional grounds is principally a question of Israeli law which we express no view
on.
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4.3

We express no opinion as to the meaning, validity or effect of any references to foreign (i.e. nonBritish Virgin Islands) statutes, rules, regulations, codes, judicial authority or any other
promulgations and any references to them in the Amended and Restated Memorandum and
Articles.

4.4

Under the Act, a company, a member or director of a company or any interested person may
apply to the High Court for an order that an amendment to the memorandum or articles should
have effect from a date no earlier than the date of the resolution to amend the memorandum or
articles and the High Court may make such an order where it is satisfied it would be just to do so.

4.5

This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing and
known to us on the date of this opinion letter. These opinions only relate to the laws of the British
Virgin Islands which are in force on the date of this opinion letter.

We consent to the inclusion of this opinion and its translation to Hebrew in the Report of the Company
(and in any draft Reportes submitted until publication of the final shelf Report) and the filing thereof with
the Israeli Securities Authority.
This opinion is in English and we have not approved, and we shall have no liability in respect of, any
translation of this opinion.
This opinion letter is addressed to and for the benefit solely of the addressees and may not be relied
upon by any other person for any purpose, nor may it be transmitted or disclosed (in whole or part) to any
other person without our prior written consent.
We hereby authorise the authorised electronic signatory of the Company to electronically file this opinion
to the Israeli Securities Authority.
Yours faithfully

Maples and Calder
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First Schedule
List of Addressees
Encore Properties, Ltd.
PO Box 173
Road Town
Tortola
British Virgin Islands
The Tel Aviv Stock Exchange Ltd
2 Ahuzat Bayit St., Tel Aviv
Israel
Goldfarb Seligman & Co., Law Offices
Electra Tower
98 Yigal Alon Street
Tel Aviv 6789141
Israel
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Annexure A
Registered Agent's Certificate
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REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE
In this certificate:
"Act"

means the BVI Business Companies Act (as amended).

"BVI"

means the British Virgin Islands.

"Company"

means Encore Properties, Ltd.

"FSC"

means the BVI Financial Services Commission.

"Register"

means the Register of Companies maintained by the Registrar.

"Register of Charges"

means the Company's register of charges maintained at the Registered
Office pursuant to section 162 of the Act.

"Registered Agent"

means the Company's registered agent, being Maples Corporate
Services (BVI) Limited.

"Registered Office"

means the Company's registered office as detailed below.

"Registrar"

means the Registrar of Corporate Affairs in the BVI.

We, Maples Corporate Services (BVI) Limited of Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola,
British Virgin Islands, being the Company's duly appointed Registered Agent hereby certify that as far as
can be determined from the documents relating to the Company and retained for the Company at the
Registered Office:
1

the Company was incorporated in the BVI on 17 March 2017 with company number 1939883;

2

the Registered Office is at Kingston Chambers, PO Box 173, Road Town, Tortola, British Virgin
Islands;

3

the Company's name appears on the Register and the Company has paid all fees due and
payable to the FSC;

4

the Company is duly incorporated, validly existing and in good standing under the laws of the
British Virgin Islands;

5

the Company has not commenced liquidation under the Act or the Insolvency Act, 2003 (as
amended) and no receiver has been appointed over the Company or any of its assets;

6

no legal, arbitration or other administrative proceedings have been threatened or commenced
against the Company;

7

8

based solely on the register of directors of the Company as maintained at the Registered Office,
the Directors of the Company are as follows:
Name

Appointment Date

Smita Sangani

18 September 2017

Smita Shah

01 March 2019

IIan Toker

18 September 2017

Michel Dahan

18 September 2017

Bharat Sangani

25 May 2017

Patrick J. Barber

17 March 2017

Yatin Gandhi

25 May 2017

based solely on the register of members of the Company as maintained at the Registered Office,
the Shareholder of the Company is as follows:
Name

Number of Shares Held

Encore Properties Holdings, LLC

100

9

the Company is not authorised to issue bearer shares;

10

no entries have been made on the Register of Charges.

All certifications are correct as at the 25th May 2020.

_______________________________
For and on behalf of
Maples Corporate Services (BVI) Limited
Registered Agent
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מגדל אמפא
רחוב יגאל אלון
תל אביב 6789141
טלפון (03) 608-9999
פקס (03) 608-9909
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 28במאי 2020
לכבוד
Encore Properties, Ltd
ג.א.נ,.
הנדון :תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של משרד עורכי הדין  Maple & Calderמיום  28במאי 2020
לבקשתכם ,הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ"ב מאנגלית
לעברית של חוות הדעת שבנדון ,המצ"ב הינו נכון.
למען הסר ספק יובהר כי במקרה של סתירה בין נוסח טיוטת חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה
העברית של חוות הדעת האמורה ,יגבר הנוסח בשפה האנגלית.
אני מסכים כי מכתבי זה ייכלל בדוח הצעת המדף של  ,Encore Properties, Ltdהעתיד להתפרסם בחודש מאי
.2020
בכבוד רב,
הוד מימון ,עו"ד
גולדפרב זליגמן ושות' ,עורכי דין

לנמענים הנקובים
בתוספת הראשונה
 26במאי 2020
אדונים נכבדים,
הנדון :הצעה לציבור בישראל
אנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של ( Encore Properties, Ltd״החברה״) בכל הקשור לדיני איי הבתולה
הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים הקשורים לרישומה של החברה,
הבעלות עליה ,השליטה בה ועסקיה.
נאמר לנו כי חוות דעת זו נתבקשה בקשר עם .1 :הצעה להחלפה של אגרות חוב (סדרה ב') באגרות חוב (סדרה א׳)
שיוצעו לציבור בישראל (״ניירות הערך״);  .2רישומם למסחר של ניירות הערך בבורסה לניירות ערך בתל-אביב
בע״מ (״הבורסה״); ו .3-פרסום בישראל של דוח הצעת מדף ("הדוח") בהתאם לדין הישראלי.
 .1מסמכים שנבחנו
בחנו את המסמכים המקוריים ,ההעתקים ,הטיוטות או העתקים המתאימים של המסמכים המפורטים להלן:
 1.1הרישומים הפומביים של החברה בתיק החברה הפתוח לעיון הציבור ,במרשם החברות באיי הבתולה
הבריטיים ("רשם לענייני חברות") ביום  25במאי  ,2020לרבות תעודת ההתאגדות של החברה ותקנון החברה
כפי שתוקן והוגש לרשם התאגידים ביום  25במאי "( 2017התקנון הנוכחי").
 1.2אישור בכתב מאת רשם בית המשפט העליון בכל הנוגע לרישומי ההליכים בתיק הפתוחים לעיון בחיפוש
אלקטרוני המוחזק במערכת ניהול האכיפה השיפוטית החל מיום  1בינואר  2000במרשם בית המשפט העליון
באיי הבתולה הבריטיים ("מרשם בית המשפט העליון") אשר נתקבל ביום  25במאי .2020
 1.3החלטות של דירקטוריון החברה מיום  26במאי "( 2020ההחלטות").
 1.4אישור סוכן רשום מיום  25במאי  2020שהונפק על ידי  ,Maples Corporate Services (BVI) Limitedהסוכן
הרשום של החברה (העתק התעודה האמורה מצ"ב כנספח א' למסמך זה) ("אישור הסוכן הרשום").
 1.5אישור " "good standingלחברה שהונפק על-ידי רשם החברות ביום  25במאי "( 2020אישור הgood -
.)"standing
 .2הנחות
בהעניקנו את חוות הדעת להלן הסתמכנו (ללא אימות נוסף) על שלמות ודיוק תעודת הסוכן הרשום ואישור ה-
 .good standingכמו כן הסתמכנו על ההנחות המפורטות להלן ,אשר לא אומתו על ידינו עצמאית:
 2.1העתקי מסמכים ,העותקים המאושרים או טיוטות של מסמכים שניתנו לנו הינם העתקים נכונים ושלמים,
או בנוסחם הסופי של מסמכי המקור ,ואף תרגומי המסמכים שנשלחו אלינו הינם שלמים ומדויקים.
 2.2הדיוק והשלמות של כל המצגים העובדתיים שקיבלו ביטוי במסמכים אותם בדקנו ,או משתמעים מהם.
 2.3כל החתימות ,ראשי התיבות והחותמות הינן אמיתיים.
 2.4כי כל המרשמים הציבוריים של החברה אשר נבחנו על ידינו הינם מדויקים ,וכי המידע שהתגלה לנו במסגרת
החיפושים שערכנו בנוגע לחברה ברשם החברות הינו נכון ושלם ,והמידע הנ"ל לא השתנה מאז ,וכי החיפושים
כאמור הצליחו להביא לחשיפת כל מידע שנמסר לרישום אך לא הופיע ברשומות הציבוריות במועד החיפושים
שלנו..
 2.5כי האישור הינו נכון ומלא ,וכי במתן האישור נכללו בו כל הנתונים אשר נמסרו למטרת הרישום במרשם
ביהמ"ש העליון.
 2.6הבחירה בדין הישראלי כדין החל על אגרות החוב נעשתה בתום לב ותהווה בחירה ברת תוקף ומחייבת אשר
תיאכף על ידי בתי המשפט בישראל ובסמכויות שיפוט רלוונטיות אחרות (מלבד איי הבתולה הבריטיים).
 2.7הגשת בקשה אל בית המשפט ,כאמור בסעיף  3.15להלן ,יהא בה בכדי להכפיף את החברה לסמכות השיפוט
של בתי המשפט בישראל ,כסוגיה בדין הישראלי.
2.8
 2.9אין שום הוראה בשום דין (להוציא את דיני איי הבתולה הבריטיים) אשר עלולה להשפיע על חוות הדעת
האמורה להלן .במיוחד ,לא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין הישראלי.
 .3חוות דעת
בהתבסס על ההנחות שלעיל ועל הסייגים המפורטים להלן ,ובכפוף להם ,ובהתייחס לאותם היבטים משפטיים
אשר נראים לנו רלבנטיים ,הרינו בדעה כי:
 3.1החברה הינה חברה מוגבלת במניות שהתאגדה עם אחריות מוגבלת תחת חוק החברות העסקיות באיי
הבתולה( 2004 ,כפי שתוקן) ("החוק") ,עומדת בכל התחייבויותיה (" )"in good standingאצל רשם החברות,
קיימת כדין לפי חוק איי הבתולה הבריטיים ,וביכולתה לתבוע ולהיתבע בשמה .החברה התאגדה בהתאם
לדיני איי הבתולה הבריטיים ביום  17במרס .2017
 3.2בהתבסס רק על אישור הסוכן הרשום ,הדירקטורים הנוכחיים של החברה הינם :בהרט סנגאני ,פטריק ג'
ברבר ,יטין גנדי ,סמיתה סנגאני ,סמיתה שהה ,מישל דהן ואילן טוקר ,ונושאי המשרה הנוכחיים של החברה
הינם :פטריק ג' ברבר (מנכ"ל) ,יטין גנדי (סמנכ"ל כספים) ובהרט סנגאני (יו"ר דירקטוריון).
 3.3בהרט סנגאני ,פטריק ג' ברבר ,יטין גנדי ,סמיתה סנגאני ,סמיתה שהה ,מישל דהן ואילן טוקר מונו כדין
כדירקטורים בחברה.
 3.4בהתאם לחוק וכן בהתאם לתזכיר והתקנון המתוקנים ,לדירקטורים של החברה יש את כל הסמכויות
הנדרשות לניהול ,להכוונה ולפיקוח של עסקי וענייני החברה.

 3.5בהתאם להחלטות ,החברה אישרה כדין פרסום לציבור של הדוח אשר יוגש לרשות ניירות ערך בישראל
ולבורסה בהתאם לדיני ניירות ערך החלים בישראל והיא בעלת כל הכוח והסמכות בהתאם לתקנון והתזכיר
המתוקנים להנפיק את ניירות הערך במסגרת הדוח ,באופן ובכפוף לתנאים המתוארים בתשקיף.
 3.6התזכיר והתקנון אינו מפר ,סותר או עלול להוביל להפרה של כל חוק ,תקנת הציבור או תקנות החלים על
החברה באיי הבתולה הבריטיים ואשר הינם בתוקף במועד זה.
 3.7על פי החוק ,תיקון לתזכיר או לתקנון יכנס לתוקפו מיום פרסום ההודעה על התיקון או תזכיר או תקנון
הכוללים את התיקון ,על ידי רשם החברות .התזכיר והתקנון והמתוקן נרשמו על ידי רשם החברות ביום 24
במאי .2017
 3.8לחברה הסמכות לבצע כל פעולה שאינה אסורה על פי החוק או כל דין אחר של איי הבתולה הבריטיים ,לרבות
הכוח והסמכות להנפיק את ניירות הערך המתוארים בדוח.
 3.9ניירות הערך אינם כפופים למגבלות עבירות בהתאם לדיני איי הבתולה או על פי התזכיר התקנון המתוקנים,
ולאחר השלמת ההצעה לציבור בישראל של ניירות הערך (בהתאם להוראות דיני ניירות ערך החלים בישראל)
ורישומם של ניירות הערך למסחר בבורסה ,ניירות הערך יוכלו להימכר מחדש בצורה חופשית בבורסה
ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה אחרת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים או התזכיר
והתקנון המתוקנים.
 3.10אין כל דרישה בחוק לקבלת הרשאות ,הסכמות ,אישורים ,רישיונות ,אימותים או פטורים מרשויות או
משרדי ממשלה או מגופים רשמיים אחרים באיי הבתולה הבריטיים (ולא קיימות בתזכיר ובתקנון החברה
מגבלות או מניעה) ,בקשר עם:
( )1פרסום הדוח;
( )2השלמת הצעה לציבור של ניירות הערך בישראל באמצעות הבורסה על-פי הדוח;
( )3רישום ניירות הערך למסחר בבורסה.
 3.11למעט תשלום של אגרות לרשם החברות בנוגע להגשות פוטנציאליות אצל רשם החברות ,לא יידרש כל
תשלום מיסים ,עמלות או חיובים (לרבות מס בולים) (במישרין או באמצעות ניכוי במקור) לממשלה או לרשות
מס אחרת באיי הבתולה הבריטיים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ביחס להצעה של ניירות הערך.
 3.12חברות שהתאגדו או נרשמו על פי החוק ,פטורות למועד זה מתחולת דיני מס הכנסה ומס חברות ,לרבות,
בכל הקשור לתשלום דיבידנדים ,ריבית ,תמלוגים ,שכר וכל סכום אחר שישולם על ידי החברה לאנשים
שהינם תושבי איי הבתולה הבריטיים ולאנשים שאינם תושבי איי הבתולה הבריטיים .בנוסף ,איי הבתולה
הבריטיים ,למועד זה ,אינם מטילים מס על רווחי הון על חברות שהתאגדו או נרשמו על פי החוק ,או לתושבי
איי הבתולה ומי שאינם תושבי איי הבתולה ,ביחס למניות ,אגרות חוב ,או ניירות ערך אחרים של החברה.
באיי הבתולה הבריטיים אין מס מקרקעין ,ירושה ,עיזבון ,מתנה או חובה מסויית אחרת שחלה על מי שהינם
תושבי איי הבתולה או אינם תושבי איי הבתולה ביחס למניות ,אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה.
 3.13בהתאם לתזכיר ולתקנון המתוקנים ,החברה מוסמכת להנפיק כמות מרבית של  100מניות מסוג אחד,
ללא ערך נקוב.
 3.14בהתבסס אך ורק על בחינת אישור הסוכן הרשום ,בעל המניות היחיד של החברה למועד זה הינו Encore
 ,Properties Holdings, LLCהמחזיק ב 100-מניות ,בעלות זכות הצבעה ,ללא ערך נקוב ,שהונפקו כדין.
 3.15אין בחוק איי הבתולה הבריטיים כל הוראה מפורשת שיש בה בכדי למנוע מהחברה ,מבעלי השליטה שלה
ומנושאי המשרה בה (המכהנים בתפקיד זה) או לאסור עליהם מליתן התחייבויות במסגרת הדוח לפיהן לא
יערערו או יתנגדו ,מטעמי סמכות שיפוט ,להחלת סמכות השיפוט של בתי המשפט בישראל בכל הנוגע לתביעה
נגזרת בכפוף לחוק הישראלי ,המוגשת כנגד החברה בישראל בכל הנוגע לעמידתה בתנאי שטר הנאמנות
(כמתואר בדוח) ובתנאי אגרות החוב (כמתואר בדוח).
 3.16אין בחוק איי הבתולה הבריטים כל הוראה מפורשת שיש בה בכדי למנוע מהחברה או לאסור לעליה מלפנות
אל בית משפט בישראל בכל הנוגע לאישור פשרה או הסדר בכפוף לדין הישראלי ,או לשם עריכת שינוי בתנאי
ניירות הערך .הגשת בקשה מטעם החברה במסגרת סמכות השיפוט של הדין הישראלי בכל בנוגע לאישור
פשרה או הסדר בכפוף לדין הישראלי או לשם עריכת שינוי בתנאי ניירות הערך ,הינה חוקית ,תקפה ומחייבת
מבחינת החברה ,בהנחה כי הדבר נכון גם על פי הדין הישראלי ,החוקים וההליכים החלים על בתי המשפט
בישראל.
 .4הסתייגויות
חוות הדעת שניתנו לעיל כפופות להסתייגויות המפורטות להלן:
 4.1על מנת לשמר את החברה ב "good standing"-בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ,יש לשלם דמי רישום
שנתיים לרשם החברות.
 4.2השאלה האם הליכים ,כאמור בסעיפים  3.15ו  3.16לעיל ,עלולים להיתקל בהתנגדות מטעמי סמכות שיפוט,
היא סוגייה הנוגעת לדין הישראלי ועל כך איננו מחווים את דעתנו.
 4.3איננו מחווים דעה בקשר למשמעות ,תוקף או השפעה של כל התייחסות לחוקים ,לכללים ,לתקנות ,אל סדרי
הדין ,לסמכות השיפוטית או לכל פרסום זר אחר (קרי ,שאינם נוגעים לאיי הבתולה הבריטיים) ,וכל
התייחסות אליהם במסגרת התזכיר והתקנות המתוקנים והמוצגים מחדש..
 4.4על פי חוק ,חברה ,חבר או דירקטור בחברה או כל בעל עניין רשאי לפנות לבית המשפט העליון בבקשה שתיקון
לתזכיר או לתקנון ייכנס לתוקף מתאריך שלא לפני תאריך ההחלטה לתקן את התזכיר או את התקנון ,ובית
המשפט העליון רשאי להורות על צו כזה ,במקום בו יראה לנכון כי יהיה זה רק לעשות כן.
 4.5חוות דעת זו ניתנת ,אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות והידועות לנו במועד חוות
דעת זו .חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אשר הינם בתוקף במועד חוות דעת זו.

הרינו מסכימים להכללת חוות דעת זו ותרגומה לעברית בדוח (ובכל טיוטת של הדוח שתוגש עד מועד פרסום הדוח
הסופי) ואת הגשתם לרשות ניירות הערך בישראל.
חוות דעת זו הינה באנגלית ולא נתנו אישור ולא תהא לנו כל אחריות בקשר עם תרגומה.
חוות דעת זו ממוענת אך ורק לנמעניה ולתועלתם ,וכל גורם אחר אינו רשאי להסתמך עליה לכל מטרה שהיא, ,
ולא ניתן להעבירו או לגלותו (כולו או חלקו) לכל אדם אחר מבלי לקבל את הסכמתנו מראש ובכתב.
הרינו מסמיכים בזאת את מורשה החתימה האלקטרונית של החברה להגיש באופן אלקטרוני את חוות דעת זו
לרשות ניירות ערך הישראלית.
בכבוד רב,
Maples & Calder

תוספת ראשונה
רשימה של מכותבים

Encore Properties, Ltd

ת.ד173 .
Road Town
Tortola
איי הבתולה הבריטיים

הבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ
רחוב אחוזת בית  ,2תל אביב
ישראל
גולדפרב זליגמן ושות' ,משרד עורכי דין
מגדל אלקטרה
רחוב יגאל אלון 98
תל אביב 6789141
ישראל

חתימות

החברה

Encore Properties, Ltd

הדירקטורים
Bharat Sangani

Patrick James Barber
Yatin Gandhi
Smita Sangani
Smita Shah
Michel Dahan
Ilan Toker

נספח א'  -הודעת קיבול
לכבוד
Encore Properties, Ltd
באמצעות חבר הבורסה – __________ בע"מ ("חבר הבורסה")
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה א') של "( Encore Properties, Ltdהחברה")
הואיל וביום  28במאי  2020פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין ("דוח הצעת המדף") ,לפיו הציעה
החברה לרכוש עד  35,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה
א') של החברה באופן ,בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף ("הצעת הרכש חליפין");
והואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות חבר הבורסה ,בפיקדון/חשבון מס' _____________ המתנהל בסניף
מס' _______ של חבר הבורסה ,של _________ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה;
והואיל וברצוני להיענות בחיוב להצעת הרכש חליפין של החברה הכלולה בדוח הצעת המדף ועל-פי תנאיו ,וזאת
בגין ______________(*) ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה;
לפיכך ,ניתנת בזאת הודעת קיבול ,כמשמעה בדוח הצעת המדף ,והתחייבות להעברת אגרות החוב הנ"ל ,דהיינו
__________ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה ("אגרות החוב המועברות") .בהתאם ,הנני מצהיר
ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כדלקמן:
.1

הנני הבעלים הבלעדי של אגרות החוב המועברות ,והן נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,התחייבות ,חוב ,עיכבון
או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו ,וכן כי אגרות החוב המועברות
תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.

.2

הנני מתחייב שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות וכי לא אעשה בהן כל
דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד וכולל מועד העברתן על שם החברה
ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

.3

ידוע לי ,כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על-ידי החברה ותשלום תמורתן על-פי דוח
הצעת המדף הינו נכונות הצהרתי זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוני מס' ______________ ,אצל
________________ ,סניף ________________.

תאריך

שם מלא
ת.ז / .מס' תאגיד
חתימה  /חותמת התאגיד בצירוף חתימה

(* )

הכמות המרבית של אגרות חוב (סדרה ב') אשר בגינה ניתנת הודעת קיבול; קרי ,מלוא אגרות החוב (סדרה ב')
שבפיקדונות/חשבונות ניירות הערך הנ"ל ,או כמות קטנה יותר ,לפי בחירת המחזיק.

נספח ב'  -הודעת קיבול של חבר בורסה
לכבוד
בנק מזרחי טפחות בע"מ (רכז ההצעה)
א.ג.נ,.
הנדון :הצעת רכש חליפין לאגרות חוב (סדרה ב') של "( Encore Properties, Ltdהחברה")
הואיל וביום  28במאי  2020פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין ("דוח הצעת המדף") ,לפיו הציעה
החברה לרכוש עד  35,000,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') של החברה בתמורה להנפקת אגרות חוב (סדרה
א') של החברה באופן ,בכמות ובתנאים כמפורט בדוח הצעת המדף ("הצעת הרכש חליפין");
לפיכך ,הרינו מצהירים ומתחייבים בחתימתנו על הודעת קיבול זו כדלקמן:
.1

קיבלנו בסה"כ ______ הודעות קיבול המתייחסות למחזיקים של אגרות החוב (סדרה ב') של החברה,
המבקשים להחליף בהצעת הרכש חליפין כמות כוללת של ___________ ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה
ב') של החברה ("אגרות החוב המועברות").

.2

מצורפת להודעה זו טבלה המפרטת את כמות אגרות החוב המועברות שאליהן התייחסו הודעות הקיבול
שנתקבלו אצלנו.

.3

בהודעתנו זו יש לראות –
'הודעת חבר הבורסה' כמשמעותה בדוח הצעת המדף ,והתחייבות להעברת אגרות החוב המועברות
שלהעברתן מתייחסות הודעות הקיבול שנתקבלו כאמור בסעיף  1לעיל; וכן
הצהרה שאגרות החוב המועברות נקיות מכל שעבוד ,עיקול ,חוב ,התחייבות ,עיכבון או זכות כלשהי לטובת
צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו; וכן
התחייבות כי אגרות החוב המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה על-פי דוח הצעת המדף.

.4

הרינו מתחייבים שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות ושלא לעשות בהן כל
דיספוזיציה או עסקה ,בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה ,עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות
בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה ,כהגדרת מונחים אלו בדוח הצעת המדף.

.5

ידוע לנו ,כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על-ידי החברה ותשלום תמורתן על-פי דוח הצעת
המדף הינו נכונות הצהרתנו זו.

את התמורה בגין אגרות החוב המועברות נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה.

תאריך

שם חבר הבורסה
מס' חבר הבורסה
חותמת בצירוף חתימה

כמות אגרות החוב (סדרה ב') המועברות
מספר ההודעות המתייחסות
לכמות אגרות חוב מסוימת (*)

כמות אגרות החוב שאליהן התייחסו
כל אחת מהודעות הקיבול (בש"ח
ע.נ).

סה"כ אגרות החוב
הכלולות בכל הודעות
הקיבול (בש"ח ע.נ).

.1
.2
.3
.5
.5
.6
.7
.8
.9
10
.11
.12
.13
.14
.15
סה"כ
(* )

מספר זה מתייחס לסך כל ההודעות שנתקבלו אשר התייחסו לכמות מסוימת כלשהי של אגרות חוב (סדרה ב') .לדוגמא ,אם
נתקבלו בסך הכל  10הודעות המתייחסות ,כל אחת ,להחלפה של  1,000ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב') ,יופיע בטור זה
המספר "."10

נספח ג' – דוח דירוג ומכתב הסכמה להכללתו
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 27במאי2020 ,
לכבוד
אנקור פרופרטיס ,לימיטד
שלום רב,
הנדון :דירוג לאג"ח
הרינו להודיעכם כי  S&Pמעלות קבעה דירוג  ilA-לאג"ח שיונפקו לציבור ע"י אנקור פרופרטיס ,לימיטד (להלן:
ה"חברה") באמצעות הרחבת סדרה א' בסך של עד  33מיליון  ₪ע.נ( .להלן :ה"דירוג") כפי שפורסם בדוח דירוג
מיום  27במאי "( 2020דוח הדירוג").
בהתייחס לזאת ,ברצוננו להדגיש כי הדירוג לאיגרות החוב נקבע ,בין היתר ,על סמך טיוטת דוח הצעת המדף
שהתקבלה אצלנו ביום  27במאי ( 2020להלן" :טיוטת דוח הצעת המדף") ועל בסיס מבנה ההנפקה המוצעת
וייעוד תמורת ההנפקה שמסרתם לנו.
בכל מקרה בו דוח הצעת המדף כפי שיפורסם (להלן" :דוח הצעת המדף הסופי") יכלול שינויים במבנה ההנפקה,
במטרת ההנפקה ו/או שינויים אחרים לעומת הנוסח של טיוטת דוח הצעת המדף ,או בכל מקרה בו חל שינוי מהותי
בגורם כלשהו העשוי להשפיע על הדירוג בכל דרך שהיא ,שומרת  S&Pמעלות את הזכות לדון שנית בנושא ולתקן
את הדירוג האמור (להלן(" :ה)שינויים ו(ה)תוספות") .אי לכך וכתנאי להסכמתנו להלן ,עליכם להודיענו ולהעביר
אלינו בכתב פרטים בדבר כל השינויים והתוספות שחלו בדוח הצעת המדף הסופי לעומת טיוטת דוח הצעת המדף
שהועברה אלינו וכן בכל השינויים והתוספות האחרים ,ככל שחלו .הדירוג וכן הסכמתנו להלן מותנים בקבלת אישור
מכם בכתב לפני פרסום דוח הצעת המדף כי דוח הצעת המדף הסופי אינו כולל שינויים ותוספות כלשהם לעומת
טיוטת דוח הצעת המדף.
בכפוף לאמור לעיל ,אנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו בדוח הצעת המדף הסופי כפי שיפורסם ,לרבות על
דרך ההפניה .כאמור בדוח הדירוג ,דוח הדירוג נכון למועד פרסומו של דוח הדירוג.
הסכמתנו בתוקף  14יום מיום מועד מכתב זה ,דהיינו ,עד ליום  10ביוני  .2020על החברה להימנע מלכלול את דוח
הדירוג בדוח הצעת המדף לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב.
מובהר כי לצורך קביעת הדירוג S&P ,מעלות בוחנת רק היבטים רלוונטיים לצורך הדירוג (בהתאם לשיטות ההערכה
שלה) בטיוטת דוח הצעת המדף ,ואינה בוחנת את כל האמור בה או בדוח הצעת המדף הסופי או במסמכים נוספים
הקשורים בטיוטת דוח הצעת המדף או בדוח הצעת המדף הסופי ,לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דוח
הצעת המדף או בדוח הצעת המדף הסופי.
בברכה,
אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ
(" S&Pמעלות")

אנקור פרופרטיס ,לימיטד
.................................................................................................................................................
 27במאי2020 ,

הנפקה חדשה

מתן דירוג ' 'ilA-להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף
של עד  33מיליון  ₪ע.נ.
אנליסט אשראי ראשי:
דימה פוסטירנקdima.postirnak@spglobal.com 972-3-7539736 ,
איש קשר נוסף:
אייל עברוןeyal.evron@spglobal.com 972-3-7539723 ,

 27 | 1מאי2020 ,

הנפקה חדשה

אנקור פרופרטיס ,לימיטד

הנפקה חדשה

מתן דירוג ' 'ilA-להנפקת איגרות חוב מובטחות בהיקף של עד 33
מיליון  ₪ע.נ.
 S&Pמעלות מודיעה בזאת על מתן דירוג ' 'ilA-לאיגרות חוב בהיקף של עד  33מיליון  ₪ע.נ .מובטחות בנכסי נדל"ן
שיונפקו על ידי אנקור פרופרטיס ,לימיטד ( )ilBBB+/Negativeבאמצעות הרחבת סדרת אג"ח א' .הנפקת איגרות החוב
היא חלק ממהלך החלפת סדרות במסגרתו יוחלפו אג"ח מסדרה ב' באג"ח מסדרה א' בהיקף של עד הסכום האמור.
קיימת אי ודאות רבה לגבי קצב התפרצות נגיף הקורונה והמועד שבו תתחיל לדעוך .חלק מהרשויות הממשלתיות מעריכות
כי ההתפרצות תגיע לשיאה בערך באמצע השנה ,ואנו משתמשים בהנחה זו כאשר אנו מעריכים את השלכותיה הכלכליות
ואת השפעתה על איכות האשראי של גופים וחברות .אנו סבורים שהאמצעים שננקטו כדי לבלום את התפשטות הנגיף
הכניסו את הכלכלה העולמית למיתון (ראו עדכונים כלכליים שוטפים בכתובת  .)www.spglobal.com/ratingsעם
התפתחות המצב ,נעדכן את הנחותינו והערכותינו בהתאם.
לפרטים נוספים אודות הדירוג ולדרישות רגולטוריות נוספות ,ראו דוח דירוג מ 24-במאי.2020 ,
פרטים כלליים (נכון ל 27-במאי)2020 ,
אנקור פרופורטיס לימיטד
דירוג(י) המנפיק
טווח ארוך

ilBBB+\Negative

דירוג(י) הנפקה
חוב בכיר מובטח
סדרה א

ilA-

חוב בכיר בלתי מובטח
סדרה ב

ilBBB

היסטוריית דירוג המנפיק
דירוג מקדמי
יולי 2017 ,31
מאי 2017 ,28

NR
ilBBB+\Stable

טווח ארוך
מאי 2020 ,24
יולי 2017 ,31

ilBBB+\Negative
ilBBB+\Stable

פרטים נוספים
זמן בו התרחש האירוע
זמן בו נודע לראשונה על האירוע
יוזם הדירוג

16:42 27/05/2020
16:42 27/05/2020
החברה המדורגת
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www.maalot.co.il

אנקור פרופרטיס ,לימיטד
 S&Pמעלות הוא שמה המסחרי של חברת "אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ" .לרשימת הדירוגים המעודכנים
ביותר ולמידע נוסף אודות מדיניות המעקב אחר דירוג האשראי ,יש לפנות לאתר אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ
בכתובת www.maalot.co.il
כל הזכויות שמורות © .אין לשנות ,לבצע הנדסה לאחור ,לשכפל ,להפיץ בכל צורה ובכל דרך ,או לאחסן במאגר מידע או
במערכת לאחזור מידע את התוכן (לרבות דירוגים ,אנליזות ומידע הקשורים לדירוגים ,הערכות ,מודלים ,תוכנה
ותוצריה) ,וכל חלק ממנו (להלן ,יחדיו" ,התוכן") ,מבלי לקבל את הסכמתה מראש ובכתב של אס אנד פי גלובל רייטינגס
מעלות בע"מ או חברות הקשורות לה (להלן ,יחדיו .)"S&P" ,התוכן לא ישמש למטרות לא חוקיות או לא מורשותS&P .
וצדדים שלישיים הנותנים לה שירותים ,לרבות הדירקטורים ,המנהלים ,בעלי המניות ,העובדים או השלוחים שלהם
(להלן ,יחדיו S&P" ,והצדדים הקשורים") אינם ערבים לדיוקו ,שלמותו ,עדכניותו או זמינותו של התוכן S&P .והצדדים
הקשורים אינם אחראים לטעויות או השמטות (בין אם הן נובעות מרשלנות ובין אם לאו) ,מכל סיבה שהיא ,לתוצאות
הנובעות משימוש בתוכן ,או לאבטחתו או תחזוקתו של מידע שמסרו המשתמשים .התוכן מסופק על בסיס ( AS-ISכמות
שהוא) S&P .והצדדים הקשורים לא נותנים כל התחייבות או מצג ,מפורש או משתמע ,לרבות ,אך לא רק ,בעניין
האיכות המספקת או התאמה לצורך כזה או אחר ,היעדר באגים ,טעויות תוכנה או פגמים ,שתפקודו של התוכן לא
ישובש או שהתוכן יפעל עם כל תצורת תכנה או חומרה .בכל מקרה S&P ,והצדדים הקשורים לא יישאו בכל אחריות
לנזקים ישירים ו/או עקיפים מכל מין וסוג ,לרבות נזקים נלווים או תוצאתיים ,פיצויים לדוגמה ,פיצויים עונשיים או פיצויים
מיוחדים ,עלויות ,הוצאות ,הוצאות משפטיות או הפסדים (ובכלל זה ,מבלי לגרוע מכלליות האמור ,פיצויים בגין הפסד
הכנסות או רווחים ,אבדן הזדמנויות עסקיות או הפסדים שנגרמו מרשלנות) ,אשר נגרמו בקשר עם שימוש בתוכן ,גם
במידה ונמסר להם מראש על האפשרות לנזקים כאמור.
דירוגים וניתוחים אנליטיים אחרים ,לרבות הדירוגים ומידע אחר הכלול בתוכן ,מהווים הבעת דעה שהינה נכונה למועד
פרסומה ואינם מהווים דבר שבעובדה .הדירוגים והניתוחים האנליטיים האחרים של  S&Pאינם מהווים המלצה לרכוש,
להחזיק או למכור ניירות ערך כלשהם ,או לקבלת החלטה בעניין ביצוע השקעות ,ואינם מתייחסים לנאותותם של ניירות
ערך כלשהם S&P .אינה נוטלת על עצמה כל מחויבות לעדכן את התוכן לאחר פרסומו בכל צורה או פורמט .אין
להסתמך על התוכן בקבלת החלטות השקעה או החלטות עסקיות אחרות ,והוא אינו תחליף לכישורים ,שיקול דעת או
ניסיון של המשתמשים ,הנהלתם ,עובדיהם ,יועציהם ו/או לקוחותיהם בקבלת החלטות כאלה S&P .אינה משמשת
כ"מומחה" או כיועץ לעניין השקעות ו/או ניירות ערך ,אלא במקום בו היא רשומה ככזאת .דוחות דירוג נכונים למועד
פרסומם S&P .מעדכנת את דוחות הדירוג בעקבות מעקב שוטף אחר אירועים או מעקב שנתי.
 S&Pאוספת מידע ממקורות אמינים להערכתה ,אך אינה מבקרת את המידע והיא אינה מחויבת לבצע בדיקת נאותות או
אימות עצמאי של המידע שהיא מקבלת S&P .מפרסמת דוחות הקשורים לדירוג מסיבות שונות שאינן בהכרח תוצאה של
ועדת דירוג ,ובכלל זה פרסום עדכון תקופתי לגבי דירוג אשראי וניתוחים קשורים.
במידה שרשויות הרגולציה מאפשרות לחברת דירוג להכיר בתחום שיפוט מסוים בדירוג שנקבע בתחום שיפוט אחר
למטרות רגולטוריות מסוימות S&P ,שומרת לעצמה את הזכות לקבוע ,להפסיק או להשעות הכרה כזו בכל עת על פי
שיקול דעתה הבלעדי S&P .והצדדים הקשורים אינם נוטלים על עצמם כל מחויבות הנובעת מקביעה ,הפסקה או השעיה
של הכרה בדירוג או כל חבות לכל נזקים שנטען שנבעו מהן.
על מנת לשמר את העצמאות והאובייקטיביות של פעולותיהן של היחידות השונות של  S&P ,S&Pשומרת על הפרדה בין
פעולות אלו .כתוצאה מכך ,ייתכן וליחידות מסוימות יהיה מידע אשר אינו זמין ליחידות אחרות של  S&P .S&Pגיבשה
נהלים ותהליכים על-מנת לשמור על סודיות מידע מסוים שאינו פומבי המתקבל בקשר לכל הליך אנליטי שהיא מבצעת.
 S&Pמקבלת תמורה כספית עבור מתן שירותי הדירוג והניתוחים האנליטיים שהיא מבצעת ,בדרך כלל מהמנפיקים או
מהחתמים של ניירות הערך המדורגים ,או מהחייבים S&P .שומרת לעצמה את הזכות להפיץ את חוות הדעת שלה
והניתוחים האנליטיים .הדירוגים הפומביים של  S&Pוהאנליזות מופיעים באתר  S&Pמעלות ,בכתובת www.maalot.co.il
או באתר  ,S&Pבכתובת  ,www.standardandpoors.comויכולים גם להיות מופצים באמצעים אחרים ,כולל בפרסומים
של  S&Pושל צדדים שלישיים.
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www.maalot.co.il

נספח ד'  -מכתבי הסכמה של רואי החשבון המבקרים

תאריך 27 :במאי2020 ,
לכבוד
הדירקטוריון של ( Encore Properties, Ltdלהלן" :החברה")
עו"ד גולדפרב ,יגאל אלון  ,98תל אביב6789141 ,

ג.א.נ,
הנדון :הצעת מדף של  Encore Properties, Ltdהמיועד להתפרסם בחודש מאי 2020
הננו להודיעכם כי אנו מסכימים להכללה (לרבות בדרך של הפנייה) בהצעת המדף שבנדון של הדוחות שלנו
המפורטים להלן:

.1

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  26בנובמבר  2019על מידע כספי תמציתי מאוחד של החברה
ליום  30בספטמבר  2019ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך.

.2

דוח סקירה של רואה החשבון המבקר מיום  26בנובמבר  2019על מידע כספי תמציתי נפרד של החברה
ליום  30בספטמבר  2019ולתקופות של תשעה ושלושה חודשים שהסתיימו באותו תאריך בהתאם לתקנה
38ד' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל.1970-

.3

דוח רואה החשבון המבקר מיום  25במרס  2020על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים 31
בדצמבר  2019ו  2018ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

.4

דוח רואה החשבון המבקר מיום  25במרס  2020על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה
9ג' לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים) ,התש"ל 1970-לימים  31בדצמבר  2019ו 2018
ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  31בדצמבר .2019

בכבוד רב
זיו האפט
רואי חשבון

נספח ה' – מיסוי
כמקובל בעת קבלת החלטות בנוגע להשקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות
הערך המוצעים בדוח הצעה זה .ההוראות הכלולות בדוח הצעה זה בדבר מיסוי ניירות הערך המוצעים בו אינן
מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות דוח הצעה זה ,ואינן באות במקום יעוץ מקצועי,
בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.
.1

מיסוי על פי דיני איי הבתולה הבריטיים
התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין הקיים במועד דוח ההצעה.
נכון למועד דוח הצעה זה ,למדינת ישראל אין הסכם או אמנה עם איי הבתולה הבריטיים בדבר מניעת
מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים.
שיקולי מס החלים על מחזיקי אגרות החוב באיי הבתולה הבריטיים
לעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב (סדרה א') ,הן יחידים והן חברות תושבות ישראל והן תושבים
זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינן תושבי איי הבתולה ,פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין
הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב (סדרה א') ,אשר תונפקנה על ידי החברה במסגרת דוח הצעה זה,
ומרווח הון כאמור ,ככל שיהיה ,אין חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים.
לעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב (סדרה א') ,וכן לעניין מיסוי בגין דמי ניכיון אגרות החוב (סדרה א'),
הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינן תושבי איי
הבתולה ,פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין ריבית על אגרות החוב (סדרה א') אשר תונפקנה על
ידי החברה במסגרת דוח הצעה זה ,או בגין דמי ניכיון על אגרות החוב (סדרה א') ,לפי העניין ,וריבית אשר
תשולם על ידי החברה ,אינה חייבת בניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים והמחזיקים יהיו פטורים
מניכוי במקור גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב (סדרה א').
לעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על אגרות החוב (סדרה א'),
ראו האמור מטה.
מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור ,תודיע החברה על כך למחזיקי אגרות החוב (סדרה
א' ) בדיווח מיידי ,בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום ,וחובת הניכוי במקור תהיה של החברה ומחזיקי
אגרות החוב החובה יהיו כפופים לחובה לפעול בהתאם לאמור להלן.
נכון למועד דוח ההצעה לא חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים וחברות תושבי ישראל וכן לתושבים
זרים ,ו/או לחברות זרות ,לרבות תושבי איי הבתולה הבריטיים ,בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות
החוב (סדרה א') ו/או בגין הריבית שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בגין דמי הניכיון על אגרות
החוב הללו.
חילוף מידע פיננסי אוטומטי – Automatic Exchange of Financial Account Information
איי הבתולה הבריטיים חתמה על שני הסכמים בין-ממשלתיים כדי לשפר ציות לחוקי המס הבינלאומיים
ואת חילוף המידע  -אחד עם ארצות הברית ואחד עם בריטניה (" "IGA USו "IGA UK" -בהתאמה).
איי הבתולה הבריטיים חתמה ,יחד עם יותר מ 100-מדינות נוספות ,על הסכם רב-צדדי ליישם את תקן

חילוף מידע פיננסי אוטומטי –דיווח משותף "CRS"( 10וביחד עם  IGA USו)"AEOI" ,IGA UK-
הארגון לשיתוף פעולה כלכלי ולסטנדרט הפיתוח של חילופי מידע פיננסי באופן אוטומטי  -תקן דיווח
משותף (" "CRSויחד עם ארה"ב  IGAו  IGAבבריטניה.)"AEOI" ,
נעשו תיקונים ל Mutual Legal Assistance (Tax Matters) Act 2003-וכן הותקנו תקנות מכוח חוק
זה בכדי לתת תוקף לתנאי הסכמי  IGA USו IGA UK-וכן ל"( CRS-חקיקת  .)"BVIמזכרים מנחים
פורסמו על-ידי ממשלת איי הבתולה הבריטיים בכדי לספק כלים פרקטיים לתאגידים ואחרים המושפעים
מ CRS ,IGA US ,IGA UK-ו/או חקיקת .BVI
כל ה"מוסדות הפיננסיים" ב BVI-יידרשו לעמוד בדרישות הרישום ,בדיקת הנאותות ודיווח של חקיקת
ה ,BVI-למעט במידה שהם יוכלו להסתמך על פטור המאפשר להם להפוך ל"מוסד פיננסי שאינו מדווח"
(כהגדרתו בחקיקת  BVIרלוונטית) לגבי אחד או יותר ממשטרי ה .AEOI-חקיקת  BVIמחייבת את
החברה ,ככל שהינה "מוסד פיננסי" ,בין היתר ( )1להירשם עם מס הכנסה האמריקאי ( )2( ;)IRSלהירשם
עם רשות המיסים באיי הבתולה הבריטיים (" )"BVI ITAולהודיע ל BVI ITA-אודות מעמדה כ"מוסד
פיננסי מדווח"; ( ) 3לבצע בדיקת נאותות בחשבונות לקוחותיה כדי לזהות אם חשבונות אלו נחשבים
"חשבונות ברי דיווח"; וכן ( )4לדווח על חשבונות אלה ל .BVI ITA-ה BVI ITA-תעביר את המידע
שדווח לה לרשות הכספים הרלוונטית (קרי ,ל IRS-במקרה של חשבון בר דיווח אמריקאיHMRC ,
במקרה של חשבון בריטי וכיו"ב) על בסיס שנתי אוטומטי.
במידה שהחברה אינה "מוסד פיננסי" ,על-פי חקיקת  ,BVIכל גוף שאינו מוסד פיננסי הוא ". "NFE
ישויות  NFEמסווגות גם בשם " NFEפסיבית" או " NFEפעילה" ,NFE .בין אם פעילה או פסיבית ,אינה
נדרשת לחובות הרישום או הדיווח על-פי ה .CRS-יובהר כי בהתאם לבדיקות שביצעה ,החברה אינה
נחשבת ל"מוסד פיננסי" על-פי חקיקת ה.BVI-
יצוין כי ישות  NFEעשויה להתבקש לקבוע איזה סוג של  NFEהיא ,ובמידת הצורך ,לאשר את הסיווג
שלה לצדדים שלישיים או למוסדות פיננסיים אחרים לצורך בדיקת נאותות שלהם במסגרת  CRSאו
 NFE .FATCAפסיבי עשוי להידרש לספק מידע או תעודה ( )Self Certificationביחס לכל "בעלי
שליטה" (כלומר ,האנשים השולטים בישות) שהם "אנשים ברי דיווח".
בהתאם ל ,CRS-החוק שחל על קביעת  NFEכפעילה או פסיבית הוא בדרך כלל זה של תחום השיפוט של
ספק החשבון של הלקוח ה( NFE-בדרך כלל זה יהיה הגוף המבקש  Self Certificationמה ,NFE-כגון
בנק או נאמן) .מבחינה טכנית ,קביעת ה NFE-כפעילה או פסיבית תהיה תלויה בחוקי סמכות השיפוט
של ספק החשבון כאמור (אשר במקרה של  CRSיכול להיות כל אחד מ 100-תחומי השיפוט הכלולים ב-
 .)CRSחקיקת ה( BVI-אשר תחול כאשר ספק החשבון הוא ישות של איי הבתולה הבריטיים) מציינות
כי  NFEפסיבית היא  NFEשאינה  NFEפעילה .דוגמאות ל NFE-פעילות כוללות ישויות בעלות יותר מ-
 50%נכסים או הכנסות פסיביות NFE ,הנסחרת בבורסה NFE ,חברת החזקות שהיא חברה בקבוצות
לא פיננסיות או  NFEשעיקר עיסוקה בעסקאות מימון וגידור עם או עבור ישויות קשורות שאינן "מוסדות
פיננסיים".
על ידי רכישת יחידות אגרות חוב ו/או המשך החזקה באגרות חוב ,יראו את המשקיעים כאילו ידעו כי
ייתכן שיהיה צורך לספק עליהם מידע נוסף לחברה ,עמידת החברה בחקיקת  BVIעלולה לגרום לגילוי
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מידע על המשקיעים ומידע על משקיע עשוי להיות מועבר לרשויות כספים בחו"ל.
.2

דיני ארה"ב
2.1

מיסוי פדראלי בארה"ב
סעיף זה מסכם השלכות מס מהותיות הנוגעות למס הכנסה פדראלי ומס עיזבון פדראלי בארה"ב
ביחס לרכישה ,החזקה ,מכירה או כל דיספוזיציה אחרת של אגרות החוב ("ניירות הערך").
אלא אם מצוין אחרת ,סעיף זה רלבנטי אך ורק ל"מחזיק ישראלי" (כהגדרת המונח להלן) אשר
מחזיק בניירות הערך כנכס הוני לצורכי מס אמריקאי (באופן כללי ,נכס המוחזק למטרות
השקעה).
תיאור זה מבוסס על הוראות  ,U.S. Internal Revenue Code of 1986כפי שתוקן ("הקוד"),
ההיסטוריה החקיקתית של הקוד ,תקנות קיימות והתקנות המוצעות של משרד האוצר
האמריקאי ,פירושים משפטיים והנחיות מנהליות שפורסמו על ידי שלטונות מס ההכנסה
בארה"ב (" ,)"IRSאשר עשויים לחול למפרע ,ואשר הינם נתונים לפירושים שונים .תיאור זה
אינו מתייחס לכל ההיבטים של המיסוי הפדראלי של הכנסות בארה"ב אשר עשוי לחול על
משקיעים לאור נסיבותיהם המיוחדות או על משקיעים אשר כפופים לטיפול מיוחד במסגרת
חוקי מס הכנסה פדראלי בארה"ב .בנוסף לכך ,תיאור זה מתבסס על הוראות האמנה בין ממשלת
ארצות הברית וממשלת ישראל ביחס למיסוי הכנסות שנחתמה ביום  20בנובמבר  ,1975ותוקנה
באמצעות פרוטוקולים שנחתמו ביום  30במאי  1980וביום  26בינואר "( 1993האמנה").
לעניין זה – "מחזיק ישראלי" – הינו כל מחזיק אשר הינו תושב ישראל למטרות האמנה ,אשר
זכאי להטבות מכוח האמנה ,ואשר נחשב כבעלים המוטב של ניירות הערך ובלבד שמחזיק כאמור
אינו( :א) אזרח או תושב ארה"ב( ,ב) אזרח או תושב לשעבר של ארצות הברית הכפוף לכללים
המיוחדים בהתאם לסעיף  877או  A877של הקוד( ,ג) תאגיד ,שותפות או ישות אחרת שנוצרה
או התאגדה לפי חוקי ארצות הברית או אחת מהמדינות בתוך ארצות הברית( ,ד) נאמנות אם ()1
בית משפט בתוך ארצות הברית יש סמכות להפעיל פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה וUS -
 Personאחד או יותר ,הינם בעלי סמכות לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות ,או ()2
הנאמנות הייתה קיימת ביום  20באוגוסט  ,1996והיא בחרה בהתאם לתקנות האוצר ( Treasury
 )Regulationsהרלבנטיות ,להיחשב כנאמנות מקומית ( )domestic trustובחירתה זו הינה
בתוקף ,או – (ה) עיזבון ,אשר ההכנסה ממנו כפופה למס הכנסה בארצות הברית ,יהא מקורה
אשר יהא.
סיכום זה הינו כללי באופיו ואינו דן בכל השלכות מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי העשויות
להיות רלבנטיות למחזיקים ישראלים לאור נסיבותיהם המיוחדות או לסוגים מסוימים של
משקיעים הכפופים לטיפול מס מיוחד במסגרת מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי ,כגון
מוסדות ממשלתיים ,בנקים או מוסדות פיננסיים ,חברות ביטוח ,ישויות שאינן אמריקאיות
אשר יכול ותסווגנה כשותפויות או נאמנויות לצורכי מס הכנסה פדראלי אמריקאי ,תאגידים
נשלטים זרים ,חברות השקעה זרות פאסיביות ,סוחרים בניירות ערך או במטבעות ,משקיעים
הפטורים ממס ,עובדים המקבלים את ניירות הערך כחלק משכרם או במהלך העסקתם,
ומחזיקים ישראלים המחזיקים (במישרין או בעקיפין) ב 10%-לפחות מכוח ההצבעה במשלם.
למטרות מס הכנסה פדרלי בארה"ב ,החברה בחרה שלא להיות שקופה לצרכי מס כישות שהיא
נפרדת מבעליה הבלעדי ,ואינה מסווגת כתאגיד החייבת במס כתאגיד.

מומלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות דיני מס ההכנסה
הישראלי ומסים בגין רכוש אישי ,זיכיון ,מקומי ,מדינתי ופדראלי בארצות הברית והשלכות
מס אחרות ,כולל תחולת הוראות האמנה ,המתייחסות לרכישה ,בעלות ומכירה של ניירות
הערך.
2.2

מיסוי של מחזיקים ישראלים
חוקי מס ההכנסה הפדראלי בארצות הברית החלים על מחזיקים שאינם אמריקאים הינם
מורכבים וסעיף זה ינסה לספק סיכום תמציתי בלבד של כללים אלו .למחזיקים ישראליים מוצע
להתייעץ עם יועצי המס שלהם על מנת לקבוע את היקף ההשפעה של חוקי המס המקומי,
המדינתי והפדראלי בארצות הברית ומחוץ לארצות הברית (כולל ישראל) ,כמו גם אמנות מס
הכנסה רלבנטיות ,בנוגע להשקעה בניירות הערך ,כולל דרישות דיווח בגינם.

2.3

הכנסות מריבית
ככלל ,הכנסה מריבית (לרבות ניכיון הנפקה מקורי ( )OIDהמיוחס לאג"ח תחת הוראות הקוד
הרלבנטיות) המתקבלת על ידי מחזיק ישראלי ,ואשר אינה נחשבת כ"קשורה באופן אפקטיבי"
למסחר או עסק בארצות הברית של המחזיק הישראלי ,חייבת בניכוי מס במקור בארה"ב בשיעור
של  ,30%או ,בכפוף לנסיבות ,שיעור ניכוי מס במקור של  17.5%אם המחזיק הישראלי נחשב
כתושב ישראל על פי האמנה וכן דרישות נוספות מתקיימות .יחד עם זאת ,הכנסתו של מחזיק
ישראלי מתשלומי ריבית (לרבות  OIDהמתקבלת מאגרת חוב עשויה ,ככלל ,לעמוד בתנאי
" "Portfolio Interest Exemptionולפיכך ,לא תהא חייבת בניכוי מס במקור או מס הכנסה
פדראלי בארצות הברית  -אם הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה באופן אפקטיבי לעסק או
מסחר בארצות הברית של המחזיק הישראלי וכן בתנאי ש )1( :המחזיק הישראלי אינו מחזיק
במישרין או בדרך של החלת חוקי בעלות קונסטרוקטיבית מסוימים לפחות  10%מכוח ההצבעה
הכולל של כל סוגי המניות של המשלם; ( )2המחזיק הישראלי אינו בנק שנחשב לקבלת הריבית
על העמדת אשראי שנעשתה בהתאם להסכם הלוואה שנתחם במהלך העסקים הרגיל; ()3
המחזיק הישראלי אינו "חברה נשלטת זרה" לצורכי מס הכנסה פדראלי בארה"ב אשר נחשבת
כקשורה למשלם; ( )4הריבית על ניירות הערך אינה נקבעת על-ידי התייחסות לכל התקבולים,
מכירות ,תזרים מוזמנים ,רווח והפסד ,רווחים או שינויים בשווי הוגן של נכס של החברה או
אדם קשור ,או גורמים דומים ו( ) 5(-א) המחזיק הישראלי מאשר בפני המשלם או נציגיו של
המשלם ,בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בגין עדות שקר ,כי המחזיק הישראלי אינו אזרח או
תושב ארה"ב ומוסר את שמו של המחזיק כאמור ,כתובתו ומידע נוסף אחר על טופס W- IRS
( 8BENבמקרה של יחיד) או טופס ( W-8BEN-E IRSבמקרה של ישות) ,או טופס ,W-8IMY
לפי העניין ,הערוך כדין או טופס חלופי ,או (ב) מסלקת ניירות ערך ,בנק או מוסד פיננסי אחר
אשר מחזיק בניירות ערך של לקוחות במהלך העסקים הרגיל שלו ,מאשר בפני המשלם או נציגיו
של המשלם ,בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בשל עדות שקר ,כי קיבל טופס W-8BEN IRS
כאמור או טופס  ,W-8BEN-E IRSאו טופס  ,W-8IMYלפי העניין ,כאמור מהבעלים הסופי
(או שקיבל ממוסד פיננסי אחר הצהרה דומה ,על פיה הוא או מוסד פיננסי אחר הפועל מטעם
הבעלים ,קיבל טופס כזה מהבעלים הסופי).
למעט במקרים בהם קובעת האמנה אחרת ,עלול מחזיק ישראלי להיות ,ככלל חייב במס הכנסה
פדראלי בארצות הברית בכל הנוגע לריבית המתקבלת בגין אגרת חוב אם ריבית כאמור קשורה
באופן אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב .אם המחזיק הישראלי יסווג
כתאגיד לצורכי מס הכנסה פדראלי אמריקאי ,מחזיק ישראלי כאמור ,עלול גם ,בנסיבות

מסוימות ,להיות כפוף בנוסף למס "רווחי סניף" אמריקאי בשיעור של ( 30%או ,אם דרישות
מסוימות ימולאו ,בשיעור מס מופחת של  12.5%במסגרת האמנה) ו )6(-ומס הכנסה אמריקאי
מדינתי ו/או מקומי אשר עשוי להיות מוטל.
2.4

מכירה ,החלפה ,רכישה מחדש ,פדיון או מכירה אחרת של אגרות חוב
ככלל ,מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה"ב בגין כל רווח ממכירה ,החלפה,
רכישה מחדש ,פדיון או העברה אחרת של אגרות חוב אלא אם כן )1( :הרווח קשור באופן
אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב ,ואם חלה האמנה ,הרווח מיוחס
למוסד קבע של המחזיק הישראלי בארה"ב; ( )2במקרה בו מחזיק ישראלי הינו יחיד ,מחזיק
כאמור שהה בארה"ב במשך תקופה או תקופות המסתכמות ב 183-ימים או יותר בשנת המס בה
התקיימה ההעברה וכן התקיימו תנאים מסוימים נוספים.

2.5

מס עיזבון פדראלי
אם הריבית על אגרות חוב עומדות בתנאי ה Portfolio Interest Exemption-המתוארים לעיל,
אזי אגרות החוב המוחזקות על ידי יחיד ישראלי בזמן מותו לא יכללו בעיזבונו של אותו יחיד
למטרות מס עיזבון פדראלי בארה"ב.

2.6

ניכוי מס במקור לצורך גיבוי ( )backup withholding taxוחובות דיווח
החברה נדרשת לבצע "ניכוי במקור כגיבוי" על בסיס ברוטו על כל תשלומי ריבית ששולמו בגין
אגרות החוב ,אם דרישות מסוימות אינן מתקיימות .תחת הדין הקיים שיעור ניכוי מס במקור
כגיבוי הינו  .28%ניכוי מס במקור כגיבוי אינו חל על תשלומים בגין אגרות החוב למחזיק ישראלי
אם ההצהרות הרלבנטיות המתוארות להלן (תחת הכותרת של – השלמת טופס מס הכנסה W-
 8BENאו מס הכנסה טופס  ,W-8BEN-E,או טופס  W-8IMYעל-ידי מחזיקי אגרות החוב)
נמסרו כדין על ידי המחזיק הישראלי ,ובתנאי שלמשלם אין ידיעה בפועל או סיבה לדעת
שהמחזיק הישראלי הינו " ."US Personניכוי המס במקור כגיבוי (במידה וקיים) בגין כל מחזיק
ישראלי ידווח מדי שנה ל.IRS-

2.7

מילוי טופס  W-8BEN IRSאו  W-8IMY IRS ,W-8BEN-E IRSעל ידי מחזיקי אגרות החוב
מחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה על פי דוח הצעה זה וכן מחזיקים אשר ירכשו את אגרות
החוב האמורות בשלב יותר מאוחר ,ידרשו ,כתנאי לרכישת אגרות החוב ,למלא אצל חבר
הבורסה ,באמצעותו רכשו את אגרות החוב ,טופס  W-8BEN IRSאו טופס W-8BEN-E IRS
(במקרה של ישות) או טופס  ,W-8IMYאו W-8ECIבמידה וההכנסה מאגרות החוב קשורה
באופן ישיר לעסקה של מחזיק ישראלי בארה"ב.
למען הסר ספק יובהר בזאת ,כי מחזיק אגרות חוב אשר לא יעביר טופס  W-8BEN IRSאו
 W-8IMY ,W-8BEN-E IRSאו  ,W-8ECIממולא כנדרש ,יהיה כפוף לניכוי מס במקור על
כל תשלומי הריבית וזאת בשיעור של  30%כמתואר לעיל.
אם בעתיד תקום לחברה חובת ניכוי מס במקור תודיע על כך החברה בדיווח מיידי סמוך למועד
התשלום והחובה לניכוי המס תחול על החברה.

2.8

דרישות תפעוליות נוספות
החברה תעביר למסלקת הבורסה מדי שנה ולא יאוחר מיום  15בדצמבר של כל שנה קלנדארית

טיוטת טופס  1042 IRSבצרוף התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים לקבל מחזיקי אגרות
החוב (שהונפקו על פי דוח הצעה זה) מהחברה ,באמצעות החברה לרישומים והמסלקה ,על פי
תנאי איגרת החוב (סדרה א') ותנאי שטר הנאמנות ,לרבות תשלומי ריבית ,ערוך כדין .החברה
תעביר למסלקת הבורסה נוסח סופי של טופס  ,1042 IRSכפי שהוסכם על ידי מסלקת הבורסה,
עד ליום  15בינואר של כל שנה קלנדארית.
2.9

החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים ()FATCA
בהתאם לסעיפים  1471-1474לקוד ,אשר נחקקו במסגרת חקיקה המוכרת בשם "החוק לאכיפת
מיסים בחשבונות זרים" (" ,)"FATCAמס מנוכה במקור ברוטו בשיעור של  30%יוטל על ()1
ריבית ממקור בארה"ב ,לרבות ריבית על אגרות החוב) ,וכן ( )2התמורה ברוטו ממכירה ,החלפה,
רכישה מחדש ,פדיון או העברה אחרת של התחייבויות המייצרות ריבית ממקור בארה"ב
(כדוגמת אגרות החוב) ,בכל מקרה ומקרה לגופים זרים ,בין אם כבעלים מוטב או כגוף ביניים
( ,)intermediariesבמידה שאישורים או דרישות מסוימות לא מולאו .בהתאם להצעת תקנות
משרד האוצר מדצמבר  ,2018אשר משלמי המיסים יכולים להסתמך עליהן ,ניכוי במקור על
תמורה ברוטו לא נדרש יותר.
במקרה של תשלומים המתבצעים למוסד פיננסי זר ,כהגדרת המונח ב ,FACTA-בכפוף למספר
חריגים יוטל ניכוי מס במקור על פי ה ,FACTA-אלא אם מוסד כאמור ( )1אוסף ומעביר לIRS -
או לרשויות המס הרלבנטיות ,מידע מסוים לגבי בעלי חשבונות בארה"ב של מוסד כאמור מכוח
הסכם עם ה IRS -או חוק זר אחר רלבנטי אשר נחקק בקשר עם הסכם בין ממשלתי; וכן ()2
עומד בחובות דיווח וניכוי במקור מתשלומים מסוימים לבעלי חשבונות ספציפיים של מוסד
כאמור ולאנשים מסוימים אחרים .במקרה של תשלומים המתבצעים לישות זרה שאינה מוסד
פיננסי זר (כהגדרתו) ,בכפוף למספר חריגים ,ניכוי המס במקור על פי ה FACTA -יחול על פי רוב
אלא אם ישות זרה כאמור מסרה לסוכן הניכוי )1( :אישור על כך שאין לה "בעלים מהותיים
אמריקאים" ,כהגדרת המונח ב ;FACTA -או ( ) 2מידע ספציפי בנוגע לבעלים מהותיים
אמריקאים שיש לה.
מחזיק ישראלי ,או גוף ביניים שאינו אמריקאי ( )Non-U.S. intermediaryבשרשרת הבעלות,
אשר לא עמד בדרישה לאישורים או בדרישות אחרות המוטלות על פי ה FACTA -או על פי
הסכם בין-ממשלתי שחל ,יגיע בדרך כלל לניכוי במקור בשיעור של  .30%לא ישולמו סכומים
נוספים על חשבון חובת ניכוי במקור המוטלת לגבי תשלומים בגין אגרות החוב כתוצאה מאי
עמידתו של מחזיק אגרת חוב שאינו אמריקאי ,או כל גוף ביניים שאינו אמריקאי באמצעותו
מחזיק כאמור ,במישרין או בעקיפין ,מחזיק באגרות החוב ,בדרישות ה.FACTA -

.3

מיסוי הכנסות על פי דיני מדינת ישראל
כמקובל בהחלטות השקעה ,על המשקיע לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות ערך
הכלולים בדוח ההצעה .האמור בדוח ההצעה אינו מתיימר להוות פרשנות מוסכמת ו/או מלאה של
הוראות החוק או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו ,ואינו בא במקום
יעוץ משפטי ומקצועי בנדון ,שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע.
ההוראות הכלולות בדוח ההצעה ביחס למיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להיות פרשנות מוסמכת
של הוראות החוק והן אינו מחליפים ייעוץ מקצועי ,שבודק את נסיבותיו המיוחדות של כל משקיע.

היבטי מס חברות בישראל
בהתאם להוראות סעיף  1לפקודת מס הכנסה (נוסח חדש) ,התשכ"א"( 1961-הפקודה") ,חברה תיחשב
כתושבת ישראל לצרכי מס אם התאגדה בישראל או שהשליטה והניהול בה מופעלים מישראל .המונח
שליטה וניהול אינו מוגדר בפקודה .החברה התאגדה מחוץ לישראל ולמיטב ידיעת החברה ,רישום ניירות
הערך המוצעים של החברה למסחר בבורסה בישראל ,כשלעצמו ,אינו מקיים שליטה וניהול בישראל ,ועל
כן למיטב ידיעת החברה היא אינה נחשבת כתושבת ישראל לצרכי מס הכנסה.
חבר בני אדם תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסה ממקורות ישראלים .החברה אינה צופה כי
יהיו לה הכנסות ממקורות ישראלים.
היבטי מס החלים על מחזקי אגרות חוב
יובהר ,שהאמור להלן מתייחס לאופן מיסויים של משקיעים ישראלים בלבד .לפיכך ,מוצע לתושב חוץ
המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי טרם ביצוע הרכישה.
לפי הדין הקיים כיום חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על-פי דוח הצעה זה ,הסדרי המס בישראל
המתוארים בתמצית להלן:
מיסוי רווחי הון ממימוש ניירות ערך סחירים

3.1
א.

רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים בידי תושבי ישראל
בהתאם לסעיף  91לפקודה ,רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על-ידי יחיד תושב ישראל חייב
במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  121לפקודה .יחד עם זאת ,במכירת אגרת
שאינה צמודה למדד (או שאינה נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ)11יחויב
במס בשיעור שלא יעלה על חמישה עשר אחוזים ( )15%ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי.
כמו כן ,לגבי מכירת ניירות ערך על-ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-קרי ,המחזיק,
במישרין או בעקיפין ,לבדו או יחד עם אחר 12ב 10%-לפחות באחד או יותר מסוג כלשהו של
אמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך או במועד כלשהו ב 12-החודשים שקדמו
למכירה כאמור ,שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על "( 20%בעל מניה
מהותי")
כמו כן ,לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערך ,יחויב רווח
ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אחוזים ( ,)30%עד קביעת הוראות ותנאים
לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף 101א(א)( )9לפקודה .שיעור המס המופחת כאמור לא
יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק" ,בהתאם
להוראות סעיף  )1(2לפקודה .במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות סעיף
 121לפקודה.
חבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך בשיעור הקבוע בסעיף
(126א) לפקודה ( 23%בשנת .)2020
קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים ממס
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כהגדרת מונח זה בסעיף  91לפקודה
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כהגדרת מונח זה בסעיף  88לפקודה.

בגין רווחי הון ממכירת ניירות ערך כאמור בהתקיים התנאים הקבועים באותו סעיף ובכפוף
להמצאת האישורים המתאימים על ידם .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת ניירות
ערך יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק" או
"משלח יד" בידיו ,אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת .לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד ,תחויב
ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף  121לפקודה.
ככלל ,תושב חוץ חייב במס רווח הון בישראל רק על רווח הון שנצמח או הופק בישראל .במקרה
בו חייב תושב החוץ במס רווח הון בישראל ,על-פי הוראות הפקודה תושב חוץ פטור ממס על
רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה ,אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו
בישראל .13במקרה שפטור כאמור אינו חל ,יחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל
למדינת התושבות של תושב החוץ.
הפסדים בשנת המס ,שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווחי הון
היו חייבים במס בידי מקבלם ,יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר
ערך ,נסחר או שאינו נסחר ,ישראלי או זר ,וכן ,כנגד ריבית ששולמה בגין אותו נייר ערך או ריבית
ודיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים (בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור
לא עלה על שיעור מס החברות ,לגבי חברה ולא עלה על שיעור המס הקבוע בסעיפים 125ב()1
לפקודה ו125ג(ב) לפקודה לגבי יחיד (שיעור מס של  ,)25%באותה שנת מס .קיזוז ההפסדים
יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור.
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה ,מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך ,במכירת
יחידה בקרן נאמנות או בעיסקה עתידית) ,התשס"ג"( 2002 -תקנות ניכוי רווח הון") ,בעת חישוב
רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך נסחרים ,יחידות של קרנות נאמנות
ועסקאות עתידיות ("ניירות סחירים") ,יקזז החייב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת
ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד ,בין
טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור.
ב.

זיכוי מס זר
כנגד חבות המס שצוינה לעיל ,יינתן לתושב ישראל (יחיד או חברה) זיכוי בגובה המס הזר אשר
נוכה במקור בחו"ל ,אם נוכה ,ביחס למכירת נייר הערך ,וזאת בכפוף להוראות אמנת המס
רלוונטית (ככל שקיימת) ולתנאים הקבועים בסעיפים  203ו 204 -לפקודה ,ובכפוף להמצאת
אשורים מתאימים.

ג.

ניכוי מס במקור ממכירת אגרות החוב המוצעות
בהתאם לתקנות ניכוי רווח הון ,חייב (כהגדרת מונח זה בתקנות אלו) המשלם למוכר תמורה
במכירת ניירות הערך ,ינכה מס בשיעור של חמישה עשר אחוזים ( )15%מרווח ההון הריאלי בנייר
ערך שאינו צמוד למדד כאשר המוכר הינו יחיד ,ובשיעור מס חברות ( 23%בשנת  )2020מרווח
ההון הראלי כאשר המוכר הינו חבר בני אדם .זאת ,כפוף לאישורי פטור (או שיעור מופחת) מניכוי
מס במקור וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע .כמו כן ,לא ינוכה מס במקור
לקופות גמל ,קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין .אם במועד
המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי ,יחולו הוראות סעיף (91ד) לפקודה
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האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על-ידי המוכר בגין מכירה כאמור.
הוראות תקנות ניכוי רווח הון לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב
חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור ,אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 14
ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים ,אם היה בישראל ,הוא או בא כוחו ,הצהרה
בטופס  2402על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.
ככל שניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה יימחקו ממסחר בבורסה ,שיעור הניכוי במקור
שינוכה בעת מכירתם (לאחר המחיקה) יהיה שלושים אחוזים ( )30%מהתמורה ,כל עוד לא
הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר (לרבות פטור מניכוי מס
במקור).
ככלל ,תושב חוץ (יחיד וחברה) פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה,
אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל .האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ
המוחזקת בידי תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה .במקרה שפטור כאמור אינו
חל ,יחולו הוראות אמנת המס (אם קיימת) בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ .כמו-
כן ,לא ינוכה מס במקור על-ידי תאגיד בנקאי או חבר בורסה לתושב חוץ בהתקיים תנאים
מסוימים.
3.2
א.

שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות החוב
שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב בידי תושב ישראל
בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה ,יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים ( )15%על
ריבית (לרבות דמי ניכיון) ,מאגרת חוב שאינה צמודה למדד.
בהתאם לסעיף (125ד) לפקודה ,שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים ,בין היתר ,אחד
מהתנאים הבאים )1( :הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף  )1(2לפקודה או
שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; ( )2היחיד תבע בניכוי
הוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל אגרות החוב; ו )3(-היחיד הוא בעל מניות מהותי – כהגדרתו
בסעיף  88לפקודה – בחברה המשלמת את הריבית .במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף
 121לפקודה כמפורט לעיל.
שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר
בני אדם שהוראות סעיף  )2(9לפקודה חלות בקביעת הכנסתו ,למעט לעניין סעיף (3ח) לפקודה
לגבי ריבית שנצברה ,הינו שיעור מס החברות ( 23%בשנת .)2020
ככלל ,תושב חוץ אינו חייב במס בישראל כאשר מקום מושב משלם הריבית אינו בישראל .ככל
שמשלם הריבית הנו תושב ישראל ,תושב חוץ 14פטור ממס על הכנסה מריבית ,פטור ממס על
הכנסה מריבית ,מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל,
שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.
ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל ,שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ (יחיד
וחבר בני -אדם) שמקורן בניירות הערך ,עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל
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תושב חוץ -מי שהוא תושב חוץ ביום קבלת הריבית ,דמי הניכיון או הפרשי ההצמדה ,לפי העניין ,למעט אחד מאלה )1( :בעל מניות מהותי בחבר בני האדם המנפיק; ( )2קרוב ,כהגדרת
מונח זה בפסקה  3להגדרת קרוב בסעיף  88לפקודה ,של חבר בני האדם המנפיק; ( )3מי שעובד בחבר בני האדם המנפיק ,נותן לו שירותים ,מוכר לו מוצרים או שיש לו יחסים מיוחדים
עימו אלא אם הוכח להנחת דעתו של פקיד השומה ששיעור הריבית או דמי הניכיון נקבעו בתום לב ומבלי שהושפעו מקיומם של היחסים כאמור; ( )4חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי
תושבי ישראל ,בהתאם לקבוע בסעיף 68א לפקודה.

מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.
קרן נאמנות פטורה ,וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  )2(9לפקודה ,פטורים ממס
בגין הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור ,כפוף להוראות סעיף (3ח) לפקודה בדבר ריבית או דמי
ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר .על הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית או דמי
ניכיון יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ"עסק"
או מ"משלח יד" ,אלא אם נקבע אחרת.
ככלל ,תוש ב חוץ אינו חייב במס בישראל כאשר מקום מושב משלם הריבית אינו בישראל .ככל
שמשלם הריבית הנו תושב ישראל ,תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית ,מדמי ניכיון או
מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל ,שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל
ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל .ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל,
שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ (יחיד וחבר בני-אדם) שמקורן בניירות
הערך ,עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין
מדינת מושבו של תושב החוץ.
ב.

זיכוי מס זר
כנגד חבות המס שצוינה לעיל ,יינתן לתושב ישראל (יחיד או חברה) זיכוי בגובה המס הזר אשר
נוכה במקור בחו"ל ,אם נוכה ,ביחס להכנסה מריבית בגין אגרות החוב ,וזאת בכפוף להוראות
אמנת המס רלוונטית ולתנאים הקבועים בסעיפים  203ו 204 -לפקודה ,ובכפוף להמצאת
אישורים מתאימים.

ג.

ניכוי מס במקור
בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מריבית ,מדיבידנד ומרווחים מסוימים) ,התשס"ו2005-
("תקנות הניכוי") ,שיעור המס שיש לנכות במקור על ריבית (כהגדרתה בתקנות
המשולמת על אגרות חוב נסחרות בבורסה ,לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת
את הריבית במקרה בו אגרות החוב אינן צמודות למדד המחירים לצרכן או למטבע חוץ ,הינו
חמישה עשר אחוזים ( .)15%מאידך ,לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את
הריבית או עובד בחברה המשלמת את הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים ,שיעור
המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף  121לפקודה כמפורט לעיל .לגבי חבר
בני אדם (תושב ישראל ותושב חוץ) ינוכה מס בשיעור מס החברות.

הנ"ל)15

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ ,ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל ,כפוף להוראות
האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל.
החברה 16תנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידיה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי
המס אותם היא חייבת לנכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור
בהתאם לדין.
בתקנה  4לתקנות מס הכנסה (חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה ,מלווה מדינה
או יחידה בקרן נאמנות) ,התשס"ג ,2002-נקבע כי בפדיון של אגרת חוב הנסחרת בבורסה שבו
משולמים גם דמי ניכיון ,יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון ,אם התקיימו
כל אלה )1( :רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; ( )2במועד הפדיון נוצר הפסד הון;

15

ריבית – ריבית ,הפרשי הצמדה שאינם פטורים על -פי כל דין ,לרבות הפרשי הצמדה חלקיים ,כהגדרתם בסעיף  )13(9לפקודה ודמי ניכיון.
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במישרין או באמצעות חברי הבורסה ,לפי העניין והוראות רשות המיסים כפי שיהיו מעת לעת.

ו )3( -הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה,
והכל עד גובה הפסד ההון .דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה ,לא יחשבו
כהכנסה לפי סעיף  )4(2לפקודה.
3.3

מס על הכנסות גבוהות
בהתאם לסעיף 121ב לפקודה ,יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס  2020על סך של 651,600
ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה) ,יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום
האמור ,בשיעור נוסף של  .3%הוראות סעיף זה חלות בין היתר ,על רווחי הון מניירות ערך ,למעט
על מרכיב רווח ההון האינפלציוני ,ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות17.

3.4

הרחבות נוספות בעתיד
מאחר ואגרות החוב (סדרה א') מונפקות בערכן הנקוב לא יהיה ניכיון בהנפקה מכוח דוח הצעה
זה.
במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה א') נוספות במסגרת הרחבת סדרה ,בשיעור
ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה (לרבות העדר ניכיון ,ככל שרלבנטי) ,תפנה החברה,
לפני הרחבת הסדרה לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על
דמי הניכיון בגין אגרות חוב (סדרה א') ייקבע שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את
שיעורי הניכיון השונים בסדרה ,ככל שיהיו ("שיעור הניכיון המשוקלל") .במקרה של קבלת
אישור כאמור ,החברה תחשב ,בהתאם לאותו אישור ,לפני הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון
המשוקלל אשר יהיה אחיד בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו אישור ,ולפני הרחבת הסדרה
תפרסם דוח מיידי בו תודיע את שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה ,וינוכה מס במועדי הפדיון
של אגרות החוב של אגרות חוב (סדרה א') לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות
הדין .במקרה כאמור יחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .אם לא יתקבל
אישור כאמור מרשות המסים ,תפרסם החברה דיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה ,בו תודיע על אי
קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהיה שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין
הסדרה ,ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון .חברי הבורסה ינכו מס במקור
בעת פדיון הסדרה ,בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור.
לפיכך ,ייתכנו מקרים בו ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מהניכיון שנקבע למי
שהחזיק אגרות חוב ערב הרחבת הסדרה ("דמי הניכיון העודפים") ,וזאת בין אם התקבל אישור
מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו .נישום שהחזיק את אגרות
החוב (סדרה א') לפני הרחבתה ועד פירעון אגרות החוב (סדרה א') המוחזקים על-ידיו ,יהיה זכאי
להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון ,ככל שהינו זכאי
להחזר כאמור על-פי דין.
חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידם למחזיקי אגרות החוב את תשלומי
המס אותם חובה לנכות במקור ,למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם
לדין .במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון ,אם יהיו.
נכון למועד דוח ההצעה ,החברה פתחה בהליך לפתיחת תיק ניכויים במס הכנסה בישראל.

התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב לנסיבות
הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעה זה ,לפנות לייעוץ
מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

17

בהתאם להצעת חוק ההתייעלות הכלכלית (תיקוני חקיקה להשגת יעדי התקציב לשנות  2017ו ,)2018 -התשע"ז  ,2016הצ"ח  ,1083עמוד  ,433מוצע בין היתר שהחל משנת  ,2017מס
היסף יחל על חלק ההכנסה החייבת העולה על  639,996ש"ח בשנה ויהא בשיעור של ( 3%חלף .)2%

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים ,יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה
בניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעה זה .מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות
בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף ,ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות .בנוסף יש
להדגיש ,כי האמור לעיל אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בדוח הצעת
המדף; לפיכך ,התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים ,בשים לב
לנסיבות הייחודיות לכל משקיע .מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעה זה ,לפנות
לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.

