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 ג.א.נ,

   ( של החברה'אהקצאה פרטית של אגרות חוב )סדרה  בדברדוח מיידי : הנדון

 קיימת חבת הסדרה ה בדרך של הר

להו מתכבדת  פרטאישר    2020  בנובמבר  10  ביום י  כ   דיעהחברה  הקצאה  החברה    יתדירקטוריון 

ביצוע הקצאה  בקש  1ים מסווגים משקיע ל עם  :  )להלן  2שלא מהווה הצעה לציבור  ןופאב פרטית  ר 

אגרות  ( של החברה )להלן: "'א  אגרות חוב )סדרה  ש"ח ע.נ.   110,000,000    "כסה , של  3"( יםהניצע"

ראשונה  קו לאשר הונפ   (", בהתאמהרטיתפה  ההקצאה"  -ו  "אגרות החוב"  או  "('אהחוב )סדרה  

בדצמבר    4, כפי שתוקן ביום  2016בנובמבר    30של החברה מיום  להשלמה  תשקיף    ח וכ מ  ורלציב

משלי  2016 מיום  והודעה  החברה  של  אג  )להלן:  20164בדצמבר    6מה  הנפקת  א'תשקיף  , " "ח 

לפני ביצוע    .(אמה התב"  לראשונההונפקו  אשר  (  'אאגרות החוב )סדרה  "  -ו  "מההודעה המשליה"

דו  נשוא  הפרטית  מיידההקצאה  כמ  יח  )סדרה  זה,  החוב  אגרות  במחזור  בש(  'אות   -מסתכמת 

כם כמות אגרות החוב  (. לאחר ביצוע ההקצאה הפרטית תסת'אאגרות חוב )סדרה    291,453,236

 .('אסדרה אגרות חוב ) 401,453,236בסך כולל של   אשר תהיינה רשומות למסחר( 'אסדרה )

 
-התשכ"ח  ערך,  לחוק ניירות  פת הראשונהסו ם בתמשקיעים המנוייל הע  נמנית  היאכי    כולם הצהירואשר    1

   ."(ךררות עחוק נייהלן: ")ל 1968
 יירות ערך. חוק נונח ברת המכהגד  2
ת ערך , כי ניירות  ספת הראשונה לחוק ניירובתו  על המשקיעים המנויים  יםנמנ  םכי הינ  והצהיר  יםצעהני  3

  י תושב  םרים, כי הנאו עבור אחא למטרת הפצה או מכירה לאחרים, לא בשם  ול  םנרכשים עבור עצמהערך  
אינ כי  ב    U.S. Person  םישראל,  וכי  Securities Act of 1933  -תקנה מכוח השהו  Regulation S  -)כהגדרתו   )

ניירות הערך   יםרוכש  םאינ ו   U.S. Personם עבור  האמורי  את    יםרוכש  םכי אינו/או אדם הנמצא בארה"ב 
נ כוונה לבצע "את  ניירות  בארה"ב )כמש   "distributionיירות הערך האמורים עם  זה בחוקי  מונח  מעו של 

 הערך האמריקאים(.
  )בהתאמה(. 136792-01-2016 -ו  136288-01-2016  ,134344-01-1620 א: ' אסמכתמס  4

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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 :טיתפרה  קצאהההו תנאי  לן יובאהל .1

ש"ח    1אגורות לכל    103.5של    חירבמ  קצינה לניצעים( המוצעות, תו'א  סדרה)חוב    אגרות 1.1

חוב   אגרות  ובת'אסדרה  )ע.נ.  כולמור(  "ש"  113,850,000  של  תלה  )להלן:  , "(התמורהח 

ח  ומכ  למסחר  ונרשמופקו  הונאשר  (  'אסדרה  אגרות החוב )  סדרת  הרחבת  ך שלרדאת בוז

והה א'  אג"ח  הנפקת  בתלייר נ ל  בבורסה  , מההמשליודעה  תשקיף  ערך  ב-ות  ע"מ  אביב 

 . "(הבורסהלן: "ה)ל

אגרות   1.2 )תנאי  ה'א  סדרה החוב  הפרעות  מוצ(  החוב "  ן:הל)לטית  בהקצאה  אגרות 

הג א  יאלתנ   יםזה  "(הנוספות )רות  מכוח    למסחר   מו רשונו  קפהונ   אשר (  'א סדרה  חוב 

אשר צורף    מנותנאאשר הוצעו על פי שטר ה ו  תשקיף הנפקת אג"ח א' וההודעה המשלימה

א'שקתל אג"ח  הנפקת  שתכו  יף  אגרושם.  ארו  ופי  של  החוב  דינן  )ממועד  ת  הנוספות 

י הח הקצאתן(,  אגרות  כדין  ב  חוה  ת וראג  .לראשונהפקו  הונאשר  (  'א)סדרה    ובהיה 

צאתן, סדרה אחת לכל דבר וענין ביחד  עד הול ממו, החנהתהוו ו  סחר מלתרשמנה   פותהנוס 

אג )עם  החוב  אגרנהו לראשפקו  הונאשר  (  ' אסדרה  רות  הנו.  החוב    ה ודנתעמ   ותספ ות 

ב שווהיבדרגת  פר טחון  פס,  בינן  י  עצמ ו,  ובי לבין  לב ן  החוב  נן  אגרות  ר שא(  'אה  )סדרין 

 חרת. פני האת לאחת על  כות בכורה או עדיפובלי ז, לראשונהפקו נוה

החהנוספות  וב  חהאגרות    לכ 1.3 של  הערך  ניירות  במרשם  שם  תירשמנה  על    החברה ברה 

 . ט לישראל בע"מיסקונד בנק רישומים של ל

אוטיפרל 1.4 אגרום  החובדות  תנאיהן 'אה  סדר)  ת  בתשקיף    ראונן  בגיום  תשל העדי  ומו  (, 

המשלימה  בהודעה  א',  אג"ח  הנאמנות  וב  הנפקת  ונחתםשטר   בדצמבר  1ביום    שנערך 

  חנספכ  ורף צ  אשר,  5"( ןאמהנ)להלן: "בע"מ    רזניק פז נבו נאמנויות  לבין   רהבין החב  2016

בדוח זה    מובא"(, אשר  שטר הנאמנות"  :ולהלן)לעיל  אג"ח א'  יף הנפקת  קלתש  2לפרק    1

 ה. בדרך של הפני

דוח    תונפקנהאשר    הנוספותאגרות החוב  בהמחזיקים    כי  יובהר 1.5 פי  יהיו  זה,  מיידי  על 

)ו  ( אגרות החוב )סדרה א'(מסך קרן    5.9%)  קרן  וםלתשלזכאים   בשיעור תשלום ריבית 

)סד  אגרותבגין  (  2.9%של   ל'(  אה  רהחוב  הקובע  המועד  ב  םתשלומאשר    18יום  יחול 

זה(  )ל  2020בנובמבר   מיד  דוח  פי  על  הנוספות  החוב  אגרות  של  הנפקתן  ואשר  אחר 

הנדרשים   אישוריםהוים  תנאהפועלת להשלמת  החברה    .2020נובמבר  ב  30ישולמו ביום  

 .לעיל רבע לתשלום כאמולהלן, עד למועד הקו 4כאמור בסעיף  יםביצוע ההקצאה לניצעל

 

 

 

 

 
נ  5 פז  רזניק  של  ההתקשרות  פרטי  נאמנויות  להלן  חרוצים  רחוב    בע"מ: בו  אב 14יד  תל  טלפון  ,  03-  -יב, 

פקס  6389200 הנאמן  03-6289222   -,  אצל  הקשר  איש  אבטליון  -,  מיכל  אלקטרוני:  -עו"ד  דואר  ראשוני, 
michal@rpn.co.il  . 

mailto:michal@rpn.co.il
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 פקה ההנתמורת  .2

תמורת ההנפקה נטו אשר תתקבל בפועל מהנפקת אגרות החוב הנוספות תשמש למימון  

 ל פי שיקול דעתה.לעת, עפעילות החברה כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת  

 ומיסוי ןיכיונ .3

( החוב  ה'אסדרה  אגרות  המדף  הצעת  דוח  פי  על  שהונפקו  הנקוב,  (  בערכן  ש"ח    1ונפקו 

  ש"ח ע.נ   1, ריבית( של כל  ך המתואם )קרןהער  2020בנובמבר    10  ן ליום נכו כיון(.  י)ללא נ

)סדר עומד  אגרות החוב  א'(  מוצע  ולפיכך,    ורותאג  102.59-על כה  ומחיר ההקצאה  היות 

המתואם   ערכן  על  )בפרמיה(  העולה  )סדרה  בסכום  החוב  אגרות  אגרותא של  החוב    '( 

 '( שתונפקנה בהקצאה הפרטית נשוא דוח מיידי זה תונפקנה ללא ניכיון. ארה )סד

 ים ביצוע ההקצאה לניצעהנדרשים ל ואישוריםים תנא .4

על    ההקצאה 4.1 טעונדוח  פי  הפרטית  א זה  את  לישוה  הבורסה  אגרות  ר  של  למסחר  רישום 

( לניצע  ('ארה  סדהחוב  ההקצא  יםשתוקצינה  הפרבמסגרת  )ה    שור יא"   להלן:טית 

 ."(הורסהב

 וגירדם  שר עבק  Standard & Poor's Maalotור  לאישפופה  ההקצאה הפרטית על פי דוח זה, כ  4.2

ilAA-  הח לאגר עד  בהיקף  החברה  תנפיק  ש(  א'  )סדרה וב  ות  ע.  אלפי  110,000של  .  נש"ח 

)סרת אגרות הבאמצעות הרחבת סד כו(  'אדרה  חוב  ש"ח   401,453,236לל של  )עד לסכום 

 .,(ע.נ.

בומע החברה   4.3 ל נאת דת  הנאמנות  4.1  סעיפיםת  להוראוהתאם  ב   הסדרבת ההרחים      לשטר 

   .הנאמנותעל פי שטר   מןלנא ים כנדרשכך אישור על ותמציא

 ים לניצע  קצינה( שתו' אסדרה החוב ) גרותוע פעולות באו הגבלה בביצמניעה א .5

ע  ניירותחוק  ג ל15י סעיף  פ על   ניירות  ו 15ם  יפייין סע)פרטים לענך  רערך ותקנות    ג15-א 

 : יםשל הניצע ראו כהצעה לציבור , י2000-חוק(, התש"סל

חלפו   אם טרם  ,ותהמוצע(  'אדרה  סהחוב )ר בבורסה של אגרות  מסחהצעה תוך כדי ה (א)

 "(; המוחלטתימה החסתקופת צו )להלן: "בו הוקודשים מהיום שישה ח

פו ם חלטר  , אםות( המוצע'א  רהדס)רסה של אגרות החוב  מסחר בבוה  הצעה תוך כדי (ב)

ן: ה בפסקה )א( לעיל )להל קופה האמורו החל מתום התמנשי,  בעונים עוקביםר  שהשי

טוף כמות ת בתקופת הטפהנוספו  פותבכל אחת מהתקוזאת אם "(, ותקופת הטפטוף"

האגר יום  ות  בכל  שהוצעה  ע סחר  מחוב  עלתה  היובבורסה  הממוצע  מחזול  של  ר מי 

 וםלי שבועות שקדמו  ה  ונשמבת  ופה  בתק(  'אה  סדרהחוב )  ותר המסחר בבורסה של אג

 הצעה; ה

יחול  האמור (ג) )  לעיל  חוב  אגרות  על   יםמהניצע שתירכשנה    המוצעות  ('אסדרה  גם 

המהח   במהלך תקופת או תקו סימה  כאוחלטת  פי תשקיף מופת הטפטוף  על   ר, שלא 

 רסה.א במהלך המסחר בבולוש
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 החוב  קצאת אגרות ועד המ .6

לנצתוקת  ( המוצעו'ארה  דס)אגרות החוב   רסה  ור הב שוקבלת אילאחר    מוךס   יםצע יינה 

 יל. לע  4 ובכפוף לאמור בסעיף  לעיל 4בסעיף מור כא

בהתא כי  למסיצוין,  חוזההצעה הבלת  ךמם  ירת שהוגי  על  לחברה  ן:  להל)   הניצעיםדי  ש 

ההזמנהוט" בפס  הפרטיק"(  ההקצאה  עם  כי  ת,  שר  לא  נקבע   יםהאישור  ויתקבל אם 

   .רטיתהפ הההנפק  תבוצע לא  ,2020 בדצמבר 10עד ליום   עילהאמורים ל

 

 

 בכבוד רב, 

Namco Realty Ltd 

 
 נחתם על ידי: 

 ירקטוריון ונשיא החברה  , יו"ר הדנמדר יגאלעל ידי מר 
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