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 ג.א.נ,

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

 קיימת חבת הסדרה ה בדרך של הר

להו מתכבדת  פרטית  אישר    2020  בנובמבר  16  ביום י  כ   דיעהחברה  הקצאה  החברה  דירקטוריון 

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

אגרות  ( של החברה )להלן: "'ה  אגרות חוב )סדרה  ש"ח ע.נ.  484,000102,  "כסה, של  3"( יםהניצע"

)סדרה   החוב"  או  "('ההחוב  בהתאמהרטיתפה  ההקצאה"  -ו  "אגרות  לציבור  אשר   (",    מכרז 

  , 2020  במאי  28תאריך    נושאה   החברה  שלמדף  תשקיף    חוכמ  02024  מברובבנ  2ביום    נערךבעניינן  

  "המדףתשקיף  ",   "דוח הצעת המדף"  "המכרז לציבור"  )להלן:  20205  במאי  72פורסם ביום    אשר

 . (אמההתב" מדףצעת המכוח דוח ההונפקו אשר (  'האגרות החוב )סדרה " -ו

תתנאי  כ הפרטיתלשחרור  ההקצאה  נשוא  ההנפקה  בסרופמכ,  מורת  חברה ה,  להלן  1.3עיף  ט 

כבטוחה נוספת להבטחת הקיום     Joralemon  בשםהחברה הידוע    הוספת נכסהתחייבה לפעול ל

 . המלא והמדויק של כל התחייבויות החברה על פי אגרות החוב )סדרה ה'(

 
-התשכ"ח  ,ערך  לחוק ניירות  פת הראשונהסו ם בתמשקיעים המנוייל הע  תנמני  היאכי    ירוכולם הצהאשר    1

   ."(ךררות עחוק נייהלן: ")ל 1968
 רך. יירות עחוק נברת המונח כהגד  2
ך , כי ניירות  אשונה לחוק ניירות ערספת הרבתו  על המשקיעים המנויים  יםנמנ  םכי הינ  והצהיר  יםהניצע  3

  י תושב  םרים, כי הנאו עבור אחה או מכירה לאחרים, לא בשם  ולא למטרת הפצ  םהערך נרכשים עבור עצמ
כי   ב    U.S. Person  םאינישראל,  וכי  Securities Act of 1933  -תקנה מכוח הושה  Regulation S  -)כהגדרתו   )

ניירות הערך   יםרוכש  םאינ   יםרוכש  םאדם הנמצא בארה"ב וכי אינ  ו/או  U.S. Personבור  ם עהאמורי  את 
ניירות הערך   כוונה לבצע "את  זה במעו  בארה"ב )כמש   "distributionהאמורים עם  מונח  ניירות  של  חוקי 

 הערך האמריקאים(.
01-2020- א:ת כ' אסממס 0202 בנובמבר 3ום ורסם ביר פאש ז לציבור המכרתוצאות   חדורטים ראו לפ  4

109537 . 
 .  047554-01-0202' אסמכתא: מס  5

http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
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הפר ההקצאה  ביצוע  מ לפני  דוח  נשוא  ז טית  כמותיידי  )סדהחו  ותגרא  ה,    ונפקוהאשר    ('הרה  ב 

עלונאשלר המדף  פי  ה  הצעת  )סדרה    217,516,000  -בסתכמו  ה  דוח  חוב  ביצוע    (.'האגרות  לאחר 

בסך כולל    רלמסח  מותשואשר תהיינה ר(  ' הסדרה  ב )וח ת הגרוות אתכם כמסתטית  הפר  האצקהה

 . ('הסדרה אגרות חוב ) 320,000,000 של 

 :טיתפרה  אהצקההו תנאי  לן יובאהל .1

1.1 ( ש"ח    1אגורות לכל    99.2של    חירים במיצעלנ  , תוקצינהצעות( המו'ה  סדרהאגרות חוב 

חוב   אגרות  ובת'הסדרה  )ע.נ.  כולמור(  "ש"   101,664,128  של  תל ה  )להלן:  , "(התמורהח 

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

 ."(הבורסהלן: " )לה אביב בע"מ-לניירות ערך בתל בבורסה ,ףהצעת המדח דו

אתנא 1.2 )גרות  י  ה'ה  סדרה החוב  הפרעות  מוצ(  החוב "   ן:הל)ל טית  בהקצאה  אגרות 

מכוח דוח    למסחר   מו רשונו  קפהונ  אשר(  'הסדרה  חוב )רות ה גא  יא לתנ  ים זה  "(הנוספות

ארו  וכפי שתו ף  דמהצעת האשר צורף לדוח    מנותאשר הוצעו על פי שטר הנאו   הצעת המדף

(  'ה)סדרה    ובהיה כדין אגרות החתן(, י )ממועד הקצאת  וספונה וב  ת הח דינן של אגרו שם.  

המפקו  הונ אשר   הצעת  דוח  ,  נהתהווו  סחרמ לתרשמנה    פותהנוסב  חוה   תור אג  .דףמכוח 

וענין ביחד עם אגעד הול ממוהח )צאתן, סדרה אחת לכל דבר  אשר (  'הסדרה  רות החוב 

י  ר, פטחון שווה יב  רגתבד  הספות תעמודנ ות החוב הנו . אגרצעת המדףמכוח דוח הפקו  הונ

בינן  פס עצמו,  ובי לבין  לבן  החוב  נן  אגרות  הצעת  דו  וחמכפקו  נוהר  שא(  'ה ה  )סדרין  ח 

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

נכ 1.3 בשם  סהוספת  הידוע  נוספת     Joralemonהחברה  המלא  כבטוחה  הקיום  להבטחת 

 דרה ה'( על פי אגרות החוב )ס רההחב  ק של כל התחייבויותוהמדוי

להבטחת הקיום המלא והמדויק    נוספת בטוחה  כ,  ב הנוספותת אגרות החו במסגרת הנפק 1.3.1

כל התחייבויו ושטר השל  ה'(  )סדרה  אגרות החוב  פי  על  של ת החברה  ופירעונם  נאמנות 

המובטחים הסכומים  זה  ג)כה  כלל  מונח  הנאמנו  6.1נספח  ל  1.2בסעיף  דרת    תלשטר 

,  להלן  2ו לחברה כאמור בסעיף  ההנפקה נטת  רור תמורוכתנאי לשח  (,"(6.1פח  סנ: " )להלן

 6.1פח  לנס  2ארים בסעיף  ותאת הבטוחות והשעבודים המ  ןלטובת הנאמ   תעניק החברה

ו מוחזקות על ידי  אשר מלוא זכויותי    Joralemon 20-32ברה הידוע בשם  נכס הח  עם  בקשר

", לפי  נכס תאגיד ה"-ו  "בדהמשוע  הנכס"  להלן:)  Joralemon Realty NY LLCס  תאגיד הנכ

 .  (העניין

אך לא    , הבטוחות והשעבודים האמורים, כוללים בין היתר6.1לנספח    2עיף  כמתואר בס  1.3.2

  המשועבד   הנכס בנכס  על מלוא זכויות תאגיד  משכנתא ראשונה בדרגה לטובת הנאמן  ,רק

זכויות  ו מלוא  של  ראשון  ההחזקות  שעבוד    6.1לנספח    1.15בסעיף    דרתה)כהגחברת 

   הנכס. גידאתב

המשו  פתסוה 1.3.3 המשולעבד  הנכס  בסכמשמעות  בדים  ענכסים  ,  6.1לנספח    1.7  עיףהמונח 

  ובהר כי. י פה של נכסים משועבדיםבדבר הוס  6.1לנספח    7להוראות סעיף  בוצע בהתאם  ת

נכסים  ין הוד עליו יהיה כד עבושעבד  המשו כס  דין הנ  6.1לנספח    7.2  בהתאם לאמור בסעיף 
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הנכס  ( 6.1לנספח    1.7  בסעיףונח  המ   )כהגדרת  המשועבדים נכלל  כאילו  עבד המשו , 

   להלן. 7.8בהוראות שטר הנאמנות למעט כאמור בסעיף  חילהמלכת

למגוריםהינו    המשועבדנכס  ה 1.3.4 מניב  נדל"ן  בשכירות    נכס   ו שכתובת  RSהמושכר 

10 Columbia Place, Brooklyn, NY 11201  .ם פרטי  וח זהלד  שליםבדיווח מווח  דהחברה ת

אודות  ינוספ גילוי  המשועבד  ס  כנהם  "מהותי במתכונת  מניב  נדל"ן  נכס  של  טבלאית 

ל  ש  והערכת שווי  המשועבדשל תאגיד הנכס  ם כספיים  תמצית נתוניד עם  ביח,  מאוד"

 .המשועבדהנכס 

 לאשרשת החברה  ות, מבקנ לשטר הנאמ  6.1לנספח    7.3בהתאם להוראות סעיף  בתוך כך,   1.3.5

 כי:

לדוח התקופתי של   1.2בסעיף  רה במתואר  פעילות החבינו נכס נדל"ן בתחום  ס ההנכ .א

 ;20196 החברה לשנת

דירקטו2020בנובמבר    16ביום   .ב כ,  וקבע  בחן  או מאפיינ   יריון החברה  י  רמת הסיכון 

הנכסים    ביחס דומים    המשועבד  נכס ב  זכויותאשר  המשועבדים  ליתר  הם  החברה 

ב )סדרה  וח קת אגרות הבמסגרת הנפהחוב )סדרה ה'(    י אגרותזיק ת מחשועבדו לטוב

 דף;מה'( לראשונה על פי דוח הצעת ה

חב .ג )באמצעות  בעקיפין  מחזיקה  בהחברה  מאוחדות(  בנכס מהזכויו  95.05%-רות  ת 

 ראשונהבאופן היסטורי למן מועד ההנפקה לות  ( מוחזק 4.95%ואילו זכויות המיעוט )

אגרו החבר של  של  החוב  לצת  שירותים  יבוה  נותן  ידי  על  ג'ר  זכויות ":  )להלן  צד 

וכמיעוטה זה  לעניין  הנאי  ד"(.  בתנאי שטר  לרכוש את  לעמוד  בכוונת החברה  מנות, 

המיעו שטזכויות  באופן  ב,  תחזיק  ובעקיפהחברה  בשרשור  ההון  מז  100%-ין  כויות 

בתא וגוהצבעה  הנכס  בזכוימה  100%-יד  המשוות  ראו עבדנכס  נוספים  לפרטים   .  

   .1.3.4ף כאמור בסעיה תיאור הבטוח בנספח 

 

נייר הנוספות  וב  חהת  אגרו  לכ 1.4 במרשם  החתירשמנה  של  הערך  שם  ות  על  החברה  ברה 

 . בע"מ מזרחי טפחות  של בנקמים רישול

ת הצע  בדוח  ראונן  בגיום  תשלהעדי  ומו   (, תנאיהן 'הה  סדר)  אגרות החוב פרטים אודות  ל 1.5

 –משמרת    לבין  רהבין החב  2020  בנובמבר  1ביום    שנערך ונחתםשטר הנאמנות  המדף וב

 לדוח הצעת המדף   'ה  ח נספכ  ורףצ  אשר,  7"(ןאמהנ)להלן: "נאמנות בע"מ    תי שירוחברה ל

 ה. רך של הפניבדוח זה בד  מובא"(, אשר שטר הנאמנות: ")לעיל ולהלן

 
 . 034164-01-2020מס' אסמכתא:   6
 :  הנאמן התקשרות של פרטי ה הלןל  7

בגין    מן לאגרות  א צל הנ, איש הקשר א 03-6374344  –פקס    03-6374352  –ביב, טלפון  א-, תל48דרך מנחם 
 . RamiS@mtrust.co.ilרמי סבטי, רו"ח, דואר אלקטרוני: –'( ה וב )סדרה הח
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 ההנפקה תמורת  .2

)  תתמור החוב  אגרות  מחזיקי  מאת  שתתקבל  במ'הסדרה  ההנפקה  ה, ההנפק  סגרת( 

לסמוך מועד דוח  יתרתו נכון    ראש  ד שועבהמבנכס    קיים  חזור חוב יבעיקר לצורך מ   תשמש

 .החברה של השוטפים לצרכיה  וכן ,18,746  -על כ  עומדת זה

ל כן,    כמו אפשרות  בוחנת  לחברה  החברה  שייווצרו  מהעודפים  בחלק  שימוש  עשות 

ה'( )סדרה  החוב  אגרות  ה  הנוספות  מהנפקת  תמורת  כא)קרי  פירעוןל  רמוהנפקה    אחר 

רות חוב )סדרה  רכישות עצמיות של אג  יצוע(, לצורך בשועבדהמ הקימת בנכס    ה ההלווא

הח'( שה לאל  זאת,  הברה.  )סדרה  ור  החוב  אגרות  נסחרות  בו  החברה  המחיר  של  נכון  '( 

   אשר הינו אטרקטיבי ומהווה הזדמנות עסקית ראויה לחברה. ההצעה דוחלמועד 

כ בכל מקרה שתמובהר  כבי  עצמיות  רכישות  ההנ"ל תבוצענאמור,  וצענה  במחיר  נמוך  ה 

מיות כאמור  '( של החברה. רכישות עצהערך ההתחייבותי )פרי( של אגרות החוב )סדרה  מ

לכל  תבו הכפופה  חוב,  אגרות  של  עצמית  רכישה  תכנית  במסגרת  שתבוצענה,  ככל  צענה, 

 יון החברה. רלאישור דירקטו, ובכלל זאת ןדיהאישורים הנדרשים על פי כל 

יצוין   זה  ההכי  לעניין  נטו  תמורת  לטונאמנות  ון  לחשבתועבר  נפקה  הנאמן  שם  ת  בעל 

אגרות )  מחזיקי  בחשבון  זתוח  אוהי(  'הסדרה  החוב  כאמור  ק  לתיקון  הנאמנות  עד 

 םדישיכללו גם את השעבו  ( כך'המחזיקי אגרות החוב )סדרה  הקיימים לטובת   השעבודים 

נכס   נכס    עבד ושהמעל  התחשיבטיחו    וכןותאגיד  מלוא  את  החבגם  מכוח  ייבויות  רה 

 .הנאמנות  לשטר 6.1לנספח  9ף  ם להוראות סעיתאבה ( הנוספות'החוב )סדרה  גרות ה א

 ויומיס ןיכיונ .3

)סדרה   החוב  הנקוב,  האגרות  בערכן  הונפקו  המדף  הצעת  דוח  פי  על  שהונפקו  ש"ח    1'( 

 כיון(.  י)ללא נ 

הושרל  פנתה   הברחה הא  ל לקב  מנת   על   יסיםמ ת  מרשות  להסדישור  ב"מסלול  מיסים  ר 

לפי נוסחה המשקללת    כיון משוקלליעור נ שי  ('הה  דר לאגרות החוב )סע  קבייו  רוק", לפי י

אישור ( )להלן: "'הן השונים בהם הונפקו ויונפקו אגרות החוב )סדרה  את שיעורי הניכיו

 . ("דאחי ללוקניכיון משיעור ש" -ו  "רשות המיסים

ה2020  בנובמבר   16יום  ל  ן נכו של  ערך ,  החו  המתואם  )סאגרות  שת 'הה  דרב    ה נונפק( 

חיר  מהמ   גבוהוהוא  ע.נ    ש"ח  1אג' לכל    100.19  והינ   הידי זוח מיא דושנהפרטית    בהקצאה

תוקצינה )סדר  בו  החוב  פי  'הה  אגרות  על  שנוציכך,  לפ  .זהח  דו(  הניכיון  בשיעור  גין  ר 

קבלת  לאחר    .0.99%  הינו  הפרטיתה  ההקצאת  במסגר  קנהשתונפ  ('ה  רהדס)וב  חה אגרות  

כיון  ימשלים לדוח זה את שיעור הנ תפרסם החברה בדיווח    ים כאמור,המיס  תאישור רשו

 .כאמורי זה סגרת ההקצאה הפרטית נשוא דוח מייד במרה הסד חבתלאחר הר לל קוהמש

 ים ביצוע ההקצאה לניצעהנדרשים לורים ואישים תנא .4

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

)החו לניצעשתו  ('הרה  סדב  ההקצא  ים קצינה  הפרבמסגרת  ) ה   שור י א"   לן:להטית 

 ."(ורסההב
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ערך  בק 4.2 ניירות  רשות  היתר  )  סדרת   הרחבתללת  החוב  זה, ש נ  ('הסדרה  אגרות  דוח  וא 

 יות החברה בנכס המשועבד. זכווד מובטחת בשעבה

 ירוגדם שר עבק Standard & Poor's Maalotור לאישפופה על פי דוח זה, כההקצאה הפרטית  4.3

ilAA   הח לאגר עד  היקף  בהחברה  תנפיק  ש(  'ה  )סדרהוב  ות  ע.  אלפי  102,484של  נ. ש"ח 

ש"ח    אלפי320,000לל של  ום כוכ( )עד לס 'החוב )סדרה  רת אגרות הבאמצעות הרחבת סד

 .,(ע.נ.

 . יל לע 3סעיף סים כאמור ביפופה לאישור רשות המזה, כטית על פי דוח ה הפרצאההק 4.4

בע החברה   4.5 לנא תומדת  ההרחים  ברסדבת  לשטר   4.2  -ו  4.1  סעיפיםת  להוראוהתאם  ה 

ובת מחזיקי אגרות החוב  לט  המשועבדיםלנכסים    המשועבדהוספת נכס  ל וכן      הנאמנות

ה'(ס) הנאמנות  6.1  לנספח  7בסעיף    כאמורדרה  אישור   על  ותמציא,  לשטר  ככך   נדרשים 

   .הנאמנות על פי שטר  לנאמן

 ים לניצע  קצינה( שתו' הדרה סהחוב ) גרותבא ו הגבלה בביצוע פעולותמניעה א .5

ניירות עערך ותק  ירותני חוק  ג ל15י סעיף  פ על   ו 15ם  יפייין סע)פרטים לענך  רנות    ג15-א 

 : יםשל הניצע  ו כהצעה לציבוררא, י2000-"סש חוק(, התל

חלפו   , אם טרםותהמוצע (  'הדרה  סל אגרות החוב )ר בבורסה שמסחהצעה תוך כדי ה (א)

 "(; המוחלטתימה החסתקופת לן: "צו )להבו הוקום שישה חודשים מהי 

פו ם חל טר  , אםות( המוצע 'ה  רהדס)גרות החוב  רסה של אבבו  מסחרה  הצעה תוך כדי (ב)

ן: ה בפסקה )א( לעיל )להל ה האמורקופהחל מתום התו  מנשיקבים,  ובעונים ע ר  שישה

ת בתקופת הטפטוף כמות פות הנוספוחת מהתקובכל א "(, וזאת אם טוףתקופת הטפ"

האגר שהוצות  יום  חוב  בכל  ע סחר  מעה  עלתה  היובבורסה  הממוצע  של  ל  ר מחזומי 

 וםדמו לי קשבועות שה  שמונבת  ופה  בתק(  'ה ה  סדרהחוב )  ותרבבורסה של אגהמסחר  

 עה; הצה

)  יחול   לעיל  האמור (ג) חוב  אגרות  על  מהניצעש  המוצעות  ( 'הסדרה  גם   ים תירכשנה 

המ  לך תקופתבמה או תקופת הטפטוףהחסימה  על  מוכא  וחלטת   פי תשקיף ר, שלא 

 רסה.א במהלך המסחר בבולוש

 החוב  רות קצאת אגועד המ .6

לנ צתוקת  ( המוצעו'הרה  דס)רות החוב  אג הב ת אישולקבלאחר    מוךס   יםיצעינה  סה  רור 

 יל. לע  4 ובכפוף לאמור בסעיף  לעיל 4 בסעיףמור כא

למס  יצוין, חוזרת שהוגה הבלתההצע  ךמכי בהתאם  ידי  י  על  לחברה  ן:  להל)   םהניצעיש 

בההזמנהפס  וט" הפרטיק"(  ההקצאה  עם  כי  ת,  שר  לא  נקבע   יםהאישור  ותקבל יאם 

   .רטיתהפ הנפקהה  תבוצע לא  ,2020 בדצמבר 15עד ליום   עילהאמורים ל
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 בכבוד רב, 

The Zarasai Group Ltd. 

 

 על ידי:   נחתם

 החברה  שיאדירקטוריון ונהיו"ר    ,'ואל וינרמר ג
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