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 וביצוע פדיון מוקדם חלקי   TLVקניון  תהלוואמימון מחדש של  :הנדון

 1,אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה,  2020בדצמבר    6בהמשך לדיווח מיידי שפרסמה החברה ביום  

  בדבר סיכום עקרוני, לא מחייב, בנוגע לתנאי מימון מחדש של הלוואה שהועמדה על ידי גורמים מממנים

חברת קניון העיר    שבבעלות(  , בהתאמה"הלוואת הקניון"-" והקניון" )   TLV בקשר עם קניון  "( המממנים)"

 מעדכנת החברה כדלהלן: 2,"(חברת הקניוןחברה בבעלות מלאה )בעקיפין( של החברה )" ,תל אביב בע"מ

המימון )על תיקוניו(, שנכרת בין חברת הקניון לבין  תיקון להסכם  חתמו הצדדים על    2021  בינואר  3ביום  

 .  (, בהתאמה"הסכם המימוןל תיקון"-" והסכם המימון"המממנים )

 : התיקון להסכם המימוןלהלן יובאו עיקרי  

  חלקי של הלוואת הקניון פירעון מוקדם    הינו  התיקון להסכם המימון תנאי מתלה לכניסתו לתוקף של   .1

  מיליון ש"ח   600באופן שיתרת ההלוואה לאחר הפירעון המוקדם לא תעלה על  ,  3.1.2021  עד ליום

או כל תוספת תשלום או קנס מכל סוג שהוא  לא תשולם עמלת פרעון מוקדם  .  "(הפרעון המוקדם)"

 בגין הפירעון המוקדם.

את   .2 מוקדם  בפירעון  לפרוע  רשאית  תהא  הקניון  להלן(ההלוואה  יתרת  חברת  או  )כהגדרתה  כולה   ,

 , ללא עמלת פירעון מוקדם.2021בדצמבר  31ליום חלקה )לבחירתה ולשיקול דעתה הבלעדי( עד 

שהתיקון  , באופן  מהלוואת הקניון  "חש  מיליון  275סך של    ניוןחברת הק   פרעה  3.1.2021  ביוםבהתאם,   .3

מיליון    225כן הודיעה לבנקים כי היא תפרע בפרעון מוקדם סך נוסף של  נכנס לתוקפו ו  להסכם המימון

   .)נכון למועד דוח זה( ייפרעו בפרעון מוקדםש"ח מיליון   500ובסך הכל ש"ח, 

   "(.יתרת ההלוואהמיליון ש"ח )"  361-כ  המוקדם, תעמוד על   ןלאחר הפרעו הלוואת הקניון  יתרת  ש  ,כך

    .2022במרס  31כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום שנים   13תיפרס לתקופה של יתרת ההלוואה  .4

ההלוואה .5 כדלהלן:    יתרת  בשיעור  שנתית  ריבית  הראשונהתישא  +  -  בשנה  פריים  או    0.5%ריבית 

חודשים    12מיליוני ש"ח לתקופה של    55של הקניון יעלה על    NOI  -. ככל שה1%בשיעור ריבית פריים +  

  0.5%שקדמו למועד הבדיקה, שיעור הריבית שתישא ההלוואה החדשה יהא שיעור ריבית הפריים +  

ח, שיעור הריבית האמור יהא  מיליוני ש"  55-של הקניון יהיה שווה או יפחת מ    NOI  - ובמידה שה

 

 .132258-01-2020אסמכתא מספר  1
ותנאיו ראו האמור בסעיף    2 לדוח התקופתי לשנת    8.8.2לפרטים אודות הסכם המימון  )תיאור עסקי התאגיד(  ,  2019ו' לפרק א' 

"(, וכן העדכונים ביחס לסעיף  2019הדוח התקופתי לשנת  ( )"2020-01-029926)אסמכתא מס':    2020באפריל    1שפרסמה החברה ביום  
 . דוחות הביניים שפרסמה החברה לאחריו, אשר נכללים בדוח זה על דרך הפניהזה על פי  
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שלא תעלה על    ריבית  –  ואילך  מהשנה השנייה. הבחינה תהיה רבעונית.  1%שיעור ריבית הפריים +  

 3. 1.4%ריבית  פריים +

ההלוואה .6 הקיימים  יתרת  בשעבודים  פי    תובטח  המימון  על  הקניוןלהבטחת  )הסכם  ,  (הלוואת 

 . שנקבעו בתיקון להסכם המימון בהתאמות מסוימות

ו/או  מגדלי לב תל אביב בע"מ  על ידי חברת    שניתנומסוימות  בטוחות  על פי התיקון להסכם המימון,   .7

שלה האם  החברה(  חברות  של  מלאה  לא  )שבבעלות  הקניון,  חברת  והתחייבויות  חובות  להבטחת   ,

 . תבטחנה עוד את חובותיה והתחייבויותיה של חברת הקניון

כל עוד יתרת     אשר חברת הקניון התחייבה לעמוד בהןאמות המידה הפיננסיות  יתוארו בתמצית  להלן   .8

 :ההלוואה לא נפרעה במלואה 

אמת המידה    –  "( השנה הראשונה)"   (31.12.2021עד ליום    – )היינו    במהלך השנה הראשונה  .8.1

הסכם המימון(  ב)כפי שהוגדר  מינימלי    NOIתהא    ה אשר תבחן באופן רבעוני,היחיד הפיננסית  

יפחתש ש"ח  45  -מ  לא  שחברת.  מיליון  תעמוד    ככל  לא  הפיננסית  הקניון  המידה  באמת 

  ו/או סגירתו, באופן מלא או חלקי, זמני או קבוע,   הקניון  הפסקת פעילות  במקרה שלהאמורה,  

פירעון מוקדם, באופן שיביא לכך    בדרך של  זאת לרפא    תעמוד לה הזכות  ,בשל משבר הקורונה

 (.)ללא קנס או עמלה 13.33לא יעלה על  NOI -שיחס החוב ל 

    - , אמות המידה הפיננסיות כדלהלן שתיבחנה באופן רבעוני החל מתום השנה הראשונה .8.2

8.2.1. NOI  ה  -  מינימלי-  NOI    1.1.2022ואולם ביום    ,מיליון ש"ח  45  -לא יפחת מהמינימלי  

   .מיליון ש"ח 55 -המינימלי לא יפחת מ NOI -ה

 . 13.33לא יעלה בכל עת על  NOI-יחס החוב ל  -  NOI ל חוב יחס .8.2.2

8.2.3. LTV  -  יחס ה-  LTV    חברת הקניון תהיה ראשית לרפא  .  70%לא יעלה בכל עת על

באמצעות הזרמת כספים לחברת הקניון מבעלי המניות בחברת    אי עמידה ביחס זה

 בתנאים שנקבעו במסמך העקרונות.  ,הקניון

   . 75%-מ עת  בכללא יפחת   בקניון שיעור התפוסה - התפוסה שיעור .8.2.4

 אמות המידה הפיננסיות דלעיל, ייבחנו בהתאם להגדרות הקבועות בהסכם המימון. 

 

 

 

 ,רב בכבוד

 "מ בע רבוע כחול נדל"ן
 מיכאל )מיקי( זיסמן  מר ידי על
 החברה ממלא מקום מנכ"ל          

 

 

  30החודשים שקדמו ליום    12-של הקניון ל   NOI -כי הו  2.4%ריבית שנתית בשיעור ריבית הפריים +    נשאהכי ההלוואה  יצוין    3
 מיליון ש"ח.   70-עומד על כ  2020בספטמבר 
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