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 לכבוד 

   אמריקן ישראל קורפוריישן )בפירוק(   – אמפל  '( של  ב מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 ג.א.נ.,   

  – אמפל    של '(  ב מחזיקי אגרות החוב )סדרה  בקשר עם ביצוע חלוקת כספים ל   הודעה הנדון:  

 ( " )"החברה   ישראל קורפוריישן )בפירוק(   ן אמריק 

ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות  בדבר    15.3.2021  -ו  11.3.2021  ,4.3.2021מימים    להודעותבהמשך  
החברה, שהנפיקה  ב'(  )סדרה  נבו    החוב  פז  "  בע"מ  2007  נאמנויות ר.פ.ן  רזניק  ,  "(הנאמן)להלן: 

)סדרה    הנאמן  החוב  אגרות  החברה    '(בלמחזיקי  ערך שהנפיקה  נייר  לרבות    ,(1110378  )מספר 
,  (1127679  )מספר נייר ערך  1/13  חש  באמפלאמ  ,  (1125624  )מספר נייר ערך  1/12  חש  באמפלאמ  
 1( 1134394)מספר נייר ערך    1/15,  אמפלאמ ב חש  (1131184  )מספר נייר ערך  14/1  חש  באמפלאמ  

" ביחד:  החוב )להלן  מימים  ולרבות  "(  אגרות  הריבית  ,  31.7.2013,  31.1.2013,  29.9.2012זכאי 
"  31.1.20162  -ו  31.7.2015,  31.1.2015,  31.7.2014  ,31.1.2014 הריבית )להלן:  מתכבד"(זכאי   ת , 

 :על ביצוע חלוקה למחזיקי אגרות החוב ולזכאי הריבית כמפורט להלן  להודיע בזאת

 3ש"ח   172,332,605הסכום העומד לחלוקה למחזיקי אגרות החוב ולזכאי הריבית הינו סך של   .1
 "(. סכום החלוקה)"

קה קודמת למחזיקי  ובקשר עם ביצוע חל   18.11.20144מיום    החלטת בית המשפטבהתבסס על   .2
יחולק בין מחזיקי אגרות החוב וזכאי הריבית, פרי  חלוקת הסכום הפנוי לחלוקה    5אגרות החוב 

 בעבר(.  ושבוצע  ות פאסו בהתאם ליחס החובות ביניהם )בשים לב לחלוק

ניתן   .3 לא  טכניות  ומסיבות  הריבית  לבצע חלוקה מאחר  הכולל    , לזכאי  זכאי  לסכום החלוקה 
₪, יוחזק בידי הנאמן ויחולק    14,072,092חלוקה, אשר עומד על סך של  ההריבית מתוך סכום  

 . באמצעות חברי הבורסה במקביל לביצוע החלוקה נשוא הודעה זולזכאי הריבית 

  , פאסו בהתאם ליחס החובות ביניהםחלוקה יחולק בין מחזיקי אגרות החוב, פרי  הסכום  יתרת   .4
)מצ"ב   המיסים  מרשות  שהתקבל  לאישור  א'ובהתאם  "  כנספח  זו;  רשות  להודעה  אישור 

 פורט להלן: מכ"( המיסים

)מספר נייר  1/12  חש   אמפלאמ ב למחזיקי   ₪4.4.2021 ישולם ביום  34,660,273סך של  .4.1
ב   יםחזיקמ אשר  (  1125624ערך   )המועד הקובע   22.3.2021ביום    1/12  חש   באמפלאמ 

זה( הראשוןהתאת  מהווה    החלוקהסכום    .לתשלום  רשות    כהגדרתו )  שלום  באישור 
 מיתרת   85%המיסים( ובהתאם הסכום לתשלום ישולם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון  

ב קרן   אשר נפדה   1/12  חש   אמפלאמ ב ₪ ע.נ.    1. לפיכך, בגין כל  1/12  חש   אמפלאמ 
   .ש"ח 37.737ישולם סך של 

)מספר נייר  1/13  חש   אמפלאמ ב למחזיקי   ₪4.4.2021 ישולם ביום  33,013,458סך של  .4.2
ב אשר מחזיקים  (  1127679ערך   )המועד הקובע   22.3.2021ביום    1/13  חש   באמפלאמ 

זה(.   הראשוןמהווה    החלוקהסכום  לתשלום  התשלום  רשות    כהגדרתו )  את  באישור 
 מיתרת   85%המיסים( ובהתאם הסכום לתשלום ישולם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון  

ב קרן   אשר נפדה   1/13  חש   אמפלאמ ב ₪ ע.נ.    1. לפיכך, בגין כל  1/13  חש   אמפלאמ 
 .  ש"ח 35.944ישולם סך של 

 
היוהמייצג  1 אשר  הקרן  תשלומי  את  , 31.1.2015  -ו  31.1.2014  ,31.1.2013,  2012.1.31  בימיםלתשלום    יםקבוע   ים 

 על ידי החברה. מוולא שול בהתאמה,
 .במועדים המפורטים על ידי החברה  מו ריבית שלא שול מיבגין תשלו 2
 .הינו הסכום שהתקבל מהמרת הסכום שהועבר לנאמן על ידי מפרק החברה מדולר ארה"ב לשקליםהסכום האמור  3
,  3.8.2014ראו דיווחים מיום  ולהחלטת בית המשפט בבקשה  לפרטים בקשר עם הבקשה למתן הוראות   4

 . 26.11.2014  - ו   12.10.2014,  30.9.2014,  25.8.2014
 .10.12.2014ראו דיווח מיידי מיום  5



 

 

)מספר נייר  1/14  חש   אמפלאמ ב למחזיקי   ₪4.4.2021 ישולם ביום  31,615,548סך של  .4.3
ב אשר מחזיקים  (  1131184ערך   )המועד הקובע   22.3.2021ביום    1/14  חש   באמפלאמ 

זה(.   הראשוןמהווה    החלוקהסכום  לתשלום  התשלום  רשות    כהגדרתו )  את  באישור 
 מיתרת   85%המיסים( ובהתאם הסכום לתשלום ישולם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון  

ב קרן   אשר נפדה   1/14  חש   אמפלאמ ב ₪ ע.נ.    1. לפיכך, בגין כל  1/14  חש   אמפלאמ 
 ..ש"ח 34.422ישולם סך של 

)מספר נייר  1/15  חש   אמפלאמ ב למחזיקי   ₪4.4.2021 ישולם ביום  30,693,404סך של  .4.4
ב אשר מחזיקים  (  1134394ערך   )המועד הקובע   22.3.2021ביום    1/15  חש   באמפלאמ 

זה(.   הראשוןמהווה    החלוקהסכום  לתשלום  התשלום  רשות    כהגדרתו )  את  באישור 
 מיתרת   85%המיסים( ובהתאם הסכום לתשלום ישולם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון  

ב קרן   אשר נפדה   1/15  חש   אמפלאמ ב ₪ ע.נ.    1ן כל  . לפיכך, בגי 1/15  חש   אמפלאמ 
 .ש"ח 33.418ישולם סך של 

של   .4.5 ביום    28,277,830סך  ישולם  ערך  למחזיקי    ₪4.4.2021  נייר  )מס'  החוב  אגרות 
החוב אשר מחזיקים    ( 111378 )המועד הקובע לתשלום זה(.   22.3.2021ביום    באגרות 

באישור רשות המיסים( ובהתאם   כהגדרתו)  את התשלום הראשוןמהווה    החלוקהסכום  
קרן אגרות החוב.   מיתרת  85%הסכום לתשלום ישולם למחזיקי אגרות החוב בגין פדיון  

 .ש"ח 30.788ישולם סך של אשר נפדה  אגרות החוב ₪ ע.נ.  1לפיכך, בגין כל 

תווספו הפרשי הצמדה על פי המדד הידוע במועד התשלום  לכל הסכומים המפורטים לעיל ה  .5
 . 15.3.2021אשר פורסם ביום  פברוארי, מדד חודש קר

הבורסה    התשלומים .6 מסלקת  באמצעות  יבוצע  לעיל  כאמור  החוב  אגרות  ביום  למחזיקי 
4.4.2021. 

יובהר כי, שיעור המס שינוכה בגין התשלומים שלעיל, ככל שינוכה, יהא בהתאם לשיעור המס   .7
 החל במועד התשלום. 

 

 

                     בכבוד רב,          

      בע"מ 2007  נאמנויות ר.פ.ן רזניק פז נבו
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