
 
 

 

 
 5120261בני ברק  ,30 ששת הימיםדרך  .13מגדל צ'מפיון קומה 

ayamim, Bnei Brak Israel 5120261Hfloor. 30 Derech Sheshet  thChampion Tower, 13 
  :Fax+972-3-5271451פקס:   :Tel+972-3-5544553טל: 

hermetic@hermetic.co.il   www.hermetic.co.il 
 

 2021, במרץ 18 17אביב,  -תל
 לכבוד

 '(   אמחזיקי אגרות החוב  )סדרה 

 )בפירוק(של אמפל אמריקן ישראל קורפוריישן 
 

 ג.א.נ.,
 

אמפל אמריקן ישראל   ( שהנפיקהא'למחזיקי אגרות החוב )סדרה  ת כספיםחלוק ביצועבדבר  הודעה הנדון: 

 )"החברה"()בפירוק( קורפוריישן 

-2021:  ות אסמכתא   ' )מס   15.3.2021ומיום    14.3.2021, מיום  4.3.2021מיום  לדיווחים מיידים    בהמשך 

) מתכבדת    ( בהתאמה   - 2021-10-034524  - ו   2021-10-033237,  10-027078 ,  ( בע"מ 1975הרמטיק נאמנות 

)סדרה   החוב  אגרות  למחזיקי  )" א הנאמן  החברה  שהנפיקה  ו הנאמן '(  אג "   - "  החוב מחזיקי  ",  רות 

 : כדלקמן בזאת  להודיע  בהתאמה(,  

  21,333,573של  סכום  העביר מפרק החברה לנאמן    , בגין חוב החברה בקשר עם אגרות החוב )סדרה א'(  .1

נוכה סך של    הנ"ל סכום  ה מתוך    . ₪   69,664,356לאחר המרתו לשקלים עומד על סך של  אשר  ,  דולר 

רולינג מס, עלויות  הוצאת שכר טרחת נאמן, תשלום בגין  כגון:  אלפי ₪ בגין תשלומי הוצאות   139  - כ 

  עומדת   לאחר ניכוי ההוצאות, יתרת הכספים      . ( " ההוצאות והוצאות עתידיות )"   ועמלות בנק מסלקה  

   "(. סכום החלוקה )"   מיליון ₪    69.529  - כ על סך של  

   ע.נ..   149,101,755החלוקה עומדת על:  מות ע.נ אשר נלקחה בחשבון לצורך  כ  .2

  ה החלוקה מהוו   ם סכו להודעה זו,    ' א   נספח   - , המצורפת כ 2021.03.11  להחלטת מיסוי מיום   בהתאם  .3

   . אגרות החוב מיתרת קרן    85%תשלום עבור פדיון  

ביום  ה סכום   .4 ישולם  הבורסה   04.04.2021חלוקה  מסלקת  ערך    באמצעות  נייר  (  1100833)מס' 

)המועד הקובע לתשלום(. סכום    03.20212522.אשר יחזיקו באגרות החוב ביום    אגרות החוב   למחזיקי 

 (. המצורף   החלוקה מהווה את התשלום הראשון )כהגדרתו באישור רשות המיסים 

 . 15.03.2021  - המדד שפורסם ב   מדד הקובע הינו ה ו   03.20212522.  ינו ה   ם התשלו   לביצוע   הקובע   היום  .5

₪ ע.נ. )סכום זה מורכב ממחיר פדיון של    1אג' לכל    46.63216כל מחזיק אגרות חוב )סדרה א'( יקבל   .6

 . ( והפרשי הצמדה   פדה י   אשר ע.נ    1עבור כל    , ' אג   38.636

  החל   המס   לשיעור   בהתאם   יהא ,  שינוכה   ככל ,  שלעיל   התשלומים   בגין כי, שיעור המס שינוכה    בהר יו  .7

 . התשלום   במועד 

 בכבוד רב,                                                                                                              

 בע"מ   ( 1975הרמטיק נאמנות )         
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