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מסמך זה הינו טיוטה בלבד של דוח הצעת מדף על פיו יכול שיוצעו ניירות ערך לציבור. טיוטת 
דוח הצעת מדף זו עשויה להשתנות ופרטיה החסרים יושלמו, אם וככל שההנפקה תצא אל 
הפועל. יובהר כי טרם ניתן היתר רשות ניירות ערך להנפקת ניירות ערך לציבור וכן טרם ניתן 
אישור הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ לרישום למסחר של ניירות הערך ו/או אישור 
דירקטוריון החברה לביצוע ההנפקה ותנאיה. עוד יובהר כי מסמך זה אינו מהווה הצעה לציבור 

 .לרכוש או להתחייב לרכוש ניירות ערך על פי טיוטת דוח הצעת מדף זו וכי לא ניתן

 בע"מ נדל"ןרבוע כחול  

 2021 מרץב __

  

  בע"מ כחול נדל"ן  רבוע

 )"החברה"( 

  דוח הצעת מדף 

 2019 בדצמבר 31 ביום שפורסם כפי, 2020 בינואר 1 תאריך נושאפי תשקיף מדף של החברה -על

ובהתאם להוראות תקנות ניירות ערך (, 2019-01-126571אסמכתא:  'מס; "תשקיף המדף: "להלן)

מתכבדת לפרסם  החברה, "(ההצעה תקנות)להלן: " 2005-)הצעת מדף של ניירות ערך(, התשס"ו

: להלןבזאת דוח הצעת מדף להנפקה ולרישום למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ )

 (."דוח ההצעהאו " "דוח הצעת המדף: "להלןלן )"( של ניירות הערך המפורטים לההבורסה"

 אם אלא, המדף בתשקיף להם שניתנה המשמעות בו המובאים למונחים תיוחס זה מדף הצעת בדוח

 .אחרת צוין כן

 שחלו, המדף בתשקיף לתארו שיש עניין בכל אירעו אשר מהותיים חידוש או שינוי כל בדבר לפירוט

ותקופתיים של  מיידייםדיווחים  ראו, המדף הצעת דוח פרסום ועד המדף תשקיף פרסום מיום

החברה אשר הגישה החברה לאחר פרסום תשקיף המדף, הכלולים בדוח הצעת המדף על דרך 

 )א( לתקנות ההצעה.4ההפניה בהתאם להוראות תקנה 

 ניירות הערך המוצעים .1

 אגרות חוב )סדרה ט'( .1.1

ש"ח ע.נ.  1(, רשומות על שם, ובנות 'טנקוב אגרות חוב )סדרה  רך"ח עש]____[  עד .1.1.1

בדרך של  המוצעות"(, (ט'החוב )סדרה  אגרות"" או החוב אגרות"כל אחת )להלן: 

  , כמפורט בדוח הצעת מדף זה להלן. מחיר היחידה עלמכרז 

, שווים לא תשלומים (10) עשרהבקרן( ) ירעוןלפ עומדות( 'ט החוב )סדרה אגרות .1.1.2

 32.5%יהיה בשיעור של  2022ביוני  30שהתשלום הראשון שישולם ביום  באופן

 30מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב; ותשעת התשלומים הבאים ישולמו ביום 
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)כל אחד(  7.5%)כולל( ויהיו בשיעור של  2035עד  2027ביוני של כל אחת מהשנים 

 .מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב

שיעור )להלן: " 1.15% בשיעור שנתיתריבית  ישאנהת ('ט)סדרה אגרות החוב  .1.1.3

 . "(הריבית השנתי

 שתהא כפי, ('טשל קרן אגרות החוב )סדרה  על היתרה הבלתי מסולקת הריבית .1.1.4

בכל אחת מהשנים  2020 יוניב 30בתשלומים חצי שנתיים, ביום תשולם , לעת מעת

 .)כולל( 2034עד  2021בדצמבר בכל אחת מהשנים  31וביום  )כולל( 2035עד  2021

 במועד שהסתיימה חודשים( 6) שישה של התקופהכל תשלום ריבית ישולם בעד 

למעט תשלום בגין תקופת הריבית הראשונה שישולם  ,הרלוונטי הריבית תשלום

בגין התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום  2021ביוני  30ביום 

רז על אגרות החוב )סדרה ט'(, והמסתיימת במועד התשלום הראשון של המכ

הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב  .2021ביוני  30הריבית, היינו ביום 

ימים בשנה. כל תקופת ריבית  365לפי מספר הימים בתקופה האמורה ועל בסיס של 

חר תום תקופת נוספת של אגרות החוב )סדרה ט'( תתחיל ביום הראשון שלא

הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית )קרי: במועד התשלום 

הסמוך אחרי יום תחילתה(. שיעור הריבית שישולם בכל מועד תשלום הריבית, 

וזאת למעט לגבי , 0.575% –היינו , 2-מחולק ב כשהואהשנתי יהיה שיעור הריבית 

בכפוף להתאמת שיעור הריבית הכל ) תשלום הריבית הראשון שיחושב כאמור לעיל

 א לתנאים הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות(.4-ו 4בהתאם להוראות סעיפים 

פי דוח ההצעה, -תוצאות המכרז על בדברבמסגרת דוח מיידי שתמסור החברה  .1.1.5

 הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה שיעורעל  , בין היתר,תודיע החברה

 .האמורה

 אשר לאנשים למוויש( 'ט)סדרה  החוב אגרות בגין הקרן חשבון על התשלומים .1.1.6

 2022שנת  של ביוני 24 ביום החוב אגרות מחזיקי במרשם רשומיםיהיו  שמותיהם

קרן אגרות החוב, יחולו  שלתשלום האחרון ה גבי)ל)כולל(  2035עד  2027 השניםו

 להלן(.  1.1.7ההוראות המפורטות בסעיף 

התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם  .1.1.7

 2021ביוני בשנים  24יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( ביום 

)כולל(, לפי העניין, הסמוך  2034עד  2021בדצמבר בשנים  25וכן ביום  .כולל 2035עד 

"(, פרט לתשלום האחרון של קרן אגרות היום הקובע)" לפני מועד תשלום הריבית

החוב )סדרה ט'( והתשלום האחרון של הריבית שישולם לאנשים אשר שמותיהם 

התשלום )להלן: " 2035ביוני  30יהיו רשומים במרשם ביום התשלום האחרון, יום 

"( ושיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב )סדרה ט'( לידי החברה ביום האחרון

התשלום האחרון, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע 

( ימי עסקים לפני 5החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 . מועד התשלום האחרון
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למדד המחירים  על הקרן תהיינה צמודות ריביתהו ('טדרה החוב )ס אגרותקרן  .1.1.8

 המדד)להלן: " 2021 מרץב 15שפורסם ביום  2021 פברוארעל בסיס מדד לצרכן, 

בגין אגרות "(. אם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון קרן ו/או ריבית היסודי

לשטר הנאמנות גבוה מהמדד  1כי מדד התשלום, כהגדרתו בסעיף החוב )סדרה ט'( 

היסודי, כי אז תשלום החברה אותו תשלם של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן 

יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי. על קרן אגרות החוב 

הריבית בגינה תחול הגנה, כך שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע  ועל( 'ט)סדרה 

 י, יהיה מדד התשלום המדד היסודי. דמוך מהמדד היסולתשלום הרלוונטי יהיה נ

 אגרותמקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בקשר עם  בכל .1.1.9

יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים  ('ט)סדרה  החוב

הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום מכל סוג שהוא )לרבות ריבית פיגורים(, 

 והיום הקובע לצורך קביעת הזכות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כך. 

בע"מ  נאמנות לשירותי חברה משמרת הינו( 'טסדרה )של אגרות החוב  הנאמן .1.1.10

; 6374354-03טלפון:  ;יפו-תל אביב 48 בגין מנחם דרך' מרח, 1"(הנאמן)להלן: "

; כתובת דואר אלקטרוני: רמי סבטי ח"רו; איש קשר: 03-6374344פקס: 

.Office@mtrust.co.il  

ביום הוא שטר הנאמנות אשר נחתם  ('ט)סדרה הנאמנות בגין אגרות החוב  שטר .1.1.11

 שטר)להלן: " לדוח זה נספח א'מצורף כה, הנאמן לבין החברה בין 2120מרץ ב  __

 . "(הנאמנות

במועד הנפקתן לראשונה, אגרות החוב )סדרה ט'( לא תהיינה מובטחות בבטוחה  .1.1.12

   .כלשהי

 .להלן 9ראו סעיף  ,'(ט)סדרה  החוב אגרותדירוג  אודות לפרטים .1.1.13

 

 עם ביחד

 (1 סדרהכתבי אופציה ) .1.2

מניות ]___[ -(, רשומים על שם, הניתנים למימוש ל1עד __ כתבי אופציה )סדרה  .1.2.1

( יהיה ניתן למימוש למניה רגילה 1רגילות של החברה, כך שכל כתב אופציה )סדרה 

 260"( תמורת מחיר מימוש של מניה רגילהערך נקוב של החברה )"ש"ח  1אחת בת 

)כפוף להתאמות כמפורט למדד או למטבע כלשהו לא צמוד  ,הרגיללמניה ש"ח 

רישומם למסחר  בכל יום מסחר החל ממועדזאת לדוח הצעת מדף זה(,  6.2.3בסעיף 

                                                 

 2020במרץ  8כפי שנמסר לחברה על ידי הנאמן, להלן הליכים משפטיים הנוגעים למילוי תפקידו כנאמן: ביום   1
יר -של אול' ה ידי מחזיק בפוזיציית שורט על אגרות החוב סדרה-התקבלה אצל הנאמן המרצת פתיחה שהוגשה על

הולדינגס לימיטד והמחזיק גם כמות זניחה של אגרות חוב סדרה ה'. בהמרצת הפתיחה טוען המבקש כי החברה 
 רשלניות העבירה, באישור הנאמן, זכויות בנכס המשועבד בניגוד להוראות שטר הנאמנות וכי הנאמן ביצע פעולות

  .הנאמן הינה כי הוא פעל כדין ושלא התרשל במילוי תפקידובמילוי התחייבויותיו כלפי מחזיקי אגרות החוב. עמדת 
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לדוח  6.2.2למעט במועדים כאמור בסעיף , 2022במרץ __ בבורסה ועד )וכולל( יום 

 "(.(1כתבי האופציה )סדרה הצעת מדף זה )"

)ועד בכלל(, יפקע ויהא  2022במרץ __ ( שלא ימומש עד ליום 1כתב אופציה )סדרה  .1.2.2

 בטל ולא יקנה למחזיק בו כל זכות תביעה שהיא.

לדוח הצעת מדף  6(, ראה סעיף 1לפרטים נוספים בדבר תנאי כתבי האופציה )סדרה  .1.2.3

 זה.

ניירות הערך " -( יקראו ביחד 1אגרות החוב )סדרה ט'( ביחד עם כתבי האופציה )סדרה 

 ".המוצעים

 להלן.  12לפרטים אודות תמורת ההנפקה הצפויה ראו סעיף  .1.3

 רחוב יהודה הלוימ"(, רכז ההנפקה)להלן: "בע"מ  לישראל דיסקונטבנק רכז ההנפקה הינו  .1.4

 . אביב תל, 23

 אינם מובטחים בחיתום. מדף זההערך המוצעים על פי דוח הצעת  ניירות .1.5

 פרטים אודות הון החברה .2

 מניות רגילות.  60,000,000-למועד דוח הצעת מדף זה, הון המניות הרשום של החברה מורכב מ .2.1

 12,554,098מונה סמוך למועד פרסום דוח ההצעה, הון המניות המונפק והנפרע של החברה 

 מניות רגילות.

)שאינן מקנות זכויות בהון  מניות רדומות 969,128 קיימות נכון למועד פרסום דוח הצעה זה

קיימים ניירות ערך לא . בנוסף, נכון למועד פרסום דוח הצעה זה, בהון החברה או בהצבעה(

 .המירים

, בהנחת הון המניות המונפק והנפרע של החברה מיד לאחר ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה

 2יהיה __ ברה(( למניות הח1דילול מלא )הנחת מימושם של מלוא כתבי האופציה )סדרה 

 מניות רגילות.

( המוצעים על פי דוח הצעת מדף 1המניות שתנבענה ממימוש מלוא כתבי האופציה )סדרה 

__% מהון המניות המונפק -, תהוונה לאחר השלמת ההנפקה על פי דוח הצעת מדף זה, כ2זה

 דילול מלא. הנחת __% מהון המניות המונפק והנפרע של החברה ב-והנפרע של החברה וכ

 

 

 

                                                 

 ההצעה. בדוחכמפורט  הכמות המונפקת המקסימליתשל רכישת  בהנחה  2



4503107_3  5 

 החברההבורסה של מניות שערי  .2.2

ועד סמוך למועד  1.1.2019על שער המניה הגבוה והנמוך )באגורות(, החל מיום נתונים להלן 

  :3דוח ההצעה

 תאריך תקופה
 שער נמוך
 )בש"ח( 

 תאריך
 שער גבוה
 )בש"ח(

2019 1.1.2019 108.61 29.12.2019 233.91 

2020 18.3.2020 90.50 12.1.2020 247.01 
2021 

 סמוך למועד דוח הצעת מדף זה(עד )
11.2.2021 197.30 11.1.2021 220.00 

לפרטים אודות החזקות בעלי עניין בניירות הערך של החברה במועד הסמוך למועד דוח הצעת  .2.3

קות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה של החברה, מצבת החז בדברמדף זה ראה דיווח מיידי 

 (. 2021-01-003298)מספר אסמכתא:  2021בינואר  7שפורסם ביום 

  הצעת ניירות הערך אופן .3

( )מספר מכרז 1מכרז על מחיר יחידת אגרות החוב )סדרה ט'( ביחד עם כתבי האופציה )סדרה  .3.1

 "(המכרז)"( 1169382

וכן עד __ כתבי אופציה ( 'ט)סדרה  חוב אגרות נקוב ערך"ח ש ]____[ עדמוצעות לציבור 

פי תקנות ניירות ערך )אופן הצעת ניירות ערך לציבור(,  עלבדרך של הצעה אחידה (, 1)סדרה 

"(, בדרך של היחידות" :להלן)) יחידות __-ב"(, ההצעה אופן תקנות)להלן: " 2007 -"ז התשס

 מחירהמזערי )להלן: " ומחירה יחידה כל כשהרכב, "(מכרזה)להלן: " מחיר היחידהמכרז על 

 : כדלקמן הינם"( המזערי היחידה

 

 המחיר ניירות הערך כמות

במחיר של  ('טש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1,000

  ש"ח ע.נ. 1-אג' ל 96

 ש"ח 960

 ללא תמורה (1כתבי אופציה )סדרה  3

 ש"ח 960 המזערייחידה המחיר  סה"כ

 החתימות רשימת .3.2

 "(המכרז יום)להלן: " 2021 מרץב __-ה, __ ביום תפתח יחידותההחתימות לרכישת  רשימת

 19:00ותיסגר באותו יום בשעה  "(,החתימות רשימת פתיחת מועד)להלן: " 12:00בשעה 

                                                 

 אם שער המניות הגבוה/נמוך היה זהה במספר ימים שונים, צוין תאריך אחד מהם אשר נבחר באופן אקראי.  3
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"(, ובלבד שמועד סגירת רשימת החתימות יהיה לא החתימות רשימת סגירת מועד": )להלן

   .המדף הצעת דוח פרסום ממועד לפחותחמש שעות מסחר  ומתוכןלפני תום שבע שעות 

ההצעה לציבור בכל עת לפני קבלת כספי ההנפקה מאת המשקיעים  את לבטל רשאית החברה

מבלי שתהיה למשקיעים כל טענה בקשר לכך. במקרה כאמור יראו את כל ההזמנות שניתנו 

 . כבטלותעם אותה הצעה,  בקשרלחברה 

 מיוחד נאמנות חשבון .3.3

סמוך לפני יום המכרז, יפתח רכז ההנפקה חשבון נאמנות מיוחד על שם החברה  .3.3.1

"( וימסור למורשים לקבלת בקשות את החשבון המיוחדגיד בנקאי )להלן: "בתא

 ההנפקה רכז ידי על בלעדי באופן ינוהל המיוחד החשבון. מיוחדחשבון ההפרטיו של 

כספים שיצטברו בחשבון  .ערך ניירות חוק להוראות בהתאם ועבורה החברה בשם

המיוחד יושקעו על ידי רכז ההנפקה בפיקדונות נזילים, לא צמודים, נושאים ריבית 

 על בסיס יומי. 

בצהרים, יעבירו  12:30ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז, עד השעה  .3.3.2

המבקשים באמצעות המורשים לקבלת בקשות )כהגדרתם להלן(, לרכז ההנפקה, 

ת מלוא התמורה המגיעה מהם בגין היחידות לגביהן נענתה לחשבון המיוחד, א

 הזמנתם כאמור בהודעה האמורה.

היה ותתקיימנה דרישות הפיזור המזערי ו/או דרישות שווי החזקות הציבור ביחס  .3.3.3

 אתלחברה ההנפקה  רכזלהלן, יעביר  10.2לאגרות החוב )סדרה ט'( כמפורט בסעיף 

 בניכוייתרת הכספים שיוותרו בחשבון המיוחד, בצירוף הפירות אשר נצברו בגינם, 

להוראות שחרור  בהתאםו מסווגים למשקיעים ששולמה מוקדמת התחייבות עמלת

כנגד וביום העברת התעודה בגין  וזאת ,הנאמנות בשטרתמורת ההנפקה הקבועות 

וזיכוי חבר הבורסה על פי  לרישומים לחברה מהחברה ,('טהחוב )סדרה  אגרות

 4.הוראות רכז ההנפקה

אם בסיכום יום המכרז יתברר כי לא התקיימו דרישות הפיזור המזערי ו/או  .3.3.4

אגרות החוב )סדרה להלן בקשר ל 10.2 דרישות שווי החזקות הציבור כאמור בסעיף

, תבוטל הנפקת היחידות לציבור, ולא יגבו כספים מהמזמינים והחברה לא ט'(

תידרש לשאת בתשלום כלשהו לרכז ההנפקה ו/או המפיצים ו/או למשקיעים 

 המסווגים.

אגרות החוב החברה לבקשה, כולה או מקצתה, תקצה החברה למבקשים את  נענתה .3.3.5

( הכלולים ביחידות שהבקשה לרכישתן נענתה, 1)סדרה ט'( וכתבי האופציה )סדרה 

אגרות החוב )סדרה ט'( ומכתבי הקצאה בגין כתבי על ידי משלוח תעודות בגין 

 בחשבון קדושהופ הכספים העברת כנגד לרישומיםלחברה ( 1האופציה )סדרה 

 .לעיל כאמור, לחברה ההנפקה רכז ידי על המיוחד

                                                 

 כז ההנפקה, כאילו התקבלה בידיה.החברה תהיה רשאית לראות את קבלת התמורה בידי ר 4
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 המכרז והליכי הבקשות הגשת .3.4

)להלן:  ההנפקה רכז באמצעות לחברה יוגשולרכישת יחידות  הבקשות .3.4.1

 אחרים חברים באמצעות או בנקים סניפי"(, במישרין או באמצעות הבקשות"

 רשימת סגירת ממועד יאוחר לא"(, בקשות להגשת המורשים)להלן: " בבורסה

 .החתימות

בקשה שתוגש למורשה לקבלת בקשות ביום המכרז תיחשב כמוגשת באותו יום  כל .3.4.2

אם תתקבל על ידי המורשה לקבלת בקשות עד למועד סגירת רשימת החתימות, 

ובתנאי שתועבר על ידי המורשה לקבלת בקשות לידי רכז ההנפקה, ותתקבל על ידי 

החתימות )קרי עד השעה עד סגירת רשימת רכז ההנפקה, עד לתום שעה אחת ממו

 המורשים"(. בקשה שתתקבל אצל לרכז להגשה האחרון המועד)להלן: "( 20:00

לאחר מועד סגירת רשימת החתימות או שתתקבל אצל רכז  בקשות להגשת

ההנפקה יותר משעה לאחר מועד סגירת רשימת החתימות, לא תיענה על ידי 

  החברה.

 הגבוהים או השוויםשונים, יחידה  מחיריב בקשותשלוש  עדרשאי להגיש  מבקשכל  .3.4.3

 שונים יחידה מחירי( 3) משלושה יותר יציע שלא ובלבד, המזערי היחידה ממחיר

 ,960 דהיינוש"ח,  1.00וזאת במדרגות של  המזערי היחידה ממחיר יפחתו לא אשר

וכן הלאה. מחיר יחידה הנקוב בבקשה שאינו נוקב בשקלים שלמים יעוגל  962, 961

 למדרגת מחיר יחידה הקרובה כלפי מטה. 

מחיר את  כןלרכוש ו מבקשיחידות שהוא האת מספר  בבקשתומבקש יציין  כל .3.4.4

שהוצע בה  בקשה .יפחת ממחיר היחידה המזערילא אשר , ידו על המוצעהיחידה 

כבקשה שלא  יראוהו, תהא בטלה היחידה המזערינמוך ממחיר  מחיר יחידה

 הוגשה. 

 כלשהו חלק לגבי שתוגש בקשה. בלבד שלמות יחידות לרכישת בקשות להגיש ניתן .3.4.5

 בה הנקוב השלמות היחידות מספר לגבי המוגשת כבקשה אותה יראו, יחידה של

. מלכתחילה בה נכלל לא כאילו אותו יראו בבקשה הכלול היחידה וחלק, בלבד

 .תתקבל לא אחת מיחידה פחות בה הנקוב היחידות שמספר בקשה

לרכישת היחידות הינן בלתי חוזרות. כל בקשה תיחשב  הבקשותבכפוף לכל דין,  .3.4.6

שיוקצו לו כתוצאה  הערך ניירותכהתחייבות בלתי חוזרת מצד המבקש לקבל את 

ענות מלאה או חלקית לבקשתו ולשלם באמצעות רכז ההנפקה את המחיר ימה

 לו שיוקצו הערך ניירות של, המדף הצעת חודו המדף תשקיף תנאי פי על, המלא

 .לבקשתו המדף הצעת"ח ודו המדף תשקיף תנאי פי על היענות עקב

הבקשות על ידי המורשים לקבלת בקשות לרכז ההנפקה תיעשה באמצעות  העברת .3.4.7

, שידור הבקשות לרכז ההנפקה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית. כמו כן

הבקשות שיוגשו ישירות לרכז ההנפקה יישמרו בכספת וירטואלית. ביום המכרז 

 אשר בקשות לרבות, שבכספתלאחר המועד האחרון להגשה לרכז יוצגו הבקשות 

 שלה המבקר החשבון ורואה החברה נציג בנוכחות, ההנפקה לרכז ישירות הוגשו
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 תוצאת ויעובדו יסוכמו מעמד ובאותו המכרז הליכי של נאות קיום על יפקחו אשר

 .המכרז

 ידי על הודעה תימסר, זרהמכ יום שלאחר הראשון המסחר ביום 10:00 לשעה עד .3.4.8

אשר בקשותיהם נענו  למבקשים, בקשות להגשת המורשים ותבאמצע ,ההנפקה רכז

 מספר את, במכרז שנקבע מחיר היחידהבמלואן או בחלקן. ההודעה תציין את 

, ואת פרטי את התמורה המגיעה מהם בעבורן ,לכל מזמין שתוקצינה היחידות

. עם קבלת ההודעה, IBANהחשבון המיוחד שנפתח לטובת ההנפקה, כולל קוד 

בצהריים, יעבירו המבקשים באמצעות המורשים  12:30ובאותו יום עד השעה 

 מלוא את, לעיל 3.3 בסעיף כאמורההנפקה, לחשבון המיוחד  כזלר, בקשות להגשת

  .בהודעה כאמור הזמנתם נענתה לגביהם היחידות בגין מהם המגיעה התמורה

לרשות ניירות  מיידיהמסחר הראשון שלאחר יום המכרז תודיע החברה בדוח  ביום .3.4.9

 .ערך ולבורסה על תוצאות המכרז

 והקצאת היחידות למזמיניםמחיר היחידה  קביעת .3.5

)להלן: אחיד יחידה  מחירבתונפקנה , תיענהכל היחידות שבקשות לרכישתן  .3.5.1

אשר הבקשות  ביותרמחיר היחידה הגבוה יהיה  האחיד המחיר"(. האחיד המחיר"

במחירי יחידה גבוהים ביחד עם בקשות שנקבו כמחיר היחידה ליחידות שנקבו בו 

להקצאת כל היחידות המוצעות לציבור )כולל המשקיעים המסווגים(  יספיקו ,יותר

 פי דוח הצעת מדף זה.  על

 :כדלקמן תיעשה לציבור המוצעות היחידות הקצאת .3.5.2

והמספר הכולל של היחידות הכלולות בבקשות שתתקבלנה )לרבות  היה .3.5.2.1

 יפחתיחידות שהבקשות לרכישתן התקבלו ממשקיעים מסווגים( 

של היחידות המוצעות לציבור, תענינה כל הבקשות  מהמספר הכולל

בכפוף להתקיימות דרישות הנחיות הבורסה הרלוונטיות כאמור במלואן, 

המחיר האחיד מחיר היחידה  יהיהובמקרה כזה להלן,  10.2בסעיף 

יתרת היחידות, שלא תתקבלנה  שנקבע בדוח הצעת המדף.המזערי 

  בקשות בגינן, לא תונפקנה.

)לרבות  שתתקבלנה בבקשות הכלולות היחידות של הכולל והמספר היה .3.5.2.2

יהיה שווה או ( מסווגים ממשקיעים התקבלו לרכישתן שהבקשות יחידות

 הקצאת אזי לציבור המוצעות היחידות של הכולל המספר על יעלה

 : כדלקמן תיעשה המוצעות היחידות

 לא תענינה. - האחידבמחיר יחידה נמוך מהמחיר הנוקבות  בקשות (א)

 תענינה -האחיד מהמחיר  גבוה במחיר יחידההנוקבות  בקשות (ב)

 .במלואן

( מסווגים משקיעים ידי על שהתקבלו בקשות)למעט  בקשות (ג)

תענינה באופן יחסי  - האחידמחיר השווה ל במחיר יחידה הנוקבות

כך שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה 
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המחיר מגבוה  במחיר יחידהלאחר היענות לבקשות הנוקבות 

)בניכוי היענות לבקשותיהם של משקיעים מסווגים אשר  האחיד

(, חלק השווה ליחס שבין מספר האחידבמחיר בקשות  הזמינו

המספר  לביןהאחיד מחיר בהיחידות שהזמין בבקשה שבה ננקב 

כל הבקשות שהוגשו לחברה שבהן בהכולל של היחידות הכלולות 

 )בניכוי חלקם של המשקיעים המסווגים(. האחיד  המחירננקב 

 4לאמור בסעיף היחידות למשקיעים מסווגים תיעשה בהתאם  הקצאת .3.5.2.3

 . להלן

 הפיזור המזערילעיל לא תביא להתקיימות דרישת  3.5.2ה כאמור בסעיף הקצא אם .3.5.3

להלן, אזי תבוטל עדיפות  10.2כאמור בסעיף  המוצעות, ט'( סדרה)של אגרות החוב 

 :ןההקצאה למשקיעים המסווגים והקצאה של היחידות המוצעות תיעשה כדלקמ

 לא תענינה. -האחיד המחיר מנמוך  במחיר יחידהבקשות הנוקבות  .3.5.3.1

 ענינה במלואן.ת -האחיד גבוה מהמחיר  במחיר יחידהבקשות הנוקבות  .3.5.3.2

הנוקבות ( לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים)בקשות  .3.5.3.3

תענינה באופן יחסי כך שכל מבקש  -האחיד למחיר השווה  במחיר יחידה

יקבל מתוך סך היחידות המוצעות שיוותר לחלוקה לאחר היענות 

האחיד, חלק השווה ליחס המחיר מגבוה  במחיר יחידהלבקשות הנוקבות 

האחיד לבין המספר הכולל של במחיר שבין מספר היחידות שהזמין 

כולל יחידות )האחיד הוגשו לחברה במחיר היחידות שהבקשות לרכישתן 

 (.שלרכישתן התקבלו התחייבויות של משקיעים מסווגים

תביא להתקיימות דרישת הפיזור המזערי לעיל לא  3.5.3אם הקצאה כאמור בסעיף  .3.5.4

, אזי תבוצע להלן 10.2כאמור בסעיף  המוצעות, של אגרות החוב )סדרה ט'(

 ההקצאה כדלקמן:

 לא תענינה. -האחיד המחיר מנמוך  במחיר יחידהבקשות הנוקבות  .3.5.4.1

הנוקבות ( לרבות בקשות שהוגשו על ידי משקיעים מסווגים)בקשות  .3.5.4.2

ה באופן יחסי, כך תענינ - ממנובמחיר יחידה גבוה האחיד ו/או במחיר 

שכל מבקש יקבל מתוך סך היחידות המוצעות, מספר השווה ליחס שבין 

ממנו לבין מחיר יחידה גבוה האחיד ו/או במחיר מספר היחידות שהזמין ב

ממנו מחיר גבוה ב האחיד ו/אומחיר סך כל היחידות שבקשות הנוקבות ב

ל הוגשו לחברה )כולל יחידות שלרכישתן התקבלו התחייבויות ש

 משקיעים מסווגים(.

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור  3.5.4אם ההקצאה כאמור בסעיף  .3.5.5

תבוצע להלן,  10.2כאמור בסעיף  המוצעות, המזערי של אגרות החוב )סדרה ט'(

 מחירעל  יפחתאחיד חדש אשר לא יחידה  מחירהקצאה מחדש לצורך קביעת 

ביותר שבו ניתן להקצות את היחידה הגבוה  מחירואשר יהיה  ,המזערי היחידה

 10.2היחידות המוצעות באופן שתתקיימנה דרישות הפיזור המזערי כאמור בסעיף 
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 במחירלא תוקצנה יחידות במספר גבוה מזה שהזמין או  שלמבקש, ובלבד להלן

 "(.האחיד החדש המחירמזה שקבע בבקשתו )להלן: " גבוה יחידה

לעיל ובמקום  3.5.4אחיד חדש, תעשה ההקצאה בהתאם לאמור בסעיף  מחירנקבע 

 האחיד החדש".המחיר האחיד" יראו כאילו נאמר "המחיר "

לעיל לא תביא להתקיימות דרישות הפיזור  3.5.5וגם הקצאה כאמור בסעיף  היה .3.5.6

להלן, יחולו הוראות סעיף  10.2המזערי של אגרות החוב )סדרה ט'( כאמור בסעיף 

 להלן. 10.3

במכרז ייווצרו שברי יחידות, הם יעוגלו,  אם בהקצאת ניירות הערך על פי ההיענות .3.5.7

ככל הניתן, ליחידה השלמה הקרובה ביותר. עודפים של יחידות שיוותרו כתוצאה 

)או במחיר האחיד ר האחיד מהעיגול כאמור ירכשו על ידי רכז ההנפקה במחי

 .במכרזליחידה שנקבע החדש, לפי העניין( 

מבקש ייחשב כאילו התחייב בבקשתו לרכוש את כל היחידות שיוקצו לו  כלכ .3.5.8

 כתוצאה מהיענות חלקית או מלאה לבקשתו, לפי הכללים המפורטים לעיל. 

 (1וכתבי האופציה )סדרה  ('ט)סדרה  החוב אגרות יונפקו לא, המכרז ביטול של במקרה .3.6

 כסף ייגבה ולא בבורסה למסחרהיחידות  רשמנהית לא, המכרז במסגרת המוצעות

 .יחידות לאותן בקשר מהמשקיעים

 

 

 מסווגים משקיעים .4

ששמותיהם מפורטים בסעיף  5מסווגים משקיעים עם מוקדמת בהתקשרות התקשרה החברה .4.1

 __ לרכישתבקשות במכרז  להגשתהתחייבות מאותם משקיעים מסווגים  וקיבלה, להלן 4.3

היחידות  מסך %__ -כ המהוות, זה מדף הצעת דוח במסגרת לציבור המוצעות יחידותהמ

 ובמחיר ליחידה שלא יפחתשלא תפחת  בכמותזאת ו, במסגרת דוח הצעת מדף זה המוצעות

 . להלן 4.3 ףבסעי המפורטמ

  ".התחייבות מוקדמת" -האמורים תקראנה בסעיף זה  המסווגיםהתחייבויות המשקיעים 

 יתר חתימת .4.2

 למשקיע ההקצאה, )כהגדרתה להלן( יתר חתימת של במקרה, ההצעה אופן תקנות פי על

 :הזה באופן תיעשה שנתן מוקדמת התחייבות לפי המסווג

                                                 

)ב( לחוק הסדרת העיסוק בייעוץ 8( מנהל תיקים כמשמעותו בסעיף 1אחד מאלה: ) -" מסווג משקיע" 5
( תאגיד 2השקעות, בשיווק השקעות ובניהול תיקי השקעות, הרוכש לפי שיקול דעתו לחשבונו של הלקוח; )
( משקיע 3הנמצא בבעלות מלאה של משקיע מסווג, אחד או יותר, הרוכש לעצמו או למשקיע מסווג אחר; )

( בתוספת הראשונה 11( או )9( עד )1( משקיע המנוי בפרטים )4( לחוק ניירות ערך; )2א)ב()15וי בסעיף המנ
 800,000כן, על משקיע מסווג להתחייב לרכוש ניירות ערך בהיקף של  כמו לחוק ניירות ערך, הרוכש לעצמו.

 ש"ח לפחות. 
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מהכמות שהתחייב  100%יוקצו לכל משקיע מסווג  -עלתה חתימת יתר על חמש  לא .4.2.1

מהכמות  50%חתימת יתר על חמש, יוקצו לכל משקיע מסווג  עלתה לרכוש;

 שהתחייב לרכוש. 

 4.2.1 בסעיףשנותרה לחלוקה מספיקה להקצאה כאמור  היחידותהייתה כמות  לא .4.2.2

תוקצה הכמות שנותרה לחלוקה למשקיעים מסווגים לפי חלקה היחסי  אזילעיל, 

מחיר ההתחייבויות המוקדמות שהוגשו בשל כל התחייבות מוקדמת מתוך סך 

 .שייקבע במכרז האחיד

תיחשבנה הזמנות תוגשנה במסגרת המכרז, והמשקיעים המסווגים  הזמנות

המחיר האחיד ולצורך חלוקת היחידות, ידי הציבור לצורך קביעת  שהוגשו על

. ההקצאה למשקיעים לעיל במצב של חתימת יתר 4.2.1בכפוף לאמור בסעיף 

 .במכרז שנקבע כפיהאחיד  במחירהמסווגים תהיה 

 תיחשבנהשלא תתקיים חתימת יתר, הזמנות המשקיעים המסווגים  במקרה

 למזמינים. ת שהוגשו על ידי הציבור לצורך חלוקת היחידותזמנוכה

 האחידבמחיר לגביהן הזמנות  שהוגשו היחידותהיחס בין כמות  -" חתימת יתר"

 . אחד על עולה שהוא ובלבד, לחלוקה שנותרהכמות ה, לבין במכרז קבענש

כמות היחידות שהוצעה בדוח הצעת מדף, לאחר  -" לחלוקה שנותרה הכמות"

הגבוה  במחיר יחידהשנוכתה ממנה כמות היחידות שהוגשו לגביהן הזמנות 

 .במכרז שנקבעהאחיד המחיר מ

 מוקדמת התחייבות במסגרת התחייב, להלן המפורטים, המסווגים מהמשקיעים אחד כל .4.3

 שלאליחידה  במחירובכמות שלא תפחת מהכמויות המפורטות בטבלה להלן  יחידות רכישתל

 בטבלה להלן:לצד שמו  מפורטהיפחת מ

 שם המשקיע
 להגדרת עונה כיצד

 מסווג משקיע
מחיר 

היחידה 
 )ש"ח(

 כמות
 יחידות

 הערות
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     סה"כ

 
 משקיעים מסווגים שהינם מפיצים בהנפקה או גופים קשורים למפיצים בהנפקה, למיטב ידיעת החברה.  [1]

  - סה"כ יחידות שניתנו לגביהן התחייבות מוקדמת
 1שיעור מתוך היחידות המוצעות )בשים לב לאמור בסעיף 

 לעיל(
-  

סה"כ יחידות לגביהן התחייבו משקיעים בעל זיקה 
 6להנפקה

-  

היחידות לגביהן התחייבו משקיעים בעל זיקה שיעור 
 להנפקה מסך היחידות המוצעות

-  

 

 ההתחייבויות מוקדמות מהמשקיעים המסווגים ערב פרסום דוח הצעת המדף נעשת קבלת .4.4

 הצעה.ה אופן תקנות הוראותעל פי 

שתשולם על ידי המשקיעים המסווגים תועבר לרכז ההנפקה באמצעות חברי  התמורה .4.5

 12:30 השעה עד, החתימות רשימת סגירת מועד שלאחר הראשון מסחרההבורסה, ביום 

 .המיוחד בחשבון ידו על ותופקד, בצהריים

 התחייבות, אשר התחייבו במסגרת יםמסווג משקיעים, ההצעה אופןלתקנות  בהתאם .4.6

, ש"ח 1של  במדרגות)היחידה  מחיראת  עלותלההמכרז  ביום םמוקדמת כמפורט לעיל, רשאי

 מפורטכבהתחייבותם המוקדמת ו שננקבמחיר היחידה ( לעומת לעיל 3.4.3בסעיף  כמפורט

בטבלה לעיל, על ידי מסירת הודעה בכתב לרכז ההנפקה, אשר תתקבל בידי רכז ההנפקה עד 

  .החתימות רשימת סגירת מועדל

המסווגים יהיו רשאים להזמין במועד המכרז כמות יחידות העולה על זו הנקובה  המשקיעים .4.7

כמפורט בטבלה לעיל, ואולם יחידות עודפות לרכישת יחידות בהתחייבותם המוקדמת 

                                                 

בעלי עניין בתאגיד וכל גורם נוסף שזכאי לתמורה תאגיד,  -לעניין זה "משקיעים בעלי זיקה להנפקה", משמע   6
 חתם, מפיץ, יועץ הנפקה וכו'. -בקשר עם הליך ההנפקה ובהם 
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ייחשבו כהזמנות משקיעים מסווגים לעניין דוח הצעת מדף זה, אלא  לאכאמור  שיוזמנו

 . וענייןלכל דבר  כהזמנות שהוגשו על ידי הציבור

המסווגים יהיו רשאים למכור את ניירות הערך הכלולים ביחידות שהוקצו להם  המשקיעים .4.8

 החל ממועד רישומם בבורסה ולא יחולו עליהם הוראות חסימה. 

 מהתמורה 0.7%המסווגים יהיו זכאים לעמלת התחייבות מוקדמת בשיעור של  המשקיעים .4.9

 מחיר לפי, וזאת התחייבו להגיש הזמנותיחידות שביחס אליהן ה בגיןהכוללת  המיידית

 . המזערי היחידה

 אגרות החוב )סדרה ט'( תנאי יתר .5

 לעיל. 1.1 סעיף ראו בגינן הריביתו רות החוב )סדרה ט'(גאאודות תנאי הפירעון של  לפרטים .5.1

( ימי עסקים 7תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על שבעה ) כל .5.2

מסיבה התלויה בחברה,  וזאת ,('טאגרות החוב )סדרה  תנאימהמועד הקבוע לתשלומו על פי 

, החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד לשנה 3.5%יישא ריבית פיגורים בשיעור של 

 תשלומו בפועל. 

 לשטר 8בסעיף  כמפורט( 'טהחוב )סדרה  אגרותרשאית לבצע פדיון מוקדם של  החברה .5.3

 .הנאמנות

או /ו( 'טהחוב )סדרה  אגרות דירוגשינוי ב בגין הריבית שיעור התאמת מנגנון אודות לפרטים .5.4

א, בהתאמה, לתנאים 4-ו 4סעיפים  ראו NOI -יחס חוב נטו ל גידולאו /ובהון העצמי  קיטון

 הרשומים מעבר לדף בשטר הנאמנות. 

(, תעמודנה בדרגה שווה ביחס לסכומים המגיעים בגינן, פרי פסו, בינן 'טהחוב )סדרה  אגרות .5.5

 לבין עצמן ובלי זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת. 

 ( 'טאגרות החוב )סדרה  הבטחת .5.6

 . ה כלשהימובטחות בבטוחלא תהיינה ( 'טאגרות החוב )סדרה במועד הנפקתן לראשונה, 

 בשטר הנאמנותהקיימים  הגנה תמצית של מנגנוניטבלאות ריכוז  .5.7

טבלאות הגילוי שלהלן מהוות ריכוז תמציתי של המידע הנוגע למנגנוני ההגנה הקיימים 

בשטר הנאמנות לטובת מחזיקי אגרות החוב, זאת בהתאם להוראות עמדת סגל רשות ניירות 

ז את כי המידע שלהלן הינו תמציתי ונועד להציג באופן מרוכ ,ספק יובהרהסר מען ל .7ערך

כמפורט הינו מנגנוני ההגנה האמורים וכי הנוסח המלא והמחייב של הוראות שטר הנאמנות 

 5.9האמור בסעיף גם כנספח א' לדוח הצעת מדף זה. לעניין זה ראו המצורף בשטר הנאמנות 

 להלן.

  

                                                 

 .2020באוגוסט  9, מיום גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי נאמנות: 103-41עמדת סגל משפטית  7
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  חוזיות ובטחונותתניות  .5.7.1

 
קיים )סעיף 
בשטר( / לא 

 קיים

 תיאור תמציתי
 [זה מדף הצעת לדוח' א כנספח ףמצור הנאמנות]שטר 

האם  הפרה מהווה עילה 
 לפירעון מיידי

תעודות ההתחייבות מובטחות 
בביטחונות  או בשעבודים  

 .קבועים אחרים
 

 --  .קייםלא 
 

-- 

תעודות ההתחייבות מובטחות 
 ו/או שוטף בשעבוד צף

 -- -- לא קיים.

התחייבות לאי יצירת שעבודים 
 ))שעבוד שלילי

 קיים.
 (6.5)סעיף 

החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף  ות,הנאמנ לשטר 6.5 סעיף להוראות ובכפוף בהתאם
על כלל נכסיה וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או 

 6.5.2למעט באחד מהמקרים המפורטים בסעיף , כלשהי )שעבוד שלילי שוטף(התחייבות 
 לשטר הנאמנות.

, בהתאם ובכפוף להוראות כן
לשטר הנאמנות.  9.1.17 סעיף

 5.7.2הטבלה בסעיף  ראו
 להלן.

התחייבות לעמידה באמות מידה 
 פיננסיות

 סעיף. )קיים
6.3.) 

 וחותהד לעניין( רק לא)אך  זה לובכל, הנאמנות לשטר 6.3 סעיף להוראות ובכפוף בהתאם
 פיהם תערך הבדיקה ומשך התקופה ביחס אליה תערך הבדיקה: -על הכספיים

 "ח; ש יוןמיל 1,150-מ יפחת לאהון עצמי מתואם  (1)
 ;20%-מאזן לא יפחת מ סךמתואם ליחס הון עצמי  (2)
 .14 על יעלה לא, NOI-ה ביןנטו ל פיננסיחוב  ביןיחס ה (3)

, בהתאם ובכפוף להוראות כן
לשטר הנאמנות.  9.1.14 סעיף

 5.7.2הטבלה בסעיף  ראו
 להלן.

 התחייבות לדירוג אגרות
 ;החוב במועד ההנפקה

שמירה על דירוג במשך כל חיי 
 תעודת ההתחייבות

 .קיים
 (6.4)סעיף 

-כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה ט'( במחזור, אגרות החוב )סדרה ט'( תהיינה מדורגות על
חברה מדרגת וזאת, כל עוד הדבר בשליטת החברה. לצורך כך החברה תשלם לחברת  ידי

הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ותמסור לחברת הדירוג את 
הדיווחים והמידע הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין חברת הדירוג. 

דרה ט'( עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן בשליטת מובהר כי הפסקת הדירוג של אגרות החוב )ס
 .החברה, לא תהווה עילה להעמדת אגרות החוב )סדרה ט'( לפירעון מיידי

בהתאם ובכפוף לאמור  ,כן
לשטר   9.1.21בסעיף 

מדירוג  ירידההנאמנות, 
 בטבלהמסוים, כמפורט 

 להלן. 5.7.2 בסעיף

התחייבות לדירוג כפול לתעודות 
 ההתחייבות

 -- -- לא קיים.

 התחייבות שלא להחליף את
החברה המדרגת לאורך כל חיי 

 תעודת ההתחייבות

 -- -- לא קיים.

מגבלות על יצירת חוב פיננסי 
 נוסף

 זאת עם'(. טקיימות מגבלות מקובלות על אפשרות לבצע הרחבת אגרות חוב )סדרה  כי, יצוין לא קיים.
 .חוב אגרות של נוספות סדרות להנפיק מגבלה אין

, כי קיימת עילת פרעון יצוין
 תבצע שהחברה המיידי במקר

 סדרה שלא תעמוד הרחבת
 החברה מהתחייבויות באיזו

 (הנאמנות לשטר 9.1.15)סעיף 
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 .קיים דיבידנדיםמגבלה על חלוקת 
 (6.2)סעיף 

'( טעוד תהיינה אגרות החוב )סדרה  כללשטר הנאמנות,  6.2בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 
 ,החברות חוק בהוראות לעמידה כפוף, בחלוקה לבצע רשאית תהאקיימות במחזור, החברה 

, שטר הנאמנותל 6.3, כהגדרתו בסעיף החברה של המתואם העצמי ההון שסךלכך  ובכפוף
ש"ח ובכפוף לתנאים  ומאתיים מיליון מיליארד של מסך יפחת לא, כאמור חלוקה לאחר

ולא תתקיים  מיידי לפרעון'( ט סדרה( לא מתקיימת עילה להעמדת אגרות החוב )1)הבאים: 
פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו לפני  על( 2; )עילת פירעון מיידי כתוצאה מהחלוקה

, הנאמנות לשטר 6.3 הפיננסיות המפורטות בסעיף בהתניותהחברה תעמוד  החלוקה מועד
 פיננסיות התניות אותן עם בקשר וההמתנה הריפוי תקופות את בחשבון לקחת מבלי וזאת

המהותיות למחזיקי אגרות  מהתחייבויותיה איזו מפרה אינה החברה( 3; )בסעיף המנויות
  הנאמנות.החוב לפי שטר 

להוראות  , בהתאם ובכפוףכן
לשטר הנאמנות.  9.1.14סעיף 

 0 5.7.2 ראו הטבלה בסעיף
 להלן.

מגבלות על עסקאות עם בעלי 
 השליטה בחברה

 -- -- לא קיים.

 .קיימת מגבלות על שינוי שליטה
 (9.1.19)סעיף 

(, בשליטתו תאגידים באמצעות לרבות, בעקיפין אומשה )במישרין -בן מוטי מר בו דברים מצב
רה של העברה לנעבר מורשה(, מכל סיבה קבחברה )למעט במ השליטה בעל מלהיות יחדל

  מיידי. ןפירעומהווה עילת  ,לכך הסכמה מראש בהחלטה רגילהשהיא, אלא אם התקבלה 

כן, בהתאם ובכפוף להוראות 
לשטר הנאמנות.  9.1.19סעיף 

 5.7.2  הטבלה בסעיף ראו
 להלן.

מנגנון להתאמת ריבית במקרים 
 מסוימים

 .קיים
-ו 4)סעיפים 

 לתוספתא' 4
 (.הראשונה

נקבע מנגנון להתאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב ו/או קיטון בהון העצמי ו/או 
 .NOI-גידול ביחס חוב נטו ל

-- 

 
 

 

 עילות לפירעון מיידי .5.7.2

 העילה
קיים )מס' 

סעיף בשטר( 
 לא קיים /

  הערות / הסבר

חלה הרעה מהותית בעסקי 
המנפיק/חברות מוחזקות, וקיים חשש 
שהמנפיק לא יוכל לפרוע את תעודות 

 .ההתחייבות במועדן

סעיף . )קיים
9.1.24) 

 

הכללת הערת "עסק חי" בחוות 
הדעת/בדוח הסקירה של רואה החשבון 

. )סעיף קיים
9.1.27) 

  .אם תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה של שני רבעונים עוקבים רצופים
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המבקר, המצורפים לדו"חות הכספיים 
 של החברה

קיים. )סעיף  .תעודות ההתחייבות לא נפרעו במועדן
9.1.1) 

 

; חוב של המנפיק הועמד לפירעון מיידי
Cross Default/Cross Acceleration: 

במקרה של אי תשלום  ,)הפרה צולבת
 )אחרים או העמדה לפירעון מיידי חובות

סעיף ) .קיים
9.1.18) 

 

החברה(; ידי החברה ושהינה במחזור הועמדה לפירעון מיידי )שלא ביוזמת -אם סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על
או אם חוב מהותי של החברה )כהגדרתו להלן( הועמד כדין לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, וההעמדה לפירעון 

 ( ימים.45מיידי כאמור לא בוטלה בתוך ארבעים וחמישה )
ם )להלן: " משמעו חוב של החברה כלפי מוסד או מוסדות פיננסים או גוף מוסדי או גופים מוסדייחוב מהותילעניין זה "

מיליון ש"ח ובלבד שאם מדובר בחובות  200"( בסכום מצטבר כלפי המלווה הפיננסי העולה על המלווה הפיננסי"
הרי שהם הועמדו לפירעון מיידי בד בבד או סמוך האחד לשני(. החברה תגיש לנאמן בנוסח  -מצטברים למלווה פיננסי 

( ימי עסקים 3ר בחברה תוך שלושה )אשר יהא מקובל עליו ולשביעות רצונו הצהרה בכתב חתומה על ידי נושא משרה בכי
מהמועד בו ניתנה לה הודעה על העמדה לפירעון מיידי כאמור, על סך הערך ההתחייבותי של החוב המהותי כאמור 

 למועד ההעמדה לפירעון מיידי. 
א ל( Non-Recourse), והעמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה ללווה מכרז מובהר כי חילוט ערבויות

 תיחשבנה לעניין זה כחוב מהותי.
 ירידת דירוג האג"ח מתחת לדירוג

 מינימאלי שנקבע
. )סעיף קיים

9.1.16) 
 

של מידרוג  Baa3 או מדירוגשל סטנדרד את פורס מעלות בע"מ  -BBB דירוגאם יקבע דירוג לאגרות החוב הנמוך מ
ככל שאגרות החוב )סדרה ט'( תהיינה .הרלוונטית()או הדירוג המקביל לו בסולם הדירוג של החברה המדרגת  בע"מ

 מביניהם. הנמוךמדורגות בו זמנית על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג לעניין ס"ק זה יהיה 
המנפיק הפסיק או הודיע על הפסקת 

 תשלומיו
. קיים

)סעיפים 
 -ו 9.1.4

9.1.12) 

 

מכירת  מימוש שיעבוד על נכס מהותי או
 נכס בסיסי

סעיף קיים. )
9.1.9) 

אם יוטל עיקול קבוע או זמני או ימומש שעבוד על עיקר נכסי החברה, או תבוצע פעולת הוצאה לפועל על עיקר נכסי 
( ימים לאחר שהוטל 45החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או יבוטל הצו כאמור תוך ארבעים וחמישה )

ר, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים העיקול או מומש השעבוד או ניתן הצו. על אף האמו
 שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

 אי פרסום דו"חות כספיים במועד
 הרלוונטי

. )סעיף קיים
9.1.5) 

 ים.( ימים מהמועד האחרון שבו החברה חייבת בפרסום הדוחות הכספי30תקופת ריפוי של שלושים ) קיימת

קיים.  הפרה יסודית של תנאי אג"ח
)סעיפים 

-ו 9.1.1
9.1.23) 

 בכפוף לתקופת הבדיקה והריפוי שנקבעו ביחס לכל תנאי או התחייבות כאמור )אם וככל שניתנו(.

ביצוע  הפרת התחייבויות מהותיות או
מהותית בזכויות  פעולה העשויה לפגוע

 .המחזיקים

קיים. )סעיף 
9.1.1) 

 הבדיקה והריפוי שנקבעו ביחס לכל תנאי או התחייבות כאמור )אם וככל שניתנו(.בכפוף לתקופת 
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 הפרת התחייבות בנוגע לשינויים
אישור  מבניים, מיזוגים ורכישות, ללא

 מחזיקי האג"ח

קיים. )סעיף 
9.1.10)  

מחזיקי איגרות בוצע מיזוג של החברה עם ישות אחרת ללא קבלת אישור מוקדם של  מהווה עילה לפירעון מיידי אם
( ימי עסקים לפני 10החוב )סדרה ט'(, בהחלטה רגילה, אלא אם כן החברה או הישות הקולטת הצהירה, לפחות עשרה )

מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהא ביכולתה של החברה )או הישות הקולטת, לפי העניין( לקיים 
 ת החוב )סדרה ט'(.את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרו

קיים. )סעיף  מכירת רוב נכסי המנפיק
9.1.20) 

אם תבוצע מכירה לאחר של נכס או נכסים של החברה, המהווים את עיקר נכסי החברה נכון למועד המכירה ולא 
( 1) -יתקבלו למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'( מראש, ברוב רגיל באסיפה. לעניין ס"ק זה 

כירה לאחר" משמעה מכירה לכל צד שלישי שהוא, למעט מכירה לתאגידים בשליטת החברה ו/או תאגידים "מ
( להלן(; ו 2ס"ק )-( זה ו1שליטה משותפת לא תחשב לשליטה לעניין ס"ק )-בשליטתם של תאגידים אלו; )להסרת ספק 

לשטר הנאמנות(  9.1.10)כמפורט בסעיף  ( מכירה או העברה במסגרת מיזוג עם חברה אחרת או במסגרת שינוי מבנה2) -
 לא תיחשב "מכירה לאחר".

 התבצע שינוי בעיקר תחום פעילות
 המנפיק

קיים. )סעיף 
9.1.13) 

 .ןשעיקר הפעילות אינו בתחום הנדל" באופןהחברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה,  אם

זמני  מתן צו פירוק קבוע / מתן צו פירוק
 שלא בוטל תוך תקופה

קיים. )סעיף 
9.1.2) 

לשטר  9.1.10בכפוף להוראות סעיף )אם החברה תקבל החלטת פירוק )למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה אחרת 
 ידי בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע.-או אם יינתן צו פירוק קבוע וסופי ביחס לחברה על ,(הנאמנות

ביצוע  הטלת עיקול על נכסי המנפיק או
 הוצל"פפעולת 

קיים. )סעיף 
9.1.9) 

אם יוטל עיקול קבוע או זמני או ימומש שעבוד על עיקר נכסי החברה, או יינתן צו לביצוע פעולות הוצאה לפועל על 
( ימים לאחר 45עיקרי נכסי החברה, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או יבוטל הצו כאמור תוך ארבעים וחמישה )

וד או ניתן הצו. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או שהוטל העיקול או מומש השעב
 צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

)ובלבד  מינוי כונס נכסים קבוע או זמני
 סביר( שהמינוי לא בוטל במועד

קיים. 
)סעיפים 

 -ו 9.1.7
9.1.8) 

 נכסים כונס למינוי או נכסים לכינוסבקשה   הוגשה אםוכן  עיקר נכסי החברההחברה או על על מינוי כונס נכסים קבוע 
ימים  50נדחו או בוטלו בתוך  לא אשר, זמני נכסים כונס למינוי צו יינתן אם או, החברה נכסי עיקר על(, קבוע או)זמני 

ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין. על אף האמור, לא ניתנן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים 
 . בהסכמתה או החברה ידי עלשהוגשו או ניתנו, לפי העניין 

 המנפיק הודיע על כוונתו לחדול
 מלהמשיך בעיסוקו ו/או לנהל את

 עסקיו

קיים. 
)סעיפים 

9.1.12) 

 

מדווח  חדלה מלהיות תאגיד החברה
 ע"פ חוק ני"ע

קיים )סעיף 
9.1.26) 

 

  לא קיים. מיזוג מחיקה ממרשם החברות, למעט
קיים. )סעיף  בקשה/מתן צו להקפאת הליכים

9.1.11.) 
למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה לרבות פיצול שאינם אסורים לפי תנאי טיוטת שטר 

ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי טיוטת שטר הנאמנות ושאין בהם הנאמנות, 
 כדי להשפיע על יכולתה של החברה לפרוע את אגרות החוב )סדרה ט(.

הוגשה בקשה לצו לפתיחת הליכים לפי 
כלכלי,  חוק חדלות פירעון ושיקום

 2018 -תשע"ח

  לא קיים.

שלא  הסדר חוב הוגשה בקשה לאישור
לפי חוק  במסגרת צו לפתיחת הליכים

  לא קיים.
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 -כלכלי, תשע"ח חדלות פירעון ושיקום
2018 

 הבורסה השעתה/מחקה את
 המסחר באג"ח

קיים. 
)סעיפים 

9.1.6 ;
9.1.22.) 

ממועד ( ימים 60למעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו שישים )
 .ההשעייה במהלכם העילה להשעיית המסחר לא רופאה או הוסרה

 

כולל  ,הפרת מגבלות על גיוס חוב נוסף
 הרחבת סדרה

קיים. )סעיף 
9.1.15.) 

החברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב )סדרה ט'(, באופן שהרחבת הסדרה לא תעמוד באיזו מהתחייבויות אם 
 ות.לשטר הנאמנ 3.3החברה כמפורט בסעיף 

התאמה  אי עמידה בהתחייבות למנגנון
לשיעור הריבית, כתוצאה מאי הסרת 

 שיעבוד צף

  לא קיים.

 נטילת חוב פיננסי או אשראי
שעבוד  בניגוד להתחייבות לאי יצירת

 שוטף

קיים. )סעיף 
79.1.1.) 

 

כרית  הפרת התחייבות להפקיד כספי
הפקדת  הוצאות וכרית ריבית או

 מיוחדות להוצאותכספים בפיקדון 

  לא קיים.

  לא קיים. זמני מתן צו נאמן זמני או מינוי נאמן
קיים. )סעיף  שינוי שליטה

9.1.19.) 
מוטי בן משה )במישרין או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו( יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה  מר אם

. הרגיל בהחלטה ה מראשאלא אם התקבלה לכך הסכמ(, מכל סיבה שהיא, מורשה לנעבר העברהשל  במקרה למעט)
 30%-בבעקיפין,  או/ו, במישרין יחזיק משה בן מוטי שמרכמשמעותה בחוק ניירות ערך, ובלבד  -" שליטה, "זה בסעיף

 עם ביחד החזקהאו יותר מהונה המונפק והנפרע של החברה, ולא יהיה בעל מניות אחר שיחזיק, לבדו או בדרך של 
-, כאשר במקרה של דבוקת שליטה )כהגדרתה בחוק החברות(, מר מוטי בןהמניות בהון ממנו גבוה ורבשיע, אחרים

בן משפחה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, של מר  -" מורשה נעבר. "מדבוקת השליטה כאמור 50%-משה יחזיק למעלה ב
  מוטי בן משה.

אי עמידה באמות המידה הפיננסיות 
 והפרת מגבלות על חלוקה

קיים. )סעיף 
9.1.14.) 

במשך שני  הנאמנות שטרל 6.3.3עד  6.3.1 פיםהפיננסיות כאמור בסעי מההתניותיותר  אולא עמדה באחת  החברה
אם החברה  אורבעונים עוקבים רצופים, על פי הדוחות הכספיים הרלוונטיים לתום כל אחד מהרבעונים האמורים, 

, ובלבד שלא ניתנה לחברה הנאמנות שטרל 6.2הדיבידנד, כמפורט בסעיף  חלוקתביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת 
'( במסגרת החלטה מיוחדת או מאת הנציגות הדחופה לפי סעיף טארכה לתיקון מאת מחזיקי איגרות החוב )סדרה 

לטה '( במסגרת החטלשטר הנאמנות, או, לא ניתן לחברה ויתור על ההפרה מאת מחזיקי איגרות החוב )סדרה  9.2.10
  מיוחדת.

החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא 
 חייבת בפרסומו.

קיים. )סעיף 
9.1.5.) 

 .הכספיים הדוחות בפרסום חייבת החברה שבו האחרון מהמועד ימים( 30) שלושים של ריפוי תקופת קיימת

החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח, 
 כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך.

קיים. )סעיף 
9.1.26.) 

 

 דרישות עמידה באמות מידה פיננסיות .5.7.3
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 אמת מידה

 פירוט אמת המידה קיים / לא קיים

 מינוף פיננסי

הון עצמי מתואם 
 (6.3.1קיים. )סעיף  מינימלי

, הונה העצמי הנאמנות שטרל 6.3.4.1שני רבעונים עוקבים רצופים כמפורט בס"ק  כלמתחייבת כי למשך  החברה
, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הנאמנותבשטר המתואם של החברה, כהגדרתו 

 .ש"ח וןמילי 1,150 -הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ

יחס הון עצמי 
 (6.3.2קיים. )סעיף  מתואם למאזן

, היחס בין הנאמנות שטרל 6.3.4.1שני רבעונים עוקבים רצופים כמפורט בס"ק  כלמתחייבת כי למשך  החברה
, על פי הדוחות הכספיים בשטר הנאמנותהונה העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה, כהגדרתם 

 .20% -המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת מ

 (6.3.3קיים. )סעיף  NOI-יחס חוב נטו ל
 בין, היחס הנאמנות שטרל 6.3.4.1כמפורט בס"ק  רצופים עוקבים םרבעוני שני כלמתחייבת כי למשך  החברה

פי הדוחות הכספיים  , עלבשטר הנאמנותשל החברה, כהגדרתם   NOI-החוב הפיננסי נטו של החברה לבין ה
 .14המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יעלה על 

  לא קיים יחסי רווחיות
  לא קיים יחסי נזילות

 ראו לעיל. NOI-יחס חוב נטו ל יחס יעילות תפעולית
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 לרבות, זה הצעה דוח פי על המוצעות( 'ט)סדרה חוב  אגרותתנאי  יתרבדבר  נוסף לפירוט .5.8

 זכאים להם הסכומים מלוא לפירעון עדבהן  לעמוד עליה נטלה שהחברה שונות התחייבויות

 .)נספח א'( הנאמנות שטרראו  ,החוב אגרות מחזיקי

 בקשר המדף הצעת בדוחאו /ו המדף בתשקיף המתוארות ההוראות בין סתירה של מקרה בכל .5.9

, יגברו הוראות שטר הנאמנות. נכון ('ט)סדרה  החוב לאגרות בקשראו /ו הנאמנות לשטר

שטר  הוראותל זה מדףהצעת  דוחהמדף ו/או  תשקיףסתירה בין הוראות  איןלמועד הדוח, 

 הנאמנות.  

 על"מ בע אביב בתל ערך לניירות בבורסה למסחר החוב אגרות את לרשום מתחייבת החברה .5.10

 תתקשר עמה אחרת לרישומים חברה כל"מ )או בע הפועלים בנק של לרישומים החברה שם

 (.ועל פי כל דין הבלעדי דעתה שיקול לפי החברה

  (1כתבי האופציה )סדרה  יתר תנאי .6

, תהיינה שוות זכויות לכל דבר ועניין, (1המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה  .6.1

ש"ח ערך נקוב כל אחת הקיימות בהון המונפק והנפרע של החברה  1למניות הרגילות בנות 

שהמועד  במועד דוח הצעת מדף זה, ובכלל זה יזכו את בעליהן בכל דיבידנד ובכל חלוקה אחרת

 הקובע את הזכות לקבלה הינו מועד הקצאתן או מאוחר יותר.

, ראו נוסח תקנון ההתאגדות של לפרטים אודות הזכויות הנלוות למניות הרגילות של החברה

-2012-01)מספר אסמכתא:  2012בפברואר  15החברה, כפי שפורסם על ידי החברה ביום 

 ההפניה.(, שתוכנו מובא בדוח הצעה זה על דרך 042930

 בהתאם להוראות מסוימות בחוק החברותלפרטים אודות הסדרים שנקבעו בתקנון החברה 

 (מבנה וצורה -פרטי התשקיף וטיוטת תשקיף )ד( לתקנות ניירות ערך )26כמפורט בתקנה 

 .המדף לתשקיף 4 פרקב 4.2סעיף  ראו, 1969-תשכ"ט

ה במרשם בעלי המניות של ( תרשמנ1כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה )סדרה 

 החברה על שם החברה לרישומים.

(, 1דוח הצעת מדף זה ועד לתום תקופת המימוש בגין כתבי האופציה )סדרה החל ממועד  .6.2

 ( שטרם מומשו ההוראות הבאות:1יחולו בגין כתבי האופציה )סדרה 

ראו  -( 1לפרטים אודות מחיר המימוש ותקופת המימוש של כתבי האופציה )סדרה  .6.2.1

 לדוח הצעת מדף זה לעיל. 1.2.1סעיף 

 מועד המימוש .6.2.2

ניתנים למימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה, ( לא יהיו 1כתבי האופציה )סדרה 

להצעה בדרך של זכויות, לחלוקת דיבידנד, לאיחוד הון, לפיצול הון או להפחתת הון 

"(, ואולם חל יום האקס של אירוע חברה לפני אירוע חברה)כל אחדד מהאמורים: "

 בוצע מימוש ביום האקס כאמור.לא י -היום הקובע של אירוע חברה 

יפקעו, יהיו  -( אשר לא ימומשו עד למועד האחרון למימושם 1ופציה )סדרה כתבי הא

 בטלים ולא יקנו למחזיק בהם זכות כלשהי כלפי החברה.
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 התאמות .6.2.3

( ועד לתום תקופת המימוש, 1ממועד רישומם למסחר של כתבי האופציה )סדרה 

 ( שטרם מומשו ההתאמות הבאות:1יחולו על כתבי האופציה )סדרה 

 חלוקת מניות הטבה התאמה עקב .6.2.3.1

בכפוף לאמור להלן, אם החברה תחלק מניות הטבה, תשמרנה זכויות 

( כך שמספר מניות המימוש שמחזיק 1המחזיקים בכתבי אופציה )סדרה 

( יהיה זכאי להן עם מימושו, יגדל או יקטן, לפי  1כתב אופציה )סדרה 

( היה 1העניין, במספר המניות מאותו סוג שמחזיק כתב האופציה )סדרה 

( עד ליום 1זכאי להן כמניות הטבה, אילו מימש את כתב האופציה )סדרה 

המסחר האחרון שלפני יום האקס. מחיר המימוש של כל כתב אופציה 

( לא ישתנה כתוצאה מהוספת מניות כאמור. במקרה של התאמות 1)סדרה  

לא יהיה זכאי לקבל חלק  (1סדרה )לפי סעיף זה, מחזיק כתב אופציה 

לדוח הצעת מדף זה.  6.2.6.3ה שלמה אחת, ויחולו הוראות סעיף ממני

שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס 

המימוש המתואם לפני פתיחת המסחר, ביום בו תסחרנה המניות "אקס 

 הטבה".

 התאמה עקב הנפקה בדרך של זכויות .6.2.3.2

שתוצענה לבעלי המניות של  החברה, בדרך של זכויות, זכויות לרכישת  ככל

הנובעות ממימוש כתבי האופציה  תניירות ערך כלשהם, מספר המניו

( יותאם למרכיב ההטבה בזכויות, כפי שהוא מתבטא ביחס שבין 1)סדרה 

שער הנעילה של המניה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה"אקס" 

יס של המניה "אקס זכויות". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לבין שער הבס

לשינוי. החברה תודיע בדיווח מיידי על יחס המימוש המתואם לפני פתיחת 

 המסחר ביום בו תסחרנה המניות "אקס זכויות".

( יותאם 1מספר מניות המימוש להן יהיה זכאי מחזיק כתב אופציה )סדרה  .6.2.3.3

קרה של הנפקה בדרך של זכויות רק במקרה של חלוקת מניות הטבה או במ

כמפורט לעיל, אך לא במקרה של הנפקות אחרות כלשהן )כולל הנפקות 

 לבעלי עניין(. 

 התאמה בגין חלוקת דיבידנד .6.2.3.4

, החברה תבצע חלוקת (1)סדרה ככל שבתקופת המימוש של כתבי האופציה 

"(, מחיר חוק החברות)" 1999-דיבידנד, כמשמעה בחוק החברות, תשנ"ט

המימוש יופחת בסכום הדיבידנד למניה בש"ח. החברה תודיע בדיווח מיידי 

על מחיר המימוש המותאם לפני פתיחת המסחר ביום בו תסחרנה המניות 

 "אקס זכויות". שיטת התאמה זו אינה ניתנת לשינוי.

השווי הכלכלי של  ]הערה: יעודכן על פי הנתונים ערב פרסום דוח ההצעה[ .6.2.3.5

ש"ח. הערך הכלכלי האמור חושב  20.02-הינו כ (1ה )סדרכל כתב אופציה 
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על  B&Sמודל בהתאם לנוסחת החישוב שבהנחיות הבורסה ובהתבסס על 

פי הנתונים הבאים: )א( שער נכס הבסיס לצורך חישוב כתבי האופציה הינו 

)ב( מחיר (; 2021במרץ  21)שער הנעילה של מניית החברה ביום ש"ח  205.00

שנתית ; )ג( סטיית תקן ש"ח 260שהינו  (1)סדרה המימוש של כתב אופציה 

; 45.79% -בהתאם למדריך נתוני הסחירות של הבורסה  (שבועית)מחושבת 

)ד( שיעור הריבית השקלית חסרת הסיכון בהתאם לנתוני הבורסה נכון 

  .0% - זהלמועד דוח הצעת מדף 

 (1)סדרה הודעות מימוש של כתבי האופציה  .6.2.4

"( אשר ירצה לממש את זכותו המבקש)" (1)סדרה כל מחזיק בכתב אופציה  .6.2.4.1

לרכוש את מניות המימוש להן הוא זכאי יגיש באמצעות הבנקים וחברי 

הבורסה האחרים אם הוא מחזיק שאינו רשום, או במישרין )אם הוא רשום 

ן, של החברה( באופן המתואר להל (1)סדרה בפנקס מחזיקי כתבי אופציה 

"( בצרוף הודעת המימושבקשה בכתב בנוסח שייקבע על ידי החברה )"

אליהם מתייחסת הבקשה  (1)סדרה מכתבי ההקצאה של כתבי האופציה 

ובתוספת הסכום במזומן שיהיה שווה למחיר המימוש לכל כתב אופציה 

תבקש. כמות המניות אשר מחזיק בכל כתב אופציה שמימושו מ (1)סדרה 

כאי לרכוש תמורת מחיר המימוש תותאם במקרים יהיה ז (1)סדרה 

 לדוח הצעת מדף זה לעיל. 6.2.3המפורטים בסעיף 

יום המימוש ייחשב היום בו נמסרה הודעת מימוש לחברה, אשר עומדת  .6.2.4.2

בכל התנאים המפורטים בדוח הצעת מדף זה, במקרה של מסירה במישרין, 

היום בו קיבלה  ובמקרה של מסירת הודעת מימוש באמצעות חברי בורסה,

 (1)סדרה מסלקת הבורסה מחבר הבורסה הודעה על מימוש כתב האופציה 

יום הממלאת את כל התנאים המפורטים בדוח הצעת מדף זה )"

 "(.המימוש

על המבקש יהיה לחתום, בכל עת שיידרש לכך על ידי החברה, או על ידי  .6.2.4.3

דין החברה לרישומים, על כל מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל 

 ותקנון החברה לשם מתן תוקף להקצאת מניות המימוש.

לדירקטוריון החברה הסמכות ליפות כוחו של כל אדם שימצא לנכון,  .6.2.4.4

לחתום בשם המבקש ועבורו על כל המסמך הדרוש לצורך הקצאת מניות 

 המימוש.

 (1)סדרה לא מילא המבקש אחר כל התנאים למימוש כתב האופציה  .6.2.4.5

לתיקון על ידי מי שיתמנה על ידי הדירקטוריון  במלואם, והדבר אינו ניתן

כאמור לעיל, אזי תחשב הודעת המימוש כבטלה, ומכתבי הקצאת כתבי 

והכספים שצורפו להודעת המימוש יוחזרו למבקש, תוך  (1)סדרה האופציה 

 ( ימי עסקים מעת שהחברה קבעה כי ההודעה בטלה.2שני )

. לא תינתן זכות לממש חלקי הודעת מימוש אינה ניתנת לביטול או לשינוי .6.2.4.6

 (1)סדרה , אך מכתב הקצאה של כתבי האופציה (1)סדרה כתבי האופציה 



4503107_3  23 

לדוח הצעת מדף  6.2.7ניתן לפיצול או להעברה או לוויתור כאמור בסעיף 

 זה להלן.

ביום שאינו יום  (1)סדרה חל מועד תום תקופת מימוש כתבי האופציה  .6.2.4.7

 מסחר, ידחה המועד ליום המסחר הבא מיד אחריו.

חוקי העזר של מסלקת הבורסה בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה  .6.2.5

 (1)סדרה 

( באמצעות בנקים וחברי בורסה אחרים 1כך המחזיק בכתבי האופציה )סדרה 

 הודעת מימוש באמצעותם. "( ייתןהמורשים)"

( קובעים 1חוקי העזר בדבר לוח הזמנים למימוש כתבי האופציה )סדרה 

 כדלקמן:

בצהריים במשרדי חבר הבורסה,  12:00הודעת מימוש שתתקבל עד השעה  .6.2.5.1

(, תועבר על ידי החבר 1באמצעותו מוחזקים כתבי האופציה )סדרה 

ם המסחר הבא בצהריים ביו 12:00למסלקת הבורסה לא יאוחר משעה 

 אחריו.

קיבלה מסלקת הבורסה הודעה מחבר הבורסה בדבר מימוש עד השעה  .6.2.5.2

בצהריים, תחייב מסלקת הבורסה את חבר הבורסה בתמורה  12:00

הכספית ותזכה בהתאם את החברה לרישומים שעל שמה רשומים ניירות 

בצהריים ביום המסחר  12:00הערך של החברה, זאת לא יאוחר משעה 

 שנמסרה לה ההודעה כאמור.הבא לאחר 

לעיל עד שעה  6.2.5.2קיבלה החברה לרישומים הודעת זיכוי כאמור בסעיף  .6.2.5.3

בצהריים, תעביר החברה לרישומים האמורה את בקשת המימוש  12:00

בצהריים ביום המסחר הבא  12:00למשרדי החברה לא יאוחר משעה 

 לאחר היום שבו קיבלה הודעה כאמור.

לעיל שתתקבל  6.2.5.3עד  6.2.5.1כל הודעה מאלה המנויות בסעיפים  .6.2.5.4

לו התקבלה לפני בצהריים מדי יום מסחר, תחשב כאי 12:00לאחר השעה 

 בצהריים ביום המסחר הבא אחריו. 12:00השעה 

למרות האמור לעיל, במועד תקופת תום המימוש, ואם מועד תום תקופת  .6.2.5.5

אינו יום מסחר, ביום המסחר הבא, על חברי מסלקת הבורסה  המימוש

. המימוש 12:00להעביר למסלקה את בקשות המימוש הסופיות עד השעה 

יבוצע באותו יום. חבר המסלקה שלא הגיש בקשה עד השעה האמורה, 

תראה אותו המסלקה כמי שלא מימש את זכותו לממש, וכתבי האופציה 

 יפקעו.( שיוחזקו באמצעותו 1)סדרה 

( 1למרות האמור לעיל, מודגש בזה כי על מימוש כתבי האופציה )סדרה  .6.2.5.6

 יחולו חוקי העזר של מסלקת הבורסה כפי שיהיו ביום המימוש בפועל.

 הקצאה ותעודות .6.2.6



4503107_3  24 

( ימי מסחר לאחר תאריך המימוש, תקצה החברה 2משני )לא יאוחר  .6.2.6.1

ת על למבקשים באמצעות תעודות את מניות המימוש המגיעות להן, וזא

אור האישור לרישום למסחר של מניות המימוש שם החברה לרישומים, ול

בבורסה, תפנה החברה לבורסה בבקשה לגרום כי מניות המימוש תרשמנה 

 למסחר בבורסה בסמוך ככל האפשר לאחר מכן.

בהתאם לאמור בתקנון הבורסה, כל המניות שתנבענה ממימוש כתבי  .6.2.6.2

לי המניות על שם החברה (, יירשמו במרשם בע1האופציה )סדרה 

 לרישומים, כמפורט לעיל.

המבקש לא יהיה זכאי להקצאת חלק ממניית מימוש, אולם כל עודפי  .6.2.6.3

מניות המימוש שיתהוו, אם יתהוו, ימכרו על ידי החברה בבורסה במשך 

( ימים מהמועד שהתהוותה כמות מתקבלת על 30תקופה של שלושים )

)ככל שתתהווה(. התמורה הדעת של מניות למכירה בבורסה כאמור 

שתשולם לכל אחד מהזכאים בגין אותן מניות תהא תמורה נטו, לאחר 

ניכוי הוצאות המכירה והתמורה המגיעה לחברה בגין המימוש, עמלות 

( 7והיטלים אחרים, אם יהיו. התמורה כאמור תשולם לזכאים תוך שבעה )

 50-מוך מימים מתאריך המכירה. לא יישלח לזכאי רשום שיק בסכום הנ

ש"ח, ויהיה ניתן לקבל סכומים אלה במשרדי החברה בימי ובזמני העבודה 

הרגילים, לאחר תיאום מראש. זכאי כאמור שלא יגיע למשרדי החברה 

( חודשים מיום המכירה, יאבד 12לקבלת סכום זה כאמור בתוך שנים עשר )

 את זכותו לסכום זה.

 (1העברה ופיצול כתבי האופציה )סדרה  .6.2.7

( ניתנים להעברה ולוויתור 1ההקצאה של כתבי האופציה )סדרה מכתבי  .6.2.7.1

ובלבד שיוגש לחברה שטר העברה או ויתור מתאים. שטר העברה יהא 

במתכונת דומה לשטר העברת מניות )בשינויים המחויבים(. שטר העברה 

כאמור, יימסר לרישום במשרד הרשום של החברה ביחד עם מכתב 

הכרוכות בהעברה, כולל הסכום הדרוש  ההקצאה וכן בצירוף כל ההוצאות

 לשם תשלום כל מס והיטל אחר, באם יהיו כאלה.

החברה תחזיק במשרדה הרשום פנקס ובו רשימה של מחזיקי כתבי  .6.2.7.2

 ( הרשומים אצלה.1האופציה )סדרה 

החברה תהיה רשאית לסגור את הפנקס ולא להרשות בו העברות לתקופות 

 שנה. ( יום בכל30שלא תעלינה על שלושים )

הוראות תקנון החברה החלות על העברת מניות משולמות במלואן  .6.2.7.3

והסבתן, יחולו בשינויים המחויבים על העברת מכתבי ההקצאה של כתבי 

 (.1האופציה )סדרה 

דירקטוריון החברה רשאי לדרוש כל הוכחה שתראה לו בדבר בעלות  .6.2.7.4

וכחה (, ובהיעדר ה1המעביר ועל זכותו להעביר את כתב האופציה )סדרה 

 כאמור, רשאי הדירקטוריון לסרב לרשום העברה כאמור.
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( ניתן לפיצול למספר מכתבי 1כל מכתב הקצאת כתבי האופציה )סדרה  .6.2.7.5

( הכלולים בהם, שווה 1הקצאה, אשר סך כל מספר כתבי האופציה )סדרה 

( שנכללו במכתב הקצאה שפיצולו מבוקש 1למספר כתבי האופציה )סדרה 

 ( שלמים בלבד.1לכתבי האופציה )סדרה וכן שכל מכתב יתייחס 

הפיצול יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אותו 

 מכתב הקצאה, בצירוף מכתב ההקצאה שפיצולו מבוקש.

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מס בולים ותשלומי חובה אחרים,  

 אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.

 (1ופציה )סדרה פקיעת כתבי הא .6.2.8

שמומש יפקע מתאריך ההקצאה של מניות המימוש  (1כתב אופציה )סדרה  .6.2.8.1

 ולא יקנה למחזיק בו זכות כלשהי.

( אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש, דהיינו, 1כתב אופציה )סדרה  .6.2.8.2

שהודעת המימוש, מחיר המימוש ומכתב הקצאה בגינו לא יתקבלו 

א יקנה זכות כלשהי ויפקע בתאריך במסלקת הבורסה, עד לאותו תאריך, ל

 האמור.

( תבוצע עסקה של 1במקרה בו במהלך תקופת כתבי האופציה )סדרה  .6.2.8.3

העברת שליטה, הצעת רכש, מיזוג או הסדר, שבעקבותיהם חדלו או יחדלו 

כתב אופציה  -"( עסקהמניות החברה מלהיסחר בבורסה )בסעיף זה: "

( שלא ימומש עד למועד בו תדווח החברה על התקיימות שלב 1)סדרה 

של עסקה כאמור לא יקנה זכות כלשהי ויפקע במועד  (closing)ההשלמה 

( שלא מומשו 1כאמור. למען הסר ספק, מחזיקי כתבי האופציה )סדרה 

אישור למניות רגילות עד למועד כאמור לעיל, לא יהיו זכאים להצביע על 

  עסקה, ולא תזומן אסיפת מחזיקי אופציות לאישור עסקה כאמור.

 ( בתקופת המימוש1הוראות שונות להגנת מחזיקי כתבי האופציה )סדרה  .6.2.9

הרשום להבטחת ה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה החבר .6.2.9.1

(, ובמקרה הצורך תגרום 1זכות המימוש של בעלי כתבי האופציה )סדרה 

 הרשום שלה. להגדלת ההון

אם החברה תאחד את המניות הרגילות שבהונה המונפק או תלקן בחלוקת  .6.2.9.2

משנה, יוקטן או יוגדל, לפי המקרה, מספר מניות המימוש שיוקצו עקב 

(, לפי העניין לאחר פעולה כאמור. במקרה 1מימוש כתבי האופציה )סדרה 

אחת  ( לא יוכל לקבל חלק ממניה שלמה1כזה בעל כתבי האופציה )סדרה 

ושברי המניות שיתהוו יטופלו כפי שדירקטוריון החברה ימצא למתאים. 

במקרה של איחוד או חלוקה כאמור יחולו הוראות פרק זה בשינויים 

 המחויבים.

החברה תמנע מחלוקת מניות הטבה העלולה להביא להקצאת מניות  .6.2.9.3

 מימוש במחיר מתחת לערכן הנקוב.
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לעיל  6.2.3תאם לאמור בסעיף ( לאחר התאמה בה1תוך יום עסקים אחד ) .6.2.9.4

תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר זכותם של מחזיקי כתבי האופציה 

( שלהם תוך ציון "מחיר 1( לממש את כתבי האופציה )סדרה 1)סדרה 

( אחד 1"תקופת המימוש" בהן מזכה כתב אופציה )סדרה -המימוש" ו

 באותה עת.

שבועות ולא מוקדם מאשר ארבעה ( 3וסף לכך, לא יאוחר מאשר שלושה )בנ .6.2.9.5

( שבועות לפני תום תקופת המימוש, תפרסם החברה דיווח מיידי בדבר 4)

 (.1תום תקופת מימוש כתבי האופציה )סדרה 

בדיווח המיידי יאמר גם כי זכות המימוש לא תתקיים לאחר תום תקופת  .6.2.9.6

וכי לאחר מועד זה יהיו כתבי  (1המימוש של כתבי האופציה )סדרה 

( בטלים ומבוטלים. במקרה של הארכת תקופת 1האופציה )סדרה 

המימוש, שתבוצע זמן סביר מראש, לפני תום תקופת המימוש תפרסם 

החברה דיווח מיידי בתחילת החודש שבו מסתיימת תקופת המימוש 

 הנוספת.

יות הטבה החברה לא תקבל החלטה ולא תכריז על חלוקת דיבידנד או מנ .6.2.9.7

או הצעת זכויות לרכישת ניירות ערך כאשר התאריך הקובע את הזכות 

לקבלתם קודם לתאריך ההחלטה, והתאריך הקובע יהיה לא פחות משישה 

 ( ימי מסחר לאחר קבלת ההחלטה או ההכרזה כאמור.6)

במקרה של קבלת ההחלטה על פירוק מרצון, תפרסם החברה דיווח מיידי  .6.2.9.8

מור ובדבר זכות המימוש הנזכרת להלן. כל בעל בדבר קבלת ההחלטה כא

( חודשים מתאריך 3( יהיה רשאי, תוך שלושה )1כתב אופציה )סדרה 

ההודעה, להודיע בכתב לחברה על רצונו להיחשב כאילו מימש את כתב 

( שלו מיד לפני קבלת ההחלטה. במקרה זה יהיה הבעל 1האופציה )סדרה 

י לתשלום השווה לסכום שהיה ( כאמור זכא1של כתב האופציה )סדרה 

( 1מגיע לו בפירוק אילו היה בעל מניות עקב מימוש כתב האופציה )סדרה 

 , וזאת בניכוי מחיר המימוש.שברשותו, עובר לקבלת ההחלטה לפירוק

כתבי האופציה )סדרה ( ואסיפות מחזיקי 1שינוי זכויות כתבי האופציה )סדרה  .6.2.10

1) 

( המפורטים בדוח הצעת מדף זה, 1פי תנאי כתבי האופציה )סדרה  על .6.2.10.1

מהמצביעים באסיפה  75%באישור מוקדם של החלטה שתתקבל ברוב של 

(, יכולה החברה להתפשר 1כללית נפרדת של בעלי כתבי האופציה )סדרה 

( בקשר לכל זכות או תביעה שלהם או 1עם בעלי כתבי האופציה )סדרה 

נוי או הסדר של זכויותיהם או של תנאי כתבי האופציה לבצע כל תיקון, שי

 ( המפורטים בדוח הצעת מדף זה.1)סדרה 

למרות האמור לעיל, על פי תקנון הבורסה, לא ניתן לשנות את תנאי כתבי  .6.2.10.2

(, המפורטים בדוח הצעת מדף זה, הנוגעים לתקופת 1האופציה )סדרה 

, זכויות המימוש, מחיר המימוש, תנאי ההצמדה והתאמות להטבה
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ותנאי ההצמדה של  ודיבידנד, למעט שינוי תקופת המימוש, מחיר המימוש

 350( במסגרת הליך של הסדר או פשרה לפי סעיף 1כתבי האופציה )סדרה 

 לחוק החברות.

בנוסף, בהתאם לתקנון ולהנחיות הבורסה, רשאית החברה לשנות את 

וג של החברה, מחיר המימוש במסגרת הליך פיצול של החברה או הליך מיז

ובלבד שהשינוי יכלול רק את ההתאמות המתחייבות מההליך כאמור. 

( אגורות או ערכן 30האמור כפוף לכך שמחיר המימוש לא יפחת משלושים )

הנקוב של מניות המימוש, לפי הגבוה, הכל בהתאם ובכפוף להנחיות 

 הבורסה ורשות ניירות ערך, כפי שתהיינה בתוקף באותה העת.

 -" משמעו לעניין זה הליך הפיצולקנון ולהנחיות הבורסה, "בהתאם לת

הליך שבו החברה תעביר לבעלי המניות שלה מניות שהיא מחזיקה בחברה 

אחרת, או הליך שבו החברה תעביר נכסים והתחייבויות לחברה חדשה 

הפיצול ובעלי המניות בחברה החדשה יהיו גם בעלי  שהוקמה לצורך

הנכסים וההתחייבויות, והכל בתנאי שהליך  המניות בחברה המעבירה את

הפיצול נעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה. בהתאם לתקנון 

הליך שבו כל המניות  -" משמעו לעניין זה הליך מיזוגולהנחיות הבורסה, "

של החברה יועברו לבעלותה של חברה חדשה או לחברה רשומה אחרת או 

כסים וההתחייבויות שלה לחברה חדשה הליך שבו החברה תעביר את כל הנ

או לחברה רשומה אחרת, והכל בתנאי שניירות הערך של החברה 

שמניותיה או נכסיה יועברו כאמור, ימחקו מהרישום למסחר בבורסה 

 וההליך ייעשה בתנאים שווים לבעלי המניות של החברה.

ות כל הוראות תקנון החברה, כפי שיאושר מעת לעת, בנוגע לאסיפות כללי .6.2.10.3

וזכויות הצבעה, תחולנה  תשל בעלי המניות, הרוב הדרוש לקבלת החלטו

בשינויים המחויבים, לפי העניין, על אסיפות כלליות של בעלי כתבי 

 (.1האופציה )סדרה 

( 1( יהיה לכל כתב אופציה )סדרה 1באסיפות בעלי כתבי האופציה )סדרה  .6.2.10.4

( המוחזק על ידו. הצבעה באסיפה 1קול אחד בגין כל כתב אופציה )סדרה 

( תהייה המניין קולות. לעניין 1כללית של מחזיקי כתב האופציה )סדרה 

התאמות בגין חלוקת מניות הטבה, הנפקת זכויות וחלוקת דיבידנד ראו 

 לדוח הצעת מדף זה. 6.2.3יף סע

 (1פנקס בעלי כתבי האופציה )סדרה  .6.2.11

הרשום פנקס ובו רשימה מעודכנת של בעלי כתבי החברה תנהל במשרדה 

הפנקס ולא להרשות בו (. החברה תהיה רשאית לסגור את 1האופציה )סדרה 

 ( יום בכל שנה.30העברות בתקופות שלא תעלינה על שלושים )

 רישום .6.2.12

( 1תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשם כתב האופציה )סדרה החברה 

בפנקס והחברה לא תהיה חייבת לרשום בפנקס ולהכיר בשום נאמנות, בין 
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ן שהוא או כל זכות מפורשת ובין מכללא, או בכל משכון או שעבוד מכל מי

(. החברה תכיר בכל מחזיק רשום של כתב 1שביושר בקשר לכתב אופציה )סדרה 

( חופשי מכל זכות קיזוז, 1כזכאי לכתב האופציה )סדרה  (1אופציה )סדרה 

תביעה נגדית או זכויות שביושר אשר בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל 

 (.1המחזיק המקורי של אותו כתב אופציה )סדרה 

 יורשים .6.2.13

( 1הצוואה ומנהלי עזבונו של מחזיק יחיד של כתב אופציה )סדרה מבצעי  .6.2.13.1

האנשים שיש להם זכות  -שנפטר, או כשאין מבצעי צוואה או מנהלי עיזבון 

( בתור היורשים של המחזיק היחיד של כתב 1בכתב האופציה )סדרה 

( שנפטר, יהיו היחידים שהחברה תכיר בהם בתור 1האופציה )סדרה 

(, וזאת כנגד כל הוכחה סבירה 1מחזיקי כל זכות בכתב האופציה )סדרה 

 שדירקטוריון החברה ימצא לנכון לדרוש בדבר הוכחת זכאותם.

במקרה פטירתו של אחד או יותר ממחזיקים משותפים של כתב אופציה  .6.2.13.2

( תכיר החברה אך ורק בנותר או בנותרים בחיים בתור בעלי זכות 1)סדרה 

( או בתור בעלי טובת הנאה בו. כל מי 1ציה )סדרה כלשהי בכתב האופ

( כתוצאה ממיתה או פשיטת רגל של 1שנעשה זכאי לכתב אופציה )סדרה 

(, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן 1מחזיק בכתב האופציה )סדרה 

הראיות שידרוש ממנו דירקטוריון החברה מדי פעם בפעם, להירשם 

כפיפות לתנאים אלה, להעביר את ( או ב1כמחזיק כתב האופציה )סדרה 

 (.1כתב האופציה )סדרה 

 הודעות .6.2.14

פרט למקרים בהם נקבע אחרת, כל הודעה מאת החברה למחזיק כתבי האופציה 

 .על ידי הודעה שתפורסם באמצעות דיווח מיידי של החברה( תינתן 1)סדרה 

 ניכיוןו מיסוי .7

בחבילה ביחד עם כתבי  הצעת מדף זה דוחפי מוצעות לראשונה על )סדרה ט'( אגרות החוב  .7.1

 ניכיון.ייתכן שתונפקנה בולפיכך  המוצעים ללא תמורה (1)סדרה  האופציה

)סדרה  האופציה ולכתבי'( ט)סדרה  החוב לאגרות תיוחס היחידות בהנפקת ההנפקה תמורת

ביחידה, על פי שווים היחסי אשר ייקבע בתום יום המסחר הראשון בבורסה  הונפקו אשר( 1

של כל אחד מניירות הערך המוצעים, ובכפוף לדיני המס. החברה תפרסם עד יום המסחר השני 

 בניירות הערך המוצעים, דיווח מיידי ובו תפרט את שיעור הניכיון על אגרות החוב )סדרה ט'(.

  רך המוצעיםניירות העממכירת  ןרווח הו .7.2

״(, רווח הון הפקודה)״ 1961-לפקודת מס הכנסה ]נוסח חדש[, התשכ״א 91בהתאם לסעיף 

 ממכירת ההכנסה אשרעל ידי יחיד תושב ישראל,  ניירות הערך המוצעיםריאלי ממכירת 

 הוצאות בניכוי תבע ושלא" יד"משלח מ או"עסק" מ הכנסה בידיו מהווה אינה החוב אגרות

אך בשיעור  לפקודה, 121בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  , חייב במסמימון
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, ויראו 8, על ריבית או דמי ניכיון, שמקורם באגרות החוב הצמודות למדד25%שלא יעלה על 

את רווח ההון כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. זאת, למעט לגבי מכירת ניירות 

המחזיק, במישרין או בעקיפין,  קרי, -ותי״ בחברה ערך על ידי יחיד שהינו ״בעל מניות מה

לפחות באחד או יותר  10%-לפקודה(, ב 88לבדו או יחד עם אחר )כהגדרת מונח זה בסעיף 

 החוב אגרותבמועד מכירת  -( בחברה לפקודה 88 בסעיף זה מונח)כהגדרת  המאמצעי השליט

עור המס לגבי רווח הון החודשים שקדמו למכירה כאמור, אשר שי 12-או במועד כלשהו ב

. כמו כן, לגבי יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית 30%ריאלי בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על 

, יחויב רווח ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של ניירות הערךוהפרשי הצמדה בשל 

 וסעיף( 9א)א()101קביעת הוראות ותנאים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעיף ל, עד 30%

א)ב( לפקודה. שיעור המס המופחת כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת 101

( 1)2", בהתאם להוראות סעיף דהיא בגדר הכנסה מ״עסק״ או מ"משלח י ניירות הערך

סיקת בית המשפט העליון לאימתי הכנסה מפסיקה בהתאם למבחנים שהוגדרו בפו לפקודה

 להוראות בהתאם שולי מס בשיעור היחיד יחויב שאזעולה לכדי "עסק" ולהיות פאסיבית 

 .(2021 בשנת 47%)עד  לפקודה 121 סעיף

, על הכנסתו החייבת של היחיד, העולה על 3%, יש לציין כי יחול מס ייסף, בשיעור של בנוסף

)סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד  2021בשנת  ש"ח 647,640סכום של 

ב לפקודה, הכנסה חייבת כוללת את כל סוגי 121להוראות סעיף  בהתאםהמחירים לצרכן(. 

ההכנסות לרבות הכנסה מרווח הון ושבח מקרקעין, למעט סכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף 

מיסוי מקרקעין )שבח ורכישה(,  לחוק 47לפקודה וסכום אינפלציוני כהגדרתו בסעיף  88

 .1963-תשכ"ג

 

 בשיעור מס החברות ניירות ערךחבר בני אדם יהיה חייב במס על רווח הון ריאלי ממכירת 

 (.ילךאו 2018שנת מ 23%) )א( לפקודה126כקבוע בהוראות סעיף 

 )ד( לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר3-)א( ו2בהתאם לסעיפים 

תקנות חישוב רווח )להלן: " 2002-בבורסה, מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

"(, במכירת מניה שמקורה בכתב אופציה שהומר למניה, יראו כמחיר המקורי את המחיר הון

המקורי של כתב האופציה ויראו כהוצאות השבחה את התשלום ששולם בעד מימושו למנייה. 

שמקורה בכתב אופציה שמומש למניה, יראו את יום הרכישה כיום כמו כן, במכירת מניה 

  הרכישה של כתב האופציה.

( לפקודה, פטורים 2)9קרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף 

. סעיף באותו הקבועים התנאים בהתקיים, כאמור ניירות ערךממס בגין רווחי הון ממכירת 

יחול שיעור המס החל על הכנסתו  ניירות ערךנאמנות חייבת ממכירת  על הכנסותיה של קרן

של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או ״משלח יד״ בידיו, אלא אם כן 

                                                 

 לפקודה 91כהגדרת מונח זה בסעיף   8
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נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה במס בשיעור 

 לפקודה. 121המרבי הקבוע בסעיף 

בשנת המס ושאילו היו רווחי  יםהמוצע ניירות הערך, שמקורם במכירת הפסדים בשנת המס

 שינבעוושבח מקרקעין  ריאליהון היו חייבים במס בידי מקבלם, יקוזזו כנגד רווחי הון 

ממכירת כל נכס שהוא, בישראל או מחוצה לה )למעט רווח הון אינפלציוני חייב אשר יקוזז 

בגין אותו נייר ערך או ריבית או דיבידנד  ויבידנד ששולמד או( וכן, כנגד ריבית 1:3.5ביחס של 

ששולמו בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור לא 

 הקבוע השיעור ועלהוא חברה,  אם)א( לפקודה, 126 יףעעלה על שיעור מס החברות הקבוע בס

 (, באותה שנת מס. יחיד הוא אם, העניין לפיג)ב(, 125 או( 1ב)125 בסעיפים

 בשנות לקיזוז ניתן יהיה, כאמור המס בשנת לקזזו ניתן שלא החוב אגרות ממכירת הון הפסד

 מקרקעין ושבח ריאלי הון רווח כנגד, ההפסד היה שבה השנה לאחר זו אחר בזו הבאות המס

 היה בה המס לשנת דוח השומה לפקיד שהוגש ובלבד, לפקודה)ב( 92 בסעיף כאמור בלבד

 .ההפסד

בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, 

 מרווח הניכוי תקנות)" 2002-"גסבמכירת יחידה בקרן נאמנות או בעסקה עתידית(, התש

כי במסגרת חישוב רווח ההון לצורך ניכוי המס במקור ממכירת ניירות ערך  נקבע, ("הון

״(, יקזז החייב )כהגדרתו מונח זה בתקנות הניכוי מרווח ניירות סחיריםועסקאות עתידיות )״

לפקודה,  92להוראות סעיף  בהתאםהון( את הפסד ההון שנוצר ממכירת ניירות סחירים 

צר ממכירת ניירות סחירים שהיו בניהולו של החייב  ובלבד שהתקיימו כל אלו: ההפסד נו

ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין טרם יצירת ההפסד ובין 

 .לאחר המועד האמור

, חייב )כהגדרת מונח הון מרווח הניכוילעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון, בהתאם לתקנות 

, ינכה מס ניירות ערךתמורה במכירת  שהוא יחיד רזה בתקנות האמורות(, המשלם למוכ

חברות הקבוע הבני אדם ינוכה מס בשיעור מס  מחברמרווח ההון הריאלי.  25%בשיעור של 

 ערך נייר לגבי, זאת עם( מרווח ההון הריאלי. ואילך 2018שנת מ 23%א לפקודה )126בסעיף 

 .יחיד הינו המוכר כאשר ההון מרווח 15% הינו במקור המס ניכוי שיעור למדד צמוד שאינו

 שהופקמראש של אישורי פטור )או שיעור מופחת( מניכוי מס במקור  הצגהלעיל כפוף ל האמור

על ידי רשות המיסים וכפוף לקיזוז הפסדים שרשאי המנכה במקור לבצע. כמו כן, לא ינוכה 

מס במקור לקופות גמל, קרנות נאמנות וגופים נוספים הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין 

( מסוימים ומרווחים, מדיבידנד, מריבית ניכוי) הכנסה מס לתקנות  בתוספת המפורטים

, וזאת לאחר המצאת האישורים "(דיבידנדומ ריביתמ ניכוי תתקנו)" 2005-ו"התשס

 .המתאימים על ידם

)ד( 91אם במועד המכירה לא נוכה מלוא המס במקור מרווח ההון, יחולו הוראות סעיף 

 .ידי המוכר בגין מכירה כאמור לפקודה וההוראות מכוחו בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

פי דוח הצעת מדף זה יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי -עלניירות הערך המוצעים ככל ש

( מהתמורה, כל 30%במקור שינוכה בעת מכירתם )לאחר המחיקה( יהיה שלושים אחוזים )
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עוד לא הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור 

 מניכוי מס במקור(.

, פטור ממס על רווחי הון במכירת בפקודה כהגדרתו(, אדם בני ברככלל, תושב חוץ )יחיד וח

בבורסה בישראל, אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל  יםהנסחר ניירות ערך

 בני חבר( לפקודה. האמור לעיל לא יחול לגבי 2)ב97ובהתאם לתנאים ולמגבלות של סעיף 

 יותר או 25%-לאו הזכאים  הנהנים או, בו שליטה בעלי הם ישראל תושבי אם חוץ תושב אדם

 לקבוע בהתאם, בעקיפין או במישריןחבר בני אדם תושב החוץ,  של מהרווחים או מההכנסות

חול הוראות אמנת המס )אם ל עשויותא לפקודה. במקרה שפטור כאמור אינו חל, 68בסעיף 

שור קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ ובכפוף להמצאה מראש של אי

תקנות הניכוי מרווח הון לא יחול על חייב שהוא  הוראותמתאם מרשות המיסים. כמו כן, 

מוסד כספי המשלם למוכר שהינו תושב חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם 

ימים מיום פתיחת החשבון ואחת לשלוש שנים, אם  14הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך 

 על היותו תושב חוץ ועל זכאותו לפטור.  2402בא כוחו, הצהרה בטופס  היה בישראל, הוא או

  ומדיבידנד בגין מניות החברה חוב מאגרות ריבית הכנסות על שיחול המס שיעור .7.3

 הכנסותעל  25% על יעלה א( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס שלבג)125בהתאם לסעיף 

את הכנסתו  ויראובאגרת חוב הצמודות במלואן למדד,  ןשמקור שנצמחו, או דמי ניכיון ריבית

 צמודה שאינה חוב באגרת ומדובר במידהזו כשלב הגבוה ביותר בסולם הכנסתו החייבת. 

 למדד צמודה שאינה או, חלקו או כולו, המדד עליית לשיעור בחלקה צמודה שהנה או, למדד

יצוין כי יראו כמדד . הניכיון דמי או הריבית על 15% של מס בשיעור היחיד יחויב, לפדיון עד

ג לפקודה את מדד המחירים לצרכן שמפרסמת הלשכה המרכזית 125לעניין סעיף 

 .המטבע שער את חוץ במטבע נקוב שהוא או חוץ לטבע צמוד שערכו ונכס, סטיקהילסטט

ככלל, יחיד יהיה פטור ממס על הפרשי  -בו אגרות החוב צמודות במלואן למדד  במקרה

בכפוף לתנאים  הכלההצמדה או הפרשי שער, לפי העניין, שנצמחו בגין קרן אגרות החוב, 

 ובלבד נכס בשל שקיבל הצמדה מהפרשי פטור יהיה יחיד( לפקודה, 13)9לסעיף  בהתאם בחוק.

 תבע לא היחיד( 2) ;חלקיים הצמדה הפרשי אינם ההצמדה הפרשי( 1: )אלה כל שהתקיימו

' ס לפי הכנסה אינם ההצמדה הפרשי( 3; )הנכס בשל הצמדה הפרשי או ריבית הוצאות ניכוי

  .כאמור ברישום חייבים או חשבונותיו בפנקסי רשומים ואינם( 1)2

כי הפרשי הצמדה הנצברים על הריבית דינם כדין הריבית ויחויבו אף הם באותו שיעור  יודגש

 מס.

ג)ד( לפקודה, שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד 125לסעיף  בהתאם

( לפקודה 1)2או ״משלח יד״ לפי סעיף  ( הריבית היא הכנסה מ״עסק״1מהתנאים הבאים: )

( היחיד תבע בניכוי 2או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; )

( היחיד הוא 3ה בשל אגרות החוב עליהם משולמת הריבית; )הוצאות ריבית והפרשי הצמד

 הוא היחיד( 4בחברה המשלמת את הריבית; לפקודה  88בסעיף  כהגדרתובעל מניות מהותי 

 או, מוצרים לו מוכר או שירותים לו נותן שהוא או, הריבית את ששילם האדם בני בחבר עובד

 ששיעור השומה פקיד של דעתו להנחת הוכח כן אם אלא, עמו אחרים מיוחדים יחסים לו שיש
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 בני חבר לבין היחיד בין כאמור יחסים של מקיומם שהושפע ומבלי לב בתום נקבע הריבית

א( 16)9( הריבית שולמה מקרן השתלמות לפני שחלפו התקופות האמורות בסעיף 5); האדם

 מתקיים( 6)-ו; )ד(3ב(, או ששולמה מקופת גמל לתגמולים וחלו עליה הוראות סעיף 16או )

היחיד  יחויב. במקרים אלו הכנסת של הכספים ועדת באישור האוצר שר שקבע אחר תנאי

 לפקודה. 121במס על ריבית בשיעור מס שולי בהתאם לסעיף 

על חלק הכנסתו החייבת של יחיד העולה על  3%לציין כי יחול מס ייסף בשיעור של  יש, בנוסף

סכום זה מתעדכן מדי שנה בהתאם לעליית מדד . 2021)בשנת  ש"ח 647,640סכום של 

 .(המחירים לצרכן

)לרבות הפרשי הצמדה( של חבר בני אדם  או דמי הניכיון שיעור המס החל על הכנסות הריבית

( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, 2)9תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 

 )ח( לפקודה לגבי ריבית שנצברה,3ין סעיף באגרות חוב נסחרות בבורסה, למעט לעני שמקורן

 .(ואילך 2018שנת מ 23%)א( לפקודה )126הינו שיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

, ריבית, דמי ניכיון או הפרשי 2009בינואר  1ד( לפקודה, החל מיום 15)9 יףעלס בהתאם

, בשל אגרת חוב הנסחרת הריבית קבלת במועד חוץ תושב שהוא למי המשולמיםהצמדה, 

שההכנסה אינה  ובלבד ממס פטוריםבבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל, 

 :הבאים במקרים יחול לא הפטורבמפעל קבע של תושב החוץ בישראל. 

 תושב החוץ הינו בעל מניות מהותי בחברה המנפיקה; או .א

חבר בני  לפקודה, של 88( להגדרת קרוב בסעיף 3כהגדרתו בפסקה ) "קרוב"תושב החוץ  ב.

  המנפיק; אואדם 

תושב החוץ הינו עובד, נותן שירותים או מוכר מוצרים לחבר בני האדם המנפיק או שיש  ג.  

 לב בתום נקבע הניכיון דמי או הריבית ורלו יחסים מיוחדים עמו )אלא אם הוכח כי שיע

 (.מיוחדים יחסים של מקיומם שהושפע ובלי

כי הפטור כאמור לעיל, במידה וחל, לא יחול על חברה תושבת חוץ המוחזקת בידי תושבי  יצוין

 א לפקודה )ראה פירוט לעיל(.68או יותר, בהתאם לקבוע בסעיף  25%בשיעור של  ישראל

ריבית בידי תושבי חוץ מככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל, שיעור המס שיחול על הכנסות 

בהתאם להוראות הפקודה  מחויב, עשוי להיות החוב אגרותאדם( שמקורן ב-)יחיד וחבר בני

והתקנות שהותקנו מכוחו, כמפורט לעיל, או בהתאם להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס 

שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ ובכפוף לקבלת אישור מתאים 

 .מראש מרשות המסים

( לפקודה, פטורים 2)9נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים הפטורים ממס לפי סעיף  קרן

)ח( לפקודה בדבר ריבית 3כפוף להוראות סעיף בכאמור,  או דמי ניכיון ממס בגין הכנסת ריבית

או הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מריבית   רווחיהבתקופת החזקתו של אחר. על  השנצבר

חל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מ״עסק״ או יחול שיעור המס ה

. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב ההכנסה מ״משלח יד״, אלא אם נקבע אחרת

 לפקודה. 121הקבוע בסעיף  המירביבמס בשיעור 
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מהם  שההכנסהלמדד,  ותת חוב הצמודו)ה( לפקודה, בפדיון איגר89להוראות סעיף  בהתאם

ינה מהווה הכנסה מ"עסק" או מ"משלח יד", יראו את הפרשי ההצמדה כחלק מהתמורה א

 אם יחול לא לעיל האמור. ויחולו הוראות הפקודה הנוגעות לחישוב רווח ההון, כמפורט לעיל

 ".יד"משלח  או"עסק"  לכדי העולה הכנסה מהווה ההצמדה מהפרשי ההכנסה

 והפרשי מריבית, שיעור המס שיש לנכות במקור ומדיבידנד מריבית ניכויבהתאם לתקנות 

המשולמת על אגרות חוב, הצמודות במלואן למדד, הינו  9(הנ״ל בתקנות)כהגדרתה  הצמדה

לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית, שיעור המס שיש לנכות  25%

ה המשלמת את הריבית או במקור על ריבית כאמור לגבי יחיד שהינו בעל מניות מהותי בחבר

יחיד העובד בחבר בני אדם משלם הריבית, או שנותן לו שירותים או מוכר מוצרים לחברה 

 -לפקודה  121המשלמת את הריבית, יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף 

 שנתמ 23%) לפקודה)א( 126ולגבי חבר בני אדם בהתאם לשיעור מס החברות הקבוע בסעיף 

ריבית בגין אגרות חוב שאינן צמודות למדד או למטבע חוץ ינוכה מס  לגבי ואילך(. 2018

ובשיעור מס  שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את הריבית מיחיד 15%בשיעור של  

 .( מחברות23% -ואילך  2018שנת מהחברות )

 שהינו ככל, האמור לעיל, שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ )יחיד וחבר בני אדם( חרף

כפוף בעשוי להיות מוקטן בהתאם לאישור תקף מרשות המיסים,  ,לעיל כאמור במס חייב

 .להוראות האמנות למניעת כפל מס עליהן חתומה מדינת ישראל

 לא, לפקודהד( 15)9 סעיף הוראות ליהע שחלות חוץ לתושב המשולמת ריבית לגבי כי, יצוין

 .במקור מס ינוכה

 שהופק במקור מס מניכוי( מופחת שיעור)או  פטור אישור של מראש להצגה כפוף, לעיל האמור

 .המיסים רשות ידי על

 הניכוי לתקנות בתוספת המנויים נוספים וגופים נאמנות קרנות, גמל לקופות ריבית תשלום

 מראש מתאימים אישורים המצאת לאחר וזאת במקור מס מניכוי פטור, ומדיבידנד מריבית

 . ידם על

 חישוב הניכיון לצורכי ניכוי מס במקור בגין ניירות הערך המוצעים ןאופ .7.4

  חוב אגרות .7.4.1

ג לפקודה רואים בדמי ניכיון כריבית החייבת במס 125-( ו4)2 פיםבהתאם לסעי .7.4.1.1

הניכיון יהא במועדי פדיון  ניכוי המס במקור בגין דמיובניכוי מס במקור כאמור. 

 קרן אגרות החוב.

הניכיון ייקבע על פי ההפרש שיעור בהיעדר הוראה אחרת מרשויות המס, ככלל,  .7.4.1.2

של סדרת אגרות החוב לבין החלק בתמורת ההנפקה ההתחייבותי שבין הערך 

                                                 

ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף  -ריבית   9
 ( לפקודה ודמי ניכיון.13)9
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. שיעור הניכיון יפורט בדוח ההצעה או שייוחס לאגרות החוב, ככל שזה חיובי

 ות ההנפקה לפי העניין.בדוח על תוצא

, ניכוי המס 2010בדצמבר  27יובהר, כי בהתאם להנחיות רשות המיסים מיום  .7.4.1.3

במקור מריבית )לרבות מדמי ניכיון( כאמור והעברתו לרשות המיסים יתבצעו על 

 סכום את הבורסה לחברי תעביר החברה ידי חברי הבורסה ולא על ידי החברה.

 למחזיקים ביחסבהנחיה האמורה  כמפורט ברשותה שיש המידע את וכן הריבית

הבורסה ינכו מס במקור  חברי. כאמורהריבית  משולמת שמכוחה נייר הערך ול

מתשלומי הריבית שישולמו על ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתקנות 

הניכוי מריבית ומדיבידנד ויעברו אותו לרשות המיסים גם בהתבסס על המידע 

 בחבר העובד ליחיד או מהותי מניות לבעלריבית  משולמת שבו במקרההאמור. 

 אדם בני לחברמוצרים  מוכר או שירותים שנותן למי או הריבית משלם אדם בני

 במקור המס ניכוי להשלמת אחראית תהיה החברה, הריבית את המשלם

 .ומדיבידנד מריבית הניכוי בתקנות כקבוע המרבי המס לשיעורהריבית  מתשלומי

לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורסה,  4בתקנה  .7.4.1.4

, נקבע כי בפדיון של אגרת 2002-מלווה מדינה או יחידה בקרן נאמנות(, התשס״ג

חוב הנסחרת בבורסה שבו משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את 

הון במכירת ( רווח ה1התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו כל אלה: )

( הפדיון אינו 3)-( במועד הפדיון נוצר הפסד הון; ו2איגרת החוב אינו פטור ממס; )

בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה, 

והכל עד גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה לפי הוראות אלה, 

 לפקודה.( 4)2לא יחשבו כהכנסה לפי סעיף 

 כתבי אופציה מניות שינבעו ממימוש .7.4.2

תנכה את המס במקור בחלוקת הדיבידנד, בהתאם לתקנות הניכוי. החברה  .7.4.2.1

בהתאם לתקנות הניכוי, ניכוי המס במקור בחלוקת דיבידנד בגין מניות החברה, 

, ליחיד תושב אשר מניותיה רשומות למסחר בבורסה ומוחזקות בחברת רישומים

. האמור יחול 25%חוץ )יחיד או חבר בני אדם(, יהיה בשיעור של ישראל או לתושב 

גם ביחס ליחיד ולתושב חוץ שהינו בעל מניות מהותי בחברה במועד קבלת 

החודשים שקדמו לו. הניכוי במקור לא יבוצע  12-הדיבידנד או במועד כלשהו ב

 על ידי החברה אלא על ידי מוסד כספי.

נד ליחיד תושב ישראל לגביו נקבע שיעור מס על פי תקנות הניכוי, שולם דיביד .7.4.2.2

מוגבל לפי כל דין, ינוכה המס לפי השיעור שנקבע. לגבי תושב חוץ, שיעור ניכוי 

במקור יהיה בכפוף להוראות אמנה למניעת כפל מס )אם קיימת( שנכרתה בין 

מדינת ישראל לבין מדינת התושבות של תושב החוץ, וכן בכפוף להמצאה מראש 

 פטור מניכוי מס במקור מרשות המיסים.של אישור ל

לא ינוכה מס במקור בגין תשלומים לקופות גמל, לקרנות נאמנות ולגופים נוספים  .7.4.2.3

 הפטורים מניכוי מס במקור.

 אגרות חוב נוספותהנפקת  .7.5
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, בשיעור ניכיון שונה ט'( סדרה)חוב  החברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות

 ת החוב שתהיינה במחזור באותה עת. משיעור הניכיון של סדרת אגרו

 

ג לפקודה רואים בדמי ניכיון כריבית החייבת במס 125-( ו4)2בהתאם להוראות סעיפים 

ובניכוי מס במקור כאמור לעיל. היה ושיעור הניכיון אשר ייקבע לאגרות החוב )סדרה ט( בשל 

הקיימות במחזור הרחבת הסדרה יהיה שונה משיעור הניכיון של אגרות החוב )סדרה ט'( 

באותה עת )לרבות היעדר ניכיון, ככל שרלוונטי(, תפנה החברה לפני הרחבת הסדרה, לרשות 

המיסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין אגרות 

החוב )סדרה ט'(, ייקבע לאגרות החוב )סדרה ט'( שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת 

שיעורי הניכיון השונים באותה הסדרה, ככל שיהיו. במקרה של קבלת אישור כאמור,  את

החברה תיחשב לפני מועד הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב 

, ותפרסם בדיווח מיידי לפני הרחבת הסדרה כאמור )ככל הניתן בדיווח בדבר )סדרה ט'(

כיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי תוצאות ההנפקה( את שיעור הני

הפירעון של אגרות החוב )סדרה ט'( לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות 

הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות החוב 

כך ששיעור הניכיון האחיד יהא כתוצאה מהרחבת הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור ועל 

שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה. ינוכה מס במקור בעת פירעון אגרות החוב 

)סדרה ט'(, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, ייתכנו מקרים בהם ינוכה מס 

רות חוב )סדרה במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק אג

ט'( טרם הרחבת הסדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני הרחבת הסדרה 

ועד לפירעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר של המס 

 שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין. 

 לנסיבותידי מומחים, בשים לב -על אינדיבידואליליף לייעוץ מהווה תח אינותיאור הכללי לעיל ה

 לפנותפי דוח הצעת מדף זה, -ערך על לרכוש ניירותהייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש 

 .הייחודיות לנסיבותיואת תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב  מנת להבהיר-עללייעוץ מקצועי 

כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בעת קבלת החלטות על השקעת  כמקובל

פי שהן כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כמובהר . ניירות הערך המוצעיםב

. בנוסף יש להדגיש כי למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות

ההוראות הכלולות לעיל אינן מתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראת החוק הנזכרות לעיל 

 ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, בהתאם לנתונים המיוחדים ולנסיבות הייחודיות לכל משקיע.  

טרם התגבשה  נסה,כבשל השינויים המהותיים שחלו במיסוי שוק ההון בעקבות הרפורמה במס ה

נו מספר פרשנויות לגבי אופן יישומן. יתרה כהפרקטיקה הנאותה ליישום הוראותיה, ואף יית

 כנםנו שינויים תחיקתיים בהוראות הרפורמה. מטבע הדברים, לא ניתן לצפות את תוכמזאת, יית

  .והשפעתם של השינויים האמורים, לרבות לענין הסדרי המס שקיבלה החברה

 הסדרים הימנעות מעשיית .8
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 מלעשותלהימנע , על דוח הצעת המדףבחתימותיהם  מתחייביםהחברה והדירקטורים  .8.1

ניירות הערך המוצעים בדוח  הצעתהסדרים שאינם כתובים בדוח הצעת המדף בקשר עם 

הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות 

מעבר למפורט  ,רכשו רשאפי דוח הצעת מדף, למכור את ניירות הערך  הערך המוצעים על

 בדוח הצעת המדף.ובתשקיף המדף 

להודיע לרשות ניירות , על דוח הצעת המדףבחתימותיהם  מתחייבים החברה והדירקטורים .8.2

 עיל.ל 8.1ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 

להימנע מלהתקשר עם  ,על דוח הצעת המדףמתחייבים בחתימותיהם  החברה והדירקטורים .8.3

  לעיל. 8.1שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף  צד ג' כלשהו

 לכהן ממשיכים הדירקטורים עוד כל בתוקף תעמוד כאמור הדירקטורים התחייבות .8.4

 . בחברה כדירקטורים בתפקידם

 ( 'ט)סדרה דירוג אגרות החוב  .9

 אס אנד פי גלובל רייטינגסבדבר הודעת   יםמיידי ים, פרסמה החברה דיווח2021 במרץ 7ביום  .9.1

מיליון ש"ח ערך  150( להנפקה של עד Ail+)כי קבעה דירוג  "(מעלותבע"מ )להלן: " מעלות

"( מידרוגובדבר הודעת מידרוג בע"מ )להלן: " ט'(נקוב באמצעות הנפקת אגרות החוב )סדרה 

מיליון ש"ח ערך נקוב  150( תוך קביעת אופק יציב להנפקה של עד A1.ilכי קבעה דירוג )

01-2021- -ו 027846-01-2021באמצעות הנפקת אגרות החוב )סדרה ט'( )מס' אסמכתאות: 

 (.בהתאמה ,027783

נספח זה כ, מצורפים לדוח הצעת מדף םלהכללת מעלות ומידרוגוכן הסכמת  ות הדירוגדוח

   .בהתאמה 2ב'-ו 1'ב

 ואישוריםהיתרים  .10

על פי דוח הצעת הערך המוצעים  ניירותהחברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את  .10.1

 נתנה את אישורה לכך. המדף, והבורסה

אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, 

טיבם של למהימנותם או לשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על 

 ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.

בהתאם לתקנון הבורסה והנחיותיה, רישום למסחר בבורסה של ניירות הערך המוצעים על  .10.2

 :פי דוח הצעת מדף זה, כפוף להתקיימות התנאים המפורטים להלן

-מסחר לא יפחת מלאחר הרישום ל '(טסדרה )שווי החזקות הציבור באגרות החוב  (א)

 .מיליון ש"ח 36

 35המוצעות, יהיה לפחות  ט'(סדרה )מספר המחזיקים המזערי באגרות החוב  (ב)

שווי )להלן: " אלפי ש"ח לפחות 200מחזיקים, ששווי ההחזקה של כל אחד מהם 

 ."(החזקה מזערי למחזיק
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מחזיק אחד ששווי החזקותיו עולה על שווי החזקה  -" משמעו מחזיקלעניין זה "

מזערי למחזיק, או מחזיק ביחד עם אחרים, ששווי החזקותיהם במשותף עולה על 

 שווי ההחזקה המזערי למחזיק.

וכן דורגו על  כמפורט לעיל +ilAאגרות החוב )סדרה ט'( דורגו על ידי מעלות בדירוג ראשוני 

ההון  , ועל כן החברה פטורה מדרישת)באופק דירוג יציב( A1.ilידי מידרוג בדירוג ראשוני 

  העצמי הקבועה בהנחיות הבורסה.

תבוטל  ,לעיל 10.2אם לא התקיימה איזו מהדרישות לרישום למסחר בבורסה כמפורט בסעיף  .10.3

לא יוקצו, לא יירשמו כאמור  וניירות הערך הרלוונטיים ט'( סדרה)הנפקת אגרות החוב 

למסחר ולא יגבו בגינם כספים מהמזמינים. במקרה של ביטול ההנפקה כאמור, תודיע על כך 

 .החברה בדוח מיידי ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז

החברה תהא רשאית להנפיק את ניירות הערך שהנפקתם בוטלה כאמור, על פי דוחות הצעת 

שיפורסמו, וזאת בכפוף להוראות כל דין, להנחיות הבורסה ולהוראות המדף הבאים ככל 

 .תשקיף המדף

 .בידי רכז ההנפקה, כאילו התקבלה בידיה תמורת ההנפקההחברה תראה את קבלת 

 תשלום אגרה .11

א' לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, 4בהתאם להוראות תקנה 

רשות ניירות ערך את תוספת האגרה בעד ניירות הערך , החברה תשלם ל1995 -התשנ"ה

 המוצעים במסגרת דוח הצעת המדף.

 תמורת ההנפקה .12

התמורה הצפויה לחברה מהנפקה זו, בהנחה שכל היחידות המוצעות בדוח הצעת המדף  .12.1

 , תהיה כמפורט להלן:התירכשנ

 ."חש אלפי __-כ הינההתמורה המיידית הצפויה )ברוטו( 

  ."חש אלפי __-והוצאות אחרות כ מסווגים למשקיעים עמלות, הפצהבניכוי עמלות 

  "ח.ש אלפי__ -כ הינה )נטו( הצפויה התמורה

 תשמש ההנפקה רתתמונקבע יעד ספציפי לתמורת ההנפקה.  לא - ההנפקה בתמורת שימוש .12.2

 החלטות לפי הכל, חובות ולמחזור שוטפתה העסקית הלפעילותאת החברה, בין היתר, 

  .לעת מעת הדירקטוריון

עד לשימוש בתמורת ההנפקה כאמור, החברה תפקיד ותשקיע את תמורת ההנפקה כפי 

שתמצא למתאים, לרבות בהשקעות סולידיות, כגון בפיקדונות בנקאיים בשקלים, מק"מ, 

 אג"ח ממשלתי בישראל וכיוב' כפי שיקבע על ידי הנהלת החברה מעת לעת וכן בהשקעות על

חברה, כפי שתעודכן מעת לעת. מדיניות ההשקעות של החברה פי מדיניות ההשקעות של ה

כוללת כללי פיזור שמגבילים את החשיפות של החברה, ובין )נכון למועד דוח הצעת מדף זה( 

היתר, מגבלות על חשיפה לענפים, לקבוצת תאגידים, למנפיק בודד, לניירות ערך בודדים 

ולמטבע. המדיניות קובעת שיעורי חשיפה מירביים, בין היתר, לאג"ח קונצרני בישראל 
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 Grade Investment""ג השקעה לרבות חשיפה מוגבלת לאג"ח בדירוג בטווח דירו) ובחו"ל

, לאג"ח ממשלתי בחו"ל, שיעורי חשיפה למניות בישראל ולמניות בחו"ל, הנסחרות (ומטה

  וכיוב'.OECD -במדדים מובילים במדיניות ה

 לא נקבע סכום מינימאלי שיש להשיגו בהנפקה זו. .12.3

  - ההנפקה עמלות  .12.4

]__[ , ("אקסטרה  מייללהלן: ") אקסטרה מייל חיתום )אי. אר. ג'י. אס( בע"מ .12.4.1

, יקבלו בקשר להנפקה ("המפיציםלעיל ולהלן ביחד: ") יושלם בהמשך[ -]הערה 

בתוספת  (ברוטו)מתמורת ההנפקה  %__זו עמלת הפצה וייעוץ בשיעור כולל של 

 תחולק בין המפיציםעמלת ההפצה והייעוץ . ("עמלת הפצה וייעוץ")מע"מ כדין 

, ובלבד שמפיץ לא יהיה זכאי לעמלה אקסטרה מיילשל הבלעדי לפי שיקול דעתה 

בגין ניירות ערך שרכש בפועל כתוצאה ממימוש התחייבויות מוקדמות שהגיש 

 אותו מפיץ במסגרת המכרז המקדים למשקיעים מסווגים. 

המפיצים, הינה חברה בשליטתו, בעקיפין,  יצוין כי אקסטרה מייל הנמנית עם

ועדת הביקורת של החברה  10.בחברה השליטהשהינו בעל  משה,-של מר מוטי בן

"עסקה חריגה", כהגדרת  אישרה כי ההתקשרות עם המפיצים כאמור אינה

 המונח בחוק החברות.

 .אלפי ש"ח, בתוספת מע"מ כדין __רכז ההנפקה יהיה זכאי לעמלה בסך של  .12.4.2

לפרטים אודות עמלת התחייבות מוקדמת שתשולם למשקיעים המסווגים בגין  .12.4.3

יחס אליהן התחייבו המשקיעים המסווגים להגיש הזמנות, ראה היחידות שב

 לעיל. 4.9סעיף 

  המדף תשקיף פרסום מיום החל החברה עסקי לתיאור עדכונים .13

 ראובתשקיף המדף,  לתארםשיש  בענייניםמהותיים  ואירועיםשינויים  אודות לפרטים

 למועדועד כאמור תשקיף המדף מועד פרסום מדיווחיה המיידיים של החברה, שפורסמו החל 

ניתן לעיין בנוסח המלא  .הפניה של דרך עלבדוח הצעת המדף  ואשר נכללים זה דוח הצעת מדף

, בכתובת: של רשות ניירות ערך ההפצהבאתר  ,האמורים המיידייםשל הדיווחים 

www.magna.isa.gov.il  :וכן באתר האינטרנט של הבורסה, בכתובת

www.maya.tase.co.il. 

 השווי כיומערי המבקר החשבון רואה של הסכמה .14

                                                 

משה מחזיק במניות החברה באמצעות אקסטרה אחזקות ישראל בע"מ -כפי שנמסר לחברה, מר מוטי בן 10
ה, המחזיקה במניות החברה במישרין וכן בעקיפין "(, שהינה חברה פרטית בבעלותו ובשליטתו המלאאקסטרה)"

אלון רבוע כחול ישראל בע"מ, שהינה "תאגיד מדווח" כהגדרת המונח בחוק ניירות ערך, שהינה בבעלותו   -באמצעות 
 2020באוקטובר  13ובשליטתה המלאה של אקסטרה. לפרטים נוספים ראו דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 

 .(, אשר האמור בו נכלל בדוח זה על דרך הפניה2020-01-111660)אסמכתא מס': 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 של הסכמה ניתנה, הכספיים הדוחות חתימת במועד, ההצעה לתקנותא 4 לתקנה בהתאם

 חוות של( הפניה דרךעל )לרבות  ההצעה בדוח להכללה, החברה של המבקרים החשבון רואי

 .2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  החברה של הכספיים הדוחות על דעתם

של שני מעריכי שווי, , םבדוח ההצעה )לרבות על דרך הפניה( של חוות דעת הסכמה להכללה

כללה בחוות  2020בדצמבר  31לשנה שהסתיימה ביום  של החברה ישצורפה לדוח התקופת

 .2020בדצמבר  31לדוח התקופתי לשנה שהסתיימה ביום שצורפה  םדעת
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  ת דעת משפטיתחוו. 13

 החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה: 

  

 

 2021, מרץב __

 לכבוד

 "מבע"ן נדל כחול רבוע

 .א.נ., ג

 מרץב __מיום "החברה"(  בע"מ )להלן: "ןנדל כחול רבועדו"ח הצעת מדף של  הנדון:

 )להלן: "דוח הצעת המדף"( 1202

"( תשקיף מדף)להלן: " 2020 בינואר 1תאריך  הנושא החברה שלבהתייחס לתשקיף המדף 

 לחוות דעתנו כדלקמן:  הננופורסם מכוחו,  אשר, זה ולדוח הצעת מדף

הזכויות הנלוות לניירות הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף תוארו נכונה , לדעתנו .1

 בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף. 

הערך המוצעים על פי דוח הצעת המדף  ניירותהסמכות להנפיק את  הלחבר, לדעתנו .2

 המתוארת בתשקיף המדף ובדוח הצעת המדף.  דרךב

ודוח  נתמנו כדין ושמותיהם נכללים בתשקיף המדף החברההדירקטורים של , לדעתנו .3

 . הצעת מדף זה

 מסכימים כי חוות דעתנו זו תיכלל בדוח הצעת המדף.  אנו

 

 בכבוד רב,

   , עו"דאופיר סעדה        "דעו, גורי הגר, עו"ד        ימין מוטי   

 ושות', עורכי דין טולידאנו ,נתן בן, ארדינסט
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מסמך זה הינו טיוטה בלבד של שטר נאמנות בקשר עם אגרות החוב )סדרה ט'(, אשר החברה בוחנת את 
והנוסח המחייב של אופן מהותי אף בשטר הנאמנות עשוי להשתנות זה של אפשרות הנפקתן; נוסח 

שטר הנאמנות כאמור, אם וככל שאגרות החוב )סדרה ט'( אכן יונפקו, יהא הנוסח שיצורף לדוח הצעת 
המדף שתפרסם )אם וככל שתפרסם( החברה מכוח תשקיף המדף של החברה וכניסתו לתוקף תהא 

 כפופה להנפקת אגרות החוב )סדרה ט'( על פיו. 

 

 ('טסדרה נאמנות בגין אגרות החוב ) שטר

 2021 במרץ ___[__]יום  שתאריכו

 בין

 כחול נדל"ן בע"מ רבוע
 51-376585-9' חברה: מס

 , ראש העין2העמל  מרחוב
 "(החברה)להלן: "

 

 ;אחד מצד
 

 לבין

  משמרת חברה לשירותי נאמנות בע"מ
 51-377133-7 חברה: מספר

 תל אביב 48דרך מנחם בגין  :מרחוב
 "(הנאמן)להלן: "

 ;שני מצד

 

 

"( לפיו תשקיף המדף" או "התשקיף"פרסמה החברה תשקיף מדף )להלן:  2020 ינוארב 1ביום ו :הואיל
שאינן  (,ט'סדרה , אגרות חוב )החברה עשויה להנפיק במסגרת דוחות הצעת מדף, בין היתר

 ; המירות למניות החברה

( +ilA) הודיעה על מתן דירוג של "(מעלותאס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ )להלן: " והואיל:
הודיעה על מתן דירוג של "( מידרוגמידרוג בע"מ )להלן: "ו החברה של'( ט)סדרה  החוב לאגרות

(A1.ilתוך קביעת אופק יציב ) החברה של'( ט)סדרה  החוב לאגרות;  

, 1999-"טהינו חברה מוגבלת במניות שנתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התשנ והנאמן :הואילו
עונה על דרישות הכשירות הצהיר כי הוא ומטרתה העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות, והנאמן 

הקבועות על פי כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך )כהגדרתו להלן( לנאמן 
 לאגרות חוב;

ע הנפקה של אגרות או הסכם לבצו/מצהירה בזאת כי אין עליה כל מניעה על פי כל דין  והחברה :והואיל
וכי במועד  ו/או להתקשר עם הנאמן בשטר נאמנות זה פי תנאי שטר זה-על ('טסדרה החוב )

החוב )שטר של אגרות  חתימת שטר זה התקבלו כל האישורים הנדרשים לשם ביצוע ההנפקה
 ;לפי שטר זה בהתאם להוראות כל דין ו/או הסכםט'( 

יעה על פי כל דין או הסכם להתקשר עם החברה בשטר נאמנות הצהיר כי אין עליו כל מנ והנאמן והואיל

 זה וכי אין הוא מצוי בניגוד עניינים בקשר עם תפקידו על פי שטר נאמנות זה;

  אין כל עניין בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן; ולנאמן :והואיל
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פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב והנאמן הסכים לפעול  והחברה :והואיל
כנאמן של מחזיקי אגרות החוב, הכל בכפוף ובהתאם לתנאי הנאמנות המפורטים בשטר 

 נאמנות זה;

( בשטר נאמנות זה וזאת לאור כוונת ט'סדרה להסדיר את תנאי אגרות החוב ) הצדדים וברצון  והואיל 
( על פי תשקיף המדף, כפי שיפורט 'טסדרה לציבור, לראשונה, אגרות החוב ) החברה להציע

בדוח הצעת המדף אותו תפרסם החברה, באופן שבו שטר נאמנות זה יחול לגבי אגרות החוב 
 ( בלבד.'טסדרה )

 

 :הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן לפיכך
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  תוכן עניינים
 3 פרשנות והגדרות .1
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 6 הנפקת אגרות חוב נוספות; הרחבת סדרה .3
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 והגדרות פרשנות .1

 לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. המבוא .1.1

שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום  חלוקת .1.2
 בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

הישראלי שאינו ניתן עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין  בכל .1.3
 .שאינו ניתן להתניה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי להתניה

המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם צוין  למונחים .1.4
 מפורשות אחרת:

" או אגרות החוב סדרת"" ('טאגרות החוב )סדרה "" או החוב אגרות" או "החוב אגרת"
בהתאם (, רשומות על שם, שתוצענה 'טסדרה סדרת אגרות חוב ) –"התחייבות תעודות"

לתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף ואשר תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך בתל 
 אביב בע"מ.

כהגדרת המונחים  -" או "המחזיקים/ו" החוב אגרותאו "בעלי /ו" החוב אגרותמחזיקי "
 "מחזיק", "מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.

 יב בע"מ. הבורסה לניירות ערך בתל אב –" הבורסה"

א)ו( 23דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב, אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף  -" ח הצעהדו"
, בהתאם פיו יוצעו אגרות החוב לראשונה לציבור על, ואשר 1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

 להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך, כפי שיהיו באותה העת.

)או כל חברה אחרת  החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ –" לרישומים החברה"
 .(ועל פי כל דין מה לפי שיקול דעתה הבלעדישהחברה תתקשר ע

בה נכחו החלטה שנתקבלה באסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב  -" רגילה החלטה"
המחזיקים או המייצגים יחדיו  ,כוח-ידי בא-מחזיקי אגרות חוב, בעצמם או על( 2לפחות שני )

של אגרות של הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת ( 25%) עשרים וחמישה אחוזים לפחות
 מספר כל או באסיפה נדחית של אסיפה זו שנכחו בה החוב הנמצאות במחזור אותה עת

ברוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את  ,שהוא משתתפים
 .ות הנמנעיםקול

החלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או  -" מיוחדת החלטה"
( 50%ידי באי כוחם, שני מחזיקים לפחות באגרות החוב, שלהם לפחות חמישים אחוזים )-על

מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה נדחית של 
באי כוחם, שני מחזיקים לפחות באגרות החוב, שלהם  ידי-אסיפה זו שנכחו בה, בעצמם או על

( מהיתרה האמורה, ואשר נתקבלה )בין באסיפה המקורית ובין 20%לפחות עשרים אחוזים )
( מיתרת הערך 2/3ברוב של בעלי אגרות החוב המחזיקים בלפחות שני שליש )באסיפה הנדחית( 

 .יפת מחזיקים נדחיתהנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באס

ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של  נאמנות בע"מ משמרת חברה לשירותי -" הנאמן"
  מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

 יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;  -" עסקים יום"

הממונה על שוק ההון אשר אושרה על ידי  דירוג תחבר –" דירוג חברת" או "מדרגת חברה"

 במשרד האוצר.

 ;על פיו כפי שיהיו מעת לעת והתקנות 1999-חוק החברות, התשנ"ט -" החברות חוק"
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 על פיו כפי שיהיו מעת לעת; והתקנות 1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח  –" ניירות ערך חוק"

והתקנות לפיו, כפי  2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח - "חוק חדלות פירעון"
 שיהיו מעת לעת;

 .לשטר זה 29כאמור בסעיף ( 'ט)סדרה מחזיקי אגרות החוב  מרשם - "המרשם"

המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן"  מדד - "המדד" או "המחירים לצרכן מדד"
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל -הכולל ירקות ופירות והמפורסם על

ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא -אותו מדד אף אם יפורסם על
קיים ואם לאו. אם יבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי המדד ה

ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס -במקומו מדד אחר שיפורסם על
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה, -שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על

ידי הנאמן לסדרת אגרות החוב, -ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על
 ידיו.-בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על

 האחרון הידוע לפני אותו תאריך. המדד -" בתאריך כלשהו הידוע המדד"

  .2021 מרץב 15יום בשפורסם  2021 חודש פברוארמדד  -" היסודי המדד"

 חשבון קרן ו/או ריבית. -המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על -" התשלום מדד"

אף האמור לעיל, אם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד  על
לתנאים הרשומים מעבר  5היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי, והכל כמפורט בסעיף 

  לדף.

שטר זה לרבות הנספחים והתוספות המצורפים אליו  - "שטר הנאמנות"" או זה שטר"

 והמהווים חלק בלתי נפרד הימנו;

לשטר זה ואשר  הראשונה תוספתתעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב -" אגרת החוב תעודת"
 לשטר זה. 2תונפק כאמור בסעיף 

 אמנות. מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר הנ בכל .1.5

בקשר לשטר ו/או בדוח הצעת המדף בכל מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף  .1.6
  .יגברו הוראות שטר זהו/או בקשר לאגרות החוב, לבין הוראות שטר זה, זה 

מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה היא בכפוף לכל  בכל .1.7
 דין שאינו ניתן להתניה. 

האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר אף מין  כל .1.8

נקבה במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה 
 אחרת מפורשת.

ידי החברה. מוסכם -( על'טסדרה נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב ) שטר .1.9
 של ביטול הנפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו. כי במקרה

 יתכן, להלן נספחיו על זה בשטר המפורטים הימים, להלן זה בשטר האמור אף על כי יובהר .1.10
 פרסום במועד שיהיו כפי, הבורסה ולהנחיות הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם שישונו

 .ההצעה דוח במסגרת ויפורטו, ההצעה דוח

  אגרות החוב  הנפקת .2

ש"ח  1(, רשומות על שם ובנות 'טסדרה אגרות חוב ) על פי דוח ההצעהלהנפיק  החברהבכוונת  .2.1

התשלום ש באופן, )לא שווים(תשלומים  10-ב )קרן( ירעוןהחוב תעמודנה לפ אגרות. ע.נ. כל אחת
מהערך הנקוב של קרן אגרות  32.5%יהיה בשיעור של  2022ביוני  30הראשון שישולם ביום 
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 2035 עד 2027 מהשנים אחת כל של ביוני 30 ביום ישולמו הבאים התשלומים ותשעת; החוב
בכפיפות  והכל החוב אגרות קרן של הנקוב מהערך)כל אחד(  7.5%של  בשיעור ויהיו )כולל(

  ולשטר נאמנות זה. לדףשמעבר  םלמפורט בתנאי

ת ריבית במקרים לתוספוזאת בכפוף  ]__%[, של( תישאנה ריבית בשיעור 'טסדרה החוב ) אגרות .2.2
 שבהם ובמקריםפיננסיות ו/או הורדות דירוג כמפורט בשטר זה  של אי עמידה באמות מידה

  .הרשומים מעבר לדף לתנאים 3.5ריבית פיגורים כאמור בסעיף  תושת

( 'טסדרה של קרן אגרות החוב ) ,לעת מעת שתהא כפי, על היתרה הבלתי מסולקת הריבית .2.3
 31 וביום 2035 עד 2021 מהשנים אחת בכל ביוני 30ביום שנתיים  חציתשולם בתשלומים 

כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה של  .)כולל( 2034עד  2021מהשנים  בכל אחת בדצמבר
תשלום הריבית הראשון חודשים שהסתיימה במועד תשלום הריבית הרלוונטי, למעט ( 6שישה )

המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז בגין התקופה  2021ביוני  30ישולם ביום ש

 30 (, והמסתיימת במועד התשלום הראשון של הריבית, היינו ביום'טהחוב )סדרה על אגרות 
ורה הריבית עבור תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה האמ. 2021ביוני 

( תתחיל ביום 'טימים בשנה. כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב )סדרה  365ועל בסיס של 
הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית )קרי: 

שיעור הריבית שישולם בכל מועד תשלום הריבית,  תשלום הסמוך אחרי יום תחילתה(.במועד ה
וזאת למעט לגבי תשלום הריבית ,]__%[ –היינו , 2-כשהוא מחולק ב השנתייהיה שיעור הריבית 

-ו 4)בכפוף להתאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיפים  הראשון שיחושב כאמור לעיל
 .מעבר לדף(הרשומים א לתנאים 4

 5היסודי כמפורט בסעיף  מדדלתהיינה צמודות ( והריבית בגינה 'טקרן אגרות החוב )סדרה  .2.4
 .לתנאים הרשומים מעבר לדף

סדרה (, תורחב סדרת אגרות חוב )'טסדרה לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב ) אם .2.5
ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב אשר להם יונפקו אגרות חוב במסגרת הרחבת הסדרה -( על'ט

זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב האמורות  כאמור, לא יהיו
 שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד הנפקתן כאמור.

  .שטר הנאמנותל 8.2( ראו סעיף ט'לזכות החברה לפדיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה  .2.6

 נוספות; הרחבת סדרה חובאגרות  הנפקת .3

שומרת לעצמה את הזכות להנפיק, בכפוף להוראות הדין, בכל עת ומבלי להידרש  החברה .3.1
להסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, סדרות נוספות של אגרות חוב )בין בהצעה פרטית, 

 הסדרותבין במסגרת תשקיף, בין על פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת( )להלן: "

במניות החברה ובין שלא יקנו זכות כאמור או ניירות ערך  "(, בין שיקנו זכות המרההנוספות
מכל מין וסוג שהוא, ובתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, בטוחות ותנאים אחרים, כפי שהחברה 

(, שווים להם או נחותים 'טסדרה תמצא לנכון, ובין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב )
 או/ו סדרה תנפיק החברה בו במקרה ליה.מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפרעון המוטלת ע

 מובטחות שאינן חוב ינםשה אחרים סחיריםו/או ניירות ערך  חוב אגרות של נוספות סדרות
 אחרים סחירים ערךאו ניירות /ו האחרות מהסדרות החוב אגרות יהיו לא, כלשהי בבטוחה

ולגבי  החברה פירוק הליכי של במקרה( 'ט סדרה) החוב אגרות על עדיפות כאמור חוב שהינם
שהסדרות  לבטוחות ביחס רקעדיפות  תהיינה הןסדרות אשר מובטחות בבטוחה כלשהי, 

 חוב אגרות להנפיק מהחברה זה למנוע בסעיף באמור אין כי מובהר. הובטחו בהן האמורות

 הבלעדי דעתה שיקול לפי שהוא סוג ובשעבודים מכל בבטוחות מגובות תהיינה אשר נוספות
 בבטוחה מובטחות אינןש (אחרת מסדרה) חוב אחרות אגרות הנפקת למועד עובר .החברה של

 בכיר משרה נושא או החברה ל"מנכ ידי-על אישור חתום לנאמן החברה מסור, תכלשהי
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  סדרה) החוב אגרות פני על תנאיהן פי-על בפירוק אינן עדיפות האחרות החוב אגרות כי בחברה
 .('ט

, החברה תהיה רשאית, בכל עת, ללא צורך בקבלת להלן 3.3 עיףכן, בכפוף להוראות ס כמו .3.2
( ולהנפיק 'טסדרה אישור מהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, להרחיב את סדרת אגרות החוב )

פי דוח הצעת -אגרות חוב נוספות מאותה סדרה )בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין על
ובמספר ר )כהגדרתו להלן( בכל מחיר ובכל אופן מדף ובין בכל דרך אחרת(, לרבות למחזיק קשו

( נוספות כאמור 'טסדרה שייראו לחברה. למען הסר ספק יובהר, כי הנפקת אגרות חוב )פעמים 
תיעשה במסגרת שטר הנאמנות והוראות שטר הנאמנות יחולו עליהן, וכי אגרות החוב הקיימות 

( יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין. )ממועד הוצאתן 'טסדרה ואגרות חוב הנוספות מ 'טסדרה מ
החברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, לכשיוצעו. 
הנאמן יכהן כנאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת במחזור וזאת גם במקרה של הרחבת 

 . מורחבת לא תידרש 'טסדרה סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור ל

( כי תהיה ט'החברה מתחייבת כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה לעיל,  3.2בסעיף  האמוראף  על .3.3
( רק ככל שלא מתקיימת עילה להעמדת ט'רשאית להרחיב את סדרת אגרות החוב )סדרה 

הרחבת לפרעון מיידי )לרבות כתוצאה מההרחבה כאמור(. בנוסף, ( ט')סדרה אגרות החוב 
מותנית בכך כי לא תגרום לירידה בדירוג אגרות החוב  ( תהא'טסדרה סדרת אגרות החוב )

)במידה  (, בדרגה אחת או יותר'טסדרה ( כפי שיהא ערב הרחבת סדרת אגרות החוב )'טסדרה )
ובמועד הרלוונטי אגרות החוב מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת הרחבת הסדרה לא 

מובהר, כי הפרת  .ת הסדרה(תגרום לירידה באף אחד מהדירוגים כפי שיהא ערב הרחב
( באופן שיפגע בדירוג של 'טסדרה התחייבות החברה שלא לבצע הרחבת סדרת אגרות חוב )

( הקיימות כאמור לעיל, תהווה עילה לפירעון מיידי של אגרות החוב 'טסדרה אגרות החוב )

להלן. בכל מקרה של הרחבת הסדרה כאמור, תודיע החברה לנאמן  9( כאמור בסעיף 'טסדרה )
ל שיתקיים מכרז מקדים למשקיעים כ)כ טרם קיום המכרז למשקיעים מסווגיםבכתב, 

טרם קיום המכרז לציבור או טרם ביצוע  -מסווגים, ובמידה ולא מתקיים מכרז כאמור 
הנוספת עומדת או לא עומדת, )לפי העניין(, בתנאי , באם ההנפקה ההנפקה הפרטית, לפי העניין(

האמור. להודעה לנאמן כאמור, תצרף החברה את הודעת החברה המדרגת כי אין בהרחבת 
מורחבת ה ('טסדרה אגרות החוב )הסדרה כאמור כדי לפגוע בדירוג הקיים באותה עת של 

יותר מחברת דירוג אחת )במידה ובמועד הרלוונטי אגרות החוב מדורגות על ידי  כאמור לעיל
על  רשאי להסתמך. הנאמן (כאמוריצורפו הודעת הדירוג של כל אחת מבין החברות המדרגות 
טרם קיום כמו כן יועברו לנאמן, הודעת החברה המדרגת ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת. 

ל שיתקיים מכרז מקדים למשקיעים מסווגים, ובמידה ולא כ)כ המכרז למשקיעים מסווגים
, טרם קיום המכרז לציבור או טרם ביצוע ההנפקה הפרטית, לפי העניין( -מתקיים מכרז כאמור 

, אשר אי עמידה בהם לא תאפשר ביצועה של הבאים התנאים כל התקיימותעל  האישורים
: )א( אישור מאת נושא המשרה הבכיר בחברה בתחום הכספים המאשר כי הרחבת הסדרה

 6.3הפיננסיות הקבועות בסעיף  ההתניותד החברה בכל לאחר הרחבת הסדרה כאמור תעמו
תניות ה, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתנה בקשר עם אותן להלן

; )ב( אישור מאת נושא משרה בכירה בחברה כי לא מתקיימת עילה לפרעון מיידי של פיננסיות
; וכן )ג( אישור וכי הרחבת הסדרה לא תביא לקיומה של עילה כאמור ('טאגרות החוב )סדרה 

המהותיות  התחייבויותיהמ איזואינה מפרה  החברה מאת נושא משרה בכירה בחברה כי
"ק זה כדי להוות הסכמה של בסבאמור  ןיובהר, כי אי .זה שטר פי על החוב אגרות למחזיקי

על אישור  רשאי להסתמךהנאמן  שטר זה על ידי החברה. הנאמן להפרות לא מהותיות של
מובהר כי התחייבות החברה כאמור בפסקה זו  .החברה ולא יידרש לבצע בדיקה נוספת מטעמו

( על דרך של הרחבת סדרה, ולא 'טסדרה לעיל תחול רק ביחס להנפקות נוספות של אגרות חוב )

במחזור באותה עת או ביחס להנפקת סדרות ביחס להנפקת סדרות אגרות חוב אחרות הקיימות 
   אגרות חוב חדשות, בין אם אלו תדורגנה ובין אם לאו.
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בדרך של הרחבת  'טסדרה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות מ החברה .3.4
סדרה בשיעור נכיון או פרמיה שונים משיעור הנכיון או הפרמיה של אגרות החוב שתהיינה 

 מועד.במחזור באותו 

, במסגרת הרחבת סדרה, 'טסדרה שבו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות מ במקרה
בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה )לרבות היעדר ניכיון( תפנה החברה, לפני 

מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור -הרחבת הסדרה כאמור, לרשות המסים על
( שיעור ניכיון אחיד 'טסדרה (, ייקבע לאגרות החוב )'טסדרה בגין אגרות החוב )מדמי הניכיון 

הניכיון  שיעור"להלן: , ככל שיהיו )'טסדרה לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים ב
הנפקת אגרות החוב "(. במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב, לפני מועד המשוקלל

(, ותפרסם 'טסדרה שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל אגרות החוב ) הרחבת הסדרה, אתעל פי 
)ובמקרה של הרחבה בדרך של כאמור  הרחבת הסדרהבדבר תוצאות ההנפקה לבדוח מיידי 

את שיעור הניכיון המשוקלל הנפקה פרטית בדוח המיידי בדבר ההנפקה הפרטית כאמור( 
ת החוב לפי שיעור הניכיון המשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפרעון של אגרו

כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, החברה תודיע בדיווח מיידי, 
לפני הנפקת אגרות חוב כתוצאה מהרחבת הסדרה, על אי קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור 

הבורסה  חבריאמורה. הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין הסדרה ה
(, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. לפיכך, 'טסדרה פרעון אגרות החוב ) בעתינכו במקור 

מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי  ינוכהייתכנו מקרים בהם 
את אגרות ( טרם הרחבת הסדרה. במקרה זה, נישום שהחזיק 'טסדרה שהחזיק אגרות חוב )

החוב לפני הרחבת הסדרה ועד לפרעון אגרות החוב, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים 
ולקבל החזר של המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין. אם אגרות 
החוב תונפקנה במסגרת הרחבת סדרה בחבילה עם ניירות ערך נוספים, אזי, החברה תודיע על 

 עור הניכיון המשוקלל לא יאוחר מתום יום המסחר הרביעי שלאחר רישומן למסחר בבורסה.שי

הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה; תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; פיטורין;  מינוי .4
 תפקידי הנאמן

ממנה בזאת את הנאמן כנאמן הראשון עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות  החברה .4.1
 שולמו לא אשר החוב אגרות מכח לתשלומים זכאיםעבור  לרבות לחוק ניירות ערך 1פרק ה'

 .תשלומם מועד שהגיע לאחר

היה והנאמן יוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מכוח  .4.2
לא לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכוח אגרות החוב אשר  1הוראות פרק ה'

 .שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם

הנאמנות למחזיקי אגרות החוב ותפקידי הנאמן לפי תנאי שטר נאמנות זה יכנסו לתוקפם  .4.3
מינויו של הנאמן תהיה עד  תקופתבמועד הקצאת אגרות חוב מכוח שטר זה על ידי החברה. 
 אסיפת( לחוק ניירות ערך )"1ב )א35מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף 

השני ימים ממועד הגשת הדוח השנתי  14, שיכנס הנאמן לא יאוחר מתום "(המינוי הראשונה
את המשך  . ככל שאסיפת המינוי הראשונה תאשר)א( לחוק1ח35על ענייני הנאמנות לפי סעיף 

כהונת הנאמן, ימשיך זה לכהן כנאמן עד לתום תקופת המינוי הנוספת שתקבע בהחלטת אסיפת 
ככל שאסיפת  המינוי הראשונה )אשר יכול ותהיה עד למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב(.

המינוי הראשונה ו/או כל אסיפה מאוחרת לה קצבה את תקופת המינוי הנוספת של הנאמן, 
ופת מינויו עם קבלת החלטה של המחזיקים על המשך כהונתו ו/או על מינוי נאמן תסתיים תק

 אחר תחתיו. 

 זה.  שטרתפקידי הנאמן יהיו על פי כל דין וכניסתו לתוקף של שטר נאמנות זה  ממועד .4.4
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מיתרת  50% ברוב של תתקבלאחר סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן  מחזיקים על החלטת .4.5
 .שבמחזור הערך הנקוב של אגרות החוב

ייצג את המחזיקים בתעודות ההתחייבות בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה  הנאמן .4.6
כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי חוק ניירות 

 ערך או לפי שטר הנאמנות.

 על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו. של נאמן הן בנות תוקף פעולותיו .4.7

רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין ו/או כקבוע  הנאמן .4.8
  בשטר נאמנות זה.

  לשטר זה. 25רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  הנאמן .4.9

המוצעים  בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך אין .4.10
 או כדאיות ההשקעה בהם.

לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב באיזו צורה  הנאמן .4.11
 שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.

להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר נאמנות  בכפוף .4.12
זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו. 

להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה,  בכפוף .4.13
לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא 
אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, 

 המינימאליים וההיקף למידה יצומצם כאמור מידע שגילוי ובלבד ,משפט או לפי צו של בית
 יתאם עם החברה מראש, ככל שניתן ומותר הנאמן וכי הדין בדרישות לעמוד כדי הנדרשים

ועיתוי הגילוי, על מנת  היקף, תוכן את, מחזיקי אגרות החובבזכויות  ועגלפ כדי בכך יהיה לאשו
מובהר  .ולמנוע את העברת המידע כאמור בידי החברה שהות סבירה לפנות לערכאות להותיר

באסיפות מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם אינה  מידעכי מסירת 
הנאמן ישמור את המידע בסודיות מוחלטת, מהווה הפרה של התחייבותו לסודיות כאמור. 

ומר מידע סודי שלו, וינקוט לשם כך לא פחות מרמת לפחות באותה רמת זהירות בה הוא ש
הנאמן ימסור מידע כאמור לנציגיו  . מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,זהירות סבירה

 מידע העברת(. "on a need to know basis"המורשים ו/או יועציו המקצועיים לפי הצורך בלבד )
 תיעשה"( היועצים: "ביחד)להלן  הנאמן של המקצועיים ליועציואו /ו המורשים לנציגיו כאמור
 לשטר זה 'א נספחשב עניינים ניגוד והיעדר סודיות כתב על היועצים של לחתימתם בכפוף

 בנוסחאת נוסחו  (מהותיים לא שינוייםדרך של עריכת ב)החברה לעדכן )בכפוף לשיקול דעת 
 .הנאמן( ומסירתו לחברה בטרם העברת המידע ליועצים על המקובל

להלן ולהסתמך על נכונות הזהות של  29רשאי להסתמך על החזקה האמורה בסעיף  הנאמן .4.14
מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר לנאמן על ידי אדם ששמו רשום כמיופה כוח 

 בייפוי כוח, שהוציאה חברת רישומים, ככל שזהות המחזיק לא נרשמה בייפוי הכוח.

רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  הנאמן .4.15
בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר הנאמן 

 מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו.

ימי עסקים  7ימסור לחברה הודעה בכתב בדבר שינוי פרטי הקשר של הנאמן, בתוך  הנאמן .4.16
 ממועד שינוי כאמור. 
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כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו לחברה  מובהר .4.17
ו/או הנובעות מתביעה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת 

מן מחבות כלשהי למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאשעילתה קודמת 
על פי כל דין. כמו כן, לא יהא בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות 

או הנובעות /ושיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת 
ה ו/או למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את החבר מתביעה שעילתה קודמת

 .מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דין

חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של למועד  נכון .4.18
"(. ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב סכום הכיסוי)להלן: " לתקופה דולרמיליון  10

, אזי הנאמן יעדכן את מסיבה כלשהי דולרמיליון  8'( יופחת סכום הכיסוי מסך של ט)סדרה 
ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת שזו  7-החברה לא יאוחר מ

. הוראות סעיף זה יחולו עד למועד כניסתן לתוקף של תקנות לחוק תפרסם דיווח מיידי בנושא
כניסתן לתוקף של תקנות נירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של הנאמן. לאחר 

כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה רק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות 
  .התקנות

 קשור מחזיקאגרות חוב על ידי החברה ו/או  רכישת .5

שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש )בין בבורסה ובין  החברה .5.1
(, שיהיו במחזור מעת לעת, 'טסדרה מחוצה לה( בכל עת, ובכל מחיר שיראה לה, אגרות חוב )

ידי החברה, תודיע -מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. במקרה של רכישה כאמור על
 על כך בדוח מיידי. 

תתבטלנה ותימחקנה מן המסחר תיחשבנה כנפרעות החברה החוב שתירכשנה על ידי  אגרות .5.2

בבורסה, בכפוף לכללי הבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה בו אגרות 
החוב תירכשנה במהלך המסחר בבורסה, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת 

די החברה כאמור לעיל יפקעו אגרות החוב תעודות אגרות החוב. במקרה של רכישה על י
תתבטלנה ותימחקנה מהמסחר והחברה לא  הן תיחשבנה כנפרעות,הנרכשות באופן אוטומטי, 

תהיה רשאית להנפיקן מחדש. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות בפדיון מוקדם 
  .(לשטר הנאמנות 8.2)כאמור בסעיף  את אגרות החוב

החברה ו/או חברה כלולה של החברה ו/או בעלי  החברה ו/או חברה קשורה שלבת של  חברה .5.3
במישרין ו/או בעקיפין( ו/או חברה בשליטת בעלי השליטה של החברה, בן משפחתם השליטה )

 האמור יחול לגביה החברה)למעט או תאגיד בשליטת אחד מהם או תאגיד בשליטת החברה 
רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת, בין  "(שורק מחזיק)כולם להלן: " (לעיל 5.1 בסעיף

בכל  ,('טסדרה בדרך של הנפקה על ידי החברה, אגרות חוב )בבורסה ובין מחוץ לה, לרבות 
מחיר שיראה להם, ולמכרן בהתאם. במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה על 

אגרות  .דין פי על שנדרש וככל הדין להוראות בהתאםוודע לה על כך יכך דיווח מיידי כאשר י
לנכס של המחזיק הקשור, ולא  החוב אשר תוחזקנה כאמור על ידי מחזיק קשור תיחשבנה

ותהיינה ניתנות להעברה כיתר אגרות החוב של החברה )בכפוף  תימחקנה מהמסחר בבורסה
עוד אגרות החוב יהיו בבעלות מחזיק קשור הן לא  כל .החוב(להוראות שטר הנאמנות ואגרת 

יקנו לו זכויות הצבעה באסיפות של מחזיקי אגרות החוב של החברה והן לא תימננה לצורך 
קביעת המניין החוקי באסיפות אלה ולא תיכללנה ב"יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב 

 .זיקיםשבמחזור" בקשר להצבעות ולמניין הנוכחים והקולות באסיפות המח

לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות  5.3עד  5.1באמור בסעיפים  אין .5.4
 החוב לקנות אגרות חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.
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 החברה התחייבויות .6

את כל סכומי הקרן, הריבית )לרבות ריבית  , במועדים הקבועים לכך,מתחייבת לשלם החברה .6.1
המשתלמים על פי תנאי איגרות החוב ולמלא אחר כל  והפרשי ההצמדה פיגורים, ככל שתהיה(

 יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תנאי איגרות החוב ועל פי שטר הנאמנות.
קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים,  סכוםבכל מקרה שבו מועד תשלום על חשבון 

 סוג מכל תשלום תוספת כל ללאיידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, 
 ישתנה לא לריבית או לפדיון הזכאות קביעת לצורך הקובע והיום(, פיגורים ריבית)לרבות  שהוא

  .כך בשל

  :העל חלוק מגבלות .6.2

( קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן 'טסדרה עוד תהיינה אגרות החוב ) כל

 לבצע רשאית תהאבכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, החברה 

 בסעיףה( )החבר מניות של עצמית רכישה של בדרך רבות)ל החברות בחוק כמשמעותה חלוקה

 המתואם העצמי ההון סךשלכך  ובכפוף החברות חוק בהוראות לעמידה כפוף"(, בחלוקה": זה

 מיליארד לש מסך יפחת לא, כאמור חלוקה לאחרלהלן,  6.3, כהגדרתו בסעיף החברה של
( לא מתקיימת עילה להעמדת 1הבאים: ) תנאיםה כל קיוםל ובכפוף "חשמיליון  ומאתיים

כאמור כתוצאה  מיידיולא תתקיים עילת פרעון  מיידי לפרעוןאגרות החוב )סדרה ט'( 
 תעמוד החברה החלוקה מועד לפני שפורסמו האחרונים הכספיים הדוחות פי על( 2; )מהחלוקה

 תקופות את בחשבון לקחת מבלי וזאת, זה לשטר 6.3 בסעיף המפורטות הפיננסיות התניות כלב
( החברה אינה מפרה 3בקשר עם אותן התניות פיננסיות המנויות בסעיף; ) וההמתנה הריפוי

  .איזו מהתחייבויותיה המהותיות למחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה

ביצוע החלוקה בפועל, תעביר החברה לנאמן, אישור חתום על בטרם לאחר דיווח על חלוקה ו

החברה במגבלות לעיל בצירוף ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בדבר עמידת 
על אישור החברה ולא יידרש לבצע רשאי להסתמך תחשיב שיהיה לשביעות רצון הנאמן. הנאמן 

  בדיקה נוספת מטעמו.

חלה על  לאזה לעיל,  6.2בסעיף  אמורל בכפוףלמועד חתימת שטר נאמנות זה,  נכון, כי מובהר
לחלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניותיה, למעט מגבלות על פי  ביחסהחברה כל מגבלה 

שנחתמו בקשר עם אגרות החוב של החברה )סדרות ה', הנאמנות  יומגבלות בהתאם לשטר דין
 ח'(. -ו', ז' ו

 פיננסיות התניות .6.3

 ( קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן'טסדרה עוד תהיינה אגרות החוב ) כל

בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, החברה מתחייבת, 
 כדלקמן:

 זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם: 6.3 בסעיף

הון עצמי לפי כללים חשבונאיים מקובלים, ובתוספת זכויות  –, משמעו "הון עצמי מתואם"
, והכל בהתאם כויות מחזיקי אגרות החובהנחותים לז מיעוט, שטר הון והלוואות בעלים

 כנחותותבעלים ייחשבו  הלוואותלעניין סעיף זה,  לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
 פרעונן מועד (1בהתקיים שני התנאים הבאים, במצטבר: )מחזיקי אגרות החוב רק  לזכויות

של אגרות החוב  מיידישל העמדה לפירעון  במקרה( 2)-ו ;הינו לאחר מועד פרעון אגרות החוב
  .החוב רק לאחר פירעונן המלא של אגרות נהתיפרע הןאו במקרה של פירוק, 

סך מאזן מאוחד, לפי כללים חשבונאיים מקובלים והכל בהתאם  –משמעו , "סך המאזן"

 לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה.
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"(Net Operating Income) NOI חלק החברה ב -" משמעו- NOI  מהנכסים שבבעלותה
 בכל שמופיע כפי, )באמצעות תאגידים מוחזקים( המלאה ו/או החלקית, במישרין או בעקיפין

המצטבר (, חלקה לפי)המוצג  החברה של השנתיים או הרבעוניים המאוחדים בדוחותיה רבעון
 למועד קודם שפורסמו, האחרוניםפי הדוחות הכספיים  על הכל ,בארבעת הרבעונים האחרונים

החודשים  12יתוקנן למונחים שנתיים בגין נכסים שנרכשו במהלך  NOI-הבדיקה. יובהר כי ה
( חתומים חוזים בסיס)על מועד הבדיקה, ובגין נכסים שהקמתם הושלמה  שלפניהאחרונים 

 מועד הבדיקה.  פניהחודשים האחרונים ל 12במהלך 

למוסדות פיננסיים אחרים חוב החברה לתאגידים בנקאיים,  –", משמעו פיננסי חוב"
 . , על פי הדו"חות הכספיים של החברה )מאוחדים(ולמחזיקי אגרות חוב על כל סוגיהן

היתרות הנזילות של החברה כפי שמופיעות  : )א(חוב פיננסי בניכוי –", משמעו פיננסי נטו חוב" 
, תיק )לא מוגבלים( ושווי מזומנים מזומנים, לרבות )מאוחדים( בדו"חות הכספיים של החברה

)המהווים חלק מהנכסים שוטפים בדוחותיה הכספיים  כלשהו מסוג סחירים ערך ניירות
סוג שהוא ובכלל זה  מכל) , פיקדונותמוחזקות חברות של כאלו לרבות ,של החברה( המאוחדים

וזאת למעט  משועבדים קדונותיפאו /ו בשימוש המוגבלים קדונותיפ ו/או לזמן ארוך קדנותיפ -
 סחירות בטוחותכספיות, ו נאמנות , קרנות(ביחס לפיקדונות שאינם מופקדים כנגד חוב פיננסי

 כספים)ב( -ו; של החברה המאוחדיםבדוחותיה הכספיים  השוטפים סיםנכמה חלקהמהווים 
 החוב בעל לטובת המשועבד בחשבון או נאמן)אצל  פיננסי חוב הבטחת טובתל שמופקדים

 .חוב פיננסי הבטחת לטובת שהונפקו בנקאיות ערבויות או( הפיננסי

כל סכום שיש לנכותו מחוב פיננסי כאמור בסעיף זה לעיל, ואשר מופיע גם בס"ק א' וגם בס"ק 
  ב' בהגדרה זו לעיל, ינוכה פעם אחת בלבד מהחוב הפיננסי. 

   עצמי מתואם מינימלי  הון .6.3.1

 6.3.4.1כמפורט בס"ק שני רבעונים עוקבים רצופים כל למשך  מתחייבת כי החברה
הונה העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו לעיל, על פי הדוחות הכספיים להלן, 

המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין, לא יפחת 
 ;"(עצמי מינימלי הון)""ח ש מיליון 1,150 -מ

  הון עצמי מתואם למאזן יחס .6.3.2

 6.3.4.1כמפורט בס"ק  שני רבעונים עוקבים רצופיםכל מתחייבת כי למשך  החברה
להלן, היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לסך המאזן של החברה, כהגדרתם 
לעיל, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או 

   .20%-לא יפחת מ"(, הון עצמי למאזן יחסהמבוקרים, לפי העניין )"

   NOI -חוב נטו ל יחס .6.3.3

 6.3.4.1כמפורט בס"ק  שני רבעונים עוקבים רצופיםכל מתחייבת כי למשך  החברה

של החברה, כהגדרתם   NOI-החוב הפיננסי נטו של החברה לבין ה ביןלהלן, היחס 
פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או -לעיל, על

   .14ה על יעל"(, לא NOI-ל חוב נטו יחסהמבוקרים, לפי העניין )"

  התניות הפיננסיות והפרתן בדיקת .6.3.4

התניות הפיננסיות המפורטות כל אחת מהבדיקה בדבר עמידת החברה ב .6.3.4.1
תתבצע על ידי החברה בכל רבעון, במועד פרסום  6.3.3עד  6.3.1בס"ק 

עריכת מועד להלן: "לעיל ו) , הרבעוניים והשנתייםהעיתייםדוחותיה 
וזאת ביחס לתאריך הדוח על המצב הכספי ביחס אליו פורסם  "(הבדיקה

דבר עמידתה או  , את. החברה תציין בדוחות כאמורהדוח העתי הרלוונטי
אי עמידתה בהתחייבויות לעמידה בהתניות הפיננסיות המפורטות בס"ק 



13 

 

 

4273545_3 

בצירוף הנתון המספרי של חישוב כל אחת מהתניות לעיל,  6.3.3עד  6.3.1
כל גילוי הנדרש על פי הוראות הדין והנחיות רשות ניירות הפיננסיות וכן 

בנוסף ככל שהחברה אינה עומדת בהתניה כל שהיא, היא תודיע על כך  ערך.
 ייחשב כמתן הודעה לנאמן בעניין זה.לא בכתב לנאמן. פרסום דיווח מיידי 

פי הדוחות -(, היה ויתברר כי על'טסדרה ממועד הנפקת אגרות החוב ) החל
, לא עמדה ם האחרונים שפרסמה החברה במועד עריכת הבדיקההכספיי

 לעיל 6.3.3עד  6.3.1החברה באחת או יותר מהתחייבויותיה כאמור בס"ק 
, אזי תחולנה הוראות סעיף במשך שני רבעונים עוקבים רצופים כאמור

לשטר הנאמנות. להסרת  9.2ף לשטר הנאמנות, בכפוף לאמור בסעי 9.1.14
 תחולנה להלן 9.1.14 בסעיףלפרעון מיידי כאמור  ילההעספק, מובהר כי 

עצמי מינימלי, פיננסית )הון התניה רק במקרה שהחברה לא עמדה באותה 

 ( למשך שני רבעונים עוקבים רצופים,NOI -הון עצמי למאזן או חוב נטו ל
)דהיינו בשני  וזאת עם פרסום הדוח הכספי של הרבעון השני העוקב כאמור

 .(רצופים בדיקה עריכתמועדי 

בו החברה תחשב כמפרה התחייבותה לעמידה בתניה מועד ה, כי יובהר
הדוח הכספי של הרבעון השני מועד פרסום  יהא הפיננסית הרלוונטית

 .להלן 9.1.14 בסעיףכאמור  מיידיויהווה עילת פרעון  כאמורהרצוף העוקב 

כל מועד עריכת לאחר ימי עסקים  10-לא יאוחר מ ,לנאמןתעביר החברה 
אישור חתום על ידי נושא משרה בכיר בתחום הכספים  ,בדיקה כאמור
הפיננסיות התניות כל אחת מבאו אי עמידתה ה תעמידבחברה בדבר 

והכל  , וכן את דרך ותוצאות חישוב התניות הפיננסיות האמורותהאמורות

 . בנוסח לשביעות רצון הנאמן

 התקינה לעומת החברה על החלה החשבונאית בתקינה שינוי שיחול במקרה .6.3.4.2
 החברה של המאוחדים הכספיים הדוחות עם בקשר החלה החשבונאית

, "(ההנפקה במועד הידועה התקינה)להלן: " 2020 בדצמבר 31 ליום
 הפיננסיות מההתניות איזו חישוב תוצאת על מהותית השפעה זה ולשינוי

 לתקינה בהתאם פיננסית התניה אותה את תבדוק החברה, זה 6.3 סעיף לפי
 התקינה פי על הפיננסיות ההתניות וחישוב, ההנפקה במועד הידועה
 החברה עמידת בחינת לצורך ישמש אשר הוא ההנפקה במועד הידועה

הבחינה בדבר ההשפעה על שינוי התקינה החשבונאית  .הפיננסיות בהתניות
החלה על החברה לעומת התקינה במועד ההנפקה תבוצע על ידי החברה 

, ויינתן גילוי בדוח הדירקטוריון, הרבעוני או השנתי עריכת הבדיקהבמועד 
גילוי בדבר וכן ייכלל  )לפי העניין(, לעובדה שקיימת השפעה מהותית כאמור

חישוב ההתניות הפיננסיות הכולל את הנתונים לפי התקינה אופן 
החשבונאית החלה על החברה, ההתאמות בעקבות השינוי בתקינה 

   החשבונאית והנתונים לפי תקינה הידועה במועד ההנפקה.

בין תוצאת  לפחות 7.5%" משמעה שינוי של זה, "השפעה מהותית לעניין
תוצאת  החלה על החברה לבין ההתניה הפיננסית לפי התקינה החשבונאית

  .אותה התניה פיננסית לפי התקינה הידועה במועד ההנפקה

 אגרות החוב דירוג .6.4

( 'טסדרה ( במחזור, אגרות החוב )'טסדרה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות חוב ) החברה

כך החברה  לצורך. וזאת, כל עוד הדבר בשליטת החברה ידי חברה מדרגת-תהיינה מדורגות על
תשלם לחברת הדירוג את התשלומים אותם התחייבה לשלם לחברת הדירוג ותמסור לחברת 
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והמידע הנדרשים על ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין חברת הדירוג את הדיווחים 
( עקב סיבות ו/או נסיבות שאינן 'טסדרה הדירוג. מובהר כי הפסקת הדירוג של אגרות החוב )

 . ( לפירעון מיידי'טסדרה החוב ) לא תהווה עילה להעמדת אגרות בשליטת החברה,

אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת, כפי שתהיה במועד הנפקתן לראשונה של  החברה
 (.'טסדרה אגרות החוב )

( או כל פעולה דומה אחרת watch listזה מובהר, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ) לעניין
(, לא ייחשבו Rating Outlookהחברה המדרגת, לרבות שינוי אופק דירוג )המבוצעת על ידי 

 כהפסקת דירוג או הורדת דירוג.

ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות על ידי יותר מחברת דירוג אחת בו זמנית, בחינת הדירוג 
, למעט הרחבת מביניהםהנמוך על פי הדירוג  תיעשה בכל עת, לצורך הוראות שטר נאמנות זה

 לעיל. 3.3סדרה אשר יחולו לגביה הוראות סעיף 

כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי  מובהר
הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג שיקול דעתה 

גם במקרה בו אגרות ידי חברת דירוג, -או במקרה בו אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על
תפרסם החברה דוח מיידי, במועדים החוב מדורגות על ידי למעלה מחברת דירוג אחת, 

הקבועים בדין ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה. 
 4ראה סעיף  , לרבות התאמת הריבית לדירוג, נוספות בקשר עם דירוג אגרות החוב להוראות

  לתוספת הראשונה לשטר הנאמנות.א 4-ו

  יצירת שעבוד שוטף אי .6.5

( קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או 'טסדרה ה אגרות החוב )כל עוד תהיינ .6.5.1

סולקו במלואן בכל דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, 
וזכויותיה, הקיימים אזי, החברה מתחייבת לא ליצור שעבוד שוטף על כלל נכסיה 

חייבות כלשהי )שעבוד לטובת צד שלישי כלשהו להבטחת כל חוב או התוהעתידיים, 
  (.שוטף שלילי

כלל לעיל, החברה תהא רשאית ליצור שעבוד שוטף על  6.5.1אף האמור בסעיף  על .6.5.2
, בכל אחד )אחד או יותר( לטובת צד שלישי וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, נכסיה

 מהמקרים הבאים:

ליצור ( 'טסדרה הסכמת מחזיקי אגרות החוב ) אתמראש  קבלהחברה ת .6.5.2.1
 מראששתתקבל לטובת הצד השלישי בהחלטה האמור את שעבוד השוטף 

 ; מיוחדת בהחלטה

  - לחילופין או

צורך בקבלת הסכמת בעלי אגרות החוב ו/או הנאמן, ובלבד שבד בבד  ללא .6.5.2.2
וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, עם יצירת השעבוד השוטף על כלל נכסיה 

וזכויותיה  שעבוד שוטף על כלל נכסיהלטובת הצד השלישי, תיצור החברה 
( )להבטחת 'טסדרה גם לטובת מחזיקי אגרות החוב ) הקיימים והעתידיים,

( באותה דרגה, על פי תנאי אגרות החוב מלוא התחייבויות החברה כלפיהם
שישתנה מעת לעת ומובהר כי החברה רשאית להגדיל את  כפי, פרי פסו

האשראי שתקבל מכל צד, לרבות בדרך של הרחבת אגרות החוב )סדרה ט'(, 
יוותר בתוקף עד למועד הסרת השעבוד  אשראשר יובטח על פי אותו שעבוד( 

מועד בו נפרעו או סולקו אחר ה, או עד לכאמור שירשם לטובת הצד השלישי

רכישה  של ( במלואן, בכל דרך שהיא, לרבות בדרך'טה סדראגרות החוב )
 ; עצמית ו/או פדיון מוקדם, המוקדם מביניהם
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 במקרה של יצירת שעבוד שוטף כאמור תחולנה ההוראות כדלהלן:

תמסור לידי הנאמן אישור עורך דין מקורי המאשר כי החלטת  החברה .א
 6.5.2.2החברה ליצור שעבוד שוטף כאמור לעיל, עומדת בתנאי סעיף 

 .וס"ק ה' להלן לעיל

לשטר זה  19.11הדיווח השנתי שיועבר לנאמן כאמור בסעיף  במסגרת .ב
 עמידתה על, הנאמן רצון לשביעות בנוסח, החברה תצהירלהלן 

(, צורך בכך שיהיה)ככל  רלוונטיים הסברים פירוט תוך, זו בהתחייבות
 הנאמן. לחברה ביחס החברות רשם של עדכני שעבודים פלט לו ותצרף

 .נוספת בדיקה לבצע יידרש ולא החברה אישור על להסתמך רשאי יהא

אימת שהחברה תיצור לטובת מחזיקי אגרות החוב שעבוד שוטף  כל .ג

ם במרשם השעבודים לעיל, והשעבוד טעון רישו 6.5.2.2כאמור בסעיף 
המתנהל אצל רשם החברות )או כל מרשם אחר על פי דין( לצורך 

 שכלולו, ייחשב השעבוד כרשום כדין עם רישומו במרשם הרלוונטי.

ימי עסקים ממועד רישום השעבוד השוטף לטובת בעלי אגרות  14 תוך .ד
 המסמכים את לנאמן להמציא החברה מתחייבת, לעילהחוב כאמור 

 :הבאים

שהדבר יידרש על פי הדין החל באותה עת לצורך מתן תוקף  ככל (1)
מסמך או הסכם שעבוד אליו יצורף העתק של שטר  -לשעבוד 

( 10הנאמנות כנספח והודעת פרטי משכנתאות ושעבודים )טופס 
בנוסח המקובל על הנאמן לפיהם ירשם השעבוד לטובת הנאמן, 

חותמת כשהם נושאים חתימה מקורית על ידי החברה ומוחתם ב
"נתקבל"/"הוגש לבדיקה" מקורית ממשרד רשם החברות, ונושא 

 החתימה ממועד יום( ואחד)עשרים  21-מ מאוחר שאינו תאריך
 כל פי על ייקבע אשר אחר מועד או, השעבוד הסכם או מסמך על
 ;דין

 עורך ידי על מאומת, החברות מרשם שעבוד רישום תעודת העתק (2)
 ;דין

 כפי אחר רלוונטי מרשם מכל או, החברות מרשם שעבודים פלט (3)
 ;האמור השעבוד נרשם לפיו, דין לפי שיידרש

 נושא של( דין עורך ידי על מאומת העתק)או  במקור חתום תצהיר (4)

 בניגוד עומד או סותר השעבוד אין כי בחברה בכירה משרה
 שיהא בנוסח והכל, שלישיים לצדדים החברה להתחייבויות

 ;הנאמן על מקובל

דעת משפטית של עורך דין חיצוני מטעם החברה חתומה  חוות (5)
במקור )או העתק מאומת על ידי עורך דין( בקשר לאופן רישום 
השעבוד, היותו תקף, דרגת נשייתו, היותו חוקי, היותו בר מימוש 
ואכיפה כנגד הגורם המשעבד על פי הדין החל בישראל, וכי 

, וכי אין כל פסו בהתאם ליחס החובות כאמור-השעבוד אכן פרי
מגבלה או תנאי בהסכם להבטחת החוב ו/או התחייבות ו/או 
הסכם השעבוד מול הצד השלישי האמור למימוש השעבוד על ידי 

הנאמן וכן כי לא נדרשת הסכמת הצד השלישי ו/או מי מטעמו 
 לשם מימוש השעבוד על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. 
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דין חיצוני מטעם החברה בדבר , יימסר לנאמן אישור עורך בנוסף
היות השעבוד לטובת הצד השלישי בדרגה זהה לשעבוד  לטובת 

פסו בהתאם ליחס החובות כאמור וכן חלים לגביו -הנאמן וכן פרי
 להלן.  ו'-ו ה'התנאים המפורטים בסעיפים 

כל מסמך נוסף הנדרש לצורך יצירת ו/או רישום השעבוד על פי  (6)
 דין בכל מרשם רלוונטי.

שנוצר שעבוד שוטף על כלל נכסי החברה וזכויותיה הקיימות  ככל .ה
והעתידיות לטובת המחזיקים ולטובת צד שלישי כלשהו כמפורט 

לעיל, מימוש השעבוד על ידי הנאמן של אגרות החוב זה  6.5.2.2בסעיף 
)סדרה ט'( או על ידי הצד השלישי לא יהא טעון את הסכמת הנאמן 

ד השלישי, לפי העניין, או של מי לאגרות החוב )סדרה ט'( או הצ

"(, או הצדדיםמהמחזיקים באגרות החוב )סדרה ט'( )להלן ביחד: "
במתן הודעה מראש ליתר הצדדים בדבר הכוונה לפעול כאמור. לאור 
האמור, כל אחד מהצדדים, יהא רשאי באופן עצמאי ובהתאם לשיקול 

הרלוונטי דעתו )ובלבד שקמה לו הזכות לכך בהתאם לשטר הנאמנות 
או הוראות הסכם השעבוד הרלוונטי( לנקוט לבדו בכל ההליכים 

 הנדרשים לצורך מימוש הנכס המשועבד.

בעל תפקיד )כונס נכסים או בעל תפקיד אחר לשם מימוש השעבוד(  .ו
שימונה לבקשת אחד מהצדדים, יכול שימונה כבעל תפקיד עבור כלל 

אחד הצדדים  הצדדים. הנאמן יהיה רשאי להצטרף להליך שינקוט
האחרים או להתנגד להם, בהתאם לשיקול דעתו או להחלטה של 

אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ט'(. החברה תמסור לנאמן פרטי 
 קשר של כל אחד מהצדדים מיד עם בקשתו הראשונה של הנאמן.

 

 

  –לחילופין  או

צורך בקבלת הסכמת בעלי אגרות החוב ו/או הנאמן, ובלבד שבד בבד  לאל .6.5.2.3
 וזכויותיה, הקיימים והעתידיים, עם יצירת השעבוד השוטף על כלל נכסיה

החברה תעמיד לטובת מחזיקי אגרות החוב,  לטובת הצד השלישי,
 שלבלתי חוזרת  מותניתבלתי  תבאמצעות הנאמן, ערבות בנקאית אוטונומי

 בדירוג שאינו נמוך מדירוג הגדולים הבנקים חמשת לע הנמנה בישראל בנק
AA  או הדירוג המקביל לו בסולם סטנדרד את פורס מעלות בע"מ של(

בסכום השווה לסכום אותו  ,הדירוג של החברה המדרגת הרלוונטית(
מבטיח השעבוד השוטף שנוצר לטובת הצד השלישי או בסך המהווה את 

החוב למחזיקי אגרות החוב, לפי הנמוך קרן היתרה הבלתי מסולקת של 
הסכום אותו מבטיח השעבוד  שיפחת גובה ככל במועד יצירת השעבוד.

החברה להפחית את גובה הערבות הבנקאית תהיה רשאית , השוטף
הערבות הבנקאית  שבת, בדרך של הוצאת ערבות בנקאית חדשה והבהתאם

התקיים אחד הערבות הבנקאית תתבטל ב .הקודמת שבידי הנאמן לחברה
( 2( סילוק השעבוד השוטף לטובת הצד השלישי; )1מבין התנאים הבאים: )

ערבות בנקאית, ככל פירעון הסכומים המובטחים למחזיקי אגרות החוב. 

ימים לאחר הפירעון הסופי של אגרות החוב  30שתועמד, תהיה בתוקף עד 
ת. ככל ( או לתקופה של שנה אחת בכל פעם, אשר תוארך מעת לעט')סדרה 



17 

 

 

4273545_3 

הנאמן ימים לפני מועד פקיעתה,  30שלא תוארך הערבות עד למועד של 
ימים קודם לכן ניתנה הודעה על ידי הנאמן על פקיעת  21-ד שב, ובליממשה

 הערבות וזו לא הוארכה.

מובהר כי ההתחייבות לאי יצירת שעבוד שוטף לא ולמען הסר ספק, על אף האמור,  .6.5.3
 ודים הבאים:תחול על כל אחת מהפעולות והשעב

)א( שעבוד ומשכון נכס מסוים, ספציפי, או מספר מוגבל של נכסים מסויימים, 
 של החברה בשעבוד שוטף. מנכסיה

)ב( שעבוד להבטחת מחזור )או מחזור מחדש( של הלוואה שהובטחה בשעבוד שוטף 
על כלל נכסי החברה )ואשר עמד במועד יצירתו באחד או יותר מהסעיפים 

לעיל(, ובלבד שהחוב המובטח על ידי השעבוד החדש כאמור  6.5.2.3עד  6.5.2.1

 לא יעלה על היתרה הבלתי מסולקת של החוב שהובטח על ידי החוב המקורי.

אשר נוצר מכוח דין ספציפי או על פי דרישות  )ג( שעבוד שוטף על נכסי החברה
 יזומהלה וללא ביצוע פעו ועל פי תנאיהן,שאינם ניתנים להתניה, רגולטוריות, 
  מצד החברה.

בכל זה לעיל כדי להגביל את החברה  6.5אין באמור בסעיף הסר ספק מודגש כי  למען .6.5.4
לשעבד את מפי כל דין ו/או הסכם אחר שהחברה צד לו(, -עת )כפוף למגבלות על

לרבות , שוטפים על כלל נכסיה יםשאינם שעבודנכסיה, כולם או חלקם, בשעבודים 
שעבודים ספציפיים לרכישת נכסים, וכן  ובכלל זה וג שהוא, מכל סשעבודים קבועים, 

ו/או מלמכור את יצירת שעבודים שוטפים על נכס ספציפי, אחד או יותר, של החברה, 
רה לצד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי נכסיה ו/או עסקיה של החב

 6.5.1ובמקרים כאמור לא תחול הוראת ס"ק מהנאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב 
להלן )עילת פרעון מיידי  9.1.20 מובהר כי אין באמור כדי לגרוע מהוראות סעיף לעיל.

עוד מובהר למען הסר ספק כי אין בסעיף זה במקרה של מכירת עיקר נכסי החברה(. 
כדי להגביל את החברות המוחזקות על ידי החברה )כולל חברות בנות וחברות 

או על כלל  )לרבות שעבודים שוטפים ל נכסיהןכלולות( מליצור שעבודים כלשהם ע
  ו/או למכור את נכסיהן או עסקיהן.  (נכסיהןחלק מ

  למסחר רישום .6.6

, ההצעה( אשר תונפקנה לראשונה מכוח דוח 'טסדרה מתחייבת כי אגרות החוב ) החברה
על שם יהיו תרשמנה למסחר בבורסה ש( 'טאגרות החוב )סדרה  תירשמנה למסחר בבורסה.

 .לרישומים כמפורט בשטר זההחברה 

 אגרות החוב הבטחת .7

 ( לא תהיינה מובטחות בבטוחה כלשהי. ט'במועד הנפקתן לראשונה, אגרות החוב )סדרה  .7.1

כולו או מקצתו, בכל  לשעבד את רכושה, , לפי שיקול דעתה הבלעדי,תהא רשאית החברה .7.2
שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או 

 לעיל. 6.5כפוף להוראות סעיף בממחזיקי איגרות החוב, 

תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם  (ט')סדרה  החוב אגרות .7.3
 ות החוב, ובלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני האחרת.התחייבויות החברה על פי אגר

הצורך  את הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, למען .7.4
בהעמדת בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך, 

( כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר Due Diligenceוהנאמן בפועל לא ערך בדיקת נאותות )
למצב עסקי החברה או חברות הבת. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש 
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אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר לערכן  הנאמן כנאמן למחזיקי אגרות החוב,
לעיל ובאשר  6.5ף הכלכלי של הבטוחות, ככל שיועמדו )אם בכלל( על ידי החברה בהתאם לסעי

ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע 
מחובות הנאמן על פי דין או על פי שטר הנאמנות, לרבות אין באמור כדי לגרוע מחובתו של 
הנאמן לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך שטר זה ואילך, ככל שיש בהם להשפיע 

ל יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב. אין באמור לעיל לרעה ע
תנה בטוחות נבמקרה בו תי כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל דין ו/או על פי שטר הנאמנות.

, יחולו על הנאמן הוראות החוק לעניין זה (ט' סדרה)על ידי החברה בגין הצעה של אגרות חוב 
נאמן, מעת לעת ולפחות אחת לשנה, את תוקפן של הבטוחות כאמור, ויחול ובין היתר יבחן ה

 לעיל.  6.5.4בסעיף האמור 

 מוקדם של אגרות החוב  פדיון .8

 מוקדם ביוזמת הבורסה פדיון .8.1

שטרם נפרעו ( 'טסדרה ידי הבורסה על מחיקה מהמסחר של אגרות החוב )-יוחלט עלבמקרה בו 
של אגרות  בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחרמפני ששווי הסדרה פחת מהסכום שנקבע 

 , ותפעל כדלקמן: החברה פדיון מוקדםתבצע , חוב

( יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר המחיקה 45תוך ארבעים וחמישה ) .8.1.1
מהרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק 

ועד הפדיון המוקדם תפורסם בדוח מיידי ובשני באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מ
יומיים נפוצים בישראל בשפה הרשמית ותימסר בכתב לכל המחזיקים עיתונים 

 .הרשומים באגרות החוב

( 17) שבעה עשר(, יחול לא לפני 'טסדרה הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב ) מועד .8.1.2
יום מהתאריך הנ"ל,  (45יום מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה )

 לבין מועד תשלומה בפועל.  אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית

( שהמחזיקים בהן 'טסדרה הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב ) במועד .8.1.3
ביקשו לפדותן. תמורת הפדיון לא תפחת מסכום הערך נקוב של אגרות החוב בתוספת 

יום התשלום בפועל כקבוע בתנאי אגרות החוב  הפרשי הצמדה וריבית שנצברו עד
 (.'טסדרה )

מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות  קביעת .8.1.4
( של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון 'טסדרה באגרות החוב )

בבורסה ויחולו המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב כאמור תמחקנה מהמסחר 

 עליהן, בין היתר, השלכות המס הנובעות מכך.

מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב  פדיון .8.1.5
שייפדו כאמור את הזכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין התקופה שלאחר מועד 

 הפדיון.

 מוקדם ביוזמת החברה פדיון .8.2

איגרות לבצע פדיון מוקדם )חלקי או מלא( של בלעדי, תהא רשאית, לפי שיקול דעתה ה החברה
 לראשונה ( ימים ממועד רישומן60בכל עת, אך לא לפני חלוף לפחות שישים )(, 'טסדרה החוב )

, והכל כפוף להנחיות הבאותובמקרה כאמור יחולו ההוראות למסחר בבורסה של אגרות החוב 
 :מכוחו כפי שיהיו במועד הרלבנטירשות ניירות ערך והוראות תקנון הבורסה וההנחיות 

 לרבעון.  דאחפדיון הפדיון המוקדם לא תעלה על  תדירות .8.2.1



19 

 

 

4273545_3 

או מועד לביצוע  ,נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם מועד לתשלום ריבית .8.2.2
תשלום חלקי או מועד לביצוע תשלום סופי, יבוצע הפדיון המוקדם במועד שנקבע 

מרץ,  -לתשלום כאמור. לעניין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר 
 דצמבר. -ספטמבר ואוקטובר -יוני, יולי  -אפריל 

ש"ח. למרות האמור, תהא מיליון  1 -המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת מ ההיקף .8.2.3
תדירות החברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום האמור ובלבד ש

 . הפדיונות לא תעלה על פדיון אחד לשנה

ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות -כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על .8.2.4
 רטה לפי ערך נקוב של אגרות החוב המוחזקות.-החוב, פרו

קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל,  עם .8.2.5

לא פחות כך וכן תשלח העתק של הדוח המיידי לנאמן, החברה תפרסם דוח מיידי על 
 הפדיון מועדלפני  ( ימים45( ימים ולא יותר מארבעים וחמישה )17עשר )-משבעה

 המוקדם.

ין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שב מועד .8.2.6
( לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור 'טסדרה אגרות החוב )

תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן את הריבית שנצברה בגין 
 סכום הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת  ייעשה פדיון מוקדם לחלק לא .8.2.7
 ש"ח.  מיליון 3.2-מ

( שיעור 1במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: ) .8.2.8

( שיעור הפדיון החלקי במונחי 2הפדיון החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )
( שיעור 4לק הנפדה; )( שיעור הריבית בפדיון החלקי על הח3הסדרה המקורית; )

( עדכון 5הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; )
( המועד הקובע 6שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי הסדרה המקורית; )

( ימים לפני 6) שישהלזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 
 המועד שנקבע לפדיון המוקדם.

במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .8.2.9
( את הריבית שנצברה רק עבור החלק הנפדה בפדיון החלקי, ולא בגין כל היתרה 'ט

הבלתי מסולקת, והכל כחלק מסכום הפדיון המוקדם החלקי שייקבע בהתאם 
 להלן. 8.2.10להוראות בסעיף 

( במקרה של פדיון מוקדם יהיה 'טסדרה גרות החוב )שישולם למחזיקי אי הסכום .8.2.10
, העומדות לפדיון מוקדם( שווי שוק של יתרת אגרות החוב 1הסכום הגבוה מבין: )

( 30( בשלושים )'טסדרה הממוצע של אגרות החוב ) הנעילהפי מחיר  -אשר ייקבע על
ון ימי המסחר שקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדבר ביצוע הפדי

. על אף האמור, במידה ומועד הפדיון המוקדם קבוע ליום תשלום ריבית בגין המוקדם
בלבד מהמחיר הממוצע כאמור סכום השווה לסכום הריבית  ינוכהאגרות החוב, 

( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 2) ;המשולמת בגין אגרות החוב באותו מועד
)לרבות ריבית , דהיינו, קרן בתוספת ריבית עומדות לפדיון מוקדםה( 'טסדרה )

, עד למועד הפדיון המוקדם )ככל שישנם( והפרשי הצמדהפיגורים, ככל שתהיה( 
העומדות לפדיון ( 'טסדרה ) ( יתרת תזרים המזומנים של אגרות החוב3בפועל; )

 כשהיא מהוונת לפי תשואת האג"ח הממשלתי)קרן בתוספת ריבית(  מוקדם

( 'טסדרה היוון איגרות החוב ) 1.25%של ריבית בשיעור בתוספת  )כהגדרתה להלן(
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הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון  יחושב החל ממועדהעומדות לפדיון מוקדם 
 .העומדות לפדיון מוקדם ('טשנקבע ביחס לאגרות החוב )סדרה  הסופי

התשואה משוקלל של " משמעה, ממוצע האג״ח הממשלתי תשואתזה: " לעניין
( ימי עסקים 2( ימי עסקים, המסתיימת שני )7)ברוטו( לפדיון, בתקופה של שבעה )

( סדרות אגרות חוב ממשלתי 2) שתילפני מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של 
ושמשך חייהן הממוצע  , בעלות ריבית בשיעור קבוע,הצמודות למדד המחירים לצרכן

, היינו ( במועד הרלוונטי'טסדרה של אגרות החוב ) למח"מהוא הקרוב ביותר )מח"מ 
( במועד ט'מח"מ אגרות החוב )סדרה לסדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הגבוה 

( ט'מח"מ אגרות החוב )סדרה להרלוונטי, וסדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הנמוך 
במועד ( ט')סדרה במועד הרלוונטי, ואשר שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב 

  .טיהרלוונ

שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב'  4: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא לדוגמה
 שנים, תחושב התשואה כדלקמן: 3.5שנים, ומח"מ יתרת ההלוואה הוא  2הוא 

4x + 2(1-x)=3.5 

X  =א ממשלתי"ח אג של התשואה משקל.' 

X-1  =אג"ח ממשלתי ב'. של התשואה משקל 

 .ממוצע חיים משךמח"מ = 

פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים  על
' ב ממשלתי"ח אג של השנתית והתשואה"תשואה" מה( 75%וחמישים אחוזים )

 ."תשואה"מה( 25%) אחוזים וחמישה עשרים של בשיעור תשוקלל

לעיל, ( 3)8.2.10( או 1)8.2.10ככל שיבוצע הפדיון המוקדם בהתאם להוראות סעיף  .8.2.11
ההפרש בין הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב לפי החלופה שנבחרה לערך 

 .ההתחייבותי ישולם כריבית על החלק הנפדה בפדיון מוקדם בלבד

ימי עסקים לאחר החלטת דירקטוריון החברה בדבר ביצוע פדיון  משבעהלא יאוחר  .8.2.12
מוקדם מלא או חלקי של אגרות החוב, תעביר החברה לנאמן אישור בחתימת נושא 
המשרה הבכיר בתחום הכספים בדבר סכום הפדיון המוקדם ותחשיב לשביעות רצון 

 הנאמן. 

 לעיל. 8.1סה, ראה סעיף ( ביוזמת הבור'טסדרה פדיון מוקדם של אגרות החוב ) לעניין .8.2.13

 מיידי ומימוש בטוחות פירעון .9

 , יהיו הנאמן וכןמתקיימים הם עוד וכללהלן  המפורטיםבקרות אחד או יותר מהמקרים  .9.1
סכום המגיע למחזיקים על להעמיד לפירעון מיידי את יתרת ה רשאיםמחזיקים באגרות החוב 

שיינתנו( להבטחת התחייבויות החברה ככל אם ופי אגרות החוב או לממש בטחונות שניתנו )
 : לפי העניין 9.2כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב ויחולו הוראות סעיף 

מחזיקי אגרות לאם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים אותם היא חייבת  .9.1.1
לא קוימה  או, לפי שטר נאמנות זה( או 'טלפי תנאי אגרות החוב )סדרה החוב 

התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים, וההפרה כאמור לא תוקנה תוך 
)ובמקרה  ממועד בו הנאמן התריע בפני החברה בכתב על ההפרה( יום 14עשר ) ארבעה

. ( ימים ממועד ההפרה(7של אי פירעון במועד אם ההפרה לא תוקנה תוך שבעה )
לעיל,  6.3רה בהתחייבויותיה כאמור בסעיף עמידה של החב אייובהר, כי במקרה של 

  .להלן 9.1.14יחולו הוראות סעיף 
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, רה אחרתבחק )למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם אם החברה תקבל החלטת פירו .9.1.2
 לחברה ביחס וסופי קבוע פירוק צו יינתן אםלהלן( או  9.1.10סעיף  בכפוף להוראות

או בוצע הליך בעל משמעות זהה בהתאם להוראות חוק חדלות , המשפט בית ידי-על
או בעל תפקיד בעל משמעות וסמכויות זהות בהתאם  או ימונה לה מפרק קבועפרעון 

להוראות חוק חדלות פרעון או מונה לחברה נאמן, כהגדרת מונח זה בחוק חדלות 
 . פרעון

או תתקבל כל  זמני או ימונה לה מפרקידי בית משפט -ניתן צו פירוק זמני על אם .9.1.3
או בעל תפקיד צו אחר החלטה אחרת או או כל  שיפוטית בעלת אופי דומההחלטה 

 או מונה נאמן  דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון משמעות וסמכויות יבעל
או החלטה כאמור לא בוטלו תוך וצו , כהגדרת מונח זה בחוק חדלות פירעון זמני
על אף ההחלטה, לפי העניין. קבלת או מתן הצו מיום  ם( ימי45עים וחמישה )ארב

האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או 
 ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה.

 על כוונתה להפסיק את תשלומיה.   תודיעאו  הפסיקה החברה אם .9.1.4

( 30רסומו לפי כל דין, בתוך שלושים )לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפ החברה .9.1.5
 ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפרסומו.

 החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.  אגרות .9.1.6

  נכסים קבוע על החברה או על עיקר נכסי החברה. כונס ניתן צו למינוי אם .9.1.7

 נכסי עיקר על(, קבוע או)זמני  נכסים כונס למינוי או נכסים לכינוסבקשה   הוגשה אם .9.1.8
 50נדחו או בוטלו בתוך  אל אשר, זמני נכסים כונס למינוי צו יינתן אם או, החברה

ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין. על אף האמור, לא ניתנן לחברה תקופת 
 או החברה ידי עלריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין 

  .בהסכמתה

 תבוצע אועל עיקר נכסי החברה,  ימומש שעבודאו  זמניאו  קבועיוטל עיקול  אם .9.1.9
יוסר העיקול או יבוטל המימוש או  ולאהחברה, עיקר נכסי פעולת הוצאה לפועל על 

לאחר שהוטל העיקול או מומש  ם( ימי45וחמישה ) ארבעים תוך כאמור הצו יבוטל
על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס  .הצו ניתןהשעבוד או 

 לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. 

קבלת אישור מוקדם של מחזיקי  ללאאחרת,  ישותבוצע מיזוג של החברה עם  אם .9.1.10
הקולטת  הישותהחברה או , אלא אם כן בהחלטה רגילה ('טסדרה איגרות החוב )

( ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר 10הצהירה, לפחות עשרה )
לקיים  , לפי העניין(הקולטת)או הישות שעקב המיזוג לא יהא ביכולתה של החברה 

 (.'טסדרה את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב )

ל הליך דומה או כ הליכים הקפאת לצו בקשה המשפט לבית תגיש החברה אם .9.1.11
לחברה או כל  הליכים הקפאתאם יינתן צו  או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון

צו דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון כאמור או אם החברה תגיש בקשה 
לחוק החברות או בהתאם להוראות חוק  350לפשרה או להסדר עם נושיה לפי סעיף 

 לרבותרה אחרת ו/או שינוי במבנה החברה חדלות פירעון )למעט למטרת מיזוג עם חב
, ולמעט הסדרים בין החברה לבין בעלי זה שטר תנאי לפיפיצול שאינם אסורים 

מניותיה שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי להשפיע על יכולתה של 

החברה תציע לנושיה בדרך אחרת אם או '((, , טהחברה לפרוע את אגרות החוב )סדרה 
כאמור על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה  או הסדרפשרה 

או בקשה לחוק החברות כנגד החברה  350אם תוגש בקשה לפי סעיף  -במועדן או 
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)ושלא בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון 
 ימים ממועד הגשתה.  45בתוך 

תחדל מלהמשיך לעסוק ו/או לנהל את עסקיה, ו/או תודיע על כוונתה לחדול  החברה .9.1.12
 מלהמשיך לעסוק בעסקיה ו/או לנהלם.

שעיקר הפעילות אינו בתחום  באופןהחברה תבצע שינוי של עיקר פעילותה,  אם .9.1.13
  .ןהנדל"

עד  6.3.1 פיםבסעיהפיננסיות כאמור ההתניות מיותר  אולא עמדה באחת  החברה .9.1.14
אם החברה ביצעה  או, לעיל 6.3באופן ובתקופות המפורטות בסעיף  לעיל 6.3.3

ובלבד  ,עילל 6.2הדיבידנד, כמפורט בסעיף חלוקת חלוקה בניגוד להוראות מגבלת 
( במסגרת 'טסדרה מחזיקי איגרות החוב )שלא ניתנה לחברה ארכה לתיקון מאת 

לשטר הנאמנות, או, לא  9.2.10החלטה מיוחדת או מאת הנציגות הדחופה לפי סעיף 
( במסגרת החלטה 'טסדרה ניתן לחברה ויתור על ההפרה מאת מחזיקי איגרות החוב )

  מיוחדת.

(, באופן שהרחבת 'טסדרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב ) במקרה .9.1.15
 .לשטר הנאמנות 3.3התחייבויות החברה כמפורט בסעיף איזו מהסדרה לא תעמוד ב

או  "מבעאת פורס מעלות  סטנדרדשל  -BBB -הנמוך מדירוג לאגרות החוב  נקבע .9.1.16
בסולם הדירוג של החברה  לאלואו הדירוג המקביל ) בע"מ מידרוגשל  Baa3מדירוג 

( 'טהחוב )סדרה  אגרותהרלוונטי  במועדש ככל, זה בסעיף .המדרגת הרלוונטית(
 9.1.16סעיף  לענייןמחברת דירוג אחת, הדירוג  ותרי ידי על זמנית בו מדורגות תהיינה

  .מביניהם הנמוך יהיהזה 

שוטף על כלל נכסיה שעבוד אי יצירת ה ליתיוהתחייבואיזו מהחברה לא עמדה ב אם .9.1.17
 לשטר הנאמנות.  6.5.1-6.5.3 כאמור בסעיפיםלטובת צד שלישי 

 החברה ושהינה במחזור הועמדהידי -סדרת אגרות חוב אחרת שהונפקה על אם .9.1.18
ו/או של חברה  חוב מהותי של החברה אםהחברה(; או לפירעון מיידי )שלא ביוזמת 

 דה)כהגדרתו להלן( הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, וההעמ מאוחדת
 . ם( ימי45וחמישה ) ארבעיםבתוך  הלפירעון מיידי כאמור לא בוטל

מוסד  כלפיו/או של חברה מאוחדת  " משמעו חוב של החברהמהותי חובזה " לעניין
"( הפיננסי המלווה)להלן: " מוסדיים גופים או מוסדי גוףאו  םפיננסימוסדות  או

ובלבד שאם מדובר  "חשמיליון  200 על העולה הפיננסי המלווה כלפי מצטבר בסכום
בד בבד או סמוך  מיידיהרי שהם הועמדו לפירעון  –בחובות מצטברים למלווה פיננסי 

מקובל עליו ולשביעות רצונו  אשר יהא בנוסח. החברה תגיש לנאמן האחד לשני(
( ימי עסקים 3) שלושה תוךעל ידי נושא משרה בכיר בחברה  חתומהבכתב  הצהרה

 על העמדה לפירעון מיידי כאמור, על סך הערךמהמועד בו ניתנה לה הודעה 
 ההתחייבותי של החוב המהותי כאמור למועד ההעמדה לפירעון מיידי. 

והעמדה לפירעון מיידי של הלוואה ללא יכולת חזרה  מכרז חילוט ערבויותכי  מובהר
  .( לא תיחשבנה לעניין זה כחוב מהותיNon-Recourseללווה )

ן או בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו( אם מר מוטי בן משה )במישרי .9.1.19
, מכל (העברה לנעבר מורשהבמקרה של למעט )יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה 
 . רגילה הסכמה מראש בהחלטהסיבה שהיא, אלא אם התקבלה לכך 

מר מוטי בן משה שכמשמעותה בחוק ניירות ערך, ובלבד  –" שליטהבסעיף זה, "

או יותר מהונה המונפק והנפרע של החברה,  30%-ב בעקיפין,או ו/ במישרין ,יחזיק
ולא יהיה בעל מניות אחר שיחזיק, לבדו או בדרך של החזקה ביחד עם אחרים, 
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שליטה )כהגדרתה בחוק  דבוקת, כאשר במקרה של המניותבשיעור גבוה ממנו בהון 
  השליטה כאמור. מדבוקת 50%-ב למעלהמשה יחזיק -, מר מוטי בן(החברות

  משה. בן משפחה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, של מר מוטי בן –" מורשה נעבר"

או נכסים של החברה, המהווים את עיקר נכסי החברה  נכסמכירה לאחר של  בוצעה .9.1.20
ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי אגרות החוב  נכון למועד המכירה

מכירה לכל  -מכירה לאחר" "( 1) ,זה סעיף. לעניין רגילה בהחלטה( מראש, 'טסדרה )
צד שלישי שהוא למעט תאגידים בשליטת החברה ו/או לתאגידים בשליטתם של 

-ו 1"ק סשליטה משותפת לא תיחשב כשליטה לעניין  -ספק   להסרת ;תאגידים אלו
מכירה או העברה במסגרת מיזוג עם חברה אחרת או במסגרת  (2)-( להלן(; ו2"ק )ס

ובהתאם לא  תיחשב "מכירה לאחר" לא לעיל, 9.1.10כמפורט בסעיף  מבנהשינוי 
"ק זה, סבהסר ספק, לעניין משמעות "נכס"  למען. זה 9.1.20יחולו הוראות סעיף 

 החזקתה של החברה בתאגיד.יראו ערך נכס המוחזק על ידי תאגיד לפי שיעור 

( ימים 60החוב הפסיקו להיות מדורגות למשך תקופה העולה על שישים ) אגרות .9.1.21
 נסיבות שהינן בשליטת החברה. סיבות ו/או רצופים, וזאת עקב 

המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה על ידי הבורסה, למעט השעייה בעילה של  אם .9.1.22
( ימים 60תקנון הבורסה, וחלפו שישים )היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי ל

 ממועד ההשעייה במהלכם העילה להשעיית המסחר לא רופאה או הוסרה.

הפרה בהפרה יסודית תנאי מהתנאים ו/או מההתחייבויות הכלולים בשטר  החברה .9.1.23
מצגי החברה מ מצג מהותייתברר כי נאמנות זה ו/או באגרת החוב, ובכלל זה אם 

ו/או מלא, והכל אם נתן הנאמן הודעה  ןנכו והנאמנות אינבאגרת החוב או בשטר 

( 14עשר ) ארבעהלחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה את ההפרה כאמור תוך 
לתקופות הבדיקה והריפוי שנקבעו ביחס לכל גם כפוף בימים ממתן ההודעה, והכל 

 תנאי או התחייבות כאמור )אם וככל שניתנו(. 

החברה לעומת מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי  הרעה מהותית בעסקי חלה .9.1.24
 שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

מחזיקי חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי  קיים .9.1.25
 .אגרות החוב

 להיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך.מהחברה חדלה אם  .9.1.26

הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה לתקופה של שני  אם תירשם .9.1.27

 רבעונים עוקבים רצופים.

 זה:  9.1  בסעיף

" משמעם: דוחות כספיים מאוחדים של החברה אחרונים )מבוקרים או כספיים דוחות"

 סקורים( שפורסמו לפני מועד האירוע.

  החברה. על ידי המוחזק" משמעו: נכס של החברה או נכס של תאגיד נכס"

הכולל  שערכםנכס ו/או נכסים  -לעיל  9.1.20לעניין סעיף " משמעו: נכסי החברה עיקר"

-ו 9.1.8, 9.1.7ולעניין סעיפים  מסך המאזן של החברה בדוחות הכספיים לפחות 50%מהווה 

לפחות מסך המאזן של החברה  40%נכס ו/או נכסים שערכם הכולל מהווה  -לעיל  9.1.9

   . בדוחות הכספיים
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לעיל ובהתאם להוראות הכלולות בו על סעיפי  9.1בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .9.2
  :המשנה שבו

הנאמן יהיה חייב לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטה בדבר  .9.2.1
העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או מימוש 

לעיל, וכן  9.1של קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף )ככל שניתנו( ב בטוחות
יהיה חייב לזמן אסיפה כאמור לפי דרישת מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו 

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, אשר על סדר יומה 5%חמישה אחוזים )
של אגרות  של כל היתרה הבלתי מסולקת מיידיהחלטה בדבר העמדה לפירעון  תהיה

החוב ו/או מימוש בטוחות )ככל שניתנו( בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים 
ימים ממועד זימונה )או מועד  21לעיל. מועד כינוס האסיפה יהיה בחלוף  9.1בסעיף 

  .(להלן 9.2.11 סעיף להוראות בהתאם יותר קצר

ו/או לממש בטוחות )ככל שניתנו( כאמור  מיידיהמחזיקים להעמיד לפירעון  החלטת .9.2.2
( לפחות 50%מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים ) לעיל, תתקבל באסיפת

, ברוב של המחזיקים ביתרת מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה
הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים 

 ( לפחות מהיתרה כאמור.20%נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )

במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים  .9.2.3
ה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור התקבלה לשטר זה לעיל, והחלט 9.1בסעיף 

לעיל, הנאמן יהיה חייב, תוך זמן סביר ומוקדם ככל האפשר,  9.2.2בהתאם לסעיף 
להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב ו/או לממש 

 בטוחות )ככל שניתנו(.

את יהיו רשאים להעמיד המחזיקים לא או /ו הנאמןזה,  9.2על אף כל האמור בסעיף  .9.2.4
ינתנו( אלא לאחר שמסרו יאגרות החוב לפירעון מיידי ולא יממשו בטוחות )ככל ש

כוונתם לעשות כן; ואולם,  על, מראש ימים( 15) עשרחמישה בכתב, לחברה הודעה 
הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש 

באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או סביר כי מסירת ההודעה תפגע 
 לממש בטוחות.

)לרבות התקופה  בשטר זה, לענין סעיף מסוים נקבעהזה,  9.2על אף כל האמור בסעיף  .9.2.5
, תקופה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לעיל 9.1בסעיפיו הקטנים של סעיף 

ידי ו/או למימוש לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מי
בטוחות )ככל שינתנו(, רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון 

זה רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;  9מיידי לפי סעיף 
ואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה כאמור אם שוכנע שיש בה כדי לפגוע 

 ם.באופן מהותי בזכויות המחזיקי

הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול שיעשה גם  משלוח .9.2.6
בדרך של פרסום הודעה במגנ"א על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם 

ויהווה העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב, ובלבד להלן  27להוראות סעיף 
 שהעמדה לפירעון מיידי כאמור נתקבלה בהתאם ובכפוף לשטר נאמנות זה.

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאים  9.1איזה מהאירועים שבסעיף  בקרות .9.2.7
, בכפוף ובהתאם להוראות שטר נאמנות בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטםלנקוט 

להעמיד את אגרות החוב לפירעון  . בין היתר יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאיםזה

 6.5.4נתנו לפי סעיף ילממש ולאכוף את הבטוחות )כולן או חלקן(, ככל שי מיידי ו/או
החוב ולנאמן על פי שטר זה.  לעיל, להבטחת התחייבויות החברה למחזיקי אגרות
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רשאי למנות בעצמו  יהאהנאמן יהא רשאי לפעול בכל אופן שימצא לנכון ולמועיל, 
ו/או על ידי בית משפט, נאמן, כונס נכסים או מנהל על נכסים שהועמדו כבטוחה, 
כולם או מקצתם. כל האמור לעיל הינו בכפוף ובהתאם להוראות שטר נאמנות זה, 

  .זה 9.2ראות סעיף ומבלי לגרוע מהו

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על קרות אירוע המהווה עילה לפירעון מיידי מייד  .9.2.8
 27לאחר שנודע לו בפועל הדבר. הודעה כאמור תפורסם בהתאם להוראות סעיף 

 להלן.

זה כדי לפגוע או להתנות על זכויות הנאמן או מחזיקי אגרות  9.2בסעיף  אין באמור .9.2.9
 לחוק ניירות ערך או בהתאם להוראות הדין.  1ט35החוב בהתאם להראות סעיף 

זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות  9בסעיף  האמוראף  על .9.2.10

הנאמנות. לשטר  9.2.10פי ההוראות הקבועות בנספח -נציגות דחופה, יש לפעול על
לבין הוראות שטר נאמנות זה, תגברנה  9.2.10במקרה של סתירה בין הוראות נספח 

הוראות הנספח האמור על ההוראות הקבועות בשטר הנאמנות בכל הנוגע לעניין זה 
 בלבד.

 9.2.1הימים האמורים )בסעיף  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .9.2.11
לעיל( במקרה בו יהיה הנאמן  9.2.4אמורים )בסעיף לעיל( ו/או את ימי ההתראה ה

בדעה כי כל דחייה בכינוס האסיפה עלול לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
(. במקרה של קיצור מועדים כאמור, בטרם זימון האסיפה, ימסור הנאמן הודעה ט'

 לחברה.

 או/ו לעיל כאמור מיידי לפירעון ההעמדה בזכות אין כי מובהר, ספק הסר למען .9.2.12

 למחזיקי העומד נוסף או אחר סעד בכל לפגוע או לגרוע כדי מיידי לפירעון בהעמדה
, דין פי על או הנאמנות שטר והוראות החוב אגרות תנאי פי על לנאמן או החוב אגרות

 מחזיקי של זכויותיהם על כלשהו ויתור תהווה לא מיידי לפירעון החוב העמדת ואי
 .כאמור הנאמן של או החוב אגרות

  והליכים בידי הנאמן תביעות .10

על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו,  בנוסף .10.1
( 7)שבעה , אך בכפוף למתן הודעה מוקדמת בת רגילההחלטה  ידי-ויהיה חייב לעשות כן על

לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לבית משפט, כפי שימצא  ,ימים
כל דין, לשם מימוש בטוחות )ככל שיועמדו( והגנה על זכויות מחזיקי לנכון ובכפוף להוראות 

של התחייבויותיה על פי שטר נאמנות זה. למרות  אגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה

)ואף לביטולה, במקרים שתהא  לקיצור תקופת ההודעה המוקדמתהאמור לעיל, לנאמן זכות 
אם הנאמן בדעה כי כל דחייה בנקיטת הליכים כאמור מסכנת את זכויות מחזיקי  לכך הצדקה(
 אגרות החוב.

של אסיפת המחזיקים.  רגילהפי החלטה לעיל על  10.1יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  הנאמן .10.2
ניין זה יהווה מתן ההודעה מחזיקים כאמור לעיל לעפרסום במגנ"א של החלטת אסיפת ה

  לעיל. 10.1הנדרשת בס' 

באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או  אין .10.3
, גם אם איגרות רגילהאחרים, בין ביוזמתו ובין על פי דרישת מחזיקים אשר תתקבל בהחלטה 

על  מיידי והכל להגנת מחזיקי איגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין.החוב לא הועמדו לפירעון 
זה, מובהר, כי זכות העמדה לפירעון מיידי תקום רק בהתאם להוראות  10אף האמור בסעיף 

 זה.  10לעיל ולא מכוח סעיף  9סעיף 
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וט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי איגרות החוב בכדי רשאי, בטרם ינק הנאמן .10.4
אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר הנאמנות  רגילהחלט על ידיהם בהחלטה שיו

בכינוס האסיפה להשהות פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות  ואיגרות החוב ובלבד שלא יהיה
מחזיקי אגרות חוב. כן יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי איגרות החוב לצורך 
קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור. פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא 

 שיהוי ובמועד הראשון האפשרי. 

שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי  להוראות בכפוף .10.5
איגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות, ובלבד 

 שכינוס האסיפה יבוצע על ידי הנאמן במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי.  

שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי  אמן רשאי, אך לא חייב, על פיהנ .10.6
שטר הנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט, עד 

שיקבל הוראות מאסיפה כללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד 
 אגרותאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי לפעול ובלבד שלא יהא בפניה להשהות את פעולות הנ

החוב. הפניה לאסיפה הכללית של מחזיקי איגרות החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים 
האפשרי. כל עוד לא ניתנה החלטת בית המשפט, יחולו על כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון 

 הנאמן החובות המוטלות עליו על פי שטר הנאמנות ועל פי דין.

הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או  למען .10.7
פי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות -לגרוע מזכותו של הנאמן המוקנית לו בזאת לפנות על

מיידי, לצורך מתן כל צו באשר  ( תעמודנה לפירעון'טסדרה משפטיות, גם לפני שאגרות החוב )
 לענייני הנאמנות.

 על התקבולים נאמנות .11

ל תקבול על חשבון אגרות החוב שיתקבל על ידי הנאמן למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, כ
בכל דרך שהיא לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת איגרות החוב לפירעון מיידי, ולרבות כתוצאה 

למטרות ולפי מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על ידיו בנאמנות וישמשו בידיו 
 סדר העדיפות הבא:

שהוצאו על ידי הסבירים לסילוק ההוצאות, התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות  תחילה .11.1
הנאמן, הוטלו עליו, או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר 

 עם תנאי שטר הנאמנות, לרבות שכרו. 

  להלן(. 26חייבות לשיפוי' )כהגדרת מונח זה בסעיף לתשלום כל סכום אחר על פי ה'הת - שנית .11.2

למחזיקים   -, ראשית להלן 26.4למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  לתשלום - שלישית .11.3

 נשאו אשר למחזיקים החזר תשלום מכן ולאחר, היחסי לחלקם מעברנשאו בתשלומים אשר 
 .היחסי חלקם כפי בתשלומים

פסו ובאופן -כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם פרי - רביעית .11.4
יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל 

 העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר. 

פסו ובאופן -המגיעה להם פרי הקרןגרות החוב את פיגורי כדי לשלם למחזיקי אי -חמישית  .11.5
יחסי לסכומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל 

 .העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר

המגיעים להם על פי איגרות כדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי הריבית  - שישית .11.6
טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים  פסו, שמועד תשלומם-החוב המוחזקות על ידיהם פרי

להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן 
 אחר. 
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המגיעים להם על פי איגרות החוב  הקרןכדי לשלם למחזיקי איגרות החוב את סכומי  -שביעית  .11.7
טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם,  פסו, שמועד תשלומם-המוחזקות על ידיהם פרי

 .בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת איגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר

 . העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין את

 התשלומים למחזיקי איגרות החוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.  מן

ייעשה בהתאם להוראות הסכומים על ידי הנאמן למחזיקי איגרות החוב כאמור לעיל,  תשלום
 .הדין

 לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן סמכות .12

לקבלת החלטה שתתקבל ברוב רגיל של מחזיקי אגרות החוב, הנאמן רשאי להורות לחברה  בכפוף

או מלוא חלק  ביצוע התשלום להם, וחלף עבור מחזיקי אגרות החוב ,בכתב להעביר לחשבון הנאמן
וזאת "( הרלוונטיהתשלום )")ריבית ו/או קרן( אותו חייבת החברה למחזיקים הבא מן התשלום 

ובלבד  (,סכום המימון")" כים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זהלשם מימון ההלי
החברה . שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימון

החברה אינה תעביר את סכום המימון לידי הנאמן לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלוונטי. 
כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי  רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה

המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא הסכום הנדרש לזכות חשבון הנאמן כאמור. אין באמור 
כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר כאמור מקום בו היא חייבת 

 לשאת בהם על פי שטר זה או על פי דין.

מיום עסקים אחד לפני המועד הקובע לביצוע התשלום הרלוונטי ממנו יופחת סכום עד לא יאוחר 
המימון תפורסם הודעה בה יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הקרן ו/או הריבית העדכניים 

 שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי.

לגביית החזר  סביר באופן יפעל, הנאמן זה 12 ובסעיף לעיל 11 ףיובהר, כי למרות האמור בסעי
הוצאות אשר על החברה לשאת בהן על פי הוראות שטר הנאמנות, וכל סכום אשר יתקבל מהחברה 

 לעיל. 11בהקשר זה ישמש בידו לפי סדר העדיפות המנוי בסעיף 

 לעכב חלוקת הכספים סמכות .13

כים לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההלי 11האמור בסעיף  למרות .13.1
מיליון  1-מ נמוךהאמורים לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה 

ש"ח לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי להשקיע את הסכום האמור, כולו או 
 שטר הנאמנות.ל 18סעיף מקצתו, בהשקעות המותרות לפי 

ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן  לכשתגענה .13.2
 1לצורך תשלומם למחזיקי איגרות החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות 

לעיל. במקרה בו תוך פרק זמן  11ישלמם הנאמן למחזיקי האיגרות כאמור בסעיף  ,מיליון ש"ח
מיליון ש"ח כאמור, יהיה  1 כום אשר יספיק כדי לשלם לפחותסביר לא יהיה בידי הנאמן ס

הנאמן רשאי לחלק למחזיקי איגרות החוב את הכספים שבידו או במועד הקרוב לתשלום קרן 
 .חודשים לשלושה מאחת יאוחר לא מקרה ובכל ריביתו/או 

זיקי האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך בהחלטה שתתקבל באסיפת מח אף על .13.3
אגרות החוב בהחלטה רגילה, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כתוצאה מנקיטת 

על אף  מיליון ש"ח כמפורט לעיל. 1 ההליכים כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך המהווה
האמור תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך הכספים האמורים מיד עם הגיעם 

 מיליון ש"ח כאמור. 1 נמוכים מהסך שללידי הנאמן ואף עם הינם 
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 על חלוקה  הודעה .14

יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  הנאמן .14.1
לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף  13 –ו 11התשלומים הנזכרים בסעיפים 

  .לפני ביצוע תשלום כאמור להלן 27

היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי איגרות החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע  לאחר .14.2
באיגרת החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או 

  .להלן( 15)כאמור בסעיף  שהוצע להם לתשלום כאמור

  

 מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן הימנעות .15

ב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה והמגיע למחזיק איגרות חכלשהו  סכום .15.1
יחדל לשאת ובמועדו,  במלואושאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו, 

באיגרות החוב יהיה זכאי אך ריבית והפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, ואילו המחזיק 
ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן, 

 הריבית והפרשי הצמדה.

( יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום 14) עשר ארבעהתפקיד בידי הנאמן, תוך  החברה .15.2
הכתובות המצויות ברשותה, התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע בכתב, על פי 

למחזיקי איגרות החוב על ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום על 
ידי החברה, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון איגרת החוב על ידי 

 החברה.

אות סעיף תודיע למחזיקי אגרות החוב על הפקדת הכספים בידי הנאמן בהתאם להור החברה .15.3
 להלן. 27

ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי איגרות חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו  הנאמן .15.4
פי דיני מדינת ישראל והוראות שטר הנאמנות )כאמור -ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על

להלן(, הכל כפי שהנאמן ימצא לנכון וכפוף להוראות כל דין. עשה כן הנאמן, לא יהיה  18בסעיף 
חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה 
בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות 

 ם על חשבונות הנאמנות הנ"ל.הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלי

יעביר לכל מחזיק איגרות החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים  הנאמן .15.5
המגיעים למחזיקי איגרות החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן 

תיו וכל ההוכחות שיידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה ובניכוי שכר טרחתו, הוצאו
ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה 

 מקובל באותה עת. 

יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי  הנאמן .15.6
לעיל  15.5של איגרות החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף 

)כולל הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר 
הוצאו בהתאם להוראות שטר זה )כגון שכר נותני שירותים וכו'(, ככל שיוותרו בידיו באותו 

( 'טסדרה מועד. לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב )
ידו כאמור. החברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות -גין הסכומים שהוחזקו עלתשלום כלשהו ב

עבור מחזיקי איגרות החוב הזכאים לאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע 
 15.5-ו 15.4לסכומים שיועברו אליה על ידי הנאמן כאמור לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים 

א יידרשו מאת החברה על ידי מחזיק איגרות החוב בתום לעיל בשינויים המחויבים. כספים של
שבע שנים מהמועד הקבוע לתשלום, יעברו לידי החברה, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים 
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הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא ייגרע מחובתה של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב 
 לשלם הכספים להם הם זכאים כאמור על פי כל דין.

שר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור תא החברה .15.7
מחזיקי אגרות החוב כאמור ותתחייב לשפות את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו 

 בשל כך שהכספים הועברו כאמור מהנאמן לחברה, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות.

 מאת מחזיק אגרת החוב קבלה .16

בגין סכומי הקרן,  או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר רת החובמאת מחזיק איג קבלה .16.1
הריבית והפרשי ההצמדה ששולמו לו על ידי הנאמן בגין אגרת החוב תשחרר את הנאמן 

 בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה. 

ה אצלו לזכות מחזיקי מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן, הריבית והפרשי ההצמד קבלה .16.2

 16.1איגרת החוב כאמור לעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק איגרת החוב לצורך האמור בסעיף 
לעיל ביחס לשחרור החברה )ולא ביחס לשחרור הנאמן( בכל הקשור לביצוע התשלום של 

 הסכומים הנקובים בקבלה.

 של איגרות החוב. לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון 14שחולקו כאמור בסעיף  כספים .16.3

יהיה רשאי לדרוש ממחזיק איגרת חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי  הנאמן .16.4
או תשלום חלקי של קרן, ריבית והפרשי הצמדה, את תעודת איגרות החוב שבגינן משולמים 

 התשלומים.

יהיה רשאי לרשום על תעודת איגרות החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל  הנאמן .16.5
 ותאריך תשלומם.

יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת איגרות החוב  הנאמן .16.6
לאחר שניתן לו על ידי מחזיק איגרת החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין 

 העלולים להיגרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון. נזקים

האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי על פי שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי  למרות .16.7
 תשלומים חלקיים כאמור.

 חוק ניירות ערך תחולת .17

עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך שאינן ניתנות  בכל
 להתניה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

 כספים השקעת .18

מחמשת  באחדהכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על ידו  כל
של סטנדרד את פורס מעלות בע"מ )או  AAבדירוג שאינו פחות מדירוג  הבנקים הגדולים בישראל

באגרות חוב של ממשלת , הדירוג המקביל לו בסולם הדירוג של החברה המדרגת הרלוונטית(
בשמו או בין אם צמודי מדד ובין אם לאו, , בנקאיים יומייםשיקליים ישראל או בפיקדונות 

והכל כפוף לתנאי שטר הנאמנות ולהוראות כל דין. עשה כן בפקודתו, וזאת כפי שימצא למתאים, 
הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות 
בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות 

על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור  הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים
 יפעל הנאמן על פי הוראות שטר זה, לפי העניין.

 החברה כלפי הנאמן  התחייבויות .19

 מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, כל זמן שאיגרות החוב טרם נפרעו במלואן, כדלקמן: החברה

 ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה. להתמיד .19.1
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בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים,  פנקסי חשבונות סדירים לנהל .19.2
 לכל נציג מורשה של הנאמן לעייןלנאמן וכן המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ולאפשר ו

 מראש עם החברה, בכל, בכל זמן סביר שיתואם ונספח א' לשטר זה( 4.13)כפוף לאמור בסעיף 
ימי עסקים  5-וזאת לא יאוחר מ פנקס כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו

ירושו מי שהנאמן ימנה למטרת . לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פממועד בקשתו של הנאמן
 ונספח א' לשטר זה(. 4.13)כפוף לאמור בסעיף עיון כאמור

פי דרישתו, תצהיר ו/או הצהרות ו/או מסמכים -לנאמן, על למסור, 4.13 סעיףבכפוף להוראות  .19.3
שום י, לשם יהסבירידי הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו -ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שיידרשו על

פי שטר הנאמנות, ובלבד -, הכוחות ההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו עלוהפעלת הסמכויות
 שהינם סבירים. 

לתת לנאמן וליועציה המשפטיים ולהורות לרואי החשבון שלה  תתל, 4.13בכפוף להוראות סעיף  .19.4

ו/או לאנשים שיצווה, כל הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, לעסקיה ו/או נכסיה של 
ככל שלדעתו הסבירה של פי שיקול דעתו של הנאמן, -החברה שיהיה דרוש באופן סביר, על

 הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות החוב ידי-לשם בדיקות שנעשות על הנאמן הדבר דרוש
 .ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 7-וזאת לא יאוחר מ

לאחר שנודע לה, על  ( ימי עסקים2) שנימלנאמן בכתב בהקדם האפשרי, ולא יאוחר  להודיע .19.5
 כי החברה של תממשי ידיעה על או לעיל 9.1אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף קרות כל 

וזאת מבלי להביא בחשבון את תקופת הריפוי וההמתנה המנויות  להתרחש עומד כאמור אירוע
 .באותו סעיף

אגרות החוב ו/או ממועד  הנפקת( ימים מתאריך 30לא יאוחר מתום שלושים ), לנאמן למסור .19.6
 פעיל.  Excelהרחבת הסדרה  לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב )קרן וריבית( בקובץ 

ימים ממועד הנפקת אגרות החוב על פי דוח  15לא יאוחר מתום על פי דרישתו לנאמן  למסור .19.7
 ו/או ממועד הרחבת סדרת אגרות החוב העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב. ההצעה

 שבעהבהודעה בכתב חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בכספים בחברה, תוך , לנאמן להודיע .19.8
מחזיקי אגרות החוב ועל יתרת הסכומים אותם חייבת ( ימי עסקים, על ביצוע כל תשלום ל7)

  החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל.

 5ידי החברה או חברה בת, כאמור בסעיף -לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על למסור .19.9
תחשב כמסירה . דיווחים של החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב זה לעיל לשטר

 לנאמן.

לנאמן מיד עם מסירתו, כל דוח פומבי שהיא חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך. דיווח  למסור .19.10

מיידי במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור ייחשב כאילו נמסר 
 לנאמן.

ימי עסקים לאחר  10-לא יאוחר מ, , אחת לשנהכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לנאמן .19.11
ידי מנכ"ל החברה או הבכיר בתחום הכספים -אישור חתום עלפרסום הדוחות השנתיים, 
ו/או מועד מתן  לראשונה ('טסדרה את סדרת אגרות החוב )הנפקת בחברה, בתקופה שמתאריך 

של  , ועד למועד מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרההמאוחר מביניהםהאישור הקודם, 
שטר זה )לרבות הפרה של תנאי איגרות החוב ולרבות ביחס להוראות בסעיפים ספציפיים בשטר 
הנאמנות שביחס אליהם יבקש הנאמן התייחסות החברה באישור זה(, אלא אם כן צוין בו 

זאת אם וככל שהחברה במפורש אחרת. לאישור האמור תצרף החברה תדפיס רשם החברות 
 6.5.2.2גם לטובת מחזיקי אגרות החוב, בהתאם להוראות סעיף בחרה ליצור שעבוד שוטף 

 . לעיל



31 

 

 

4273545_3 

לכך כי נושא משרה הבכיר בכספים בחברה ייתן, תוך זמן  לגרום, 4.13סעיף בכפוף להוראות  .19.12
לנאמן ו/או לאנשים שיורה, כל ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן,  14-ולא יאוחר מסביר, 

הסבר, מסמך, חישוב או מידע בנוגע לחברה, עסקיה ו/או נכסיה שיהיו דרושים באופן סביר, 
  איגרות החוב.פי שיקול דעתו של הנאמן, לשם מילוי תפקידיו ולצורך הגנה על מחזיקי -על

, על פי דרישתו, כי בוצעו כל ימת רואה החשבון המבקר של החברהבחת אישור לנאמן לתת .19.13
ימי עסקים ממועד בקשתו  7-לא יאוחר מ התשלומים למחזיקי איגרות החוב במלואם ובמועדם

 . של הנאמן

נאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות השתתפות והצבעה ה לזמן את  .19.14
יובהר כי פרסום זימון לאסיפה כללית של בעלי המניות כאמור במגנ"א, יחשב כזימון  באסיפה.

 הנאמן לצורכי שטר זה.

 להלן. 31לנאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף  לתת .19.15

י)א( לחוק ניירות 35על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי סעיף  בנוסף .19.16
לעיל, תצהיר ו/או ההצהרות  19.13ישתו, ובהתאם לאמור בסעיף ערך, למסור לנאמן, על פי דר

ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו על ידי הנאמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, 
 בתום לב ובאופן סביר.

החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן  אם .19.17
 4להוראות פרק דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו תאגיד מדווח בהתאם  למחזיקי אגרות החוב

לחוזר המאוחד של אגף שוק ההון, ביטוח וחסכון במשרד האוצר, כפי שיתוקן מעת  2שבחלק 
 .לעת

 .שתעביר ככל, החוב אגרות מחזיקילהעבירה  שהחברהלמסור לנאמן כל מסמך או כל מידע  .19.18

ימי  10-מ יאוחר לא, שמהאו /ו כתובתה שינוי על, האפשרי בהקדם, בכתב לנאמן להודיע .19.19
 .עסקים ממועד השינוי

יובהר כי כל דיווח או מידע אשר יפורסם )במלואו( על ידי החברה במערכת המגנ"א ייחשב כאילו נמסר 
 לעיל. 19.3-19.19לנאמן וכעמידה בתנאי סעיפים 

 נוספות התחייבויות .20

)ככל שתועמדנה(, כמוגדר בשטר נאמנות זה, לפירעון מיידי  תועמדנהשאגרות החוב  לאחר .20.1
לכך על ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי  דרשיתבצע החברה מזמן לזמן ובכל עת שת

לאפשר את הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות 
 הבאות:

להם ו/או שיגיעו להם למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים  לפרוע .20.1.1
לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא )'האצה' 

'Acceleration ימים ממועד ההודעה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה  7'(, וזאת תוך
 שטר נאמנות זה. ל 27סעיף בהתאם להוראות 

זה לעיל, לא ייכללו סכומי ריבית בגין התקופה  20.1.1על פי סעיף  לפרעון הסכומים
  .סופי שבוצע על ידי החברה שלאחר פרעון

הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות  תצהיר .20.1.2
הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות 

 וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו.

את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן  תיתן .20.1.3
 .לשם יישום הוראות שטר הנאמנות
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ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, -הודעה בכתב חתומה על -סעיף זה  למטרות .20.2
 במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.

 כח-באי .21

ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  החברה .21.1
ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה 

 הפעולותבביצוע כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את 
 נאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן.שהיא חייבת לבצע לפי ת

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע  21.1במינוי לפי סעיף  אין .21.2
ממחויבויות החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה פוטרת בזה את הנאמן מראש במקרה 

ון, והחברה מוותרת מראש על שלא תעשה כל פעולה שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן הנכ

כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, 
בגין כך, על סמך כל פעולה שנעשתה או לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה בזמן על ידי הנאמן, 

 והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו ברשלנות.

 אחרים הסכמים .22

הוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, ל בכפוף
לפי שטר הנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים 
או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי 

ן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן, וכן שלא יהיה בכך כדי להעמיד התחייבויותיו של הנאמ
 את הנאמן בניגוד עניינים כלשהו כלפי החברה ו/או כלפי מחזיקי אגרות החוב.

 הנאמן  שכר .23

 תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כנאמן כמפורט להלן:  החברה .23.1

( תהיינה במחזור, ישולם 'טסדרה כל שנת נאמנות, וכל עוד אגרות החוב ) בגין .23.1.1
 . ש"ח 20,000לנאמן סך של 

במידה ותבוצע הגדלה של היקף סדרת אגרות החוב יוגדל שכר טרחת הנאמן  .23.1.2
יגדל פרו רטה לעיל  23.1.1השנתי כאמור בסעיף כך שהשכר  יחסיבאופן 

לעומת הערך הנקוב  לשיעור הגידול בערך הנקוב של סדרת אגרות החוב
. באותה שנה של לראשונה של הסדרה האמורההמקורי במועד ההנפקה 

הסדרה התשלום השנתי יחושב כחלק יחסי לאותה שנה החל ממועד  הרחבת
 הרחבת הסדרה. 

 ".השנתי השכרלעיל יקראו להלן " 23.1.1-23.1.2על פי סעיפים  הסכומים

ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר  במידה .23.2
 . תחילת כהונת הנאמן החליפימיום  החלטרחתו 

בכפוף להוראות שטר הנאמנות, הנאמן יהיה זכאי להחזר הוצאות )בהצמדה חיובית למדד  .23.3
כויות מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמהמחירים לצרכן ממועד ההנפקה( שיוציא במסגרת 

)אך לא רק( מודעות בעיתונים וחוות דעת מומחה המוענקות לו על פי שטר הנאמנות לרבות 
ייעשה הנאמן בתיאום הנאמנות,  כמפורט בבשטרהוצאות חוות דעת מומחה,  ובלבד שבגין

 . עם החברה

ש"ח, בעבור כל שעת עבודה שיידרש לה בגין  500בנוסף, הנאמן יהא זכאי לתשלום סך של  .23.4
 פעולות מיוחדות במסגרת תפקידו כנאמן לרבות: 

 על ידי החברה;  הנובעות מהפרה או חשש להפרה של שטר הנאמנותפעולות  .23.4.1
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פעולות בקשר להעמדת אגרת החוב לפירעון מיידי ו/או מימוש בטוחות, ו/או פעולות  .23.4.2
להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי  בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב

 ו/או לממש בטוחות לרבות כל הנובע מכך; 

פעולות מיוחדות שהנאמן יידרש לבצע, או שיהיה עליו לבצע, לצורך מילוי תפקידו על  .23.4.3
פי שטר הנאמנות ו/או בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה עליהן, 

 חוב; אסיפות מחזיקי אגרות של  לרבות כינוסן

הנדרשת בשל, אך לא רק שינוי במבנה החברה או עבודה בשל דרישת החברה עבודה  .23.4.4
או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי 

 50בדין ו/או בהוראות החוק )לרבות, אך לא רק, תקנות שיותקנו בעקבות תיקונים 
ו/או הוראות מחייבות אחרות החלות על הנאמן, לחוק ניירות ערך( ו/או תקנות  51-ו

  לפיהם יידרש לביצוע פעולות ו/או בדיקות ו/או הכנת דוחות נוספים;

פעולות שייבצע הנאמן בקשר עם הבטוחות )ככל שהועמדו( לטובת מחזיקי אגרות  .23.4.5
 החוב לרבות רישומן, החלפתן ועדכונן, במרשם המתנהל כדין )לרבות בחו"ל(.

בעלי מניות בה ייטול חלק, לרבות נוכחותו באסיפה שלא נפתחה עקב היעדרו בגין כל אסיפת  .23.5
 ש"ח לישיבה.  500של מניין חוקי, ישולם לנאמן סך של 

 הסכומים האמורים לעיל יתווסף מע"מ כחוק. לכל .23.6

, אך בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך היסודיהסכומים האמורים לעיל צמודים למדד  כל .23.7
 זה. 23בסעיף מהסכומים הנקובים 

השנתי בגין שטר הנאמנות וכן שכר הנאמן בגין פעולות מיוחדות והחזר ההוצאות  השכר .23.8
השנתי  השכר מיום משלוח הדרישה לתשלום בגינם. םימי 15לנאמן בתוך  מוהסבירות ישול

 .ישולם לנאמן בתחילת כל שנת נאמנות

המגיעים למחזיקי אגרות כל הסכומים הנקובים בהצעה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים  .23.9
 החוב.

החברה תישא בכל תשלום ו/או הוצאה הכרוכה באגרות החוב, מהנפקתם ועד לפירעונם  .23.10
הסופי. הוצאות אלו כוללות בין השאר שכר טרחת נותני שירותי כגון עו"ד, חתמים, נאמן, 

מכח  יועצים כלכלים וכו' ככל שנשכרו, מיסים ואגרות שאינם מוטלים על מחזיק אגרות חוב
 הדין, והכל בכפוף לאמור לעיל. 

כל הסכומים הנקובים לעיל צמודים למדד המחירים לצרכן, כאשר מדד הבסיס הינו המדד  .23.11
 . 15.2.2021שפורסם ביום 

בגין הטיפול בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה במקרה של ביטול הנפקה של סדרת  .23.12
, ישולם שכר בסך בלבד או יותר(( חודשים 6) ששהאגרות החוב או דחייתה )לתקופה של 

 . בסה"כ₪  12,000לשעה ולא יותר מאשר ₪  500

מובהר בזאת, כי היה ובשל שינוי עתידי בחוקים ו/או בתקנות ו/או בהוראות מחייבות  .23.13
אחרות החלים על פעולת הנאמן יושתו על הנאמן הוצאות נוספות, שידרשו ממנו לשם מילוי 

לנאמן את שכרו והוצאותיו )בהצמדה חיובית למדד תפקידו כנאמן סביר, תשלם החברה 
 המחירים לצרכן, ממועד ההוצאה(.

אין במינוי כונס נכסים לחברה, מינוי מנהל מיוחד ו/או כל מינוי אחר מטעם ובהשגחת בית  .23.14
המשפט, כדי למעט מזכותו של הנאמן לתשלום שכר טרחתו והוצאותיו, כפי שנקבע בשטר 

 הנאמנות.

יד)ד( לחוק 35( או 1ב)א35של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים נאמן במקומו  מונה .23.15
ניירות ערך, יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה 
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כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו 
 הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור.

 

 הנאמן תסמכויו .24

רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת ו/או לשאול  הנאמן .24.1
)להלן:  לעצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר

, ולפעול בהתאם למסקנותיו בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן "(היועצים"
ו/או על ידי החברה, והנאמן לא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם 
כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות 

קבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן ברשלנות אשר אינה פטורה על פי דעת כאמור, אלא אם כן נ
חוק כפי שיהיה מעת לעת ו/או בזדון. החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת היועצים שימונו 
כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה או עצה 

מטרת חוות הדעת או העצה וכן ששכר הטרחה כאמור, בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ו
האמור אינו חורג מגבולות הסביר והמקובל. כמו כן, הנאמן והחברה יגיעו להסכמה על רשימה 
של לא יותר משלושה יועצים כאמור בעלי מוניטין ומומחיות רלוונטיים, אשר אליהם יפנה 

תבחר הצעה אחת מתוך הנאמן לקבלת הצעות שכר טרחה למינויים כיועצים כאמור. החברה 
 עסקים ימי 7 בתוך וזאת מ עם היועצים על הצעתםרשאית לנהל מו"ההצעות שיוגשו ותהיה 

. במקרה בו הנאמן והחברה לא יגיעו להסכמה ההצעות את לחברה הנאמן מסר בו מהמועד
 ימי 7 בתוך כאמור, הנאמן יבחר שלושה יועצים, החברה תהיה רשאית לנהל מו"מ על הצעתם

ר עם אחד מבין השלושה ויחולו יתר הוראות סעיף זה, והכל תהייה מחויבת להתקשו עסקים
בכפוף לכך שיועצים כאמור לא מונו כתוצאה מהחלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות 

העניין לא יאפשרו לנאמן לנהוג תחת המגבלות החלות עליו בס"ק זה  החוב, באופן שנסיבות
האמורים, שאז לא יחול האמור בס"ק זה לעיל בקשר עם  לעיל בקשר עם בחירת היועצים

 המגבלות כאמור. 

עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על ידי מכתב, מברק,  כל .24.2
פקסימיליה, דואר אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה 

או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים /אחראי בגין פעולות שעשה על סמך עצה ו
המוזכרים לעיל למרות שנפלו בה שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות 

מובהר,  .ובלבד שלא פעל ברשלנות ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון שגיאות אלה בבדיקה סבירה
שאי להסתמך עליהם, מאידך, רק כי המסמכים יהיו ניתנים להעברה, מחד, והנאמן יהיה ר

במקום בו הינם מתקבלים באופן ברור, וכאשר לא מתעורר כל קושי בקריאתם. בכל מקרה 
 .אחר, הנאמן יהיה אחראי לדרוש את קבלתם באופן המאפשר כאמור את קריאתם כראוי

וב להוראות שטר זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות הח כפוף .24.3

 על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה. 

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו צורה  .24.4
את הנאמן בפעולות  להגבילשהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי 

 בהתאם לשטר הנאמנות.שעליו לבצע 

לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר  בכפוף .24.5
זה, לפי שיקול דעתו המוחלט ולא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר 

ט )למעברשלנות פעל הנאמן כן עם כל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם 
 בזדון.בחוסר תום לב ו/או או ו/רשלנות הפטורה על פי דין( 

 הנאמן להעסיק שלוחים סמכות .25

 מחזיקי בזכויות לפגוע כדי הנאמן לדעת בכך שאין ובלבד, מראש לחברה הודעה למסירת בכפוף
יהיה רשאי למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי  הנאמן, החוב אגרות
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לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל 
שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג בהליכי מיזוג 

 או פיצול של החברה. 

במישרין ובין בעקיפין, השלוח הינו מתחרה, בין תהיה רשאית להתנגד למינוי במקרה בו  החברה
( ו/או במקרה בו השלוח עשוי להימצא, במישרין מוחזקותחברות בעסקי )לרבות  בעסקי החברה

או בעקיפין, במצב של ניגוד עניינים בין מינויו ותפקידיו כשלוח לבין ענייניו האישיים, תפקידיו 
ות החברה כאמור ובלבד שהודעה על התנגד החזקתההאחרים או זיקותיו לחברה ולתאגידים ב

ימי עסקים מהמועד בו נתן הנאמן לחברה הודעה על כוונתו למנות  7-נמסרה לנאמן לא יאוחר מ
. מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות הנאמן בגין פעולותיו שלוח כאמור

כל  ופעולות שלוחיו. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של
שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו, והחברה תחזיר לנאמן בסמוך לאחר 

מובהר כי פרסום תוצאות החלטה של מחזיקי אגרות  דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל.
החוב לעניין מינוי שלוחים יהווה מתן הודעה כאמור ובלבד שקודם למינוי כאמור, הנאמן מסר 

כן מובהר, כי ככל שהחברה התנגדה למינוי השלוח  כל המידע והפירוט כאמור לעיל. לחברה את
יודגש יביא הנאמן בחשבון את התנגדות החברה כאמור לעניין שיקוליו להעסקת השלוח האמור.

באסיפת מחזיקים כדי לעכב את  כי, לא יהיה בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים שמונה
  ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב. תחילת העסקת השלוח, 

  שיפוי .26

, כל אחד בגין להלן 26.5ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  החברה .26.1
משרה בו  יכל נושאולהלן(, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן  26.3התחייבותו כאמור בסעיף 

או  שיפוי כפל יהיה שלא ובלבד"(, לשיפוי הזכאיםהנאמן )"עובדיו, שלוחיו ומומחים שימנה ו

 : , בגיןעניין באותופיצוי 

פסק בורר או כל הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי, לרבות על פי פסק דין  .26.1.1
 )ככל שהפשרה שנסתיימה)שלא ניתן לגביהם עיכוב ביצוע(, או על פי פשרה  חלוטים

 לפעולותנוגעת לחברה, ניתנה הסכמת החברה לפשרה(, אשר עילת מי מהם קשורה 
או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על )או מחדל( שביצעו הזכאים לשיפוי 

לפי דרישת מחזיקי אגרות כל דין ו/או ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או חוק פי 
והכל בקשר לשטר  מכוח שטר זה,ו/או לתפקידם  החוב ו/או לפי דרישת החברה

 וכן; נאמנות זה

לרבות שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא  .26.1.2
או על פי דין או בקשר  שטר זהאגב ביצוע ו/או שימוש בסמכויות והרשאות לפי 

 . ו/או בקשר לתפקידם על פי שטר זה לפעולות שהיה עליהם לבצע על פי שטר זה

 : התנאים להלןכל שהתקיימו בתנאי  והכל

וזאת מבלי לפגוע בזכותם )בעניין שאינו סובל דיחוי רק לשיפוי דרשו שיפוי  הזכאים .26.1.3
 או; ם(ותאלדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקום זכ

  ;פעלו שלא בתום לב לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי  .26.1.4

שלא במסגרת מילוי פעלו  לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי  .26.1.5
 תפקידם ו/או שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא על פי שטר נאמנות זה;

התרשלו ברשלנות שאינה  לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי  .26.1.6
 ;פטורה על פי חוק כפי שיהיה מעת לעת

 הזכאים לשיפוי פעלו בזדון;טית חלוטה כי לא נקבע בהחלטה שיפו .26.1.7
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הזכאים לשיפוי הודיעו לחברה בכתב מיד עם היוודע להם דבר החיוב ולא אפשרו  .26.1.8
לחברה לנהל את ההליכים )למעט במקרים בהם ההליכים מנוהלים על ידי חברת 
הביטוח של הנאמן אשר נושאת בחיוב ככל שיוטל, או אם החברה מצויה בניגוד 

מונע הצטרפותה להליך כאמור(. למען הסר ספק, במקרה של ניגוד עניינים אשר 
עניינים  תהא שמורה לחברה הזכות לנקוט בכל הליך לצורך שמירה על זכויותיה 

 לרבות הגשת בקשות מתאימות לבית המשפט שדן בתביעה.

 ".השיפוי התחייבותזה תקרא " 26.1לשיפוי על פי סעיף  ההתחייבויות

יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי במקרה בו  גםעל אף האמור לעיל, 
לשיפוי מיד עם  זכאים לשיפוי הזכאים יהיו, לעיל 26.1.8עד  26.1.4"ק בסהאמור  בשל

 בו. במקרה 'התחייבות השיפוי'הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין  ודרישת
זכות לשיפוי, ישיבו לזכאים לשיפוי  יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה

 הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם. 

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי  26.1לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי שבסעיף  מבלי .26.2
פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת מחזיקי אגרות החוב 
הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן 

 מהחברה רשאי להימנע מלנקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי
לא תעמיד פיקדון כספי מכל טעם שהוא, מאת , ובמקרה בו החברה לכיסוי התחייבות השיפוי

הנאמן יפנה למחזיקי אגרות  ."(המימון כרית)" מחזיקי אגרות החוב לכיסוי התחייבות השיפוי
להלן(, בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום  26.5 החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף

(. במקרה בו מחזיקי אגרות המימון, כל אחד את חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה להלן כרית

המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה  כריתהחוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 
כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה הדרושה  באמור איןאו בהליכים הרלוונטיים. 

 לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב. 

 : שיפויל זכאותה .26.3

פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי  (1) :כל מקרה שלב על החברה תחול .26.3.1
פעולות שבוצעו  (2) וכן; מחזיקי אגרות החוב זכויות לשם הגנה על אושטר הנאמנות 

 .ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה

בכל מקרה  להלן( 26.5במועד הקובע )כאמור בסעיף  שהחזיקו על המחזיקים תחול .26.3.2
 26.3.1כאמור בסעיף פעולות שבוצעו לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט  (1)של 

( אי תשלום על ידי החברה של כל או חלק מסכום התחייבות השיפוי, 2(; וכן )לעיל

 .להלן( 26.6 סעיף לעיל )בכפוף להוראות 26.1ליה על פי סעיף לפי העניין, החלה ע
( זה בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת 2יובהר כי אין בתשלום בהתאם לס"ק )

 לעיל, ככל שזו קיימת.  26.3.1בהתחייבות לשיפוי בהתאם להוראות סעיף 

ו/או  תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי לאהחברה  מקרה בו: )א( בכל .26.4
חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח  או )ב(/ו ;לא תפקיד את סכום כרית המימון, לפי העניין

המימון לפי סעיף  כריתלעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום  26.3.2הוראות סעיף 
 :לעיל, יחולו ההוראות הבאות 26.2

 יגבו באופן הבא: הכספים .26.4.1

שעל החברה לשלם  קרןהריבית ו/או ה כספיהסכום ימומן מתוך  - ראשית .26.4.1.1

למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף 
. מובהר כי אין בדרישה כאמור לעיל כדי להקדים ו/או לשנות את לעיל 12

 ; מועדי התשלום החלים על החברה בהתאם לשטר זה
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המימון  כריתבופקדים א יהיה בסכומים המהנאמן ל שלדעתככל  - שנית .26.4.1.2
חזיקו באגרות הש םמחזיקיהאת התחייבות השיפוי, יפקידו  כדי לכסות

, בהתאם לחלקו היחסי להלן( 26.526.5חוב במועד הקובע )כאמור בסעיף 
 )כהגדרת מונח זה(, בידי הנאמן את הסכום החסר. 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן החזיק המחזיק במועד היחסי חלקו"
קוב של אגרות החוב שבמחזור מסך הערך הנ להלן 26.5הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד 
 החוב שבידי המחזיק.  יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות

, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה יובהר
בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור 

 .לשטר זה 11.3יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

המימון הינו  כריתהקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום  המועד .26.5
 כדלקמן:

החלטה או המימון נדרשים בשל  כריתמקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום  בכל .26.5.1
פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות 

יהיה המועד  החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב
הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו 

 יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

המימון נדרשים על פי החלטת  כריתמקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום  בכל .26.5.2
יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  -אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

באסיפה )כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או 
 השתתף באסיפה.

וב במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה בתשלום על ידי מחזיקי אגרות הח אין .26.6
 זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור.  26על פי סעיף 

זה יעשה על פי סדר  26למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף  ההחזר .26.7
 לעיל. 11הקדימויות הקבוע בסעיף 

  הודעות .27

הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על ידי דיווח במערכת  כל .27.1
המגנ"א של רשות ניירות ערך; )הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח 

לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי הנאמן 
לבד בנוסף בדרך של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים לחברה(, ובמקרים המפורטים להלן ב

 350בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית: )א(. הסדר או פשרה לפי סעיף 
לחוק החברות; )ב(. מיזוג. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי 

 מגנ"א או בעיתונות, לפי העניין(. מחזיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור )במערכת ה

דווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, כל הודעה להיות תאגיד מבו תחדל החברה  במקרה .27.2
ידי פרסום מודעה בשני עיתונים -מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן על

שתשלח כאמור יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים לאור בישראל בשפה העברית. כל הודעה 
  .( ימי עסקים מיום פרסומה3תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה )

הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי  כל .27.3
הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן בכתב, או 

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה -ות שיגורה בפקסימיליה או עלבאמצע
כעבור שלשה  -( במקרה של שיגור בדואר רשום 1שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי החברה: )
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( במקרה של שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני 2ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; )
( ובמקרה של 3כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ) -אר אלקטרוניבדבר קבלתה( ו/או בדו

 ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.-במסירתה על -ידי שליח -שליחתה על

הודעה או דרישה מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכתב שישלח בדואר רשום לפי  כל .27.4
פי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה בכתב, או הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או ל

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה -באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על
כעבור שלשה  -( במקרה של שיגור בדואר רשום 1שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הנאמן: )

פקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני ( במקרה של שיגורה ב2ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; )
( ובמקרה של 3כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ) -בדבר קבלתה( ו/או בדואר אלקטרוני 

 ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.-במסירתה על -ידי שליח -שליחתה על

החוב, יישלחו על ידי מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות  העתקים .27.5

 מיידי אשר העתקו יימסר לנאמן. החברה גם בדוח 

 בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  שינויים .28

להוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו מכוחו, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל  כפוף .28.1
אין בדבר בשינוי משום פגיעה במחזיקי איגרות החוב,  כיאם שוכנע  עת, או בכל מקרה אחר,

לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי איגרות החוב או שטר הנאמנות על ידי 
החברה שאינם מתייחסים לתנאי הפירעון של איגרות החוב )לרבות לעניין מועדים, תשלומים 

, למגבלות על הרחבת הפיננסיות התניותלוגובה הריבית(, לעילות ההעמדה לפירעון מיידי, 
סדרה, למגבלות על ביצוע חלוקה, להוראות הנוגעות להתחייבות אי יצירת שעבוד שוטף, 

זה לא יחולו  28.1שעל החברה ליתן לנאמן, הוראות סעיף  ולדיווחים למנגנון תוספת ריבית
במקומו של נאמן  לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן

 לעיל.  4.3שהסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 

בהחלטה  להוראות החוק והתקנות שהותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם שיתקבל באסיפה כפוף .28.2
, יהיה הנאמן רשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן איגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר מיוחדת

איגרות החוב או מי מהם ולהסכים עם עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה של מחזיקי 
החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של מחזיקי איגרות החוב 

 או מי מהם כלפי החברה. 

התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות 
פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי ( כאמור לעיל, יהיה הנאמן 'טהחוב )סדרה 

האסיפה הכללית, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון ביישום 
 .החלטת האסיפה הכללית

 שטר הנאמנות ו/או תנאי איגרות החוב יהיו ניתנים לשינוי אם נתקיים אחד מאלה: תנאי .28.3

גע בזכויות מחזיקי איגרות החוב ולמעט לגבי שינוי כי השינוי אינו פו שוכנע הנאמן .28.3.1
למנגנון תוספת ריבית פי איגרות החוב,  עלהריבית  וגובההנוגע למועדים והתשלומים 

התניות ללעילות ההעמדה לפירעון מיידי,  בנוגע להתניות פיננסיות והורדות דירוג,
געות להתחייבות , להוראות הנומגבלות חלוקה מגבלות על הרחבת סדרה, ,הפיננסיות

זה  28.3.1הוראות סעיף  .לנאמן ליתןשעל החברה  ולדיווחיםלאי יצירת שעבוד שוטף 
לא יחולו לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן 

 לעיל. 4.3במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 

   .באסיפת מחזיקי איגרות החובשהתקבלה מיוחדת המוצע אושר בהחלטה  השינוי .28.3.2

לחוק החברות ו/או בהסדר חוב  350הוראות שטר זה ניתנות לשינוי גם במסגרת הליך לפי סעיף  .28.4
 בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון.
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תמסור למחזיקי איגרות החוב הודעה באמצעות דוח מיידי על כל שינוי כאמור לפי  החברה .28.5
 ל הניתן לאחר ביצועו.לעיל, בהקדם ככ 28.3.1 או 28.1סעיף 

מקרה של שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי איגרות  בכל .28.6
החוב למסור לו או לחברה את תעודות איגרות החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, 

קרה של ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מ
 שימוש בזכות הנאמן על פי סעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי איגרות החוב תוך זמן סביר.

 מחזיקי אגרות החוב מרשם .29

תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי איגרות החוב בהתאם להוראות חוק  החברה .29.1
 ניירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם.

 אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לנכונות הרשום בו. מחזיקי מרשם .29.2

לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת, מכללא או  החברה .29.3
משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות 

של האדם שבשמו נרשמו  אחרת כלשהי, בקשר לאיגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו
איגרות החוב ובלבד שיורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום 

 -וכל אדם שיהיה זכאי לאיגרות החוב עקב פשיטת רגל של כל בעלים רשום )ואם הוא תאגיד 
את עקב פירוקו( יהא רשאי להירשם כבעליהן, לאחר מתן הוכחות סבירות שתספקנה להוכיח 

 זכותו להירשם כבעלים שלהם.

 של המחזיקים אסיפות  .30

להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה, אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתנהלו כאמור  בכפוף
 בתוספת השניה לשטר זה. 

 לנאמן  דיווח .31

תמסור לנאמן, כל עוד לא נפרעו במלואן כל איגרות החוב )דיווח מיידי במערכת המגנ"א  החברה
 שות ניירות ערך ודיווח שפורסם כאמור ייחשבו כאילו נמסרו לנאמן(:של ר

בדצמבר של השנה  31-כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב דוחות .31.1
מיד לאחר פרסומם על ידי החברה )בין אם החברה בהתאם למועדים הקבועים בחוק, שחלפה, 

 הינה פרטית או תאגיד מדווח(. 

מיד לאחר פרסומו על ידי בהתאם למועדים הקבועים בחוק, דוח כספי ביניים של החברה,  כל .31.2
החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס לאותו דוח כספי. בין אם החברה הינה פרטית או 

 תאגיד מדווח.

רו"ח של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם  אישור .31.3
( 7ות החוב ויתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, וזאת בתוך שבעה )למחזיקי איגר

 ימים לאחר שהנאמן יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

אגרות החוב, לרבות כל למחזיקי מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או  העתק .31.4
ם מיידיים(, מייד עם דו"ח המוגש על פי דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור )דיווחי

 פרסומו.

 .לעיל 6.4בהתאם להוראות סעיף , הדירוג הפסקת על או החוב אגרות בדירוג שינוי כל על דיווח .31.5

 דיווח על ידי הנאמן .32
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 י אגרות החובנודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר הנאמנות מצד החברה יודיע למחזיק .32.1
על ההפרה ועל הצעדים שנקט ( תוך זמן סביר וללא שיהוי ובכפוף להוראות הדין 'ט)סדרה 

  קיום התחייבויות החברה, לפי העניין.למניעתה או ל

בכל שנה, במועד שייקבע לכך בחוק ובהיעדר קביעת מועד כאמור עד לסוף הרבעון הנאמן יערוך  .32.2
דו"ח שנתי על ענייני הנאמנות ההצעה הראשונה,  דוח פרסום ממועד השני בכל שנה קלנדרית

 , ויגיש אותו לבורסה ולרשות ניירות ערך. "(הדו"ח השנתי)להלן: "

 יכלול את הפירוט שיקבע מעת לעת בחוק.הדו"ח השנתי  .32.3

הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדו"ח השנתי במערכת  .32.4
 המגנ"א.

 הנאמן יגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו.  .32.5

לחוק ניירות ערך, לפי דרישה  1לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה' הנאמן ימסור דוח  .32.6
)עשרה אחוזים( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב  10%-סבירה של מחזיקים ב

(, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי ט')סדרה 
 ך.י)ד( לחוק ניירות ער35החברה כאמור בסעיף 

)חמישה אחוזים( מיתרת הערך הנקוב של אגרות  5%-לפי דרישה של המחזיקים בלמעלה מ .32.7
( נתונים ופרטים אודות ט'(, הנאמן יעביר למחזיקים באגרות החוב )סדרה ט'החוב )סדרה 

 '(טהוצאותיו בקשר עם הנאמנות לאגרות החוב )סדרה 

 לחוק ניירות ערך. 1ח35הנאמן יעדכן את החברה לפני דיווח בהתאם לסעיף  .32.8

 הדין  תחולת .33

החוב כפופות להוראות הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה  איגרות
לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות  שאינן ניתנות להתניה של סתירה בין הוראות הדין

מקרה של סתירה בין ההוראות המתוארות בתשקיף בקשר לשטר  בכלהדין הישראלי בלבד. 
 .זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה

 ייחודית סמכות .34

המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים ובאגרת החוב המצורפת כנספח לו  בית
 יפו.-אביב-יהיה בית המשפט המוסמך בתל

 כללי .35

של שטר זה ושל אגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, לגרוע מהוראותיו האחרות  מבלי

"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון ויתורשתיקה, הימנעות מפעולה )"
פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד -של התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

דמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להז
, לרבות מההוראות האחרות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן

. כל הסכמה אחרת, בין בהתאם להוראות השטר מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתבויתור,
בכתב, לא תיחשב בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה 

כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בנוסף 
 לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב(.

 הנאמן אחריות .36

תפקידו בתום לב  אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, נאמן שפעל לשם מילוי על .36.1

וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי  סבירובתוך זמן 
כלפי מחזיק באגרות החוב לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי 
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. לחוק, אא"כ יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה 1ט35( או 1ח)ד35הוראות סעיף 
זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר  36מובהר כי ככל שתעורר סתירה בין הוראת סעיף 

 זה. 36הוראת סעיף 

( לחוק, לא 3ח)ד35( או 2ח)ד35הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  פעל .36.2
  יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

  מענים .37

הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה  כתובות
 בכתב לצד שכנגד.

 למגנ"א הסמכה .38

מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממורשי החתימה של החברה לדווח בשמו  הנאמן
 במערכת המגנ"א על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

 

 :באו הצדדים על החתום ולראיה

 

_________________________________ ______________________________ 

 כחול נדל"ן בע"מ  רבוע

 

 לשירותי חברה משמרת
 נאמנות בע"מ

וחתימתם  ______ו ____, עו"ד, מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ה"ה שרית לויתןהח"מ,  אני
 מחייבת את רבוע כחול נדל"ן בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה.

 

________________________ 

 , עו"ד  _______

 

בצרוף חותמת החברה  ווחתימת ,_____עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי , _____, הח"מ אני
 עם שטר נאמנות זה. בקשר נאמנות בע"מ משמרת חברה לשירותימחייבת את או שמה המודפס 

 

________________________ 

 , עו"ד  _____
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 רבוע כחול נדל"ן בע"מ

 ( )להלן: "אגרת החוב"('טסדרה תעודת אגרת חוב )

 אגרת חוב רשומה על שם

 __מספר: 

 ש"ח ______ערך נקוב של תעודה זו: 

 חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מהמחזיק הרשום של אגרת זו: 

אגרת חוב זו מעידה כי רבוע כחול נדל"ן בע"מ )"החברה"( תשלם במועדי הפירעון הקבועים בתנאים  .1
הרשומים מעבר לדף, למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל 

 בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות. 

 מעבר לדף.הרשומים ל כמפורט בתנאים אגרת החוב תהיה צמודה )קרן וריבית(, והכ .2

אגרת חוב זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו, המונפקת בהתאם  .3
)"שטר הנאמנות"(. מובהר כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק  2021 ____ב ___לשטר נאמנות מיום 

 (. 'טסדרה המחזיקים באגרות החוב )בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה ואת 

( אינן מובטחות 'טסדרה (, אגרות החוב )'טסדרה נכון למועד ההקצאה לראשונה של אגרות החוב ) .4
בשעבוד כלשהו. לחברה האפשרות ליצור שעבודים להבטחת אגרות החוב, בהתאם להוראות שטר 

פסו(, מבלי שתהיה -ין עצמן )פריהנאמנות. כל אגרות החוב מהסדרה הנ"ל יעמדו בדרגה שווה בינן לב
 כל זכות עדיפה לאחת על פני האחרת.

אגרת חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובשטר הנאמנות, המהווים חלק בלתי  .5

 נפרד מאגרת החוב.

 

 ______נחתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

 

 

________________________________ 

 בע"מ רבוע כחול נדל"ן 



43 

 

 

4273545_3 

 התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי  .1

 הגדרות 1.1

המשמעות המצוינת לצידם, אלא אם צוין באיגרת חוב זו המפורטים להלן תהא  למונחים
 מפורשות אחרת להלן:

" או אגרות החוב סדרת"" '(טאגרות החוב )סדרה "" או החוב אגרות" או "החוב אגרת"
(, רשומות על שם, שתוצענה בהתאם 'טסדרה סדרת אגרות חוב ) –"התחייבות תעודות"

לתשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף ואשר תרשמנה למסחר בבורסה לניירות ערך 
 בתל אביב בע"מ.

כהגדרת המונחים  -" או "המחזיקים/ו" החוב אגרותאו "בעלי /ו" החוב אגרותמחזיקי "
 "מחזיק", "מחזיק בתעודות התחייבות" בחוק ניירות ערך.

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  –" הבורסה"

 .2020ינואר תשקיף מדף של החברה אשר פורסם ב - התשקיף" או "תשקיף המדף""

דו"ח הצעת מדף של אגרות החוב, אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף  -" ח הצעהדו"
פיו יוצעו אגרות החוב לראשונה  על, ואשר 1968 –א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 23

, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה לניירות ערך, כפי שיהיו לציבור
 באותה העת.

ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן  נאמנות בע"מ משמרת חברה לשירותי –" הנאמן"

 של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

 יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;  -" עסקים יום"                  

אשר אושרה על ידי הממונה על שוק ההון  חברת דירוג –" דירוג חברת" או "מדרגת חברה"
 במשרד האוצר.

על פיו כפי שיהיו מעת  והתקנות 1968 –חוק ניירות ערך, התשכ"ח  –" ניירות ערך חוק"
 לעת;

המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן"  מדד - "המדד" או "המחירים לצרכן מדד"
ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, -הכולל ירקות ופירות והמפורסם על
ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי -וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על

המדד הקיים ואם לאו.  אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים שעליהם בנוי
ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא -אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על

ידי הלשכה המרכזית -קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על
ידי הנאמן לסדרת -לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על

 ידיו.-החוב, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על אגרות

 האחרון הידוע לפני אותו תאריך. המדד -" בתאריך כלשהו הידוע המדד"

 ;2021 מרץב 15 יוםבשפורסם , 2021 חודש פברוארמדד  -" היסודי המדד"

  חשבון קרן ו/או ריבית.-המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על -" התשלום מדד"

אף האמור לעיל, אם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד  על

 . לאגרת חוב זו 5היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי, והכל כמפורט בסעיף 
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לרבות הנספחים ( ט'הנאמנות לאגרות חוב )סדרה שטר  - "שטר הנאמנות"" או שטרה"
 חלק בלתי נפרד הימנו;והתוספות המצורפים אליו והמהווים 

 .זו חובתעודת אגרת  -" אגרת החוב תעודת"

איגרת חוב זו היא אחת מסדרה של אגרות חוב רשומות על שם. אגרות החוב מסדרה זו  1.2

פי -תעמודנה בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה על

אגרות החוב וללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת ביחס לסכומים 

 המגיעים. 

ים הרשומים מעבר לדף( הינם חלק בלתי נפרד מהוראות שטר תנאי אגרות החוב )התנא 1.3

הנאמנות ויראו את הוראות שטר הנאמנות כאילו נכללו במפורש בתנאי אגרות חוב אלו. 

בכל מקרה של סתירה בין האמור באיגרת החוב לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות 

 שטר הנאמנות.

להלן, והיא נושאת  2כמפורט בסעיף ישולמו  בתשלומים אשראגרת חוב זו עומדת לפירעון  1.4

 להלן.  3ריבית בשיעור שנתי כאמור בסעיף 

 להלן. 5קרן אגרות החוב והריבית עליה צמודות )קרן וריבית( כאמור בסעיף  1.5

 שישונו יתכן, ולהלן לעיל המפורטים הימים כי, זה בנספח מקום בכל האמור אף על כי יובהר 1.6

 דוח פרסום במועד שיהיו כפי, הבורסה ולהנחיות הבורסה מסלקת של העזר לחוקי בהתאם

 .ההצעה דוח במסגרת ויפורטו, ההצעה

  ('טסדרה קרן אגרות החוב ) .2

 זו,  חובהנקוב של אגרת  הערך את( תשלם ״החברה)״ בע״מכחול נדל"ן  רבועזו מעידה כי  תעודה

יהיה בשיעור  2022ביוני  30התשלום הראשון שישולם ביום ש באופן )לא שווים(תשלומים   עשרהב

 7.5%בשיעור של ותשעת התשלומים הבאים יהיו מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב;  32.5%של 

עד  2027ביוני של כל אחת מהשנים  30וישולמו ביום מהערך הנקוב של קרן אגרות החוב )כל אחד( 

  נאמנות.הולשטר  לדףשמעבר  םבכפיפות למפורט בתנאי והכל)כולל(. 2035

 .לדף מעבר הרשומים לתנאים 5לתנאי ההצמדה של הקרן והריבית ראו סעיף 

  ( 'טסדרה הריבית של אגרות החוב ) .3

היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרת החוב )כפי שזו תהא מעת לעת( תישא ריבית שנתית  .3.1

 . של ]__%[.בשיעור 

  שתהא מעת לעת,, כפי ('טסדרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )הריבית על היתרה  .3.2

וביום  )כולל( 2035עד  2021בכל אחת מהשנים  ביוני 30ביום  חצי שנתיים,תשולם בתשלומים 

 .)כולל( 2034עד  2021בדצמבר בכל אחת מהשנים  31

שהסתיימה במועד תשלום הריבית  חודשים (6שישה )של כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה  .3.3
בגין  2021ביוני  30ישולם ביום ש נההריבית הראשובגין תקופת תשלום הרלוונטי, למעט 

(, 'טהמתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב )סדרה התקופה 

הריבית עבור  2021ביוני  30 והמסתיימת במועד התשלום הראשון של הריבית, היינו ביום
ימים  365ל בסיס של תקופת הריבית הראשונה תחושב לפי מספר הימים בתקופה האמורה וע

( תתחיל ביום הראשון שלאחר תום ט'בשנה. כל תקופת ריבית נוספת של אגרות החוב )סדרה 
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תקופת הריבית הסמוכה לפניה, ותסתיים בתום תקופת הריבית )קרי: במועד התשלום הסמוך 
הריבית, יהיה שיעור הריבית שיעור הריבית שישולם בכל מועד תשלום  אחרי יום תחילתה(.

למעט לגבי תשלום הריבית הראשון  וזאת]__%[ –היינו , 2-כשהוא מחולק ב שנתית כאמורה
 .א להלן(4-ו 4)בכפוף להתאמת שיעור הריבית בהתאם להוראות סעיפים  שיחושב כאמור לעיל

ביחד עם התשלום האחרון  2035ביוני  30התשלום האחרון של ריבית אגרות החוב ישולם ביום  .3.4

 על חשבון קרן אגרות החוב, וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב  לידי החברה. 

, אשר ישולם באיחור ו/או הפרשי הצמדה )ככל שיהיו( כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית .3.5
פי תנאי אגרות החוב, וזאת -ללתשלומו ע הקבוע( ימי עסקים מהמועד 7העולה על שבעה )

לתשלומו ועד למועד בחברה, יישא ריבית פיגורים החל מהמועד הקבוע  יותהתלו ותמסיב
על בסיס שנתי  3.5%. לעניין זה, "ריבית פיגורים" פירושה תוספת ריבית של תשלומו בפועל

לתקופה שמהמועד   ראטהמעבר לריבית שנושאות אגרות החוב במועד הרלוונטי, מחושבת פרו 
החברה  הקבוע לתשלום ועד למועד התשלום בפועל. במקרה שתשולם ריבית פיגורים, תפרסם

( ימי מסחר לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה של ריבית 2דיווח מיידי לפחות שני )
הפיגורים ושיעור הריבית שתשולם הכוללת את שיעור הריבית שנושאות אגרות החוב בתוספת 

 ית הפיגורים ומועד תשלומה של הריבית הכוללת לאותה תקופה.ריב

פי דוח ההצעה , תודיע החברה על -במסגרת דוח מיידי שתמסור החברה על תוצאות המכרז על .3.6

 שיעור הריבית שישולם בגין תקופת הריבית הראשונה.

 מעבר לדף.הרשומים לתנאים  5של הקרן והריבית ראו סעיף  ההצמדהלתנאי  .3.7

 ר הריבית בגין דירוג אגרות החוב התאמת שיעו .4

 בסעיף זה: 

, או כל חברת דירוג אחרת או מידרוג בע"מ בע"מסטנדרד אנד פורס מעלות  –הדירוג" "חברת 

( המדרגת את אגרות החוב. במקרה של אחת או שתיהן דירוג)לרבות במקרה של החלפת חברת 

סולם הדירוג של חברת הדירוג החלפת חברת דירוג, תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין 

 המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה.

דירוג  ודירוג בע"מ אנד פורס מעלות סטנדרדבסולם הדירוג של  il(A+)דירוג  -" דירוג הבסיס"

(A1.il )אשר ייקבע על םבמקומשייבוא  לאלואו דירוג מקביל בע"מ   מידרוגהדירוג של  בסולם-

  .(דירוג אחרתידי חברת 

 למועד נכוןאגרות החוב  שלמסולקת  הבלתי הקרןיתרת  שתישא  ריביתה שיעור -" ריבית המקור"

 .השינוי

ידי חברת הדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, -( על'טסדרה ככל שדירוג אגרות החוב ) .4.1

הרלוונטי לאותה  ( דרגות מדירוג הבסיס2כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה נמוך בשתי )

ידי חברת דירוג אחרת( )להלן: -)או דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על חברת דירוג

״(, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של הדירוג המופחת״

״(, מעל שיעור ריבית המקור, שיעור הריבית הנוסף)להלן: ״ 0.5%אגרות החוב, בשיעור של 

ידי חברת הדירוג ועד לפירעון -על המופחתוזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג 

)אלא אם הדירוג ישוב לדירוג הבסיס, מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

  . (להלן 4.5 יףעסב האמורים במקרים
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שיעור הריבית השנתית יעלה  -לעיל  4.1בגין כל ירידה נוספת בדירוג מעבר לאמור בסעיף  .4.2

בגין  0.25%( בשיעור נוסף של 'טסדרה שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )

במועד  השנתיתעד לשיעור שיהא שווה לריבית  -בגין כלל הירידות בדירוג  הכל סךכל דרגה, ו

 .1%בתוספת  ]__[ %( –)היינו  של אגרות החוב הנפקה לראשונה

 -ביותר מ החוב אגרות של לראשונה ההנפקה במועד הריביתמובהר, כי בכל מקרה לא תוגדל 

העלאת שיעור ב אין, כי מובהרכמו כן,  כתוצאה מירידת דירוג לעומת דירוג הבסיס. 1%

כדי לגרוע מהתחייבות החברה לתשלום  לעיל זה 4.2 -ו לעיל 4.1  בסעיפיםהריבית כאמור 

 השנתיתריבית התוגדל  לא, ובכפוף לכך שבכל מקרה להלןא 4 בסעיף כאמורתוספת ריבית 

או /ו העצמי בהון הקיטוןכתוצאה מ 1% -ביותר מ החוב אגרות של לראשונה ההנפקה במועד

 .במצטבר, בדירוג הירידהו/או  NOI -ביחס חוב נטו ל גידול

דירוג אגרות החוב מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת עסקים  ימי משלושהיאוחר לא  .4.3

לעיל(,  4.2לעיל )או לדירוג המופחת הנוסף, כאמור בסעיף  4.1 בסעיף לדירוג המופחת כהגדרתו

תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )א( את דבר הורדת הדירוג, את הדירוג המופחת 

דירוג אגרות לעיל ואת מועד תחילת  4.2 -ו 4.1)או את הדירוג המופחת הנוסף( כאמור בסעיפים 

( את שיעור הריבית המדויקת ב))להלן: ״מועד הורדת הדירוג״(; החוב בדירוג המופחת כאמור 

שתישא יתרת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד הורדת 

( את ג(; ))להלן: ״תקופת ריבית המקור״ימים בשנה(  365הדירוג )שיעור הריבית יחושב לפי 

שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום 

הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשנה )שיעור 

( את שיעור הריבית ד"(; )הריבית המעודכנתימים בשנה( )להלן: " 365 הריבית יחושב לפי

מחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת מן המשוקללת שתשלם החברה ל

( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית ה( לעיל; )ג) -( ובהאמור בס"ק )

 . החצי שנתית( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית זהמשוקללת; )

במהלך התקופה שתחילתה היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב בדירוג המופחת כאמור יחול  .4.4

( ימי מסחר לפני המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית 4ארבעה )

״(, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, תקופת הדחייההקרוב למועד הקובע הנ"ל )להלן: ״

 המחושב לפי)או את שיעור הריבית  במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית המקור בלבד

, כאשר שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית (לעיל לפני תקופת הדחייה 4.2 -ו 4.1סעיפים 

בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום 

את שיעור לעיל וכן  4.3הפרטים הנדרשים בסעיף הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי 

 במועד תשלום הריבית הבא.הריבית המדויק לתשלום 

יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות  .4.5

( 'טסדרה זה, תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב ) 4( כאמור בסעיף 'טסדרה החוב )

נוסף הינו נמוך כלפי מעלה, לדירוג הגבוה מהדירוג המופחת, או לדירוג אשר בו שיעור הריבית ה

ידי החברה -"(, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם עלהגבוה הדירוגיותר, כמפורט לעיל )"

( דורגו בדירוג 'טסדרה (, וזאת בגין התקופה בה אגרות החוב )'טסדרה למחזיקי אגרות החוב )

( 'טסדרה הגבוה, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )
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לעיל עבור הדירוג  4.2 -ו 4.1המחושב לפי סעיפים )או שיעור הריבית  יה שיעור ריבית המקוריה

, ללא כל תוספת כאמור לעיל או בתוספת נמוכה יותר, לפי העניין )ובכל , לפי העניין(הגבוה

הריבית במועד ( משיעור 'טסדרה מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב )

 4.3(. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס"ק של אגרות החוב ההנפקה לראשונה

לעיל, בשינויים המחויבים הנובעים מהדירוג הגבוה במקום איזה מהדירוגים המופחתים  4.4עד 

שיעור חזרה לזה,  "קעל אף האמור, יובהר, כי לעניין קיטון שיעור הריבית כאמור בס כאמור.

ה לדירוג הבסיס, כאשר במקרה של דירוג הנמוך בדרגה היה במקרה של חזרתריבית המקור 

 .0.25%אחת משיעור ריבית הבסיס, שיעור הריבית יעמוד על ריבית המקור בתוספת 

למען הסר ספק, מובהר כי שינוי אופק הדירוג של אגרות החוב, או העברת אגרות החוב לרשימת  .4.6

החוב כאמור בסעיף זה לעיל. כמו  (, לא יגרור שינוי בריבית שתשאנה אגרותwatch listמעקב )

זה, הורדת דירוג בגין אגרות החוב המבוצעת במסגרת עדכון דירוג  4 כן, על אף האמור בסעיף

לכל החברות בישראל העוסקות באחד או יותר מתחומי הפעילות של החברה, כתוצאה משינוי 

שתישאנה אגרות  של המתודולוגיה של חברת הדירוג בלבד, לא תגרור שינוי בשיעור הריבית

 החוב.

ידי יותר מחברת דירוג אחת בו זמנית, -ככל שאגרות החוב תהיינה מדורגות עלמובהר בזאת, כי  .4.7

בחינת הדירוג לצורך התאמת שיעור הריבית לשינוי בדירוג )אם וככל שיהא שינוי כאמור( 

  מביניהם. הנמוךתיעשה בכל עת, על פי הדירוג 

לשטר הנאמנות, ככל שאגרות החוב תפסקנה להיות  9.1.21מבלי לגרוע מהאמור בסעיף  .4.8

( יום, לפני פירעונן 60מדורגות מסיבות התלויות בחברה, לתקופה רצופה העולה על שישים )

תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג הסופי, ובלבד שלא הועלה שיעור הריבית כאמור לעיל, 

יקי אגרות החוב בתוספת הריבית . לעיל, וכמזכה את מחז4.2של אגרות החוב כאמור בסעיף 

 (.1%)ההנפקה לראשונה של אגרות החוב  במועדריבית ה שיעורהמירבית על 

במקרה בו תוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על ידי חברת דירוג,  .4.9

תפרסם החברה דוח מיידי, במועד הקבוע בדין ובו תודיע החברה על נסיבות החלפת החברה 

 דרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.המ

 NOI -או גידול ביחס חוב נטו ל/ו .א התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה מקיטון בהון העצמי4

שההון העצמי המתואם של החברה,  ככללשטר הנאמנות,  9.1.14מהאמור בסעיף  לגרועמבלי  . 1.א.4

לשטר הנאמנות, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה,  6.3כהגדרתו בסעיף 

 ומאתיים מיליארד)"ח ש 1,250,000,000המבוקרים או הסקורים, לפי העניין, יפחת מסך של 

השנתית  "(, יעלה שיעור הריביתהקיטון בהון העצמי)להלן בסעיף זה: " "ח(ש מיליון חמישים

 שיעור)להלן: ״ 0.25%שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של 

(, מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב ״הריבית הנוסף

וכל עוד  האמורים הכספיים הדוחות פרסוםבאותו מועד, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד 

 מיליון חמישים ומאתיים מיליארד"ח )ש 1,250,000,000סך מ יפחת ההון העצמי של החברה

, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת, ככל שתהא, ואולם מובהר "ח(ש

אין באמור לגרוע מהתחייבות החברה לתשלום תוספת ריבית במקרה של הורדות דירוג לפי 
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יעלה  לא החוב אגרות שתשאנה הריבית שיעור, ובכפוף לכך שבכל מקרה לעיל 4.2 -ו 4.1סעיף 

 בהון הקיטוןכתוצאה מבמועד ההנפקה לראשונה של אגרות החוב  מהריבית 1% -ביותר מ

 .במצטבר ,לעיל 4 בסעיף כאמור בדירוג הירידהאו /ו NOI-נטו ל חוב ביחס הגידולאו /ו העצמי

של החברה,  NOI -יחס חוב נטו לש ככללשטר הנאמנות,  9.1.14מבלי לגרוע מהאמור בסעיף . 2.א.4

לשטר הנאמנות, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה, המבוקרים  6.3כהגדרתו בסעיף 

, יעלה "(NOI -הגידול ביחס חוב נטו ל)להלן בסעיף זה: "  12על  יעלהאו הסקורים, לפי העניין, 

 0.25%הריבית השנתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור של שיעור 

(, מעל שיעור הריבית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של ״הריבית הנוסף שיעור)להלן: ״

פרסום הדוחות הכספיים שתתחיל ממועד החוב באותו מועד, וזאת בגין התקופה  אגרות

, כי העלאת שיעור הריבית מובהר 12יעלה על של החברה  NOI -יחס חוב נטו לוכל עוד  האמורים

שתהא, ואולם אין באמור לגרוע מהתחייבות החברה כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת, ככל 

, ובכפוף לכך שבכל לעיל 4.2 -ו 4.1לתשלום תוספת ריבית במקרה של הורדות דירוג לפי סעיף 

ו/או הגידול ביחס  העצמי בהון הקיטוןכתוצאה מ 1% -מ יותרב יעלה לאריבית ה  שיעורמקרה 

 ההנפקה במועד, מהריבית במצטבר ,לעיל 4 בסעיף כאמור בדירוג הירידהאו /ו NOI -לחוב נטו 

 .החוב אגרות של לראשונה

 משלושהלא יאוחר לפי העניין, , NOI-ו/או גידול ביחס חוב נטו ל . במקרה של קיטון בהון העצמי3.א.4

מפרסום דוחותיה הכספיים של החברה, מבוקרים או סקורים )לפי העניין(, תפרסם  עסקים ימי

ו/או גידול ביחס חוב נטו  החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )א( את עובדת הקיטון בהון העצמי

לפי הדוחות  , לפי העניין,NOI-ו/או יחס חוב נטו ל, תוך פירוט ההון העצמי לפי העניין, NOI -ל

ספיים שפרסמה החברה כאמור; )ב( את שיעור הריבית המדויקת שתישא קרן אגרות החוב הכ

)שיעור  פרסום הדוחות הכספיים כאמורלתקופה שמתחילת תקופת הריבית הנוכחית ועד למועד 

״, בהתאמה(; תקופת ריבית המקור״-״ וריבית המקורימים בשנה( )להלן:״ 365הריבית יחושב לפי 

 פרסום הדוחות הכספיים כאמור)ג( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד 

ועד למועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: הריבית הנוכחית בתוספת שיעור הריבית הנוסף 

ת שיעור "(; )ד( אהמעודכנת הריביתימים בשנה( )להלן: " 365לשנה )שיעור הריבית יחושב לפי 

הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב, הנובעת 

)ג( לעיל; )ה( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת משיעור הריבית  -מן האמור בס"ק )ב( ו

 שנתית. החצי המשוקללת; )ו( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעור הריבית 

יחול במהלך הימים שתחילתם ארבעה ימים לפני  ם הדוחות הכספיים כאמורפרסו. היה ומועד 4.א.4

המועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל 

״(, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, הדחייה תקופת)להלן:״

ת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב( בלבד, כאשר את הריבית הנוכחית )כפי שתישא יתר

שיעור הריבית הנובע מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת 

הנדרשים  הפרטיםאת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי 

 .ם במועד תשלום הריבית הבאאת שיעור הריבית המדויק לתשלווכן  לעיל 3.א.4בסעיף 

במקרה שלאחר הקיטון בהון העצמי באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות . יובהר, כי 5.א.4

 ש"ח 1,250,000,000 -, יגדל ההון העצמי המתואם של החברה מעל ל1א4החוב כאמור בסעיף 
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המאוחדים של החברה, אזי יקטן על פי הדוחות הכספיים , ₪( מיליון חמישים ומאתייםמיליארד )

, במועד התשלום 0.25%ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור של -שיעור הריבית שישולם על

 וזאת בגין התקופה בה ההון העצמי המתואם כאמור היה גבוה מסך של , הרלוונטי של הריבית

כך ששיעור הריבית שתישא היתרה  ,₪( מיליון חמישים ומאתיים מיליארד) ש"ח 1,250,000,000

הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור הריבית טרם הקיטון בהון העצמי, ובכפוף לשינוי 

. NOI-או עקב גידול ביחס חוב נטו ל לעיל 4בריבית ככל שיחול עקב שינוי בדירוג כמתואר בסעיף 

   לעיל, בשינויים המחויבים. 4.א.4עד  3.א.4במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק 

באופן שהשפיע על שיעור הריבית  NOI -ל הגידול ביחס חוב נטו . יובהר, כי במקרה שלאחר6.א.4

 12 -של החברה ל NOI -יפחת יחס חוב נטו ל, לעיל 2.א.4שתישאנה אגרות החוב כאמור בסעיף 

, 0.25%ידי החברה למחזיקי אגרות החוב בשיעור של -, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם עלומטה

 12 -פחת ל NOI -יחס חוב נטו לבמועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת בגין התקופה בה 

כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור  ,ומטה

, ובכפוף לשינוי בריבית ככל שיחול עקב שינוי בדירוג NOI -ביחס חוב נטו ל הגידולהריבית טרם 

. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור או עקב קיטון בהון העצמי לעיל 4כמתואר בסעיף 

 . לעיל, בשינויים המחויבים.4.א.4עד  3.א.4בס״ק 

 

לעיל וכתוצאה  4ור בסעיף מובהר בזאת, כי תשלומי הריבית הנוספת כתוצאה מהורדת דירוג כאמ

א לעיל, אינם תלויים זה 4כאמור בסעיף  NOI -ו/או גידול ביחס חוב נטו למהקיטון בהון העצמי 

לעיל והן לפי  4.2-ו 4.1הריבית )הן לפי סעיף בזה, אולם בכל מקרה השיעור הכולל של תוספות 

. ביחס לריבית אגרות החוב במועד הנפקתן לראשונה 1%( לא יעלה על עילל 2א.4 – 1א.4סעיף 

ו/או  יטון בהון העצמיבארבע דרגות ומעלה, ובנוסף יהיה קבדירוג  לפיכך, במקרה ותחול ירידה

 1%, יהיו זכאים מחזיקי אגרות החוב להגדלה בשיעור הריבית של NOI -גידול ביחס חוב נטו ל

( 'טסדרה שיעור הריבית שתשאנה אגרות החוב )בכל מקרה, לא יפחת , כי יובהר בלבד במצטבר.

 .אגרות החוב במועד הנפקתן לראשונהמשיעור ריבית 

 

  תנאי ההצמדה של הקרן והריבית .5

( והריבית על הקרן תהיינה צמודות למדד מחירים לצרכן על בסיס המדד 'טסדרה קרן אגרות החוב )

סדרה קרן ו/או ריבית בגין אגרות חוב )היסודי כדלקמן: אם יתברר במועד תשלום כלשהו על חשבון 

( כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, 'ט

 כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת המדד היסודי.

הגנה, כך שאם המדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום  על קרן אגרות החוב ועל הריבית בגינה תחול

 הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי.

על פי האמור בתקנון ובהנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה של הקרן ו/או הריבית לא תשונה במהלך 

 תקופת אגרות החוב.
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 תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב .6

 יהיו שמותיהם אשר לאנשים ישלמו ('ט)סדרה  החוב אגרות בגין הקרן חשבון עלהתשלומים  .6.1

 )כולל( 2035עד  2027והשנים  2022 שנתשל  ביוני 24 ביום החוב אגרות מחזיקי במרשם רשומים

 .(להלן זה בסעיף המפורטות ההוראות יחולו, החוב אגרות קרן של האחרון לתשלום)לגבי 

התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים 

 25יום כן בוכולל  2035עד  2021בשנים   ביוני 24( ביום ט')סדרה במרשם מחזיקי אגרות החוב 

היום )"לפי העניין, הסמוך לפני מועד תשלום הריבית )כולל(, 2034עד  2021בשנים  בדצמבר

הריבית ( והתשלום האחרון של ט'אגרות החוב )סדרה ט לתשלום האחרון של קרן "(, פרהקובע

ביוני  30 יוםשישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם ביום התשלום האחרון, 

( לידי 'טסדרה שיעשה כנגד מסירת תעודות אגרות החוב )ו "(התשלום האחרון)להלן: " 2035

במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע  התשלום האחרון, החברה ביום

( ימי עסקים לפני מועד התשלום 5החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 האחרון.

מובהר, כי מי שאינו רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום  .6.2

 ו מועד.ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אות

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים,  .6.3

 שהוא סוג מכל ום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלוםיידחה מועד התשלום לי

הקובע לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל , והיום (פיגורים ריבית)לרבות 

 כך.

תשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר ה .6.4

שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב 

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו  6.5לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף 

 לשטר הנאמנות.  15בה, יחולו הוראות סעיף לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה 

מחזיק רשום באגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו  .6.5

פי אגרות החוב כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי -מחזיק על

פי הודעתו -ת לפעול עלהעניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייב

( ימי עסקים מיום שהודעתו של 15עשר )-של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה

 המחזיק הגיעה לחברה.

לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון  .6.6

ואר רשום לכתובתו הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בד

האחרונה הרשומה בפנקס לסדרה הרלוונטית. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב 

לכל דבר ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו 

 כהלכה לגביה.

 פי דין.-מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על .6.7

 החלפת תעודת אגרות החוב  .7
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במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה 

תעודה חדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תנאים ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות 

 הסבירות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא

לנכון, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפני שתוצא 

התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, 

 יחולו על מבקש התעודה האמורה.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .8

 לשטר הנאמנות. 15ה שאינה תלויה בחברה ראה סעיף להוראות בדבר הימנעות מתשלום מסיב

 מרשם מחזיקי אגרות החוב  .9

 לשטר הנאמנות.  29להוראות בדבר מרשם מחזיקי אגרות החוב ראה סעיף 

 העברה ופיצול של אגרות החוב .10

אגרות החוב ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים.  .10.1

 החוב תיעשה על פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל להעברת מניות, כל העברה של אגרות

חתום כיאות על ידי הבעלים הרשום או נציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או נציגיו 

החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו, וכל 

 חברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן. הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי ה

בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון החברה ביחס לאופן העברת מניות  .10.2

 יחולו, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. 

יימסרו לחברה הוכחות  אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, .10.3

 סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה.

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה  .10.4

התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי הקרן הנקובים בהן 

 ת החוב האמורה.יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת אגרו

רשם ההעברה בפנקס ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .10.5

 בשטר הנאמנות ובאיגרת חוב זו.

 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .10.6

קשתו, '( הרשומות על שם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בטבגין אגרות החוב )סדרה  .10.7

 אחת כל"(, התעודותתוצאנה לו מספר תעודות )התעודות הנזכרות בסעיף זה תקראנה להלן: "

 "(.המינימלית הכמות.נ. )להלן: "ע"ח ש)אלף(  1,000 של מינימלית בכמות

( הכלולות 'טכל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה  .10.8

( שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש 'טבהן שווה לסכום הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 

ובלבד שהערך הנקוב בגין כל תעודה לא יפחת מהכמות המינימלית. הפיצול יעשה על פי בקשת 

( נשוא התעודה שפיצולה 'טפיצול חתומה על ידי הבעלים הרשום של אגרות החוב )סדרה 
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מסירת התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום. הפיצול יעשה תוך מתבקש כנגד 

יום מתום החודש בו נמסרה התעודה ביחד עם בקשת פיצולה במשרדה הרשום של החברה.  30

( החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהיינה בסכומי ערך נקוב 'טתעודות אגרות החוב )סדרה 

, אם שהםהיטלים  כלהכרוכות בפיצול, לרבות  בשקלים חדשים שלמים כל אחת. כל ההוצאות

 יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול. 

 הוראות כלליות .11

סכומי הקרן והריבית ישולמו לכל מחזיק של אגרת החוב מבלי להתחשב בכל זכויות שביושר  .11.1

זוז או תביעה נגדית הקיימת או שתהיינה קיימות בין החברה לבין המחזיק יאו כל זכות ק

 הנ"ל.

( כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהליכי פירוק 'טכל מי שנעשה זכאי לאגרות החוב )סדרה  .11.2

'(, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שהחברה טשל מחזיק אגרות החוב )סדרה 

(, או בכפיפות 'טכמחזיק אגרות החוב )סדרה  מרשםתדרוש ממנו מדי פעם בפעם, להירשם ב

 תעודה זו, להעביר אותן.לתנאים המפורטים לעיל ב

'( יהיו רשאים להפעיל את זכויותיהם על פי אגרות החוב )סדרה טבעלי אגרות החוב )סדרה  .11.3

 החוב אגרות בעלי של כללית אסיפה החלטת פי על או'( ושטר הנאמנות באמצעות הנאמן ט

 .'( בדרכים המפורטות באגרת החוב ובשטר הנאמנותט)סדרה 

 נה כחלק בלתי נפרד מאגרת חוב זו.הוראות שטר הנאמנות תיחשב .11.4

 

 הבטחת אגרות החוב .12

(, אגרות החוב לא תהיינה מובטחות 'טסדרה נכון למועד ההקצאה לראשונה של אגרות החוב )

 בבטוחה כלשהי.

 פדיון מוקדם  .13

לשטר  8ידי החברה, ראה סעיף -ידי הבורסה ו/או על-פרטים אודות פדיון מוקדם של אגרות החוב עלל

 הנאמנות.

 רכישת אגרות חוב על ידי החברה ו/או על ידי מחזיק קשור  .14

 לשטר הנאמנות. 5לעניין זה ראו סעיף 

 מניות של עצמית רכישהאו /ו דיבידנד חלוקת על מגבלות .15

 לשטר הנאמנות. 6.2לעניין זה ראו סעיף  

 שינויים בתנאי אגרת החוב .16

אגרת החוב והזכויות הנובעות ממנה, לא יהיה כל תוקף לשינוי, ויתור ו/או פשרה בכל הנוגע לתנאי 

 לשטר הנאמנות. 28אלא אם כן נעשו בהתאם לאמור בסעיף 

 קבלה מאת מחזיקי איגרות החוב  .17
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 לשטר הנאמנות. 16לעניין סעיף זה יחולו הוראות סעיף 

 הדין החל וסמכות השיפוט .18

אגרת החוב, לשטר יפו תהא סמכות ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הנוגע ל-לבתי המשפט בעיר תל אביב

 הנאמנות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב, ויחולו עליהם דיני מדינת ישראל בלבד.

 הודעות  .19

 לשטר הנאמנות. 27לענין הודעות, יחול האמור בסעיף 

----------------------- 
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 )"החברה"("מ רבוע כחול נדל"ן בע

 הישני תוספת

 ( של החברה 'ט)סדרה  בהחו אגרות יזיקחת מוסיפא

, אופן '(ט)סדרה  ושטר נאמנות זה, כינוס אסיפה של מחזיקי איגרות החוב ניירות ערך חוקלהוראות  בכפוף
 ניהולה ותנאים שונים לגביה, יהיו כאמור להלן:

אסיפה כאמור תזומן למועד שיקבע בהזמנה,  .אגרות החוב מחזיקי של אסיפות לזמן רשאי הנאמן .1
החברה  ימים ממועד הזימון. 21 -יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מובלבד שמועד הכינוס לא 

רשאית לבקש מהנאמן לכנס אסיפה כאמור. ביקשה החברה כינוסה של אסיפה כאמור, תעביר החברה 
ימי  7הנאמן יפרסם לאסיפה בתוך ו לנאמן את הנושאים שהיא מבקשת לכלול בסדר היום לאסיפה

 החברה כאמור.מסחר מיום שנמסרה לו בקשת 

אחד או יותר,  מחזיקמ ה בכתב דרישלת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או אסיפיכנס  נאמןה .2
 קרן שלשל הערך הנקוב  מסולקת הבלתי יתרה( לפחות מה5%שלו/הם חמישה אחוזים ) אגרות החובב

 ההי, יאגרות החוב מחזיקי הינם האסיפה זימון את שהמבקשים במקרה. במחזורש אגרות החוב
 ך. בכ הכרוכות הסבירות ההוצאות עבורלרבות מראש,  ,שיפוי מהמבקשים לדרוש רשאי, הנאמן

 למועד, הדרישה לכנסה לו שהוגשה מיום ימים (21) בתוך עשרים ואחד יזמן אסיפת מחזיקים הנאמן .3
 (21מעשרים ואחד ) מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכינוס שמועד ובלבד, בהזמנה שיקבע

 מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כינוס את להקדים רשאי הנאמן ואולם; הזימון ממועד ימים
 להלן; )עשה 15 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגנה לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון

 על לשנות רשאי הנאמן(. הכינוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה זימון בדבר בדוח הנאמן ינמק, כן
 זומנה בו במקרה, החברה לבקשת וכן ידו על שזומנה האסיפה כינוס מועד את הסביר דעתו שיקול פי

 .החברה לבקשת האסיפה

 המחזיק רשאי, לעיל 3 בסעיף כאמור המועד בתוך, מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת הנאמן זימן לא .4
 לזימון התקופה מתום, ימים (14) ארבעה עשרבתוך  יהיה הכינוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכנס

 .האסיפה כינוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והנאמן, הנאמן בידי האסיפה

כל אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו  .5
ם יכולים לשמוע זה את זה בו ו/או באמצעים אלקטרוניים בהם המשתתפי יודיעו החברה ו/או הנאמן

. ככל  שהחברה אינה מאפשרת כינוס אסיפה במשרדה הרשום, היא תישא בעלויות סבירות של זמנית
 המקום החלופי כאמור. 

 להורות, מחזיק לבקשת, המשפט בית רשאי, לעיל 2 או 1 בסעיף כאמור מחזיקים אסיפת התקיימה לא .6
 .כינוסה על

 בבית בהליך המבקש שהוציא סבירות בהוצאות הנאמן יישאלעיל,  6בסעיף  כאמור המשפט בית הורה .7
 .המשפט בית שקבע כפי, המשפט

 או הנאמנות בשטר לכך שנקבעה בדרך לנהלה או מחזיקים אסיפת לכנס מעשית אפשרות שאין מקום .8
 או באסיפה להצביע הזכאי חוב אגרות מחזיק, החברה לבקשת, המשפט בית רשאי, ערך ניירות בחוק

 הוראות כך לשם לתת הוא ורשאי, המשפט בית שיקבע בדרך אסיפה ותנוהל שתכונס להורות, הנאמן
 .לנכון שיראה ככל משלימות

 פגמים בכינוס

בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים  .9

או לפי שטר ניירות ערך שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק 

 זה.



55 

 

 

4273545_3 

היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע  .10

 .על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה לאסיפה,

 הודעה על כינוס אסיפה

זימון לאסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד  .11
"(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה אסיפת התייעצותלפני מועד כינוסה )"

 החלטות.

בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  תפורסם מחזיקים אסיפת על הודעה .12
 לחברה על ידי הנאמן.

 בכתב. הצבעה לעניין הסדרים וכן המוצעות ההחלטות, היום סדר את תכלול הודעת הזימון .13

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת 5%מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ) .14
אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים שתתכנס בעתיד, ובלבד 

באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור. 
 . ר היום בלבדבסד

 המועד הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה

במועד שייקבע באגרות חוב מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים  .15
 . בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים

מחזיק באגרות חוב רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב  .16
 שבו יציין את אופן הצבעתו. הצבעה

  יושב ראש האסיפה. בכל אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כ .17

 ניתנה לא שגגה מחמת אםגם  לעיל כאמור שזומנה באסיפה כדין שנתקבלה כלשהי החלטה תיפסל אל .18
. אגרות החוב מחזיקי כל ידי-לע נתקבלה לא כאמור שהודעה או, אגרות חוב מחזיקי לכל הודעה עליה

האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית, לפי העניין( נשלחה במערכת 
 המגנ"א.

לשטר  27בהתאם להוראות סעיף  תינתן אגרות החוב למחזיקי הנאמן אוו/ החברה מטעם הודעה לכ .19
 הנאמנות. 

יין החוקי הדרוש אגרות החוב תיפתח על ידי יו"ר האסיפה לאחר שיוכח כי קיים המנ מחזיקיאסיפת  .20
 , כדלקמן:להתחלת הדיון

אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות  חוק ניירות ערךהוראות , וכפוף ללהלן 20.4סעיף כפוף ל 20.1
מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם ( 2מנין חוקי באסיפת מחזיקים לפחות שני ), יהוו שטר זה

( 25%) עשרים וחמישה אחוזים המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות ,כוח-ידי בא-או על
 .של אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עתשל הערך הנקוב מהיתרה הבלתי מסולקת 

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי,  20.2
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום 
האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות 

 המחזיקים; נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך.

 השעה מחצית כעבור חוקי מניין, לעיל 20.2בסעיף  כאמור הנדחית המחזיקים באסיפת נכח לא 20.3
 נקבעה כן אם אלא, שהוא משתתפים מספר בכל האסיפה קייםתת, לה שנקבע המועד לאחר

 ניירות ערך. בחוק אחרת דרישה

אגרות  אם נכחו באסיפה מחזיקיבאסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי  20.4
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 (50%חמישים ) לפחות המחזיקים או המייצגים יחדיו ,כוח-ידי בא-, הנוכחים בעצמם או עלחוב
באסיפה ושל אגרות החוב שבמחזור אותה עת, של הערך הנקוב קת מהיתרה הבלתי מסול

מן ( מהערך הנקוב 20%) עשרים אחוזים של לפחותכאמור אם נכחו בה מחזיקים  -נדחית 
 . היתרה האמורה

 לצורך בחשבון יובאו לא, לשטר הנאמנות 5.3קשור, כהגדרתו בסעיף  אגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק .21
 כאמור. באסיפה בהצבעה הקולות במניין יובאו לא וקולותיו, מחזיקים באסיפת החוקי המניין קביעת

כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון  .22
לעיל. בהתאם, יהיה  20שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות הנאמן רשאי
באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת 
הצבעה ]לרבות באסיפה נדחית שלה[ אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת 

היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע ההחלטה שעל סדר 
בהודעה על כינוס האסיפה או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין 

 חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

המחזיקים בחמישה  מחזיקים דרישת פי על המחזיקים אסיפת כונסה ,לעיל 20.2בסעיף  האמור אף על .23
 תתקיים, לעיל( 2)כאמור בסעיף  במחזורש אגרות החוב( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%אחוז )
 לצורך הדרוש במספר לפחות התחייבות בתעודות מחזיקים בה נכחו אם רק הנדחית המחזיקים אסיפת

 (. במחזורש אגרות החוב( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%)קרי: בחמישה אחוז ) כאמור אסיפה כינוס

  .המקוריתלא ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה  .24

יידחה המשכה  לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, .25
, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, מפעם לפעם "(המקורית האסיפה)" האסיפה של

באסיפה . "(נמשכת אסיפהו )"חליטכאמור יהאסיפה הנאמן או כפי שלמועד אחר ולמקום שייקבע 
 נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה.  

 הזמנות יינתנו, יומה סדר את לשנות לעיל, מבלי 20כאמור בס'  מחזיקים המשך קיומה של אסיפת נדחה .26
 קודם שעות (12) משתיים עשרה  יאוחר ולא, האפשר ככל מוקדם, החדש לאסיפה הנמשכת המועד לגבי

 לעיל. 3סעיף  לפי יינתנו כאמור ההזמנות; לאסיפה הנמשכת

החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק  .27
זה, החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם  27ממנה, לפי החלטת הנאמן. על אף האמור בסעיף 

 הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים )לפי העניין(. 

 לטותהח

 כל החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.  .28

 אופן את לציין רשאי חוב באגרות מחזיק; החוב אגרות מחזיקי לכל הנאמן ידי על יישלח הצבעה כתב .29
כתב הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן  .לנאמן ולשולחו ההצבעה בכתב הצבעתו

הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין 
 .לעיל 20החוקי כאמור בסעיף 

ערך נקוב מהקרן  ש"ח 1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על .30
  הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא להצביע.

 במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מביניהם במרשם.

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין חלק 
 אות עיניו.אחר להימנע, והכל כפי ר

הוא רוב רגיל של מספר  באסיפההחלטה אישור הרוב הדרוש ללמעט אם קבוע אחרת בשטר הנאמנות,  .31
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החלטה אישור . הרוב הדרוש למבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים בהצבעה המשתתפיםהקולות 
 .לשטר הנאמנות 1.4יהיה כמפורט בסעיף מיוחדת 

כוחו שיש לו הסמכה לעשות -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .32
כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף 

 . חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג

 . על הנאמן מקובלתאשר תהיה כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה  32.1

 שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב.  32.2

יימסר לנאמן עד למועד של ייפוי כוח כזה, נאמן למקור כתב מינוי וייפוי הכוח או העתק  32.3
 נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה. כן אלא אם פתיחת האסיפה, 

ושיישמר  הפרוטוקולים מרשםפרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החוב, שיירשם ב הנאמן יערוך .33
ידי -. כל פרוטוקול כזה ייחתם עלבמשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה

, וכל עוד לא יוכח לאמור בו לכאורה ראיהיושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש 
הנאמן יהיה רשאי נתקבלה כדין. ש כהחלטהכל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב  ההפך, הרי

 לערוך פרוטוקול אסיפה או חלקים ממנו בדרך של הקלטה.

מרשם הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי  .34
ות/דיונים בהן נכחה החברה ו/או מי אגרות החוב ]ולעיון החברה על פי בקשתה ורק לעניין אסיפ

 מטעמה[ והעתק ממנו יישלח למחזיק באגרות חוב שיבקש.

 ,הפרוטוקוליםמרשם הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה ב .35
 על עובדה זו. לכאורהישמשו ראיה 

 פניה למחזיקי אגרות חוב

 אגרות של הנקוב הערך מיתרת לפחות( 5%) אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, מחזיק וכן, הנאמן .36
 לגבי לשכנעם מנת על למחזיקים בכתב לפנות רשאים, הנאמן באמצעות, שבמחזור( 'ט)סדרה  החוב
 "(.עמדה הודעת)" אסיפה באותה לדיון העולים מהנושאים בנושא הצבעתם אופן

 פרק הוראות לפי, לפרסם ולבקשו לנאמן לפנות מחזיק רשאי, לעיל 2 סעיף לפי מחזיקים אסיפת זומנה .37
 .האחרים החוב אגרות למחזיקי מטעמו מעדה הודעת, ניירות ערך לחוק 1'ו

 עמדה הודעת על בתגובה, החוב באגרות למחזיקים עמדה הודעת לשלוח רשאים החברה או הנאמן .38
 לעיל, או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים.  42 - 41 בסעיף כאמור שנשלחה
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  ('טנציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב )סדרה  - 9.2.10 נספח

 כהונה תקופת; מינוי .1

נציגות דחופה מבין מחזיקי ולכנס יהיה חייב, למנות  –הנאמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב  .1.1

 ."(הדחופה הנציגות(, כפי שיפורט להלן )להלן: "'טאגרות החוב )סדרה 

ידיעתו,  למיטב אשר(, 'ט)סדרה  החוב אגרות מחזיקי( 3) שלושת אתימנה לנציגות דחופה  הנאמן .1.2

( ואשר יצהירו 'ט)סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים הינם

"(. במקרה בו, הדחופה הנציגות חברי: "להלן) להלן המפורטים התנאים כל לגביהם מתקיימים כי

 אגרותדחופה כאמור, ימנה הנאמן במקומו את מחזיק  בנציגות כחברמי מבין אלו, לא יוכל לכהן 

 כל לגביו מתקיימים אשר, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב הערך בשיעור המחזיק(, 'ט)סדרה  החוב

 :התנאים ואלו. להלן בסעיף המפורטים התנאים

 עניין כל של קיומו בשל מהותי עניינים בניגוד מצוי אינו( 'ט)סדרה  החוב אגרות מחזיק .1.2.1

)סדרה  החוב באגרות ומהחזקתו הדחופה בנציגות מכהונתו הנובע לעניין המנוגד נוסף מהותי

 כבעל ייחשב)כהגדרתו בשטר(  קשור מחזיק שהינו מחזיק כי, מובהר ספק הסר למען(. 'ט

 הדחופה.  בנציגות יכהן ולא כאמור מהותי עניינים ניגוד

 של דומות בנציגויות מכהן לא( 'ט)סדרה  החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך .1.2.2

, ידו על המנוהל הנכסים תיק  מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב אגרות

 על הממונה הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור נקבע אשר

 .דחופה נציגות כינון עם בקשר התחרות רשות

 המנויות הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלההדחופה,  הנציגות של כהונתה ובמהלך היה .1.3

 אגרות מחזיקי מבין במקומו אחד חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקע, לעיל 1.2.1-1.2.2 בסעיפים

 .לעיל 1.2 בסעיף כאמור החוב

הדחופה,  הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבלהדחופה,  הנציגות חברי מינוי בטרם .1.4

 כהונה ובדבר לעיל 1.2.1 בסעיף כאמור מהותיים עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם בדבר הרההצ

 מחברי כאמור הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן כמו. לעיל 1.2.2 בסעיף כאמור נוספות בנציגויות

 כאמור הצהרה ימסור שלא מחזיקהדחופה.  הנציגות של כהונתה במהלך עת בכל הדחופה הנציגות

 התחרות רשות על הממונה הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו שיש כמי ייחשב

 העניינים של קיומם את יבחן הנאמן, עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין לפי, לעיל כאמור

 מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים בניגודי יש האם יחליט הצורך ובמידת, המנוגדים

 לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות על להסתמך רשאי הנאמן כי, מובהר. הדחופה בנציגות

 .סופית תהיה אלו בעניינים הנאמן של קביעתו. נוספת עצמאית חקירה או בדיקה

 הדחופה הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתיים הדחופה הנציגות כהונת תקופת .1.5

 .להלן 5 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה אורכה מתן עם בקשר

 סמכות .2
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אמות מידה מ אחת כל על מילוי על לחברה פעמית חד אורכה למתן הסמכותהדחופה תהיה  לנציגות .2.1

ימים או עד למועד פרסום הדוחות  90עד  של, וזאת לתקופה הנאמנות בשטרפיננסיות שנקבעו 

 יובא הדחופה הנציגות של למינויה שעד הזמן פרק כי, יובהר הכספיים הקרובים, לפי המוקדם.

 לחברה כלשהי נוספת אורכה למתן עילה יהווה לא והוא, לעיל האמורה האורכה במסגרת בחשבון

 לדיון יוגבל חבריה בין הפעולה ושיתוף הדחופה הנציגות פעילות כי, יובהר עוד. לעיל לאמור מעבר

 נוגע שאינו אחר מידעכל  הדחופה הנציגות חברי בין יועבר ולא, כאמור אורכה מתן של באפשרות

 .כאמור אורכה למתן

 לחברה לתת שלאהחליטה  הדחופה הנציגות או, זו תוספת הוראות לפי דחופה נציגות מונתה לא אם .2.2

 לשטר הנאמנות.  9בהתאם להוראות סעיף  יפעל הנאמן, לעיל 2.1 בסעיף כאמור אורכה

 לנציגות בקשר החברה התחייבויות .3

 המחזיקים לזהות בקשר להשיג שביכולתה או שבידיה מידע כל לנאמן לספק מתחייבת החברה .3.1

 לסמכויות בהתאם האמור המידע לקבלת יפעל הנאמן, כן כמו. החזקותיהם והיקף החוב באגרות

 .דין פי על לו המוקנות

 הנדרש ככלוהנאמן  הדחופה הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול מתחייבת החברה, בנוסף .3.2

 כל את לנציגות ולהעבירהדחופה,  הנציגות החלטת וגיבוש ידם על הנדרשות הבדיקות ביצוע לצורך

 מכלליות לגרוע מבלי. הדין למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרש והמסמכים הנתונים

 לא אשר, החלטתה גיבוש לצורך הרלוונטי המידע את הדחופה לנציגות תמסור החברה, האמור

 . חסר יהיה ולא מטעה פרט כל יכלול

 ידי על ומומחים םיועצי העסקת בעלויות זה ובכללהדחופה,  הנציגות בעלויות תישא החברה .3.3

    .בשינויים המחויבים לשטר 0 סעיף להוראות בהתאם, מטעמה או הדחופה הנציגות

 אחריות .4

 תהא ולא המוחלט דעתה שיקול פי על, לידה וריםהמס בעניינים ותחליט הדחופה תפעל הנציגות .4.1

 ומחזיקי והחברה, יועציהם או עובדיהם, בהם המשרה נושאי, חבריה מבין מי או היא, אחראית

 שהשתמשו כך בגין כנגדם תביעות, דרישות, טענות לכל ביחס, בזאת אותם פוטרים החוב אגרות

 זה נאמנות שטר פי על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות, בכוחות מלהשתמש נמנעו או

 תום בחוסר או/ו בזדון כך פעלו אם למעט, פיו על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או אליו ובקשר

 .לב

 לשטר 26 בסעיף הקבועות השיפוי הוראות יחולו מטעמם ומי הדחופה הנציגות בריח של םפעולת על .4.2

 .הנאמן היו כאילו, זה

החברה תפרסם דיווח מיידי על דבר מינויה של הנציגות הדחופה, זהות חבריה וסמכויותיה וכן תפרסם  .5

 דיווח מיידי נוסף אודות החלטות הנציגות הדחופה כאמור.
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 סודיות כתב -נספח א' 

 _ ב_______ _

 לכבוד

 בע"מ רבוע כחול נדל"ן

 א.ג.נ.

 התחייבות לסודיותהנדון: 

רבוע כחול של  ('ט)סדרה  במסגרת או בקשר למילוי תפקידי כ___________ למחזיקי אגרות החוב .1

למידע שאינו נחלת  ף(, אני עשוי לקבל או להיחש, בהתאמה"העבודה", ו"החברה)להלן: " נדל"ן בע"מ

טכנולוגיות, הכלל, לרבות, אך מבלי לגרוע, אינפורמציה, מידע או ידיעות מקצועיות, טכניות, כספיות, 

מסחריות או אחרות הקשורות במישרין ו/או בעקיפין לחברה, לחברות בנות או קשורות של החברה 

"((, לתאגידים ניירות ערךחוק )להלן: " 1968-)כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח

, אליה משתייכת החברה )למועד זה קבוצת החברות בשליטת אלון רבוע כחול ישראל בע"מ( הבקבוצ

"(, נהלי ו/או דרכי עבודה ו/או פעילות של הקבוצה וכן הקבוצהו/או לבעלי עניין בחברה )להלן ביחד: "

"(. על אף האמור המונח מידע סודי: "שאינו נחלת הכלל )להלן ביחד אחרמידע מסחרי ועסקי מכל סוג 

)ובכלל זה מידע נו נחלת הכלל יה( 1"מידע סודי" לא יכלול מידע כאמור לעיל שאני אוכל להוכיח, כי: )

הוראות לא בשל הפרת ידי בעלי עניין בכם( או שיהפוך לנחלת הכלל ש-ידיכם או על-שפורסם ברבים על

ואנו יכולים לספק הוכחה סבירה  החברה טרם גילויו על ידילנו היה ידוע ( ש2) -או  ;כתב התחייבות זה

 לאחר, לנו ידוע היה לא כאמור המידע קבלת שבמועד ובלבד( שנמסר לנו על ידי צד ג', 3) -לכך; או 

' ג צד אותו שחב אמון חובת של הפרה מהווה' ג צד אותו ידי על המידע גילוי כי, נותנו את ששאלנו

 .לחברה

לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי  ידוע .2

 לכל מטרה, אלא לשם העבודה. 

על אף האמור לעיל, אהיה רשאי )א( למסור מסקנות והערכות המבוססות על המידע הסודי למחזיקי 

)לרבות הצגתו באסיפות מחזיקי אגרות חוב לשם קבלת החלטה הנוגעת  ('ט )סדרהאגרות החוב 

שההסתמכות על מידע כאמור תצומצם למידה וההיקף המינימליים הנדרשים לזכויותיהם( ובלבד 

בידי  להותיר, על מנת הודעה לחברה בקשר לכך זמן סביר מראש כדי לעמוד בדרישות הדין ושניתנה 

; )ב( לגלות מידע כאמור המסקנות והערכותאות ולמנוע את העברת החברה שהות סבירה לפנות לערכ

סודי, ככל שאהיה חייב לעשות כן לפי דרישת הדין או לפי דרישת רשות מוסמכת על פי דין ו/או לפי 

הנדרשים כדי לעמוד בדרישות הדין  צו שיפוטי ובלבד שהגילוי יצומצם למידה וההיקף המינימאליים

כדי להותיר בידיכם שהות סבירה  הגילוי ועיתוי תוכן אתניתן ומותר, ואתאם עמכם מראש, ככל ש

 להתגונן בפני דרישה מעין זאת.

ומבלי לגרוע מהאמור שם, גילוי מידע לנספח זה  2למסירה מותרת של מידע סודי כאמור בסעיף  בנוסף .3

 יעשה על ידי אך ורק לעובדים שלי ו/או לנציגים מורשים מטעמי ובכלל זה ליועציי המקצועיים  סודי

גילוי או שימוש במידע ידוע לי, כי  בלבד."( need to know basis"( לפי הצורך )"המקבל מורש: "להלן)

על ידי ור על ידי מקבל מורשה שלא בהתאם להוראות מכתב זה דינו כדין גילוי או שימוש כאמסודי 

 ואנקוט בכל האמצעים הדרושים להבטיח שמירת סודיותו של המידע הסודי. 
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ידוע לי, כי גילוי המידע הסודי לכל אדם או גוף עלול להיות בניגוד לחוקי ניירות ערך בישראל. ידוע  .4

ו למידע הסודי עלולות לחול עלי הגבלות שונות אם יגיע אלי מידע פנים כמשמע ילי, כי עקב היחשפות

בחוקי ניירות ערך בישראל ואני נוקט ואנקוט בכל האמצעים הסבירים להבטיח שלא יהיה שימוש 

  אסור במידע פנים בקשר למידע הסודי.

כל המסמכים שיימסרו לי על ידיכם או שיגיעו לידי כתוצאה ו/או בקשר עם התקשרותי עמכם  .5

כל העתק או עיבוד שלהם(, )להלן  והקשורים, במישרין או בעקיפין, בקבוצה ו/או פעילותה )לרבות

"( יהיו שייכים לכם בכל עת וייחשבו כרכושכם לכל צורך ועניין והם יוחזרו לכם על המסמכיםביחד "

ידי לפי דרישתכם מייד עם סיום העבודה, למעט המידע, אשר יישמר אצלי בהתאם להוראות כל דין, 

ימיים, ככל הנדרש לצורך תיעוד תהליכי ובכלל זה הנחיות של רשות מוסמכת, או בהתאם לנהלים פנ

 עבודה.

יפורש ככולל כל אמצעי אגירת מידע שהוא, לרבות,  "מסמכים"המונח  בהתחייבותי זו,לצורך האמור 

-אלקטרו ו/או מכני, מגנטי, אלקטרוני, אופטיאמצעי פיזי, אך מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, 

  .אופטי

בתוקפן גם לאחר סיום העבודה מכל סיבה שהיא ועד הפיכת  לפי כתב זה תעמודנה ייהתחייבויות .6

המידע הסודי לפומבי )שלא עקב הפרת ההתחייבות לפי כתב זה, ככל שיהיה(. התחייבויותיי לפי כתב 

י כל חובה המוטלת על ,ולא במקום ,והן באות בנוסףסודיות זה הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול 

בות זו על ידי אינה מקנה לי זכות לביצוע העבודה ותנאי י. חתימת התחיח דין ו/או כל הסכם אחרומכ

 העבודה יוסדרו במסמכים נפרדים בינינו.

, שלי סודי מידע שומר אני בה זהירות רמת באותה לפחות, מוחלטת בסודיות המידע את שמוראני א .7

 .סבירה זהירות מרמת פחות לא כך לשם ואנקוט

לגלות  החברהאין באמור בהתחייבות זו כדי לחייב את ניירות ערך, בכפוף להוראות חוק כי  ,מובהר .8

 .החברהמידע כלשהו, וכל גילוי ומסירה לנו יהיו בשקול דעתה המוחלט של 

במסמך זה הנן כלפי כל אחד ואחד מהתאגידים בקבוצה אשר מידע סודי שלו יימסר  ייהתחייבויות .9

 לידיי. 

 –א כי אין להתחייבות מההתחייבויות מסמך זה תוקף היה וייקבע על ידי ערכאה או רשות כל שהי .10

תצומצם ההתחייבות, כדי השיעור המותר על פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע 

 ביתר ההתחייבויות והזכויות על פי מסמך זה.

 

 בכבוד רב,

                            _____________                      ______________   ______________ 

 חתימה               מספר זהות                       מלא שם       
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 1'ב נספח

והסכמת מעלות להכללתו בדוח הצעת מדף  מעלותדוח דירוג של 

  זה
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 2'ב נספח

להכללתו בדוח הצעת מדף מידרוג והסכמת  מידרוגדוח דירוג של 

  זה
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