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להחלטה , בין היתר, פקה כפוףבנוסף, ביצוע ההנ שיקול דעתה, בכפוף בין היתר למצב השוק.החברה לפי 

בקשר עם מבנה ההנפקה, היקפה ותנאיה, אשר יפורטו בדוח הצעת סופית של דירקטוריון החברה 

 .של אגרות החוב אביב בע"מ לרישום למסחר-קבלת אישור הבורסה לניירות ערך בתללוהמדף, 

להוות התחייבות של החברה לביצוע הנפקה ו/או הצעה לציבור של ניירות ערך, ואין כל  אין באמור כדי

  ודאות כי ההנפקה כאמור אכן תבוצע ו/או מה יהיו תנאיה.
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 ('חשטר נאמנות אגרות החוב )סדרה 
 2021]__[ יום ב נערך ונחתםש

 

 בין

 בע"מ (1988דור אלון אנרגיה בישראל )
 52-004387-8מס' חברה: 

 יורופארק, בנין צרפת, יקוםמ
 "(החברה) "

 
 ;מצד אחד

 

 לבין

 פז נבו נאמנויות בע"מ רזניק
 51-368347-4מספר חברה: 

 אביב-, תל14רחוב יד חרוצים מ
 "(הנאמן) "

 ;מצד שני

 

-על"(, המדף תשקיף)" 2019בנובמבר  7 תאריך הנושא מדף תשקיף פרסמה והחברה הואיל:
 ; המדף בתשקיף המתוארת בדרך חוב אגרות, היתר בין, להנפיק רשאית היאפיו 

ו תציע החברה לראשונה אגרות חוב פי-על, מדף הצעת דוחלפרסם  שוקלת והחברה והואיל:
 וזאת מכוח (,A3il בדירוג"מ בע מדרוג ידי-על מדורגות תהיינה אשר) ('ח)סדרה 

 תשקיף המדף; 

החליט דירקטוריון החברה לאשר הנפקה של אגרות חוב )סדרה [ 2021 אפריל]ובחודש  :והואיל

 בשטר נאמנות זה להלן; המתוארת בדרך( 'ח

 פנתה לנאמן, והנאמן הסכים לפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב )סדרה והחברה והואיל:
 י תנאי הנאמנות המפורטים בשטר זה להלן;פ-(, על'ח

(, כפי 'חנאמנות זה קובע באופן בלעדי וממצה את תנאי אגרות החוב )סדרה  ושטר :והואיל
 הצעת עם בקשר החברה שתפרסם המדף הצעת דוח מסגרתשיבואו לידי ביטוי ב

 (;'ח)סדרה  החוב אגרות

לפי חוק החברות  הרשומה בישראלפרטית מוגבלת במניות והנאמן הינו חברה  והואיל:
-על, העוסקת בנאמנויות, והוא עונה על דרישות הכשירות הקבועות )כהגדרתו להלן(

כל דין, ובפרט הדרישות הקבועות בחוק ניירות ערך )כהגדרתו להלן( לנאמן לאגרות  פי
  חוב;

ן כל דין או הסכם להתקשר עם הנאמ פי-עלוהחברה מצהירה כי אין עליה כל מניעה  והואיל:
יק את אגרות החוב או הסכם להנפפי כל דין ו/-אין כל מניעה עלוכי  בשטר נאמנות זה

'( בהתאם להוראות שטר זה וכי התקבלו כל האישורים הנדרשים לפי כל דין ח)סדרה 
  ;א שטר זהו/או הסכם לביצוע ההנפקה נשו

בחברה, ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן החורג מהיותו אישי ולנאמן אין כל עניין  והואיל

 ( של החברה; 'חנאמן לאגרות החוב )סדרה  ,של הנאמן
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כם כל דין או הס חוק ניירות ערך או פי-עלוהנאמן הצהיר כי אין עליו כל מניעה  והואיל
 בקשר עם ניגוד ענייניםב מצוי הואלהתקשר עם החברה בשטר נאמנות זה וכי אין 

 .שטר נאמנות זה פי-על תפקידו

 

 :לפיכך הוצהר, הותנה והוסכם בין הצדדים כדלהלן

 

 פרשנות והגדרות .1

 המבוא לשטר נאמנות זה וכן הנספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, נעשו מטעמי נוחות חלוקת  .1.2

 וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר  .1.3
בכל מקרה של סתירה בין  זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.

והכל  שטר נאמנות זה לבין התוספות הנלוות לו, יגברו הוראות שטר הנאמנות הוראות
 .בכפוף לתקנון הבורסה )כהגדרתה להלן( ולהנחיותיה מעת לעת

למונחים המפורטים להלן תהא בשטר נאמנות זה המשמעות המצוינת לצידם, אלא  .1.4
 אם צוין מפורשות אחרת להלן:

(, רשומות על שם, 'חסדרה אגרות חוב ) –"סדרת אגרות החוב" או "אגרת החוב"

ולדוח ההצעה הראשונה  , לשטר נאמנות זהשתנאיהן בהתאם לתעודת אגרות החוב

 .די החברהי-של אגרות החוב, אשר תונפקנה מעת לעת על

 אביב בע"מ. -תלהבורסה לניירות ערך ב –" הבורסה"

ף של אגרות החוב, אשר יפורסם בהתאם להוראות דוח הצעת מד - "מדףה הצעת דוח"

 ו יוצעו אגרות החובפי-על, ואשר 1968-א)ו( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח23סעיף 

, בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו לציבור

 באותה העת.

(, אשר צפוי 'ח)סדרה דוח הצעת מדף של אגרות החוב  –" הראשונה ההצעה דוח"

 .2021אפריל להתפרסם בחודש 

, או כל חברה חברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מה –" החברה לרישומים"

לרישומים אחרת ובלבד שכל ניירות הערך של החברה ירשמו באותה חברה 

 .לרישומים

, ('ח)סדרה  חלטה שנתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החובה -" החלטה מיוחדת"

המחזיקים  באגרות החובמחזיקים שני לפחות ם, ידי באי כוח-בה נכחו, בעצמם או על

של אגרות החוב הבלתי מסולקת מיתרת הערך הנקוב לפחות ( 50%חמישים אחוזים )ב

שנכחו  של אסיפה זו, או באסיפה נדחית שבמחזור במועד הקובע לאסיפה( 'ח)סדרה 

באגרות החוב שלהם  לפחותני מחזיקים שידי באי כוחם -, בעצמם או עלמחזיקים בה

, ואשר נתקבלה )בין באסיפה היתרה האמורהמ (20%אחוזים )עשרים לפחות 

מכלל הקולות של ( 2/3שני שלישים ) המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של לפחות

 המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים.

ידי -נכחו, בעצמם או על( בה 'ז" אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה אסיפה רגילה"

( 25%אחוזים ) וחמישה באי כוחם, לפחות שני מחזיקים המחזיקים לפחות עשרים



3 

 

אסיפה באו במועד הקובע לאסיפה מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור 

  נדחית של אסיפה זו אשר תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא.

 אגרותשל  הנקוב מהערך (50%) חמישים אחוזיםשל לפחות רוב של  -" רוב רגיל"

 הנמנעים. , למעטבאסיפה הרלוונטית בהצבעה המיוצג( 'ח)סדרה  החוב

בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן  הנאמן הנזכר -" הנאמן"

 של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה;

 ום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות; י -" יום עסקים"

 ;יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה -" מסחר יום"

בחוק להסדרת  המונח "חברת דירוג" כהגדרת –" חברת דירוג" או "חברה מדרגת"

שר אושרה כחברה אאו כל חברה  ,2014-פעילות חברת דירוג האשראי, התשע"ד

 ; שור כאמורלתת איפי דין -עלידי הגורם המוסמך -מדרגת על

 ;ו כפי שיהיו מעת לעתפי-עלהתקנות ו 1999-החברות, התשנ"טחוק  -" חוק החברות"

לפיו,  והתקנות 2018-חוק חדלות פירעון ושיקום כלכלי, תשע"ח -" חוק חדלות פרעון"

 כפי שיהיו מעת לעת.

פי ו כפי-עלוהתקנות שהותקנו  1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח -" חוק ניירות ערך"

 שיהיו מעת לעת;

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים  - "המדד" או"מדד המחירים לצרכן" 

רכזית לסטטיסטיקה ידי הלשכה המ-לצרכן" הכולל ירקות ופירות והמפורסם על

וסד רשמי אחר, וכן ידי גוף או מ-ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על

על אותם הנתונים שעליהם  כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי

וסד ידי גוף או מ-בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על

כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס 

רכזית לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע ידי הלשכה המ-האמור על

-די הנאמן, בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו עלי-קבע עלכאמור, אזי הוא יי

 ידיו;

 מונח זה בחוק ניירות ערך; כהגדרת –מחזיק באגרות החוב" " או ""מחזיק

 לשטר זה. 29מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  - "מרשם"

 .שטרם נפרע הערך הנקוב של אגרות החובסך  –" קרן"

חברה תפרסם בדוח מיידי יעור הריבית שנקבע במכרז, כפי שהש -"ריבית הבסיס" 

  ;על  פי דוח ההצעה הראשונה בדבר תוצאות ההנפקה

 יםהתוספות המצורפוהנספחים שטר זה לרבות  - "שטר הנאמנות"" או שטר זה"

 חלק בלתי נפרד הימנו; יםאליו והמהוו

לשטר  הראשונה תוספתתעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב -" תעודת אגרת החוב"

 זה.

לכל מונח או ביטוי בשטר זה, למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה )לרבות אלה  .1.5

גרת החוב )אשר לעיל(, תהא המשמעות שניתנה לו בתעודת א 1.4המוגדרים בסעיף 

 נוסחה מצורף, כאמור לעיל, בתוספת הראשונה לשטר זה(.

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "כפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה היא  .1.6



4 

 

 כפוף לכל דין שאינו ניתן להתניה. 

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להיפך, וכל האמור במין זכר  .1.7

שמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין אף מין נקבה במ

בשטר זה הוראה אחרת מפורשת או משתמעת או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו 

 מחייב אחרת.

 . על ידי החברה( שתונפקנה 'חהוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב )סדרה  .1.8

 ידי החברה-( על'חשטר נאמנות זה יכנס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב )סדרה  .1.9

. מוסכם כי במקרה של ביטול הנפקת אגרות החוב ותחולתו תהא מיום ההנפקה בפועל

  מכל סיבה שהיא, יהא שטר נאמנות זה בטל מעיקרו.

 הנפקת אגרות החוב .2

 רשומות על שם(, 'חשל אגרות חוב )סדרה  סדרההחברה תהא רשאית להנפיק  .2.1

 כדלקמן: שווים, לא  תשלומים 9 -)קרן( ב לפירעון ועומדות

; 2021בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 15%התשלום הראשון בשיעור של 

; 2022בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 20%התשלום השני בשיעור של 

; 2024בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום השלישי בשיעור של 

; 2025בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 9%התשלום הרביעי בשיעור של 

; 2026בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 8%התשלום החמישי בשיעור של 

; 2027בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 8%התשלום השישי בשיעור של 

; 2030בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%של  התשלום השביעי בשיעור

; 2031בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום השמיני בשיעור של 

 .;2032בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום התשיעי בשיעור של 

 יקבע או, הראשונהההצעה  שיעור הריבית אותו תישא קרן אגרות החוב יפורט בדוח

על היתרה הבלתי מסולקת של  הריבית .לראשונה הצעתן תיערךפיו -על אשר במכרז

של כל בדצמבר  31 -וביוני  30ת החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים ביום קרן אגרו

)כולל(. תשלום 2032בדצמבר  31ועד ליום  2021בדצמבר  31שנה קלנדרית, החל מיום 

בגין התקופה , 2021בדצמבר  31ביום ישולם הריבית הראשון על אגרות החוב 

המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב והמסתיימת 

, 2021בדצמבר  30ביום האחרון שלפני התשלום הראשון של הריבית היינו, ביום 

החברה תפרסם את  .זו בתקופה הימים מספר לפי, בשנה ימים 365 בסיס על מחושבת

ואת השנתית שיעור הריבית שישולם בתשלום הריבית הראשון וכן את שיעור הריבית 

תשלום הריבית  על תוצאות ההנפקה. מיידי דוח מסגרתהחצי שנתית בהריבית שיעור 

האחרון של קרן  ביחד עם הפירעון, 2032בדצמבר  31האחרון כאמור ישולם ביום 

, הכל בהתאם לתנאי למדד צמודותבגינה ו/או הריבית  החוב. קרן אגרות החוב אגרות

אגרות החוב כמפורט בתנאים שמעבר לדף. לחברה תוקנה זכות להעמיד את אגרות 

  להלן. 8.2בסעיף  החוב לפדיון מוקדם, כפוף לתנאים המפורטים

 לתוספת 2.3ראה סעיף  ,התאמה בשיעור הריבית כתוצאה משינוי בדרוג מנגנון לעניין .2.2

לעניין מנגנון התאמה בשיעור הריבית ו שמעבר לדף()התנאים  זה לשטר הראשונה

 להלן. 6.3.4 סעיף  פיננסיות ראה בתניותכתוצאה מאי עמידה 
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, תורחב סדרת אגרות ('ח)סדרה  אם לאחר מועד הנפקתן לראשונה של אגרות החוב .2.3

אגרות החוב יונפקו להם ידי החברה, מחזיקי אגרות החוב אשר -על( 'ח)סדרה חוב ה

תשלום על חשבון קרן ו/או  , לא יהיו זכאים לקבלכאמור סדרההבמסגרת הרחבת 

ריבית בגין אגרות החוב האמורות שהמועד הקובע לתשלומו יחול קודם למועד 

 הנפקתן כאמור. 

 סדרה הגדלת /נוספות; הרחבת  חובהנפקת אגרות  .3

ומבלי  ,החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק, כפוף להוראות הדין, בכל עת .3.1

להידרש להסכמת הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, סדרות נוספות של אגרות חוב 

דוח הצעת מדף ובין בכל דרך  פי-על)בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין 

"(, בין שיקנו זכות המרה במניות החברה ובין שלא יקנו הסדרות הנוספותאחרת( )"

סוג שהוא, ובתנאי פדיון, ריבית, הצמדה, זכות כאמור או ניירות ערך מכל מין ו

בטוחות ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא לנכון, ובין שהם עדיפים על פני תנאי 

(, שווים להם או נחותים מהם, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפרעון 'חאגרות החוב )סדרה 

ר יובהר כי ככל שהחברה תנפיק סדרות נוספות, החברה לא תקבע בשט המוטלת עליה.

 ('חהנאמנות הרלוונטי כי הן תהיינה עדיפות בעת פירוק ביחס לאגרות החוב )סדרה 

 במקרה. בלבדמובטחות בשעבוד וביחס לשעבוד האמור  סדרות האמורותאלא אם ה

 בתנאי עמידה בדבר אישור, ההנפקה ביצוע טרם, לנאמן החברה תעביר כאמור

  .האמור

להלן, החברה תהיה רשאית, בכל עת, ללא צורך  3.3כמו כן, כפוף להוראות סעיף  .3.2

את סדרת אגרות החוב  גדילבקבלת אישור מהנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב, לה

)בין בהצעה פרטית, בין במסגרת  ('ח)סדרה ( ולהנפיק אגרות חוב נוספות 'ח)סדרה 

לרבות למחזיק קשור פי דוח הצעת מדף ובין בכל דרך אחרת(, -תשקיף, בין על

בכל מחיר ובכל אופן שייראו לחברה. למען הסר ספק יובהר, כי  ,)כהגדרתו להלן(

( נוספות כאמור תיעשה במסגרת שטר הנאמנות והוראות 'חהנפקת אגרות חוב )סדרה 

ואגרות חוב  'חנאמנות יחולו עליהן, וכי אגרות החוב הקיימות מסדרה שטר ה

( יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין. החברה תפנה הנפקתן)ממועד  'חהנוספות מסדרה 

לבורסה בבקשה לרשום למסחר את אגרות החוב הנוספות כאמור, לכשיוצעו. הנאמן 

וזאת גם במקרה של  יכהן כנאמן עבור אגרות החוב כפי שיהיו מעת לעת במחזור

ואולם  ,ת סדרה, והסכמת הנאמן לכהונתו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרשגדלה

סדרת אגרות החוב יהא זכאי הנאמן לתוספת שכר טרחה בשל  גדלתבמקרה של ה

  להלן. 23נספח הגדלת הסדרה, כמפורט ב

( תהא מותנית ח'סדרת אגרות החוב )סדרה  גדלתלעיל, ה 3.2על אף האמור בסעיף  .3.3

במועד הגדלת הסדרה, בהתאם לדוחות הכספיים ( 1)התנאים שלהלן: כל בהתקיימות 

החברה עומדת בכל התניות האחרונים שפרסמה החברה טרם אותו מועד, המאוחדים 

להלן וכן כי במועד הגדלת הסדרה,  6.3.2 -ו 6.3.1בסעיפים הפיננסיות הקבועות 

האחרונים שפרסמה החברה טרם אותו מועד, המאוחדים בהתאם לדוחות הכספיים 

לאחר ביצוע מיד  להלן 6.3.2 -ו 6.3.1 שבסעיפיםהחברה תעמוד בכל התניות הפיננסיות 

המפורטות  ילפירעון מיידהעילות ( לא מתקיימת איזו מ2) ;הגדלת הסדרה כאמור
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( 'חבדירוג אגרות החוב )סדרה תגרום לירידה  ( הגדלת הסדרה לא3) ;להלן 9.1בסעיף 

, כאשר בדרגה אחת או יותר, (ח'ת סדרת אגרות החוב )סדרה גדלכפי שיהא ערב ה

(, תדורגנה על ידי יותר מחברת ח'לעניין ס"ק זה יובהר כי ככל שאגרות החוב )סדרה 

 (4) ;דירוג אחת, בחינת הדירוג לצורך סעיף זה, תעשה על פי הדירוג הגבוה מביניהם

פי -החברה אינה מפרה בהפרה מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על

  .שטר זה

, החברה תמסור לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה

ואסמכתאות  ( לעיל1בקשר עם התנאי שבס"ק ) )קובץ אקסל( תחשיביםבצירוף 

בדבר התקיימות התנאים והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן,  ,ככל שיידרשו רלוונטיות

קודם לביצוע הגדלת  עסקים ימי 3-לא יאוחר מלעיל  ( 4)-ו( 2)( 1) "קבסהאמורים 

רוג עדכני מאת החברה כמו כן, תמציא החברה לנאמן אישור או דוח די .הסדרה

( לעיל )פירסום אישור או דוח החברה 3המדרגת בדבר עמידה בתנאי האמור בס"ק )

  .המדרגת במערכת המגנ"א ייחשב כמסירה לנאמן(

נוספות  מובהר כי התחייבות החברה כאמור בפסקה זו לעיל תחול רק ביחס להנפקות

ביחס להנפקת סדרות אגרות ת סדרה, ולא גדלעל דרך של ה' ח מסדרהשל אגרות חוב 

חוב אחרות הקיימות במחזור באותה עת או ביחס להנפקת סדרות אגרות חוב חדשות, 

 בין אם אלו תדורגנה ובין אם לאו.

בדרך של ' חהחברה שומרת לעצמה את הזכות להקצות אגרות חוב נוספות מסדרה  .3.4

יה של אגרות הגדלת סדרה בשיעור נכיון או פרמיה שונים משיעור הנכיון או הפרמ

 החוב שתהיינה במחזור באותו מועד.

 הגדלת, במסגרת 'חחוב נוספות מסדרה  אגרותבמקרה שבו תנפיק החברה בעתיד 

סדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה )לרבות היעדר ניכיון( תפנה 

י מנת לקבל את אישורה כ-החברה, לפני הרחבת הסדרה כאמור, לרשות המסים על

 אגרות(, ייקבע ל'חהחוב )סדרה  אגרותלעניין ניכוי המס במקור מדמי הניכיון בגין 

( שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחה המשקללת את שיעורי הניכיון השונים 'חהחוב )סדרה 

"(. במקרה של קבלת אישור כאמור, שיעור הניכיון המשוקלל, ככל שיהיו )"'חבסדרה 

 אגרותהסדרה, את שיעור הניכיון המשוקלל בגין כל החברה תחשב, לפני מועד הגדלת 

(, ותפרסם בדוח מיידי לפני הגדלת הסדרה כאמור את שיעור הניכיון 'חהחוב )סדרה 

החוב לפי שיעור  אגרותהמשוקלל האחיד לכל הסדרה וינוכה מס במועדי הפרעון של 

הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במידה ולא יתקבל אישור כאמור, 

החברה תודיע בדיווח מיידי, לפני הנפקת אגרות חוב כתוצאה מהגדלת הסדרה, על אי 

קבלת אישור כאמור ועל כך ששיעור הניכיון האחיד יהא שיעור הניכיון הגבוה ביותר 

בעת פרעון אגרות החוב חברי הבורסה ינכו במקור מורה. שנוצר בגין הסדרה הא

 (, בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. 'ח)סדרה 

ת סדרת אגרות החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור גדלמובהר כי בכל מקרה של ה

הניכיון שייקבע במסגרת הנפקת אגרות החוב יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה 

מס במקור בגין  ינוכה)לרבות העדר ניכיון(, ייתכנו מקרים בהם ת הסדרה גדלערב ה

דמי ניכיון בשיעור הגבוה מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרת החוב מהסדרה 

"(, וזאת בין אם התקבל אישור מרשות דמי הניכיון העודפיםטרם הגדלת הסדרה )"
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( ובין אם לאו. 'ח המיסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לסדרת אגרות החוב )סדרה

ת הסדרה ועד לפירעון אגרת גדל( לפני ה'חנישום שהחזיק את אגרות החוב )סדרה 

ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח מס לרשות המסים ולקבל החזר מס -החוב המוחזקת על

 פי דין.-בגובה המס שנוכה מדמי הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על

ה, כדי לפטור את הנאמן מלבחון את ההנפקה כאמור, וזאת אין בזכות זו של החבר .3.5

כל דין ואין בה כדי לגרוע מזכויותיו של הנאמן  פי-עלככל שחובה כזו מוטלת על הנאמן 

ושל אסיפת מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה, לרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי 

 דין. להלן או בהתאם להוראות כל 9 את אגרות החוב כאמור בסעיף

ר שפי שטר זה וא-ר עלוכאמ קופשיונ ובת החעל אגרו לווזה יחת ונאמנ רטשת ראווה .3.6

ידי הציבור, אלא אם כן -לרבות על, ידי כל מחזיק אגרות חוב-לע מעת לעת, ויוחזק

 .תרחנאמר א

הנאמן לאגרות  ישמש ןכלשהשל אגרות חוב חדשות  ת מדףהצעאם במועד פרסום דוח  .3.7

יתייחס  ת מדףאו אם דוח הצע/ושל החברה לסדרת אגרות חוב נוספת כנאמן החוב 

אגרות על סדרות  כנאמןבחן אפשרות כהונת הנאמן יליותר מסדרת אגרות חוב אחת, ת

להנחיות רשות ניירות ערך ו/או הדין החל  , בהתאם, כולן או חלק מהןהחדשותהחוב 

 מועד. באותו

תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; מינוי הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה;  .4

 פיטורין; תפקידי הנאמן

עבור מחזיקי (  "הנאמן הראשון)"החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן הראשון  .4.1

 ב לחוק ניירות ערך.35אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף 

היה ונאמן הוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  .4.2

לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכח אגרות  1ראות פרק ה'מכח הו

 החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

 תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; פיטורין

לעיל וכהונתו תסתיים במועד  4.1הנאמן הראשון יכהן החל מהמועד האמור בסעיף  .4.3

לא הראשון הנאמן  זמןשי"( אסיפת המינוי הראשונהשל אסיפת מחזיקים )" נעילתה

על ענייני הנאמנות לפי סעיף השני ימים ממועד הגשת הדוח השנתי  14יאוחר מתום 

ברוב רגיל( באסיפה רגילה והראשונה )המינוי  )א( לחוק ניירות ערך. ככל שאסיפת1ח35

את המשך כהונת הנאמן הראשון ימשיך זה לכהן כנאמן עד לתום תקופת  תאשר

המינוי הנוספת שתקבע בהחלטת אסיפת המינוי הראשונה )אשר יכול ותהיה עד 

 למועד הפירעון הסופי של אגרות החוב(.

ת לה קצבה את תקופת המינוי ככל שאסיפת המינוי הראשונה ו/או כל אסיפה מאוחר

הנוספת של הנאמן, תסתיים תקופת מינוי עם החלטה על המשך כהונתו ו/או על מינוי 

 נאמן אחר תחתיו.

  .הנאמן יפעל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך .4.4

 .על סיום כהונת הנאמן יחולו הוראות חוק ניירות ערך .4.5

 מחזיקים. פקעה כהונתו של נאמן, ימונה נאמן חדש במקומו באסיפת .4.6
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 החלטת מחזיקים על סיום כהונת הנאמן והחלפתו בנאמן אחרלמרות האמור לעיל,  .4.7

מיתרת הערך הנקוב של  50%אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם באסיפה תתקבל 

לפחות  10%אגרות החוב, או אסיפה נדחית אשר נכחו בה מחזיקים אשר להם 

אגרות החוב המיוצג  מיתרת הערך הנקוב של 75% שלמהיתרה כאמור, וברוב 

 .בהצבעה, למעט הנמנעים

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד למינוי נאמן  .4.8

אחר. הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו 

בקשר עם הנאמנות נשוא שטר הנאמנות לסדרה הרלוונטית, ויחתום על כל מסמך 

דרש לשם כך. לכל נאמן חדש יהיו אותם כוחות, חובות וסמכויות, והוא יוכל לפעול שיי

 .לכל דבר ועניין, כאילו התמנה כנאמן מלכתחילה

 .החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות הנאמן ו/או מינוי נאמן אחר .4.9

מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות שיהיו  .4.10

( כלפי הנאמן, ככל שיהיו, שעילתן קודמת 'חלחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על פי כל 

תו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות, תביעות או טענות כמו כן, לא יהא בסיום כהונדין. 

גרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת ישיהיו לנאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי א

למועד סיום כהונתו כנאמן, ואין בכך כדי ו/או הנובעות מתביעה שעילתה קודמת 

 . גרות החוב מחבות כלשהי על פי כל דיןילשחרר את החברה ו/או מחזיקי א

 סמכויות הנאמן 

בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה  באגרות החובהנאמן ייצג את המחזיקים  .4.11

כלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי 

 חוק ניירות ערך או לפי שטר הנאמנות.

 .פעולותיו של נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו .4.12

הנאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין  .4.13

 המפורטות בשטר נאמנות זה.ההוראות ו

 לשטר זה. 25הנאמן רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  .4.14

אין בחתימת הנאמן על שטר נאמנות זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם של ניירות הערך  .4.15

 המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. הנאמן לא יתערב  .4.16

 .באיזו צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו

אין באמור בסעיף זה כדי להגביל את הנאמן מלבצע פעולה המוטלת עליו על פי איזו 

 .או על פי הוראות הדין מהוראות שטר זה

כפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר  .4.17

נאמנות זה, כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה 

 ב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החו

כפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר נאמנות זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר  .4.18

זה, לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו 
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הגנה על זכויות מחזיקי אגרות רש לשם כל שימוש, אלא אם כן גילויו או השימוש בו נד

מילוי תפקידו לפי חוק ניירות ערך, לפי שטר הנאמנות, או לפי צו של החוב או לשם 

  בית משפט.

להלן ולהסתמך על נכונות  30 הנאמן רשאי להסתמך על החזקה האמורה בסעיף .4.19

 אדם ששמו ידי-עלהזהות של מחזיק לא רשום באגרות חוב כפי שזו תימסר לנאמן 

רשום כמיופה כוח בייפוי כוח, שהוציאה חברת רישומים, ככל שזהות המחזיק לא 

 נרשמה בייפוי הכוח.

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות,  .4.20

אדם או גוף  ידי-עלהודעה, בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא 

 ם לב כי נחתם או הוצא על ידו.כלשהו, אשר הנאמן מאמין בתו

 החברה ו/או מחזיק קשור ידי-עלרכישת אגרות חוב  .5

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש )בין בבורסה  .5.1

)וממוכרים שיבחרו לפי שיקול דעתה  ובין מחוצה לה( בכל עת, ובכל מחיר שיראה לה

(, שיהיו במחזור מעת לעת, 'חחוב )סדרה , אגרות וללא חובת פניה לכלל המחזיקים(

ידי החברה, -מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. במקרה של רכישה כאמור על

 תודיע על כך בדוח מיידי. 

החברה תתבטלנה ותימחקנה מן המסחר בבורסה,  ידי-עלהחוב שתירכשנה  אגרות .5.2

כפוף לכללי הבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש. במקרה בו אגרות 

החוב תירכשנה במהלך המסחר בבורסה, החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה 

למשיכת תעודות אגרות החוב. אין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות החברה לפדות 

 את אגרות החוב. בפדיון מוקדם

ו/או  החברה של כלולה חברה, חברה בת של החברה ו/או חברה קשורה של החברה .5.3

או תאגיד בשליטת אחד /ובן משפחתו או /ו ,בעלי השליטה )במישרין ו/או בעקיפין(

"( רשאים לרכוש ו/או למכור מעת לעת, בין בבורסה ובין מחוץ מחזיק קשור)" מהם

(, בכל מחיר שיראה 'חחוב )סדרה  אגרותהחברה,  ידי-עללה, לרבות בדרך של הנפקה 

להם, ולמכרן בהתאם. במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור תמסור החברה על כך 

החוב אשר תוחזקנה  אגרות. בהתאם למועדים הקבועים בחוק ניירות ערך דיווח מיידי

נה מחזיק קשור תיחשבנה לנכס של המחזיק הקשור, ולא תימחק ידי-עלכאמור 

מהמסחר בבורסה, אלא כפוף לכללי הבורסה. כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלות מחזיק 

קשור הן לא יקנו לו זכויות הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב של 

החברה והן לא תימננה לצורך קביעת המניין החוקי באסיפות אלה ולא תיכללנה 

ר" בקשר להצבעות ולמניין הנוכחים ב"יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזו

 והקולות באסיפות.

לעיל כשלעצמם כדי לחייב את החברה או את מחזיקי  5.3עד  5.1אין באמור בסעיפים 

  למכור את אגרות החוב שבידיהם.אגרות החוב לקנות אגרות חוב או 

זה לפגוע בזכותה של החברה לבצע פדיון מוקדם של  5כמו כן, אין באמור בסעיף 

 להלן. 8'( בהתאם להוראות סעיף חאגרות החוב )סדרה 
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 התחייבויות החברה .6

וכן ריבית פיגורים וכל  הריביתוהחברה מתחייבת לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן  .6.1

 והכל בהתאם ובכפוף להוראות שטר נאמנות זה, החוב אגרותתנאי  פי-עלהמשתלמים  אחר,סכום 

שטר  פי-עלהחוב ו אגרותתנאי  פי-עלולמלא אחר כל יתר התנאים וההתחייבויות המוטלות עליה 

 הנאמנות. 

  מגבלות על חלוקת דיבידנד ו/או רכישה עצמית של מניות .6.2

עוד תהיינה אגרות החוב קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל דרך שהיא,  כל

וכל עוד לא מתקיימת איזו מהעילות המפורטות  לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(

 של בדרך רבות)ל החברות בחוק כמשמעותה חלוקה לבצע רשאית תהא, החברה להלן 9.1בסעיף 

 החברות חוק בהוראות לעמידה כפוף"(, בחלוקה": זה בסעיף) (החברה מניות של עצמית שהרכי

  : ש לכך ובכפוף

 יפחת לא, להלן 6.3, כהגדרתו בסעיף החברה של המתואם העצמי ההון סךבעקבות החלוקה,  .6.2.1

 להאחרונים שהמאוחדים וזאת בהתאם לדוחותיה הכספיים ש"ח מיליון  550 של מסך

 .החברה שפורסמו עובר למועד החלוקה

 נדל"ןנכסי  )ללא רווחי שערוך החברה של השנתי מהרווח 60%החלוקה לא יעלה על סכום 

על  .האחרוניםהמאוחדים לפי דוחותיה הכספיים  לכל שנה (, כל עוד לא מומשושטרם מומשו

)ללא רווחי  שלה השנתימהרווח  60%אף האמור, במקרה בו החברה לא תבצע חלוקה של 

היא תהיה רשאית לחלק  כלשהי,בשנה  (, כל עוד לא מומשושטרם מומשו שערוך נכסי נדל"ן

  1.בשנים העוקבות שלא חולק כאמור החלק מהרווחאת 

 להלן, 6.3, כהגדרתו בסעיף כל עת בה ההון העצמי המתואם של החברהבעל אף האמור לעיל, 

על החברה בביצוע חלוקה,  כל מגבלהומעלה, לא תחול ש"ח מיליון  700של יעמוד על סך 

בעקבות , ש"חמיליון  700סך ההון העצמי המתואם של החברה לא יפחת מסך של ש ובלבד

 .ביצוע החלוקה

בהפרה אינה מצויה , החברה מועד החלוקה טרםל פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו ע .6.2.2

ולא תפר איזה מהתניות להלן,  6.3.2-ו 6.3.1בסעיפים של התניות הפיננסיות כמפורט 

 6.3.3, הכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיף החלוקההפיננסיות האמורות כתוצאה מביצוע 

 ."תקופת הבדיקה" )כהגדרתה להלן( אך מבלי להביא בחשבון אתלהלן, 

החברה לא תבצע חלוקה כל עוד מתקיים בדוחותיה הכספיים האחרונים שקדמו למועד קבלת ההחלטה 

()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות 14)ב()10יף על החלוקה, אחד או יותר מסימני האזהרה הקבועים בסע

יובהר, כי בכל הנוגע לסימן האזהרה הקבוע "(. תקנות הדוחות)" 1970 -תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

( לתקנות הדוחות )גירעון בהון החוזר בצירוף תזרים מזומנים שלילי מתמשך 3()א()14)ב()10בסעיף 

הוא מתקיים בעת ובעונה אחת הן בדוחות הכספיים מפעילות שוטפת(, קיומו ימנע חלוקה רק אם 

עוד  דוחות.ג לתקנות ה9הכספיים הנפרדים של התאגיד כמשמעותם בתקנה המאוחדים והן בדוחות 

                                                      

לחלוקה  ניתנתמרווחי אותה השנה,  %40בשיעור של  - הרי שהיתרה ,0202ווח השנתי לשנת מהר %20בהנחה שהחברה חילקה  ,כך למשל 1

 בשנים העוקבות.
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, החברה תוכל לבצע חלוקה במקרה בו דירקטוריון החברה יקבע ביחס לסימן האזהרה הקבוע יובהר כי

כדי להצביע על בעיית נזילות שהתקיים  בסימן האזהרה ( לתקנות הדוחות כי אין4()א()14)ב()10בסעיף 

  בחברה.

, ביצוע החלוקה בפועל טרםוב קהוהחלימי עסקים לאחר קבלת החלטת דירקטוריון החברה על  2בתוך 

החברה ( 1: )לפיולנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה החברה תמסור 

 ;להלן 9.1עילה לפירעון מיידי מהעילות המנויות בס"ק  מתקיימת( לא 2) ;זה 6.2עומדת בתנאי סעיף 

, והצפויות הקיימות בחבויותיה לעמוד היכולת את החברה מן תמנע שהחלוקה סביר חשש קיים לא( 3)

החברה אינה מפרה בהפרה מהותית את ( 4) -ו ;קיומן מועד בהגיע'( ח סדרה) החוב אגרות מחזיקי כלפי

  .פי שטר זה-אגרות החוב עלהתחייבויותיה למחזיקי 

זה לעיל וכפוף  6.2נכון למועד החתימה על שטר הנאמנות, בכפוף לאמור בסעיף החברה מבהירה, כי 

ביחס לחלוקת דיבינדים או רכישה עצמית של  נוספות להוראות הדין, לא חלות על החברה הגבלות

, למעט הוראות החלות על החברה מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ה'( של החברה מניותיה

מכוח שטר הנאמנות , ו9.4.2017מכוח שטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה ו'( מיום , 1.11.2015 מיום 

   .18.4.2019 '( מיוםזלאגרות החוב )סדרה 

 התניות פיננסיות .6.3

קיימות במחזור )קרי, כל עוד לא נפרעו או סולקו במלואן בכל  (ח'כל עוד תהיינה אגרות החוב )סדרה 

 דרך שהיא, לרבות בדרך של רכישה עצמית ו/או פדיון מוקדם(, החברה מתחייבת, כדלקמן:

  זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הנקובה בצידם: 6.3בסעיף 

הון והלוואות בעלים, והכל  יהון עצמי , בתוספת זכויות מיעוט, שטר –, משמעו "הון עצמי מתואם"

בהתייחס לשימוש בהגדרה זו לעניין יובהר   .על בסיס מאוחד בהתאם לדוחות הכספיים של החברה

כי שטרי הון והלוואות בעלים אשר יועמדו , בלבד 6.3.2 -ו 6.3.1הכלולות בסעיפים  התניות הפיננסיות

 ון עצמי מתואם" רק אם הם יהיו נחותיםיכללו בהגדרת "ה על ידי אלון רבוע כחול ישראל בע"מלחברה 

 בפני חוב החברה למחזיקי אגרות החוב באופן שפרעונם יהיה רק לאחר פרעונן המלא של אגרות החוב.

, בניכוי הלוואותכן ו בניכוי הון חוזר מתואם, מאוחדסך מאזן  –, משמעו "מתואם המאזן"סך 

לפי , (Non-Recourseיכולת חזרה ללווה )לא ל שהועמדו לחברה או לחברות מאוחדות של החברה,

 של החברה. המאוחדיםוהכל בהתאם לדוחות הכספיים  ,כללים חשבונאיים מקובלים

יתרת נכסים שוטפים בניכוי מזומנים ושווי מזומנים, פקדונות לזמן  – משמעו"הון חוזר מתואם", 

יות שוטפות, בניכוי אשראי לזמן ונכסים פיננסיים בשווי הוגן דרך רווח והפסד, בקיזוז התחייבו 2קצר

 וחלויות שוטפות של התחייבויות חכירה קצר וחלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך ואגרות חוב

 .של החברההמאוחדים והכל בהתאם לדוחות הכספיים 

 הון עצמי מתואם מינימלי .6.3.1

-עלהחברה מתחייבת כי הונה העצמי המתואם של החברה,  להלן, 6.3.3בכפוף להוראות ס"ק 

, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי המאוחדיםהדוחות הכספיים  פי

  "(.מינימלימתואם  עצמי הון)" ש"חמיליון  450 -מהעניין, לא יפחת 

 מתואם למאזן מתואםיחס הון עצמי  .6.3.2

החברה מתחייבת כי היחס בין הונה העצמי המתואם של  להלן, 6.3.3בכפוף להוראות ס"ק 

                                                      
לים , כמפורט בסעיף זה, ייכללו גם כאלו שעשויים להיחשב )או שהינם( מוגבפקדונותלהסרת ספק יובהר, כי בגדר מזומנים, שווי מזומנים ו 2

 בשימוש.
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, הרבעוניים המאוחדיםהדוחות הכספיים  פי-עלשל החברה, המתואם סך המאזן בין החברה ל

"(, מתואם למאזן מתואם יחס הון עצמיאו השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי העניין )"

  .10%-לא יפחת מ

 בדיקת התניות הפיננסיות והפרתן .6.3.3

, לפי שנתייםאו /)רבעוניים ו דוחותיה העיתיים במסגרתהחברה מתחייבת כי תציין  .6.3.3.1

בהתניות  (לאו םאו) עומדת היא אםשל כל דוח כאמור  דוח הדירקטוריוןב - (העניין

ים הפיננסיים ת היחסותוצא לעיל, לרבות 6.3.2 - 6.3.1 הפיננסיות המפורטות בס"ק

 וראות הדין והנחיות רשות ניירות ערך.ה פי-עלכל גילוי הנדרש  ולרבות האמורים

 פי הדוחות הכספיים-(, היה ויתברר עלח'החל ממועד הנפקת אגרות החוב )סדרה 

 לא עמדה באחת מהתחייבויותיה כאמור בס"קכי החברה לבדיקה כהגדרתם להלן, 

תקופת הבדיקה, משך כל חייבויות כאמור נמשכה בהתואי עמידתה ב 6.3.2 - 6.3.1

סעיף כמפורט ב מיידיעילה להעמדת אגרות החוב לפירעון  וםתקכהגדרתה להלן, 

  לשטר הנאמנות. 9.1.13

 .עוקבים רצופיםקלנדרים שני רבעונים  -" משמעה תקופת הבדיקה"

, הרלוונטים המאוחדים הדוחות הכספיים - " משמעהדוחות הכספיים לבדיקה"

 הרבעונים או השנתיים, הסקורים המבוקרים, לפי הענין.

תחולנה רק במקרה שהחברה לא  9.1.13ספק, מובהר כי הוראות סעיף  סרתלה

 רבעונים שני למשך (6.3.2או  6.3.1על פי ס"ק ) פיננסית תניהעמדה באותה 

 .רצופיםו עוקביםקלנדריים 

בדיקת עמידת החברה בהתניות הפיננסיות המפורטות לעיל תתבצע יובהר, כי 

 , ככל שתחול,מועד ההפרה לפיכך, ."לבדיקה הדוחות הכספיים"במועד פרסום 

לרבעון הקלנדרי השני ברציפות ייחשב מועד פרסום הדוחות הכספיים הרלוונטיים 

 .בו החברה לא עמדה באיזו ההתניות הפיננסיות כאמור

 ביחס לאמור –להסרת ספק -וכן  לעיל 6.3.2 - 6.3.1ביחס לאמור בסעיפים יובהר, כי  .6.3.3.2

שינויים בכללי  יחולולאחר חתימת שטר נאמנות זה ככל ש ,להלן 6.3.4בסעיף 

בעקבות כניסה לתוקף  - למשל, מקובלים ו/או שינויים רגולטוריםהחשבונאות ה

פי שיקול -על החשבונאית במדיניות שינויים למעטאך )של תקן חשבונאות חדש 

(, ושינויים אלה יגרמו לשינויים בחישוב הפרמטרים החברה של הבלעדידעתה 

לעיל,  6.3.2 - 6.3.1 המפורטות בסעיפים הפיננסיות המידה אמותהמפורטים ב

 המידה מאמות איזוהשינויים שיחולו כאמור, לא יילקחו בחשבון לצורך בחינת 

האמורות בסעיף זה לעיל, ובחינה כאמור תיעשה בהתאם לכללי  הפיננסיות

הכספיים , אשר לפיהם נערכו הדוחות החשבונאות המקובלים המחייבים

מועד ביצוע ההנפקה הראשונה של אגרות החוב )סדרה האחרונים של החברה טרם 

, ובהתעלם "(הנוכחית התקינה)" 31.12.2020הדוחות הכספיים ליום  –, היינו ('ח

  מהשינויים כאמור.

אשר יש לו השפעה שאינה  כאמור, בתקינה החשבונאיתשינוי של מובהר כי במקרה 

וכן במקרה של אי  האמורות הפיננסיותאמות המידה זניחה על תוצאת בחינת 

המידע שיפורסם בקשר לאמות המידה , המידה הפיננסיות האמורות עמידה באמות

גילוי יכלול , )במסגרת הדוחות העתיים( לעיל 6.3.3.1הפיננסיות כאמור בסעיף 

 לפי התקינה האמורות הפיננסיות אמות המידהב החברה בדבר אופן חישוב עמידת
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גילוי להתאמות ביחס לפריטים המהותיים תמסור החברה . בכלל זה יתחכהנו

, אשר משפיעים על השוני בתוצאת הפיננסיותאמות המידה  המרכיבים את

  החישוב.

ימי עסקים ממועד פרסומו של כל דוח כספי של החברה וכל עוד קיימות אגרות חוב  7תוך  .6.3.4

אישור חתום על ידי נושא המשרה הבכיר ביותר  ,( במחזור, תעביר החברה לנאמןח')סדרה 
בתחום הכספים בחברה המאשר את עמידה או אי עמידתה של החברה בכל אחת מאמות 

. פעיל בנוסח לשביעות רצונו של הנאמן Excelבקובץ  בצירוף חישובים המידה הפיננסיות
  מנגנון הוספת ריבית

6.3.4.1.  

 בהתאם ובכפוף –להסרת הספק ו )כהגדרתו לעילהמתואם ההון העצמי שככל  .א

תקופת ריבית כלשהי במשך "ח שמיליון  470-מ יפחת (לעיל 6.3.3 להוראות סעיף

"(, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא הקרן מתואם הון עצמיירידה מ)להלן: "

)להלן בס"ק זה:  0.25%( בשיעור של ח'הבלתי מסולקת של אגרת החוב )סדרה 

שהיתרה הבלתי ריבית ה"( מעל לשיעור ריבית הון עצמי מתואם נוסף שיעור"

לבדיקה החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים  וזאתמסולקת תישא באותה עת 

( תום 1עד למועד המוקדם מבין: )ו מי מתואם( חלה ירידה מהון עצ)מהם עולה כי 

פירעון מלא  (2להלן; או ) 6.3.4.5כאמור בס"ק מתואם עצמי  מהון הירידהתקופת 

(. מובהר כי העלאת ח'של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה 

שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה רק פעם אחת במשך כל התקופה בה מתקיימת 

, ככל שתהא, וכי שיעור הריבית כאמור לעיל לא יועלה מתואם הון עצמיהירידה מ

נוספת שתתרחש ירידה או  המתואםמתמשכת מההון העצמי  ירידהבמקרה של 

 , ככל ותהא. המתואם מההון העצמי הירידהקודם לתיקון 

ולהסרת הספק  תואם )כהגדרתו לעילככל שיחס ההון העצמי המתואם למאזן המ .ב

תקופת  במשך 11%של משיעור  יפחת ,(לעיל 6.3.3להוראות סעיף  בהתאם ובכפוף –

"(, יעלה שיעור הריבית השנתית שתישא ביחס ההון ירידהריבית כלשהי )להלן: "

)להלן בס"ק  0.25%בשיעור של  (ח'הקרן הבלתי מסולקת של אגרת החוב )סדרה 

מעל לשיעור הריבית שהיתרה הבלתי מסולקת "( נוסף יחס הוןריבית שיעור זה: "

החל ממועד פרסום הדוחות הכספיים לבדיקה )מהם עולה  וזאתבאותה עת  תישא

ביחס  הירידה( תום תקופת 1עד למועד המוקדם מבין: )ו כי חלה ירידה ביחס ההון(

לתי ( פירעון מלא של יתרת הקרן הב2להלן; או ) 6.3.4.5ההון כאמור בס"ק 

מובהר כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל (. ח'מסולקת של אגרות החוב )סדרה 

, ככל הירידה ביחס ההוןתיעשה רק פעם אחת במשך כל התקופה בה מתקיימת 

או מתמשכת  ירידהשתהא, וכי שיעור הריבית כאמור לעיל לא יועלה במקרה של 

 . ככל ותהאמההון העצמי,  הירידהקודם לתיקון  נוספת ביחס ההון

  –בסעיף זה להלן  .ג

)לרבות ירידה בכל פרמטר כאמור  ירידה מהון עצמי מתואם ו/או ירידה ביחס ההון
 ".ירידה, לפי העניין, יקראו להלן: "בנפרד(

שיעור ריבית הון עצמי מתואם נוסף ו/או שיעור ריבית יחס הון נוסף, לפי העניין, 
 ".שיעור הריבית הנוסףיכונו להלן: "
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 לעיל.  1.4כהגדרתה בסעיף  –"ריבית הבסיס" 

ר מתום יום עסקים אחד מפרסום דוחותיה הכספיים חהיה ותתקיים ירידה, לא יאו .6.3.4.2

מהון ( את הירידה 1של החברה, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )

, תוך פירוט היחסים הפיננסיים במועד עצמי מתואם ו/או הירידה ביחס ההון

( את שיעור הריבית המדויקת שתישא קרן אגרות החוב 2הרלוונטי; ) פרסום הדוח

שמתחילת תקופת הריבית החלה בעת ההודעה ועד למועד ( לתקופה ח')סדרה 

וכן "(, ריבית המקור)להלן: " ימים בשנה( 365הירידה )שיעור הריבית יחושב לפי 

 והאם חל שינוי בריבית כתוצאה מהדירוג של אגרות החוב העדכנייצוין הדירוג 

( את שיעור הריבית 3; )לתנאים הרשומים מעבר לדף 7.3בהתאם להוראות סעיף 

ועד מועד תשלום  ( החל ממועד הירידהח'ב )סדרה שתישא יתרת קרן אגרות החו

לשנה הנוסף  בתוספת שיעור הריבית  המקורהריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית 

( את שיעור הריבית המשוקללת 4ימים בשנה(; ) 365ית יחושב לפי )שיעור הריב

( במועד תשלום הריבית הקרוב, ח'שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( את שיעור הריבית השנתית המשתקפת 5( לעיל; )3)-( ו2הנובעת מן האמור בס"ק )

ר הריבית ( את שיעור הריבית השנתית ואת שיעו6משיעור הריבית המשוקללת; )

)הריבית לתקופה תחושב כריבית השנתית  (ח'חצי שנתית בגין אגרות החוב )סדרה ה

 לתקופות הבאות. חלקי שניים( 

)וכל עוד  ככל שתחול הן ירידה מהון עצמי מתואם והן ירידה מיחס הוןיובהר, כי 

 0.5% , שיעור הריבית הנוסף יעמוד על לא חדלה לפחות אחת הירידות מלהתקיים(

 .טברבמצ

ארבעה ימים לפני המועד הקובע  םהיה ומועד הירידה יחול במהלך הימים שתחילת .6.3.4.3

וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע הנ"ל  ולתשלום ריבית כלשה

"(, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה הדחייה תקופת)להלן בס"ק זה: "

שתהא באותה עת טרם )כפי  המקור(, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית ח'

ה הנובע משיעור השוו (ח'כאשר הסכום למחזיקי אגרות החוב )סדרה בלבד,  (השינוי

. 3לשיעור הריבית הנוסף במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא

לעיל את שיעור הריבית המדויק  6.3.4.2תודיע בדוח המיידי כאמור בס"ק החברה 

 כתוצאה מהדחייה.  הריבית הבא לתשלום במועד תשלום

שפיע על שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב )סדרה רידה, באופן שיבמקרה של י .6.3.4.4

ור על כך הודעה בכתב לנאמן, תוך לעיל, החברה תמס 6.3.4.1( כאמור בס"ק ח'

ירוט השינוי בשיעור הריבית וזאת תוך יום עסקים אחד ממועד פרסום הדוח פ

 לעיל.  6.3.4.2המיידי כאמור בס"ק 

יובהר, כי במקרה שלאחר התקיימות ירידה שהגדילה את שיעור הריבית שתישאנה  .6.3.4.5

באופן יעודכן ההון עצמי המתואם ו/או יחס ההון העצמי, אגרות החוב כאמור לעיל, 

בו תחדל להתקיים הירידה, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם על ידי החברה 

(, במועד התשלום הרלוונטי של הריבית, וזאת החל ח'למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 חדלה להתקיים הירידהממועד פרסום הדוחות הכספיים לבדיקה )מהם עולה כי 

תום תקופת ( )לעיל ולהלן: "מהון עצמי מתואם או הירידה ביחס ההון, לפי העניין

                                                      
 ללא תשלום נוסף כלשהו בגין הדחיה בתשלום. 3
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, כך ששיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות "(הירידה

 וספת שיעור הריבית הנוסף הרלוונטי(, יהיה שיעור הריבית טרם הח'דרה סהחוב )

הרשומים לתוספת הראשונה )התנאים  7.3)אין באמור כדי לגרוע מהוראות ס"ק 

, 6.3.4.4עד  6.3.4.2. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור בס"ק מעבר לדף((

 בשינויים המחויבים מביטול הירידה. 

בכל מקרה לא יפחת שתשאנה אגרות החוב, להסרת ספק יובהר כי שיעור הריבית 

 שיעור הריבית שיקבע במכרז על פי דוח ההצעה הראשונה.מ

 1.25%כי בכל מקרה שיעור ריבית הבסיס לא יוגדל בשיעור העולה על יובהר  .6.3.4.6

ובגין תוספת זה  6.3.4כאמור בסעיף במצטבר בגין תוספת שיעור הריבית הנוסף 

לתנאים שמעבר לדף  7.3ירידה בדירוג כאמור בס"ק  בגיןשיעור הריבית הנוסף 

מנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה משינוי ) שבתוספת הראשונה לשטר

לתנאים  3.3ריבית פיגורים כמפורט בסעיף להסרת ספק, יובהר כי  (.דירוג

הרשומים מעבר לדף, אם וככל שתחול, תתווסף לשיעור האמור ולא תהווה חלק 

 ממנו. 

 בוטל. .6.4

 דירוג אגרות החוב .6.5

תהיינה ח'( במחזור, אגרות החוב )סדרה ח'החברה מתחייבת כי כל עוד תהיינה אגרות חוב )סדרה 

לצורך כך . וזאת, כל עוד הסיבות ו/או הנסיבות הינן בשליטת החברה ידי חברה מדרגת-גות עלמדור

החברה תשלם לחברה המדרגת את כל התשלומים אותם היא התחייבה לשלם לה ותמסור לחברה 

ידה במסגרת ההתקשרות בין החברה לבין -המדרגת את הדיווחים והמידע הסבירים הנדרשים על

ברה אינה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת, כפי שתהיה במועד הנפקתן החהחברה המדרגת. 

  (.ח'( עד למועד פירעון אגרות החוב )סדרה ח'לראשונה של אגרות החוב )סדרה 

( או כל פעולה דומה אחרת watch listלעניין זה מובהר, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב )

(, לא ייחשבו כהפסקת Rating Outlookהחברה המדרגת, לרבות שינוי אופק דירוג ) ידי-עלהמבוצעת 

 דירוג או הורדת דירוג.

מובהר כי אין באמור לעיל כדי לגרוע מזכותה של החברה להחליף בכל עת חברת דירוג, לפי שיקול 

מקרה בו דעתה הבלעדי ומכל סיבה שתמצא לנכון. במקרה בו החברה תחליף את חברת הדירוג או ב

ידי חברת דירוג, תפרסם החברה דוח מיידי, במועדים -אגרות החוב תפסקנה להיות מדורגות על

 הקבועים בדין ובו תודיע על נסיבות החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה. 

 רישום למסחר .6.6

, שונהההצעה הרא( אשר תונפקנה לראשונה מכוח דוח ח'החברה מתחייבת כי אגרות החוב )סדרה 

 תירשמנה למסחר בבורסה.

 אינן מובטחות בשעבודים -אגרות החוב  .7

החוב אינן מובטחות בשעבודים או ערבויות אלא רק בהתחייבויות כמפורט בשטר נאמנות זה.  אגרות .7.1

 '( הוא מעמד של נושים בלתי מובטחים של החברה.חמעמדם של מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

החברה תהא רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד  .7.2

 .החוב אגרותשלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו/או ממחזיקי 

, למסור או להעביר בכל דרך שהיא את רכושה )למעט החברה תהיה רשאית למכור, להחכיר, להמחות .7.3

הרכוש המשועבד, ככל שקיים(, כולו או חלקו, ללא צורך בהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או ממחזיקי 



16 
 

 

 אגרות החוב.

החוב תעמודנה כולן בדרגת בטחון שווה פרי פסו, בינן לבין עצמן בקשר עם התחייבויות החברה אגרות  .7.4

  זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני האחרת.אגרות החוב, ובלי  פי-על

את הצורך בהעמדת  למען הסר ספק מובהר, כי על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, .7.5

בטחונות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. הנאמן לא נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך 

בונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות ( כלכלית, חשDue Diligenceבדיקת נאותות )

הנאמן  הבת. בהתקשרותו בשטר נאמנות זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב,

אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי 

שטר הנאמנות, לרבות  פי-עלדין או  פי-עלובות הנאמן מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מח

אין באמור כדי לגרוע מחובתו של הנאמן לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך שטר זה ואילך, 

ככל שיש בהם להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב. אין 

 שטר הנאמנות. פי-עלכל דין ו/או  פי-על באמור לעיל כדי לגרוע מחובות הנאמן

 פדיון מוקדם של אגרות החוב  .8

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .8.1

( מפני ח'מסחר של אגרות החוב )סדרה הרישום לידי הבורסה על מחיקה מ-אם יוחלט על .8.1.1

ששווי הסדרה פחת מהסכום שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר, החברה 

ור של הסדרה בשל מחיקה מרישום למסחר בה כאמור לעיל, ותפעל תאפשר פדיון מוקדם כאמ

( יום מתאריך החלטת דירקטוריון הבורסה בדבר 45כדלקמן: תוך ארבעים וחמישה )

המחיקה מהרישום למסחר כאמור, תודיע החברה על מועד פדיון מוקדם שבו רשאי המחזיק 

סם בדוח מיידי ובשני עיתונים באגרות החוב לפדותן. ההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפור

 בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל בשפה העברית.

( יום 17(, יחול לא לפני שבעה עשר )ח'מועד הפדיון המוקדם ביחס לאגרות החוב )סדרה  .8.1.2

( יום מהתאריך הנ"ל, אך לא 45מתאריך פרסום ההודעה ולא מאוחר מארבעים וחמישה )

 שלום ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. בתקופה שבין המועד הקובע לת

( שהמחזיקים בהן ביקשו ח'במועד הפדיון המוקדם תפדה החברה את אגרות החוב )סדרה  .8.1.3

)סדרה ח'( העומדות  של אגרות החובההתחייבותי הערך מלפדותן. תמורת הפדיון לא תפחת 

עד יום  ושנצברריבית הפרשי הצמדה ובתוספת  לפדיון מוקדם שבמחזור, דהינו יתרת קרן

 (.ח'התשלום בפועל כקבוע בתנאי אגרות החוב )סדרה 

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון הקבועות באגרות  .8.1.4

( של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד הפדיון המוקדם כאמור ח'החוב )סדרה 

המסחר בבורסה ויחולו עליהן, בין היתר, השלכות לעיל, אך אגרות החוב כאמור תמחקנה מ

 המס הנובעות מכך.

פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקנה למי שהחזיק באגרות החוב שייפדו כאמור  .8.1.5

 את הזכות לתשלום קרן ו/או ריבית בגין התקופה שלאחר מועד הפדיון.

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .8.2

החברה תהא (, ח'ימים מעת רישומן למסחר של אגרות החוב )סדרה  60לאחר חלוף בכל עת  .8.2.1

( לפדיון מוקדם, מלא ח'רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, להעמיד את אגרות החוב )סדרה 

או חלקי, ובמקרה כאמור יחולו ההוראות המפורטות בסעיף זה להלן, והכל כפוף להנחיות 

ת תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו כפי שיהיו במועד הוראולקבוע ברשות ניירות ערך ו
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 הרלבנטי.

תדירות הפדיון המוקדם לא תעלה על אחת לרבעון. נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו גם  .8.2.2

סופי, יבוצע הפדיון  פדיוןחלקי או מועד לביצוע  פדיוןמועד לתשלום ריבית או מועד לביצוע 

" משמעו כל אחת מהתקופות רבעוןין זה "המוקדם במועד שנקבע לתשלום כאמור. לעני

 דצמבר. -ספטמבר ואוקטובר -יוני, יולי  -אפריל מרץ,  -הבאות: ינואר 

האמור, תהא החברה  ההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם לא יפחת ממיליון ש"ח. למרות .8.2.3

רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף הנמוך מהסכום האמור ובלבד שלא תבצע פדיון כאמור 

ידי החברה, ייפרע ביחס לכלל -יותר מפעם אחת בשנה. כל סכום שייפרע בפירעון מוקדם על

  רטה לפי ערך נקוב של אגרות החוב המוחזקות.-מחזיקי אגרות החוב, פרו

( במקרה של פדיון מוקדם יהיה הסכום ח'החוב )סדרה  אגרותי הסכום שישולם למחזיק .8.2.4

, אשר מוקדם דיוןהעומדות לפ( ח'שוק של יתרת אגרות החוב )סדרה ( שווי 1הגבוה מבין: )

( ימי המסחר 30( בשלושים )'חמחיר הסגירה הממוצע של אגרות החוב )סדרה  פי-ייקבע על

על אף . המוקדם ר ביצוע הפדיוןשקדמו למועד קבלת החלטת דירקטוריון החברה בדב

האמור, במקרה והפדיון המוקדם )החלקי או המלא( ייקבע ברבעון שקבוע בו גם מועד 

'(, ותשלום הריבית יבוצע באותו הרבעון ביחד עם חלתשלום ריבית של אגרות חוב )סדרה 

ווי לעיל, הרי שבמקרה זה, לצורך חישוב ש סעיף זהתשלום הפדיון המוקדם בהתאם להוראת 

ישולם למחזיקים, יופחת משווי השוק של יתרת אגרות ש ,'(חהשוק של אגרות החוב )סדרה 

החוב כמפורט לעיל, העומדות לפדיון מוקדם, הסכום אשר משולם באותו רבעון על חשבון 

העומדות ( ח'( הערך ההתחייבותי של אגרות החוב )סדרה 2; )תשלום הריבית בלבד כאמור

( יתרת 3, קרן בתוספת ריבית, עד למועד הפדיון המוקדם בפועל; ), דהיינולפדיון מוקדם

 )קרן בתוספת ריביתהעומדות לפדיון מוקדם ( ח'תזרים המזומנים של אגרות החוב )סדרה 

בתוספת ריבית  )כהגדרתה להלן( הממשלתיאג"ח ה( כשהיא מהוונת לפי תשואת והצמדה

יחושב החל ממועד העומדות לפדיון מוקדם ( ח'החוב )סדרה  אגרותהיוון  .1.25%בשיעור של 

 (.ח'המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שנקבע ביחס לאגרות החוב )סדרה  הפדיון

ממוצע משוקלל של תשואה לפדיון )ברוטו(, " משמעה, תשואת האג״ח הממשלתילעניין זה: "

ון המוקדם, ימי עסקים לפני מועד ההודעה על הפדי 2ימי עסקים, המסתיימת  7בתקופה של 

, בעלות ריבית בשיעור למדד צמודות ות של ממשלת ישראלסדרות אגרות חוב ממשלתי 2של 

קבוע, ושמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרות החוב 

במועד הרלוונטי, היינו סדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הגבוה ממח"מ אגרות החוב )סדרה 

וסדרה אחת בעלת המח"מ הקרוב הנמוך למח"מ אגרות החוב )סדרה  ( במועד הרלבנטי,ח'

 .( במועד הרלבנטי ואשר, שקלולן ישקף את מח"מ אגרות החוב במועד הרלבנטיח'

 2שנים, המח"מ של אג"ח ממשלתי ב' הוא  4לדוגמא: אם מח"מ של אג"ח ממשלתי א' הוא 

 שנים, תחושב התשואה כדלקמן: 3.5יתרת ההלוואה הוא  שנים ומח"מ

x +2(1-x)=3.54 

 X .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א = 

1-X .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב = 

על פי החישוב, התשואה השנתית של אג"ח ממשלתי א' תשוקלל בשיעור של שבעים וחמישה 

אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של ( מ"התשואה" ותשואה השנתית של 75%אחוזים )

 ( מ"התשואה".25%עשרים וחמישה )
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 משך חיים ממוצע. - "מח"מ"

( לעיל, ההפרש בין השווי לפי החלופה שנבחרה 3( או )1ככל שתיבחר החלופה בסעיף קטן )

 כאמור, לבין ערך ההתחייבות, ישולם כריבית על החלק שנפדה בלבד.

חברה בעניין ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה עם קבלת החלטה של דירקטוריון ה .8.2.5

(, אשר המועד ח'תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( ימים ולא יותר 17עשר )-לא פחות משבעה ויחול הקובע לביצועו ייקבע בדוח המיידי

 .( ימים לפני ביצוע הפדיון המוקדם45מארבעים וחמישה )

הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב מועד  .8.2.6

( לבין מועד תשלום הריבית בפועל. בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את 'ח)סדרה 

הקרן שייפרע בפדיון מוקדם ושיעור סכום שישולם בפדיון המוקדם, התחשיב בדבר הסכום 

הקרן האמור עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור וכן את הריבית שנצברה בגין סכום 

 להלן.

ככל שהחברה תבצע פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב, תפקענה אגרות החוב לאחר ביצוע  .8.2.7

בפועל של הפדיון המוקדם ותהיינה חסרות כל תוקף ונפקות. החברה תודיע על פדיון מוקדם 

 להלן.זה כאמור בסעיף מלא כאמור, לנאמן ולציבור, באמצעות דיווח מיידי, 

'( אשר יהיו חהתשלום בגין הפדיון המוקדם המלא יבוצע למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .8.2.8

 רשומים במרשם במועד התשלום, כנגד החזרת תעודת אגרת החוב לחברה.

 3.2-לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ .8.2.9

 מיליון ש"ח. 

( שיעור הפדיון 1ן מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: )במועד פדיו .8.2.10

( שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; 2החלקי במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )

( שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, 4( שיעור הריבית בפדיון החלקי על החלק הנפדה; )3)

( עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו, במונחי 5לקת; )מחושב לגבי היתרה הבלתי מסו

( המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב 6הסדרה המקורית; )

פדיון מוקדם חלקי יבוצע פרי פסו  ( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.6) ששהשיהיה 

  לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב.

ם חלקי, תשלם החברה את הריבית שנצברה רק בגין קרן אגרות החוב בעת פידיון מוקד

 שתפדה במסגרת הפידיון החלקי ולא בגין כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 

תשולם ריבית נוספת עקב הפידיון המוקדם, הריבית הנוספת תשולם רק על החלק שככל  .8.2.11

 .הנפדה בפדיון החלקי

'(, יבוצע בתנאים זהים, היינו חפדיון מוקדם, חלקי או מלא, לסדרת אגרות חוב )סדרה  .8.2.12

'(. תשלומים ששולמו חבשיעור זהה ובמחיר זהה, לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב )סדרה 

במסגרת פדיון חלקי כאמור, ייחשבו כמבוצעים ראשית על חשבון תשלומי הריבית ולאחר 

 הקרובים, כפי שתודיע החברה בדיווח המיידי כמפורט לעיל.מכן על חשבון תשלומי הקרן 

לא תהיה הזכות לחייב את החברה  '(חלמען הסר ספק מובהר כי למחזיקי אגרות החוב )סדרה  .8.2.13

 '(.חלבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי של אגרות החוב )סדרה 

א המשרה ימים ממועד הפדיון המוקדם, אישור בחתימת נוש 7החברה תעביר לנאמן, בתוך  .8.2.14

והכל בנוסח  ,הבכיר בתחום הכספים בחברה בדבר ביצוע הפדיון המוקדם וחישוב סכומו

 לשביעות רצון הנאמן.
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  פירעון מיידי .9

 בהתקיימות העילות המפורטות להלן: .9.1

אם החברה לא פרעה תשלום כלשהו מהתשלומים בהם החברה חייבת למחזיקי אגרות החוב  .9.1.1

או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה  לפי אגרות החוב או לפי שטר הנאמנות

בו נודע לחברה מועד המ( ימים 7שבעה )לטובת המחזיקים, וההפרה כאמור לא תוקנה תוך 

 ההפרה. על 

 ידי-על לחברה ביחס וסופי קבוע פירוק צו יינתן אםאם החברה תקבל החלטת פירוק או  .9.1.2

או כל צו בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון, או ימונה  המשפט בית

או כל בעל תפקיד בעל  או ימונה לה מפרק קבוע לה נאמן, כהגדרתו בחוק חדלות פירעון

 מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון

מים בהתאם להוראות או צו אחר בעל מאפיינים דו ידי בית משפט-אם ניתן צו פירוק זמני על .9.1.3

או נאמן זמני כהגדרת מונח זה בחוק חדלות  או ימונה לה מפרק זמני חוק חדלות פירעון

, או פירעון או כל בעל תפקיד אחר בעל מאפיינים דומים בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון

נדחו או מינוי או החלטה כאמור לא צו או , ותתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה

 או ההחלטה, לפי העניין. או קבלת הצו מיום המינוי ימים( 45) ארבעים וחמישהוטלו תוך ב

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או 

 ניתנו, לפי העניין, לבקשת החברה או בהסכמתה. 

וכן י שאלו יהיו מעת לעת כפחדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה  החברהאם  .9.1.4

  .או הפסיקה את תשלומיה על כוונתה להפסיק את תשלומיה אם החברה הודיעה 

, או לפי הוראות שטר הנאמנות בפרסומו לפי כל דיןהחברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת  .9.1.5

חר ואממועד עד לאו , הקבוע בדין לפרסום הדוחות הכספייםימים מהמועד האחרון  30בתוך 

ידי רשות מוסמכת לפרסום דוחותיה -שנקבע במסגרת ארכה שניתנה לחברה עליותר 

 הכספיים, לפי המאוחר מבין השניים.

 אגרות החוב נמחקו מהמסחר בבורסה.  .9.1.6

 ., כהגדרתם להלןכונס נכסים קבוע על החברה או על עיקר נכסי החברהיינתן צו למינוי אם  .9.1.7

על עיקר על  החברה או או קבוע(  כונס נכסים )זמניאם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי  .9.1.8

או אם  או למינוי בעל תפקיד דומה על פי חוק חדלות פירעון, ,, כהגדרתם להלןנכסי החברה

אשר לא נדחו או בוטלו  –עיקר נכסי החברההחברה או על על יינתן צו למינוי כונס נכסים זמני 

על אף האמור, לא  .ממועד הגשתם או נתינתם לפי העניין ימים( 45תוך ארבעים וחמישה )ב

תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, 

 לבקשת החברה או בהסכמתה.

או אם תבוצע פעולה  ,, כהגדרתם להלןאם יוטל עיקול או ימומש שעבוד על עיקר נכסי החברה .9.1.9

, ולא יוסר העיקול או יבוטל המימוש או עיקר נכסי החברהכנגד  כלשהי של הוצאה לפועל

לאחר שהוטל העיקול או מומש השעבוד או  ימים( 45) ארבעים וחמישהתבוטל הפעולה תוך 

על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים  בוצעה הפעולה.

 או בהסכמתה.  שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, לבקשת החברה

 אגרותללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי  ,אחרתיישות אם בוצע מיזוג של החברה עם  .9.1.10

הקולטת הצהירה, לפחות היישות  (, באסיפה רגילה וברוב רגיל, אלא אם כןח'החוב )סדרה 

 החברה התחייבויות מלוא את עצמה לע הנטל כי ,( ימי עסקים לפני מועד המיזוג10עשרה )
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לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהא ביכולתה  כיו( ח')סדרה  החוב אגרות מחזיקי כלפי

  (.ח'הקולטת לקיים את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה היישות של 

או כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק  )א( אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים .9.1.11

הקפאת הליכים כנגד החברה או כל צו דומה בהתאם להוראות או אם יינתן צו  חדלות פירעון,

הסדר עם נושי החברה לפי סעיף ל לפשרה אובקשה החברה תגיש  אם או חוק חדלות פירעון,

עם חברה )למעט למטרת מיזוג  או בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון לחוק החברות 350

ולמעט ורים לפי תנאי שטר זה, , שאינם אסאו שינוי במבנה החברה, לרבות פיצולו/אחרת 

שאין בהם כדי בין החברה לבין בעלי מניותיה, שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ו הסדרים

בדרך  נושיה רובאם החברה תציע ל)ב(   –; או להשפיע על יכולת הפרעון של אגרות החוב(

אחרת פשרה או הסדר כאמור, אם פעולה כאמור נעשית על רקע העדר יכולתה של החברה 

או לפי  לחוק החברות 350אם תוגש בקשה לפי סעיף  ג()–לעמוד בהתחייבויותיה במועדן; או 

ימים  45כנגד החברה )ושלא בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך  חוק חדלות פירעון

 . ממועד הגשתה

 .החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערךאם  .9.1.12

במשך לעיל  6.3.2ובס"ק  6.3.1בס"ק  ותת האמורופיננסיה ותהתניאחת מבהחברה לא עמדה  .9.1.13

 לעיל( כהגדרתם) על פי הדוחות הכספיים לבדיקה ורצופים קביםשני רבעונים קלנדריים עו

( במסגרת ח'החוב )סדרה  אגרותובלבד שלא ניתנה לחברה ארכה לתיקון מאת מחזיקי 

לחברה לשטר הנאמנות, או לא ניתן  9.10החלטה מיוחדת או מאת הנציגות הדחופה לפי סעיף 

שתתקבל בהתאם  ( במסגרת החלטה'ח'החוב )סדרה  אגרותויתור על ההפרה מאת מחזיקי 

 .להלן 28.2להוראות סעיף 

 3.3 סעיףבניגוד להוראות  (ח'במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב )סדרה  .9.1.14

 לשטר הנאמנות.

אם חוב  אומיידי, ידי החברה הועמדה לפירעון -על אם סדרת אגרות חוב שהונפקה לציבור .9.1.15

 תומהותי של החברה )כהגדרתו להלן( הועמד לפירעון מיידי, שלא ביוזמת החברה, והעמד

 ( ימי עסקים. 14)  ארבעה עשרבתוך  ולפירעון מיידי כאמור לא בוטל

של החברה שהערך ההתחייבותי מצטברים או חובות " משמעו חוב חוב מהותילעניין זה "

, לפי מסך המאזן של החברה 5% מיידי הינו גבוה מסך של במועד ההעמדה לפירעון הםשל

האחרונים של החברה שפורסמו, מבוקרים או סקורים. החברה  המאוחדיםהדוחות הכספיים 

ימי עסקים מהמועד בו ניתנה לה הודעה על העמדה  (2)שני תגיש לנאמן הצהרה בכתב תוך 

של החוב המהותי כאמור למועד ההעמדה  לפירעון מיידי כאמור, על סך הערך ההתחייבותי

  לפירעון מיידי.

החלק המובטח ) מובהר כי העמדה לפירעון מיידי של חוב שבגינו הועמדו בטוחות להבטחתו

ללא יכולת  של הלוואה מיידי, חילוט ערבויות והעמדה לפירעון (כמפורט להלןשל אותו חוב 

מובהר כי כאשר גובה  .כחוב מהותי ( לא תיחשבנה לעניין זהNon-Recourseחזרה ללווה )

החוב שהועמד לפרעון מיידי עולה על שווי הבטוחה שהועמדה בגינו, יילקח בחשבון לצורך 

 .)ככל שהינו חיובי( סכום החוב המהותי ההפרש בין סכום החוב  לשווי הבטוחה חישוב

בוצעה מכירה לאחר של רוב נכסי החברה ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי  .9.1.16

מכירה לאחר של ק זה, "באסיפה רגילה ברוב רגיל. לעניין ס"( מראש, ח'אגרות החוב )סדרה 

שבבעלות החברה שבוצעה במהלך שישה מוחשיים ", פירושה מכירת נכסים רוב נכסי החברה

או החברות  החברה ידי-עלבניכוי שווי נכסים שנרכשו  ( חודשים רצופים, ששוויים,6)
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 50% ( החודשים הרצופים הנ"ל, עולה על שיעור של6, באותה תקופה של ששת )המאוחדות

 המאוחדיםדוחותיה הכספיים המבוקרים או הסקורים  פי-על של החברה מסך הנכסים

( החודשים 6האחרונים שפורסמו, ערב מכירת הנכס הראשונה שבוצעה בתקופת ששת )

לכל צד שלישי שהוא למעט תאגידים בשליטת על ידי החברה מכירה  -" מכירה לאחרכאמור. "

זה, "שליטה"  9.1.16לעניין ס"ק  החברה ו/או לתאגידים בשליטתם של תאגידים אלו.

 כמשמעות המונח בחוק ניירות ערך. 

( ימים רצופים, וזאת 60) שישיםלהיות מדורגות למשך תקופה העולה על  הפסיקו אגרות החוב .9.1.17

  שהינן בשליטת החברה. או מסיבות עקב נסיבות

הבורסה בהתאם להוראות תקנון הבורסה,  ידי-עלאם המסחר באגרות החוב בבורסה הושעה  .9.1.18

וההשעייה לא בוטלה תקנון הבורסה, בלמעט השעייה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור 

 .ימים 60בתוך 

תנאי מהתנאים ו/או מההתחייבויות הכלולים בשטר נאמנות  החברה הפרה בהפרה יסודית .9.1.19

מצגי החברה באגרת החוב או בשטר הנאמנות מצג מ, ובכלל זה יתברר כי או באגרות החוב זה

ו/או מלא, והכל אם נתן הנאמן הודעה לחברה לתקן את ההפרה והחברה לא תיקנה אינו נכון 

נקבעה תקופת ש במקרה  אוההודעה, ( ימים ממתן 14) ארבעה עשראת ההפרה כאמור תוך 

גם כאשר  ת ריפוילאחר חלוף אותה תקופ-ריפוי אחרת ביחס לכל תנאי או התחייבות כאמור

 . במהלכה לא תוקנה ההפרה

אם יעודכן דירוג אגרות החוב על ידי החברה המדרגת של אגרות החוב, כך שהדירוג שייקבע  .9.1.20

או דירוג מקביל על ידי חברה מידרוג בע"מ  של (Baa3)מדירוג של לאגרות החוב יהיה נמוך 

 מדרגת אחרת, ככל שתבוא במקום החברה המדרגת. 

לתקופה של שני רבעונים  אם  תירשם הערת "עסק חי" בדוחותיה הכספיים של החברה .9.1.21

 .רצופים

לשטר  6.2אם תבוצע חלוקה )כהגדרתה בחוק החברות( שלא בהתאם להוראות ס"ק  .9.1.22

 הנאמנות. 

מצבם במועד ההנפקה, וקיים חשש ממשי  בעסקי החברה לעומתחלה הרעה מהותית  .9.1.23

 שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

 קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים. .9.1.24

 יחדל( בשליטתו תאגידים באמצעות לרבות, בעקיפין או)במישרין  משה בן מוטי מר אם .9.1.25

, אלא אם שהיא סיבה מכלמורשה, למעט העברה לנעבר  בחברה השליטה בעל מלהיות

 .רגיל ברובבאסיפה רגילה ו המחזיקים אסיפת הסכמת לכךהתקבלה 

)לבדו  חזיקימשה -בן מוטישמר  לבדכמשמעותה בחוק ניירות ערך וב –" שליטה, "זה בסעיף

או יותר מהונה המונפק  30%-, במישרין או בעקיפין, ב(ולא בדרך של החזקה ביחד עם אחרים

עם  ביחד החזקה של בדרךאו  לבדושיחזיק,  אחרבעל מניות  יהיה ולאוהנפרע של החברה, 

 ,  בשיעור גבוה ממנו בהון המניות. אחרים

  .משה בן מוטי מר של, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, משפחה בן –"נעבר מורשה" 

מתחומי הפעילות הבאים: קמעונאות, שיווק דלקים  בלפחות אחדאינה עוסקת אם החברה  .9.1.26

 . אנרגיה, נדל"ן מיזמיטעינת רכבים חשמליים, טבעי, ו/או גז 

 זה:  9.1בסעיף 

רים( ושל החברה אחרונים )מבוקרים או סק מאוחדים" משמעם: דוחות כספיים דוחות כספיים"
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 שפורסמו לפני מועד האירוע.

לפחות מסך  50%שסכומם הכולל מהווה במצטבר נכסים מס' : נכס ו/או " משמעועיקר נכסי החברה"

)סקורים או מבוקרים( האחרונים שפרסמה החברה  המאוחדיםהמאזן של החברה בדוחות הכספיים 

  לפני מקרה רלוונטי כאמור.

)כולל( לשטר  9.1.26 עד 9.1.1בסעיפים המפורטות  בהתקיימות העילות, התנאים ו/או הנסיבות .9.2

 :הנאמנות

 לפחות מיתרת הקרן 5%-ב ים, אחד או יותר, המחזיקיםמחזיקלבקשת כן יהיה חייב ו הנאמן .9.2.1

לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה החלטה בדבר העמדה לפרעון  חייביהיה 

  מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב.

הנאמן או המחזיקים לא יעמידו את אגרות החוב לפירעון מיידי אלא לאחר שמסרו לחברה  .9.2.2

הודעה על כוונתם לעשות כן; ואולם, הנאמן או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה 

הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות 

ון לאסיפת מחזיקים שעל סדר יומה העמדת אגרות החוב פרסום זימ החוב לפירעון מיידי.

  לפירעון מיידי יהווה הודעה לחברה כאמור בסעיף זה.

נקבעה בשטר זה, לענין סעיף מסוים, תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל החלטה  .9.3

עמיד את שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי, רשאים הנאמן או המחזיקים לה

זה רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה;  9אגרות החוב לפירעון מיידי לפי סעיף 

שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי  סברואולם הנאמן רשאי לקצר את התקופה שנקבעה כאמור אם 

 בזכויות המחזיקים.

מהעילות המפורטות בסעיף  החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתקיים עילה .9.4

( לפחות מיתרת הערך 50%אחוזים )תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים  לעיל 9.1

באסיפת מחזיקים  ברוב רגילאו בהחלטה  ברוב רגילהנקוב של אגרות החוב מאותה סדרה, בהחלטה 

 .( לפחות מהיתרה כאמור20%נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים )

לשטר  9.1במקרה בו עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועים המפורטים בסעיף  .9.5

לעיל, הנאמן יהיה  9.4זה לעיל, והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור התקבלה בהתאם לסעיף 

 .('חה , להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרבאופן מיידיחייב, 

זה, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות העובדות,  9כפוף להוראות כל דין, חובות הנאמן לפי סעיף  .9.6

 המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו. 

 שטר נאמנות זה. פי-עלאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכויות החברה  .9.7

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאים לנקוט בכל הצעדים  9.1בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  .9.8

שימצאו לנכון לנקטם. כל האמור לעיל הינו בכפוף ובהתאם להוראות שטר נאמנות זה, ומבלי לגרוע 

 לעיל. 9.2.2וראות סעיף מה

זה, כדי לגרוע בכל סעד או  9מובהר כי אין בסעד של העמדה לפירעון מיידי בהתאם להוראות סעיף  .9.9

 אי אגרות החוב ושטר הנאמנות או על פי כל דין. זכות שיש למחזיקי אגרות החוב על פי תנ

זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהנאמן, בכתב, למנות נציגות דחופה, יש  9 בסעיף האמורעל אף  .9.10

שטר ל זה 9סעיף לשטר הנאמנות והן תגברנה על הוראות  9.10 נספחפי ההוראות הקבועות ב-לפעול על

 הנאמנות.
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 תביעות והליכים בידי הנאמן .10

מתן ללא בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול דעתו,  .10.1

וט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים ובקשות לבית משפט, כפי שימצא הודעה מוקדמת, לנק

הגנה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ואכיפת הביצוע על החברה של לשם לנכון וכפוף להוראות כל דין, 

 שטר נאמנות זה. פי-עלהתחייבויותיה 

שהתקבלה  החוב אגרות מחזיקי של החלטה פי-עללעיל  10.1יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף הנאמן  .10.2

ם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק או סביר לעשות כן, ופנה , אלא אברוב רגילרגילה באסיפה 

על אף האמור לעיל, הנאמן יגיש  בבקשה לקבלת הוראות בדין. בהקדם האפשרי לבית המשפט המתאים

מחזיקי אגרות  תהגשת בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעניין זה החלטה מיוחדת באסיפ

 .החוב

אין באמור לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים, בין  .10.3

החוב לא הועמדו לפירעון  אגרות, גם אם לעיל 10.2 בסעיף כאמור מחזיקים החלטת פי-עלביוזמתו ובין 

 החוב ובכפוף להוראות כל דין. אגרותמיידי והכל להגנת מחזיקי 

-עלהחוב בכדי שיוחלט  אגרותהנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקי  .10.4

החוב ובלבד שלא יהיה  אגרותשטר הנאמנות ו פי-עלאילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם הם ידי

בכינוס האסיפה להשהות פעולות הנאמן באופן שיפגע בזכויות מחזיקי אגרות חוב. כן יהיה הנאמן 

החוב לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים  אגרותרשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקי 

  פעולת הנאמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי והסביר. כאמור.

החוב  אגרותכפוף להוראות שטר נאמנות זה, רשאי הנאמן, אך לא חייב, לכנס בכל עת אסיפת מחזיקי  .10.5

  על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות.

שטר  פי-עליקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו ש פי-עלהנאמן רשאי, אך לא חייב,  .10.6

החוב ו/או לבית המשפט, עד שיקבל הוראות  אגרותהנאמנות, לצורך פניה לאסיפה כללית של מחזיקי 

החוב ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שלא יהא בפניה  אגרותמאסיפה כללית של מחזיקי 

אגרות החוב. הפניה לאסיפה הכללית של באופן שיפגע בזכויות מחזיקי להשהות את פעולות הנאמן 

החוב ו/או לבית המשפט יתבצעו במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד הראשון האפשרי  אגרותמחזיקי 

שטר  פי-עלוהסביר. כל עוד לא ניתנה החלטת בית המשפט, יחולו על הנאמן החובות המוטלות עליו 

 דין. פי-עלהנאמנות ו

הסר כל ספק מובהר בזאת כי אין באיזה מההוראות המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו  למען .10.7

( 'חפי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפני שאגרות החוב )סדרה -של הנאמן לפנות על

 תעמודנה לפירעון מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לענייני הנאמנות.

 נאמנות על התקבולים .11

הנאמן למעט שכר טרחתו ופירעון כל חוב כלפיו, בכל דרך  ידי-עלכל תקבול על חשבון אגרות החוב שיתקבל 

החוב לפירעון מיידי, ולרבות כתוצאה מהליכים שינקוט,  אגרותשהיא לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת 

 דר העדיפות הבא:ו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סידי-עלאם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו 

הנאמן, הוטלו עליו,  ידי-עלתחילה לסילוק ההוצאות, התשלומים, ההיטלים וההתחייבויות שהוצאו  .11.1

או נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות או באופן אחר בקשר עם תנאי שטר הנאמנות, 

 לרבות שכרו. 

  להלן(. 26שיפוי' )כהגדרת מונח זה בסעיף הה'התחייבות  פי-עללתשלום כל סכום אחר  -שנית  .11.2

מעבר לחלקם היחסי  לשטר 26.8למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף החזר לתשלום  - שלישית .11.3
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תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי  להלן ולאחר מכן 26לפי סעיף 

 . להלן 26סעיף 

פסו -פרי אגרותהחוב את פיגורי הריבית ו/או הקרן המגיעה להם  אגרותכדי לשלם למחזיקי  -רביעית  .11.4

ומים המגיעים לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם, ובלי כל ובאופן יחסי לסכ

 החברה או באופן אחר.  ידי-עלהחוב  אגרות הנפקתהעדפה בקשר לקדימות בזמן של 

החוב  אגרות פי-עלהחוב את סכומי הריבית המגיעים להם  אגרותכדי לשלם למחזיקי  -חמישית  .11.5

טרם חל ובאופן יחסי לסכומים  שמועד תשלומםברו עד אותה עת ושנצפסו, -הם פריידי-עלהמוחזקות 

החברה או באופן  ידי-עלהחוב  אגרותהנפקת המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של 

 אחר. 

פי אגרות החוב המוחזקות -כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם על - שישית .11.6

טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה  פסו, שמועד תשלומם-ידיהם פרי-על

 החברה או באופן אחר.  ידי-אגרות החוב עלהנפקת בקשר לקדימות בזמן של 

 ה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין. את העודף, במיד -שביעית 

 כל דין.  פי-עלהחוב ינוכה מס במקור ככל שיש חובה לנכותו  אגרותמן התשלומים למחזיקי  .א

, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות )בהתאם להוראות שטר נאמנות זה( אולם יובהר .ב

כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על לא עשתה כן, יפעל הנאמן לקבלת הסכומים 

  ידו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

  באמצעות הנאמןסמכות לדרוש תשלום למחזיקים  .12

אותו על החברה לשלם למחזיקים )להלן בסעיף   תשלוםההנאמן רשאי להורות לחברה להעביר לידיו חלק מ

"( וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על פי שטר זה )להלן לוונטיהתשלום הרזה: "

"( ובלבד שהחברה לא נשאה בסכום המימון ו/או הפקידה בידי הנאמן מראש את סכום המימוןבסעיף זה: "

ביצוע התשלום הקבוע בשטר זה למועד בתעביר את סכום המימון לידי הנאמן  סכום המימון. החברה

. החברה אינה רשאית לסרב לפעול בהתאם להודעה , או קודם לכן, לפי שיקול דעתה של החברהלוונטיהר

כאמור ויראו אותה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי המחזיקים אם תוכיח כי העבירה את מלוא סכום 

תשלום תשלום זה יחשב כביצוע תשלום למחזיקים על חשבון הבכל מקרה ו ,המימון לידי הנאמן כאמור

 .במועדו ,הרלוונטי

עד לא יאוחר מארבעה ן מתשלום הקרן. מכיצויין כי סכום המימון ינוכה ראשית מתשלום הריבית ורק לאחר 

 הרלוונטי ממנו יופחת סכום המימון יפורסם דיווח מיידי הריבית ימי מסחר לפני המועד הקובע לביצוע תשלום

בו יפורטו סכום המימון, מטרתו וסכומי הריבית העדכניים שישולמו למחזיקים במסגרת התשלום הרלוונטי. 

 1ככל שסכום המימון ינוכה מהקרן, תציין החברה בדיווח מיידי האמור, בין היתר, את הסכום לפידיון לכל 

כי סכום המימון שיועבר האמור, . בנוסף, תציין החברה בדיווח המיידי ש"ח ערך נקוב, בניכוי סכום המימון

 .לנאמן ייחשב לכל דבר ועניין כתשלום למחזיקי אגרות החוב

רשאי הנאמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל שלא התקבלה סכום המימון שיהא 

בגינם קודם לכן החלטת מחזיקים בעניין )לרבות החלטה בקשר עם נקיטת ההליכים ו/או ביצוע הפעולות 

 )בצירוף מע"מ(.ש"ח  500,000לסך של  יוגבלנדרש סכום המימון( 

מחבותה לשאת בתשלומי סכום המימון מקום בו היא חייבת לשאת בהם  אין באמור כדי לשחרר את החברה

על פי שטר זה או על פי דין. כמו כן, אין באמור בכדי לגרוע מחובתו של הנאמן לפעול באופן סביר להשגת 

 .ון המגיע למחזיקים מן החברהסכום המימ
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 סמכות לעכב חלוקת הכספים .13

ואשר יעמוד בזמן כלשהו  אצל הנאמןלעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל  11למרות האמור בסעיף  .13.1

לחלוקה, כאמור באותו סעיף, יהיה פחות ממיליון ש"ח לא יהיה הנאמן חייב לחלקו, ויהיה הוא רשאי 

שטר הנאמנות ל 18סעיף  בהשקעות המותרות לפי להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו,

 ולהחליף השקעות אלה מזמן לזמן בהשקעות מותרות אחרות הכל לפי ראות עיניו.

ספים נוספים שיגיעו לידי הנאמן לצורך לכשתגענה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כ .13.2

החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות מיליון ש"ח ישלמם  אגרותתשלומם למחזיקי 

לא יהיה בידי  ( חודשים3שלושה )לעיל. במקרה בו תוך  11כאמור בסעיף החוב  אגרותהנאמן למחזיקי 

הנאמן סכום אשר יספיק כדי לשלם לפחות מיליון ש"ח כאמור, יהיה הנאמן רשאי לחלק למחזיקי 

 את הכספים שבידו או במועד הקרוב לתשלום קרן ו/או ריבית. , בכפוף להוראות הבורסה,החוב אגרות

 באסיפהשתתקבל  ,ממחזיקי אגרות החובאף האמור לעיל בסעיף זה, אם יקבל הנאמן דרישה לכך על  .13.3

, יחלק הנאמן את הסכומים שיתקבלו אצלו כאמור לעיל, אף בטרם הצטברו לסך וברוב רגיל רגילה

על אף האמור תשלום שכר הנאמן והוצאות הנאמן ישולמו מתוך  המהווה מיליון ש"ח כמפורט לעיל.

 ם האמורים מיד עם הגיעם לידי הנאמן ואף עם הינם נמוכים מהסך של מיליון ש"ח כאמור.הכספי

 הודעה על חלוקה והפקדה אצל הנאמן  .14

הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים  .14.1

להלן לא פחות  27לעיל, וזאת בהודעה שתימסר להם באופן הקבוע בסעיף  13-ו 11הנזכרים בסעיפים 

 ( ימים מראש. 20( ימים ולא יותר מעשרים )10מעשרה )

 אגרתב החוב זכאים לריבית בגינן לפי השיעור הקבוע אגרותלאחר היום הקבוע בהודעה יהיו מחזיקי  .14.2

החוב, אך ורק על יתרת סכום הקרן )אם תהיה כזו( לאחר ניכוי הסכום ששולם או שהוצע להם לתשלום 

 כאמור.

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה; הפקדה בידי הנאמן .15

חוב שלא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה  אגרותסכום כלשהו המגיע למחזיק  .15.1

בו החברה תפקידו ד שהחברה הייתה מוכנה לשלמו, יחדל לשאת ריבית מהמועד תלויה בחברה, בעו

החוב יהיה  אגרות, ואילו המחזיק באצל הנאמן )להסרת ספק יובהר כי הסכום לא יישא ריבית פיגורים(

זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירעון אותו תשלום על חשבון הקרן 

  .י העניין, לפהריביתו/או 

( יום מהמועד הקבוע לתשלום, את סכום התשלום שלא 30החברה תפקיד בידי הנאמן, תוך שלושים ) .15.2

החוב  אגרותהכתובות המצויות ברשותה, למחזיקי  פי-עלשולם מסיבה שאינה תלויה בה ותודיע בכתב, 

של סילוק  החברה, ובמקרה ידי-עלעל ההפקדה כאמור, והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו תשלום 

 החברה. ידי-עלהחוב  אגרתהחוב, גם כפדיון  אגרתכל המגיע בגין 

 להלן. 27החברה תודיע למחזיקי אגרות החוב על הפקדת הכספים בידי הנאמן בהתאם להוראות סעיף  .15.3

חוב, במסגרת חשבונות נאמנות בשמו  אגרותהנאמן ישקיע כל סכום כאמור לזכות אותם בעלי  .15.4

 18פי דיני מדינת ישראל והוראות שטר הנאמנות )כאמור בסעיף -ולפקודתו, בהשקעות המותרות לו על

א לנכון וכפוף להוראות כל דין. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין להלן(, הכל כפי שהנאמן ימצ

אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו 

וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות ובניכוי תשלומי החובה החלים על 

 חשבונות הנאמנות הנ"ל.
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החוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים המגיעים  אגרותהנאמן יעביר לכל מחזיק  .15.5

החוב מתוך אותם כספים שהופקדו כאמור, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שיידרשו  אגרותלמחזיקי 

ה הנאמן לשביעות רצונו המלאה ובניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו וכל ההוצאות ותשלומי החוב ידי-על

 החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל, לרבות עמלות בשיעור שיהיה מקובל באותה עת.

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה, עד לתום שנה אחת ממועד הפירעון הסופי של  .15.6

לעיל )כולל  15.5החוב. לאחר מועד זה, יעביר הנאמן לחברה את הסכומים כאמור בסעיף  אגרות

הרווחים הנובעים מהשקעתם( בניכוי שכר טרחתו, הוצאותיו והוצאות אחרות אשר הוצאו בהתאם 

עברת לאחר הלהוראות שטר זה )כגון שכר נותני שירותים וכו'(, ככל שיוותרו בידיו באותו מועד. 

( תשלום כלשהו בגין הסכומים 'חהסכומים לחברה לא יהיה הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

החוב הזכאים  אגרותהחברה תחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור מחזיקי . ידו כאמור-שהוחזקו על

אמור הנאמן כ ידי-עללאותם סכומים במשך שש שנים נוספות, ובכל הנוגע לסכומים שיועברו אליה 

לעיל בשינויים המחויבים. כספים שלא יידרשו מאת  15.5-ו 15.4 לעיל יחולו עליה הוראות סעיפים

ובכפוף , יעברו לידי החברה, הפרעון הסופיהחוב בתום שבע שנים ממועד  אגרותמחזיק  ידי-עלהחברה 

ר, לכתובתם המופיעה במרשם למסירת הודעה למחזיקי אגרות החוב בדבר הכספים של נדרשו כאמו

תהא  ימים ממועד שליחת הודעה כאמור, החברה 30להלן( ובחלוף  29מחזיקי אגרות החוב )סעיף 

רע מחובתה של החברה כלפי רשאית להשתמש בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא. האמור לא ייג

 כל דין. פי-עלמחזיקי אגרות החוב לשלם הכספים להם הם זכאים כאמור 

החברה תאשר בכתב לנאמן את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות  .15.7

 החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין נזק מכל סוג שהוא שייגרם לו בשל כך שהכספים הועברו כאמור

 .ו/או בזדון ו/או בחוסר תום לב חמורה מהנאמן לחברה, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנות

 קבלה מאת מחזיק אגרת החוב .16

הנאמן בגין אגרת  ידי-עלהריבית ששולמו לו  ו/או החוב בגין סכומי הקרן אגרתקבלה מאת מחזיק  .16.1

החוב תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בכל הקשור לעצם ביצוע התשלום של הסכומים הנקובים 

 בקבלה. 

החוב כאמור  אגרתהריבית אצלו לזכות מחזיקי  ו/או קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן .16.2

לעיל ביחס לשחרור החברה  16.1החוב לצורך האמור בסעיף  אגרתלעיל תחשב כקבלה מאת מחזיק 

 )ולא ביחס לשחרור הנאמן( בכל הקשור לביצוע התשלום של הסכומים הנקובים בקבלה.

 החוב. אגרותלעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של  14כספים שחולקו כאמור בסעיף  .16.3

חוב להציג בפני הנאמן, בזמן תשלום ריבית כלשהי או תשלום  אגרתהנאמן יהיה רשאי לדרוש ממחזיק  .16.4

 החוב שבגינן משולמים התשלומים. אגרותריבית, את תעודת  ו/או חלקי של קרן

החוב הערה בנוגע לסכומים ששולמו כאמור לעיל ותאריך  אגרותהנאמן יהיה רשאי לרשום על תעודת  .16.5

 תשלומם.

החוב לאחר שניתן  אגרותהנאמן יהיה רשאי בכל מקרה מיוחד, לפי שיקול דעתו, לוותר על הצגת תעודת  .16.6

החוב כתב שיפוי ו/או ערובה מספקת להנחת דעתו בגין נזקים העלולים להיגרם  אגרתמחזיק  ידי-עללו 

 מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימצא לנכון.

שיקול דעתו לקיים רישומים באופן אחר, לגבי תשלומים  פי-עללמרות האמור לעיל יהיה הנאמן רשאי  .16.7

 חלקיים כאמור.

 



27 
 

 

 תחולת חוק ניירות ערך .17

נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך שאינן ניתנות להתניה בכל עניין שלא 

 לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.

 השקעת כספים .18

בקרנות ידו בשמו או בפקודתו, -כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר הנאמנות, יושקעו על

מעלות  - S&Pבדירוג )הישראלי( של  "AA"אינו פחות מדירוג  םבנקאיים בבנקים שדירוגכספיות או בפקדונות 

)או דירוג המקביל לו(. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל 

הול ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה ובני

חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל 

 הוראות שטר זה, לפי העניין. פי-עלהנאמן 

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן  .19

ת על פי תנאי אגרו עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החובהחברה מתחייבת בזאת כלפי הנאמן, 

 , כדלקמן:החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב

 להתמיד ולנהל את עסקיה בצורה סדירה ונאותה. .19.1

לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאיים מקובלים, לשמור את הפנקסים, לרבות  .19.2

מורשה של הנאמן לעיין, בכל זמן לכל נציג לנאמן או המסמכים המשמשים להם כאסמכתאות ולאפשר 

, בכל פנקס ימי עסקים ממועד בקשתו של הנאמן 5-ולא יאוחר מ סביר שיתואם מראש עם החברה

כאמור ו/או בכל מסמך כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו. לעניין זה, נציג מורשה של הנאמן פירושו מי 

שתימסר לחברה לפני העיון כאמור שהנאמן ימנה למטרת עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן 

ותכלול גם אישור של הנאמן לפיו הממונה כאמור מחויב כלפי הנאמן בשמירה על סודיות המידע שיגיע 

שניתן לו מהחברה לידיעת אותו ממונה בפעולותיו עבור הנאמן. הנאמן ישמור על סודיות כל מידע 

 . לעיל 4.18בהתאם להוראות סעיף 

לחברה עם מינויו(  למסור לנאמן או לנציג מורשה שלו )אשר הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן .19.3

ע לחברה )לרבות הסברים, מסמכים וחישובים בנודע לחברה, עסקיה מידע נוסף בנוג, בתוך זמן סביר

ם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות קול דעתו הסביר של הנאמן נדרש לשה ומידע אשר לפי שינכסי או

ן מלפי דרישה סבירה בכתב של הנא לעשות כן, וליועציה המשפטיים ולהורות לרואי החשבון שלההחוב( 

המידע דרוש לנאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות  הסבירה של הנאמן שלדעתווזאת ככל 

  .וההרשאות של הנאמן ובאי כוחו על פי שטר הנאמנות ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בשטר זה

נכסיה עיקר לאחר שנודע לה, על כל מקרה בו הוטל עיקול על  ימי עסקים 2בתוך להודיע לנאמן בכתב  .19.4

או קבוע  נכסיה כונס נכסים, מנהל מיוחד ו/או מפרק זמניעיקר של החברה, וכן בכל מקרה בו מונה ל

או לפי הוראות חוק  לחוק החברות 350ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים לפי סעיף 

כנגד החברה, וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים הנדרשים לשם הסרת עיקול  חדלות פירעון

 כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.

 כל מסמך או כל מידע שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל שתעביר. למסור לנאמן העתק מ .19.5

על קרות כל  ( ימי עסקים2) משניולא יאוחר  להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי לאחר שנודע לה, .19.6

  לעיל. 9.1אירוע מהאירועים המפורטים בסעיף 

הנפקת אגרות החוב על פי דוח הצעת  ממועד בקשתו, לאחרימים  15לנאמן לא יאוחר מתום  למסור .19.7

 ת סדרת אגרות החוב העתק נאמן למקור של תעודת אגרת החוב.גדלהמדף ו/או ממועד ה

 שבעהכספים בחברה, תוך תחום המהבכיר משרה הידי נושא -תומה עללנאמן בהודעה בכתב ח להודיע .19.8
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, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות החוב ועל יתרת הסכומים ממועד שיבקש הנאמן ( ימי עסקים7)

  אותם חייבת החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל.

, כאמור בסעיף קשור מחזיק ידי-עלידי החברה או -לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על למסור .19.9

  לשטר. דיווחים של החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה לנאמן. 5

 מסור לנאמן הודעה על שינוי שמה או כתובתה של החברה. ל .19.10

של החברה של כל שנה, וכל עוד שטר זה בתוקף, תמציא החברה לנאמן אישור  באפריל 10עד ליום  .19.11

בתקופה שהבכיר בתחום הכספים בחברה על כך  ע"י נושא המשרה ידי מנכ"ל החברה או -חתום על

( ו/או מועד מתן האישור הקודם, לפי העניין, ועד למועד 'חסדרת אגרות החוב )סדרה  נפקתשמתאריך ה

החוב(, אלא אם  אגרתמתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר זה )לרבות הפרה של תנאי 

 כן צוין בו במפורש אחרת. 

 לאפשר לנאמן להיות נוכח באסיפות בעלי המניות של החברה, ללא זכות השתתפות והצבעה באסיפה. .19.12

 להלן. 31את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף לתת לנאמן  .19.13

י)א( לחוק ניירות ערך, 35סעיף  פי-עלבנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור  .19.14

דרישתו תצהיר ו/או ההצהרות ו/או מסמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו  פי-עללמסור לנאמן, 

 הנאמן בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי, בתום לב ובאופן סביר. ידי-על

למחזיקי ואם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח, כמשמעותו בחוק ניירות ערך, תמסור החברה לנאמן  .19.15

אגף  המאוחד של הממונה על תאגיד מדווח בהתאם לחוזראגרות החוב דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו 

כפי שיעודכן מעת לעת או לפי כל חוזר אחר או מסמך אחר כפי שייקבע על שוק ההון, ביטוח וחיסכון 

 . , כשהם חתומים בהתאם להוראות חוזר כאמורידי רשות מוסמכת

דיווח מיידי נאמנות זה,  מוסכם כי כל ביחס לכל הודעה שעל החברה לתת לנאמן על פי הוראות שטר .19.16

 במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך ודיווח שיפורסם כאמור ייחשב כאילו נמסר לנאמן.

 התחייבויות נוספות .20

לאחר שאגרות החוב תועמדנה לפירעון מיידי )ככל שתועמדנה(, כמוגדר בשטר נאמנות זה, תבצע  .20.1

 הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הנאמן, את כל ידי-עלהחברה מזמן לזמן ובכל עת שתדרש לכך 

 הפעלת כל הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכומים המגיעים להם ו/או שיגיעו להם לפי  לפרוע .20.1.1

, וזאת תוך '(Accelerationתנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא )'האצה' '

 ימים ממועד ההודעה, ובלבד שהודעה כאמור ניתנה בהתאם להוראות שטר נאמנות זה. 7

 מועד התשלום למחזיקים יתואם עם הבורסה.

 ריבית בגין התקופה זה לא יכללו סכומילהסרת ספק, יובהר כי הסכומים לפרעון על פי סעיף 

 שלאחר הפרעון בפועל.

 פי-עלבמידה ותידרש, תעביר ותמסור לידי הנאמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון  .20.1.2

 תנאיהן.

תצהיר הצהרות ותחתום על כל המסמכים ותבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות או  .20.1.3

הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן 

 ובאי כוחו.

את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשן לשם יישום תיתן  .20.1.4

 הוראות שטר הנאמנות.
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ידי הנאמן המאשרת כי פעולה הנדרשת על ידו, במסגרת -הודעה בכתב חתומה על -למטרות סעיף זה  .20.2

 סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.

 כח-באי .21

החברה ממנה בזאת, באופן בלתי חוזר, את הנאמן בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  .21.1

ובמקומה את כל הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ולפעול בשמה בביצוע 

הפעולות שהיא חייבת כל או חלק מהסמכויות הנתונות לנאמן, וזאת, בתנאי שהחברה לא ביצעה את 

 לפי תנאי שטר זה תוך פרק זמן סביר ממועד דרישת הנאמן.לבצע 

לעיל כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה ואין בכך כדי לגרוע ממחויבויות  21.1אין במינוי לפי סעיף  .21.2

החברה בהתאם לשטר הנאמנות, והחברה פוטרת בזה את הנאמן מראש במקרה שלא תעשה כל פעולה 

שהיא או שלא תעשה בזמן או באופן הנכון, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן ושלוחיו 

תה בגין כל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין כך, על סמך כל פעולה שנעש

הנאמן, והכל למעט אם פעלו הנאמן או שלוחיו  ידי-עלאו לא נעשתה כלל, או שלא נעשתה בזמן 

 .בזדון או בחוסר תום לב חמורה או ברשלנות

 הסכמים אחרים .22

כפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי שטר 

מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע עמה  ממנוהנאמנות, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע 

 פי-עלל הנאמן עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו ש

 שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן.

 שכר הנאמן  .23

המצ"ב לשטר זה. מונה נאמן  23בנספח שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאם לקבוע  החברה תשלם .23.1

יד)ד( לחוק ניירות ערך, יישאו 35( או 1ב)א35במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים 

המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן 

במקומו מונה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה ש

 כאמור.

דין תחול על החברה חובת הפקדת פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות מיוחדות של  פי-עלככל ש .23.2

 הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

 סמכויות מיוחדות  .24

ניני הנאמנות לפי שטר הנאמנות להזמין חוות דעת ו/או לשאול לעצתו הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ע .24.1

, ולפעול "(היועצים)להלן: " של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר

החברה, והנאמן  ידי-עלבהתאם למסקנותיו בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או 

ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל  לא יידרש לשלם

פעולה ו/או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או חוות דעת כאמור, אלא אם כן נקבע בפסק דין חלוט 

. החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדוןחמורה כי פעל הנאמן ברשלנות 

צים שימונו כאמור ובלבד שהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה היוע

 תוצאות פרסום או עצה כאמור, בצירוף פירוט שכר הטרחה הנדרש ומטרת חוות הדעת או העצה.

  .זה בסעיף כאמור לחברה מראש הודעה יהווה כאמור יועץ מונה במסגרתה חוב אגרות מחזיקי אסיפת

מכתב, מברק, פקסימיליה, דואר  ידי-עלכל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל  .24.2

אלקטרוני ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע, והנאמן לא יהיה אחראי בגין פעולות שעשה 

פלו בה על סמך עצה ו/או חוות דעת או ידיעה שהועברו באחד האופנים המוזכרים לעיל למרות שנ
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 שגיאות ו/או שלא היו אותנטיות, אלא אם ניתן היה לגלות שגיאות אלה בבדיקה סבירה. 

כפוף לכל דין, הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו  .24.3

פעולות להגביל את הנאמן בצורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה. אין באמור בסעיף זה בכדי 

 שעליו לבצע בהתאם לשטר הנאמנות.

כפוף לכל דין, הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי  .24.4

שיקול דעתו המוחלט ולא יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל נזק שנגרם 

אלא אם נקבע בפסק דין חלוט כי פעל הנאמן  עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, שנעשתה בתום לב,

 .ו/או בחוסר תום לבאו בזדוןו/חמורה ברשלנות 

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים את זכותו  .24.5

בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר, אצל כל בנקאי ו/או כל 

 ברה בנקאית ו/או אצל עורך דין. ח

, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי אם ראה צורך בכךכפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן  .24.6

 החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכנסה.  אגרות

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .25

שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית הנאמן יהיה רשאי למנות 

פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ולשלם שכר סביר לכל שלוח כאמור, ומבלי לגרוע מכלליות 

היה בהליכי מיזוג או פיצול של החברה. החברה ת , אם יידרש,האמור לעיל נקיטה בהליכים משפטיים או ייצוג

או מצוי  רשאית להתנגד למינוי במקרה בו השלוח הינו מתחרה, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה

 ההודעה קבלת ממועד ימים( 3) שלושה בתוך לכך הסבירים נימוקיה את החברה שמסרה ובלבדבניגוד עניינים 

 כדי, מחזיקים באסיפת שמונהלא יהא בהתנגדותה של החברה למינוי שלוח מסוים  .כאמור שלוח מינוי בדבר

מבלי לגרוע מהאמור, אם  .המחזיקים בזכויות לפגוע עלול שהעיכוב ככל השלוח העסקת תחילת את לעכב

, ימונה שלוח אחר שלא יהיה או מצוי בניגוד עניינים וככל שהחברה תתנגד למינוי שלוח שהינו מתחרה כאמור

מובהר כי אין במינוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות  מתחרה, במישירין או בעקיפין, בעסקי החברה.

הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר 

נאמן בסמוך לאחר דרישתו של כל שלוח כזה לרבות בדרך של קיזוז מסכומים שהגיעו לידיו, והחברה תחזיר ל

  הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל.

 שיפוי .26

להלן, כל אחד בגין   26.6החברה ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף .26.1

, כל נושא משרה בו, עובדיו, להלן(, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן 26.4התחייבותו כאמור בסעיף 

 "(, כדלקמן: הזכאים לשיפויבעלי מניותיו, שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן )"

פסק דין, פסק בורר )שלא ניתן לגביהם שנקבעו בבגין כל נזק ו/או תשלום ו/או חיוב כספי  .26.1.1

פשרה )ככל שהפשרה נוגעת לחברה, ניתנה הסכמת החברה לפשרה(,  פי-עלעיכוב ביצוע(, או 

אשר עילת מי מהם קשורה למעשה או מחדל שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח 

הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי  פי-עלהוראות שטר זה, ו/או 

 וכן; ו/או לתפקידם מכוח שטר זה אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה

בירות שהוציאו ו/או שהם עומדים להוציא אגב בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות ס .26.1.2

ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות לפי שטר זה, 

לרבות בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, 

ירות, לצורך תביעות דין ודברים, הוצאות, הוצאות נסיעה ו/או אחרות, ובלבד שיהיו סב
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או /ו ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לאמור

 .זה שטר מכוח לתפקידם

 והכל בתנאי כי: 

 אוהזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי;  .26.1.3

לגבי המעשה או המחדל בגינו מבוקש השיפוי לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים  .26.1.4

, , שלא בהתאם להוראות דין קוגנטיותחמורה ברשלנותלשיפוי פעלו: שלא בתום לב, בזדון, 

 או שלא במסגרת מילוי תפקידם.  שטר נאמנות זה בניגוד להוראות

 ".התחייבות השיפויזה תקרא " 26.1סעיף  פי-עלההתחייבויות לשיפוי 

גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים 

לתשלום הסכום המגיע להם בגין 'התחייבות השיפוי'. לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה 

בהתאם  במקרה כי יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי זכות לשיפוי

פוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם , ישיבו הזכאים לשילעיל 26.1.4לאמור בסעיף

 בתוספת ריבית והצמדה כדין. 

מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי הניתנות לנאמן לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה ו/או במחויבויות החברה  .26.2

ידי הנאמן -הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך הכספים שיתקבלו על פי שטר זה, יהיו-על

, בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע מההליכים שנקט

הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש 

בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי 

רים, משא ומתן, דין ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או דין ומומחים אח

לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם 

את הסכומים הנחוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות 

ובכפוף להוראות כל דין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם לחובות המוטלות  אגרות החוב מחזיקי

 עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה. 

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי תנאי  26.1'התחייבות השיפוי' שבסעיף תוקף ממבלי לגרוע  .26.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי -שטר הנאמנות ו/או על

רק פתיחת הליכים או הגשת אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא 

תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל 

"( פיקדון המימוןפעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי )"

מימון במועד בו נדרשה לעשות בעדיפות ראשונה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את פיקדון ה

 26.6 הנאמן יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף ידי-עלזאת 

כל אחד את חלקו היחסי )כהגדרת מונח זה  להלן(, בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום פיקדון המימון,

להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על 

באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה  הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין

  בזכויות מחזיקי אגרות החוב.דחופה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה 

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת פיקדון מימון נוסף 

 כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. 

 התחייבות השיפוי:  .26.4

פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי תנאי שטר  (.1)בכל מקרה של  תחול על החברה .26.4.1

זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק אגרות  הנאמנות לרבות לשם הגנה על
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, לשיפוי קמה מכח שטר נאמנות זהההתחייבות ו/או אם  חוב הדרושה לשם הגנה כאמור(

פעולות  (.2)וכן ; להלן 26.4.2למעט מקום בו חלה ההתחייבות על המחזיקים כאמור בסעיף 

 .שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה

 (.1)בכל מקרה של  להלן( 26.6שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים .26.4.2

החברה של סכום התחייבות  ידי-עלאי תשלום  (.2וכן ); 26.4.1 רה שאינו בגדר סעיףמק

יובהר  להלן(.  26.5 רוע מהוראות סעיףלעיל )מבלי לג 26.4.1 סעיף פי-עלהשיפוי החלה עליה 

( לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות 2כי אין בתשלום בהתאם לסעיף קטן )

 לעיל. 26.4.1השיפוי בהתאם להוראות סעיף 

 לא תפקידאת הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או  לא תשלםהחברה  )א(.בכל מקרה בו:  .26.5

חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף  ו/או )ב(.את סכום פיקדון המימון לפי הענין; 

לעיל, יחולו  26.3לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי סעיף  26.4.2

 ההוראות הבאות:

 הכספים יגבו באופן הבא: .26.5.1

כספי הריבית וככל שלא יספיקו כספי הריבית הסכום ימומן מתוך  – ראשית .26.5.1.1

שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה  מכספי הקרן,

 לעיל; 12ו הוראות סעיף הנדרשת, ויחול

הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בפיקדון המימון כדי  שלדעתככל  - שנית .26.5.1.2

שיחזיקו באגרות  לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו מחזיקי אגרות החוב

, כל אחד בהתאם לחלקו היחסי להלן( 26.6 חוב במועד הקובע )כאמור בסעיף

)כהגדרת מונח זה(, בידי הנאמן את הסכום החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק 

אגרות חוב ישא ריבית שנתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב 

 להלן. 26.8 וישולם בקדימות כאמור בסעיף

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותן החזיק המחזיק במועד חלקו היחסי"

להלן מסך הערך הנקוב של אגרות החוב  26.6 הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף

קשור )כהגדרת  מחזיק ידי-עלשבמחזור באותו מועד )בניכוי אגרות חוב המוחזקות 

לעיל(. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר  5.3מונח זה בסעיף 

  אותו מועד יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה 

לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול 

 .לשטר זה11על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום פיקדון המימון הינו  .26.6

 כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון נדרשים בשל החלטה או פעולה  .26.6.1

בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום  -החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום המסחר 

 הקודם לו. 

החלטת אסיפת  פי-עלם בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון נדרשי .26.6.2



33 
 

 

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה )כפי  -מחזיקי אגרות חוב 

 שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או השתתף באסיפה.

-עלהנאמן  ידי-עלבכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי שיקבע  .26.6.3

 עתו המוחלט. שיקול ד פי

 פי-עלמחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על החברה  ידי-עלאין בתשלום  .26.7

 לשאת בתשלום האמור.  זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה 26סעיף 

סדר הקדימויות הקבוע  פי-עלההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה  .26.8

 לעיל.  11בסעיף 

 הודעות  .27

דיווח במערכת המגנ"א של  ידי-עלברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב תינתן כל הודעה מטעם הח .27.1

רשות ניירות ערך; )הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א 

הנאמן לחברה(, ובמקרים המפורטים להלן  ידי-עלבשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב 

של פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בישראל  בלבד בנוסף בדרך

; או לפי הוראות חוק חדלות פירעון לחוק החברות 350בשפה העברית: )א(. הסדר או פשרה לפי סעיף 

)ב(. מיזוג. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב 

 ה כאמור )במערכת המגנ"א או בעיתונות, לפי העניין(. ביום פרסומ

במקרה בו תחדל החברה לדווח בהתאם לפרק ו' לחוק ניירות ערך, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן  .27.2

ידי פרסום מודעה בשני עיתונים יומיים בעלי תפוצה רחבה היוצאים -למחזיקי אגרות החוב תינתן על

. כל ך חלופית שתתקבל לה הסכמה באסיפת מחזיקי אגרות החובאו בדר לאור בישראל בשפה העברית

( ימי עסקים 3הודעה שתשלח כאמור תחשב כאילו נמסרה לידי מחזיקי אגרות החוב כעבור שלושה )

 מיום פרסומה.

מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת  ידי-עלכל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה תוכל להינתן  .27.3

ות, או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה לנאמן בכתב, או באמצעות המפורטת בשטר הנאמנ

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו -שיגורה בפקסימיליה או על

כעבור שלשה ימי עסקים מיום מסירתה  -( במקרה של שיגור בדואר רשום 1החברה: ) ידי-עלנתקבלה 

שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה( ו/או בדואר ( במקרה של 2בדואר; )

במסירתה  -ידי שליח -( ובמקרה של שליחתה על3כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה; ) -אלקטרוני

 ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.-על

מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת  ידי-עלכל הודעה או דרישה מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן  .27.4

המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת עליה יודיע הנאמן לחברה בכתב, או באמצעות שיגורה 

ידי שליח ו/או בדואר אלקטרוני וכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה -בפקסימיליה או על

כעבור שלשה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר;  -( במקרה של שיגור בדואר רשום 1הנאמן: ) ידי-על

 -( במקרה של שיגורה בפקסימיליה )בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה( ו/או בדואר אלקטרוני 2)

( ובמקרה של שליחתה 3)בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה(;) כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה

 ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.-במסירתה על -די שליח י-על

החברה גם בדוח  ידי-עלהעתקים מהודעות ומהזמנות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב, יישלחו  .27.5

 מיידי אשר העתקו יימסר לנאמן. 

 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  .28

 משוםכפוף להוראות חוק ניירות ערך, יהיה הנאמן רשאי מעת לעת ובכל עת, אם שוכנע כי אין בדבר  .28.1
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החוב או  אגרותהחוב, לוותר על כל הפרה ו/או אי מילוי של כל תנאי מתנאי  אגרותפגיעה במחזיקי 

ב, החו אגרותשל  ומועדי התשלום החברה שאינם מתייחסים לתנאי הפירעון ידי-עלשטר הנאמנות 

על אף האמור, הנאמן לא יהיה לעילות ההעמדה לפירעון מיידי ולדיווחים שעל החברה ליתן לנאמן. 

להלן( לוותר או להתפשר, לפי העניין,  28.2רשאי )אלא באישור מחזיקי אגרות החוב כאמור בס"ק 

נסיות, אמות המידה הפינ( ב)לעיל  6.2)א( מגבלות על ביצוע חלוקה כאמור בס"ק בנושאים הבאים: 

לעיל לרבות מנגנוני הוספת הריבית כאמור בסעיף הנ"ל; )ג( הגבלות על הרחבת סדרה  6.3כאמור בס"ק 

לתוספת  7.3)ד( מנגנון הוספת הריבית בגין ירידה בדירוג כאמור בס"ק לעיל;  3.3כאמור בס"ק 

 ; )ה( שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב.הראשונה

 אגרותותקנו מכוחו, ובאישור מוקדם שיתקבל באסיפה של מחזיקי כפוף להוראות החוק והתקנות שה .28.2

( לפחות מיתרת 50%באי כוחם, בחמישים אחוזים ) ידי-עלהחוב, שנכחו בה המחזיקים בעצמם, או 

באי  ידי-עלהחוב, או באסיפה נדחית, שנכחו בה המחזיקים בעצמם או  אגרותהערך הנקוב של קרן 

( מן היתרה האמורה, ושנתקבלה ברוב של המחזיקים בשני שלישים 20%כוחם, לפחות עשרים אחוזים )

יהיה הנאמן , , למעט הנמנעיםהמיוצג בהצבעה( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, 2/3)

זכות או החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל  אגרותרשאי, בין לפני ובין אחרי שקרן 

החוב או מי מהם ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיהם, כולל לוותר  אגרותתביעה של מחזיקי 

  החוב או מי מהם כלפי החברה. אגרותעל כל זכות או תביעה שלו ו/או של מחזיקי 

 החוב יהיו ניתנים לשינוי אם נתקיים אחד מאלה: אגרותתנאי שטר הנאמנות ו/או תנאי  .28.3

החוב ולמעט לגבי שינוי הנוגע  אגרותע כי השינוי אינו פוגע בזכויות מחזיקי הנאמן שוכנ .28.3.1

החוב, לעילות ההעמדה לפירעון מיידי, ולדיווחים שעל  אגרות פי-עללמועדים והתשלומים 

זה לא יחולו  28.3.1, הוראות סעיף לעיל 28.1ולנושאים המפורטים בס"ק  החברה ליתן לנאמן

לעניין שינוי של זהות הנאמן או שכרו בשטר הנאמנות, לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן 

 לעיל. 4.3שהסתיימה כהונתו כאמור בסעיף 

 ,החוב, שנכחו בה מחזיקים אגרותהשינוי המוצע אושר בהחלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקי  .28.3.2

 אגרות( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 50%בחמישים אחוזים ) ,באי כוחם ידי-עלבעצמם או 

( מיתרת 2/3החוב מאותה סדרה, ברוב של בעלי אגרות החוב המחזיקים בלפחות שני שליש )

או ברוב כאמור באסיפת  , למעט הנמנעים,הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה

( 20%באי כוחם( בעשרים אחוזים ) ידי-עלמחזיקים נדחית, שנכחו בה המחזיקים )בעצמם או 

 לפחות מן היתרה כאמור.

יהיו ניתנים  זה לעיל, סעיף פי-עלעל אף האמור לעיל, שינויים, ויתורים ו/או פשרות בשטר הנאמנות  .28.4

או  לחוק החברות 350סעיף ידי בית המשפט לפי -במסגרת הסדר או פשרה אשר אושר עלגם לשינוי 

 .בהסדר חוב בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון

 28.1מצעות דוח מיידי על כל שינוי כאמור לפי סעיף החוב הודעה בא אגרותהחברה תמסור למחזיקי  .28.5

 ביצועו. טרםלעיל,  28.3.1או 

החוב  אגרותסעיף זה, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי  פי-עלבכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן  .28.6

החוב, לשם רישום הערה בהן בדבר כל פשרה, ויתור, שינוי או  אגרותלמסור לו או לחברה את תעודות 

תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן 

 החוב תוך זמן סביר. אגרותסעיף זה, יודיע על כך, בכתב, למחזיקי  פי-על

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .29

החוב בהתאם להוראות חוק ניירות ערך,  אגרותשום מרשם מחזיקי החברה תחזיק ותנהל במשרדה הר .29.1
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 .אשר יהיה פתוח לעיונו של כל אדם

מדי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על מרשם לאגרות החוב החברה רשאית לסגור את ה .29.2

 בשנה. מיםי (30שלושים )

, מכללא או משוערת, או החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום הודעה בדבר נאמנות מפורשת .29.3

משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר 

יורשיו החוקיים, , החוב אגרותהחוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו נרשמו  אגרותל

החוב עקב פשיטת  אגרותכאי למנהלי עזבונו או מבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכל אדם שיהיה ז

עקב פירוקו( יהא רשאי להירשם כבעליהן, לאחר מתן  -רגל של כל בעלים רשום )ואם הוא תאגיד 

 הוכחות סבירות שתספקנה להוכיח את זכותו להירשם כבעלים שלהם.

  אסיפות של המחזיקים .30

החוב, אופן ניהולה ותנאים  אגרותכפוף להוראות חוק ניירות ערך ושטר נאמנות זה, כינוס אסיפה של מחזיקי 

 שונים לגביה, יהיו כאמור להלן: 

 זימון אסיפה

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של מחזיק באגרות  .30.1

לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב. במקרה  (5%חמישה אחוזים )החוב, אחד או יותר, שלו 

ימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן רשאי לדרוש מהמבקשים שהמבקשים את ז

  שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.

זימנה החברה אסיפה של מחזיקי אגרות החוב,  .החוב אגרותמחזיקי אסיפה של החברה רשאית לזמן  .30.2

ם תתקיים האסיפה וכן על העניינים הודעה בכתב על המקום, היום והשעה בהמיד לנאמן שלח ית

 שיובאו לדיון בה. 

כאמור  ( ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה21נאמן יזמן אסיפת מחזיקים בתוך עשרים ואחד ) .30.3

ולא  (7) , למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם משבעה ימיםלעיל 30.1בסעיף 

הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום  ( ימים ממועד21מאוחר מעשרים ואחד )

אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים וכפוף 

להלן; )עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות להקדמת  30.17להוראות סעיף 

  מועד הכינוס(.

 הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה. .30.4

, בתוך המועד כאמור לעיל 30.1כאמור בסעיף  לא זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק .30.5

( 14לעיל, רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך ארבעה עשר ) 30.3בסעיף 

שהוציא המחזיק בקשר עם  ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות

 כינוס האסיפה.

לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת  30.1או  4.3לא התקיימה אסיפת מחזיקים כאמור בסעיף  .30.6

 מחזיק, להורות על כינוסה.

הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך בבית המשפט, כפי  .30.7

 שקבע בית המשפט.

מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך בשטר הנאמנות  מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת .30.8

או בחוק ניירות ערך, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק אגרות חוב הזכאי להצביע 

באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת 

 לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון.
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  פגמים בכינוס

בית המשפט רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת מחזיקים  .30.9

 או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך לפי חוק ניירות ערך או לפי שטר זה.שהתכנסה 

היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי מחזיק שהגיע  .30.10

 ה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה.לאסיפ

 הודעה על כינוס אסיפה

הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת  .30.11

 הנאמן. ידי-עלותימסר לחברה 

, , מקום התכנסות האסיפה, מועד האסיפההודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות .30.12

וכן הסדרים לעניין הצבעה בכתב לפי  המניין החוקי לפתיחתה, המועד הקובע להשתתפות באסיפה

 להלן. 30.24הוראות סעיף 

 סדר היום באסיפה

הנאמן יקבע את סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכלול בו נושאים שבשלהם נדרש כינוסה של אסיפת  .30.13

 .להלן 30.14לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  30.1ו/או  4.3מחזיקים לפי סעיפים 

חוב, ה( לפחות מיתרת הערך הנקוב של סדרת אגרות 5%מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ) .30.14

שתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא  מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקיםרשאי לבקש 

 מתאים להיות נדון באסיפה כאמור. 

 באסיפת מחזיקים יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו בסדר היום בלבד. .30.15

 מקום כינוס אסיפה

או  הנאמן ועליו יודיע)בישראל( אסיפת מחזיקים תיערך בישראל במשרדי החברה או במקום אחר  .30.16

 כינוס האסיפה במען שאינו במשרדה. סבירות של תישא בעלויותהחברה והחברה 

 המועד הקובע לבעלות באגרות חוב

מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע  .30.17

לפני מועד הכינוס של  ( ימים3בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה )

 אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס. 

 יו"ר האסיפה

 בכל אסיפת מחזיקים יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפה. .30.18

נאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, וישמור אותם במשרדו הרשום לתקופה של שבע  .30.19

סיפה. פרוטוקול האסיפה יכול שיהיה בדרך של הקלטה. הפרוטוקול, ככל שנערך ( שנים ממועד הא7)

ידי יושב ראש האסיפה. כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה ראיה -בכתב, ייחתם על

לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה פתוח לעיון המחזיקים 

כמו כן, מרשם  ם מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק שיבקש זאת.בשעות העבודה ובתאו

דיונים בהן נכחה החברה ו/או או  לעניין אסיפות ,לעיון החברה על פי בקשתההפרוטוקולים יהיה פתוח 

 בלבד. מי מטעמה

לה או נדחתה, בין פה אחד ובין ברוב בהכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התק .30.20

 יה ראיה לכאורה לאמור בה. פלוני, תה

 מנין חוקי; אסיפה נדחית או נמשכת

יו"ר האסיפה לאחר שקבע כי קיים המניין החוקי הדרוש  ידי-עלאסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח  .30.21

 לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:
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בהגדרות בסעיף כאמור כפוף למניין החוקי הנדרש באסיפה שכונסה לקבלת החלטה מיוחדת  .30.21.1

המניין וכפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה, לעיל  1.4

( 2לפחות שני )החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה נוכחותם של 

 וחמישה כוחם, המחזיקים לפחות עשרים-ידי בא-על מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או

 ( מזכויות ההצבעה, בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה. 25%אחוזים )

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מנין חוקי,  .30.21.2

קובע שנקבע לקיום תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד ה

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.

לעיל, מניין חוקי כעבור מחצית  30.21.2לא נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  .30.21.3

 השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא.

דרישת מחזיקים  פי-עללעיל, כונסה אסיפת המחזיקים  30.21.3על אף האמור בסעיף  .30.21.4

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור 5%המחזיקים בחמישה אחוז )

לעיל(, תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים  30.1)כאמור בסעיף 

( 5%הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור )קרי: בחמישה אחוז ) בשיעורלפחות  באגרות חוב

 לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור(.

או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, ידחה המשכה לפי החלטה של הנאמן  .30.22

"( מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא שפורט בסדר היום, האסיפה המקוריתשל האסיפה )"

"(. באסיפה אסיפה נמשכתלמועד אחר ולמקום שיקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו )"

 שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה. נמשכת לא יידון אלא נושא 

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד החדש לאסיפה הנמשכת,  .30.23

שעות קודם לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי  12-מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

  .לעיל 30.12 - 30.11סעיפים 

 השתתפות והצבעה 

מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו  מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באסיפת .30.24

 להלן. 30.27 יציין את אופן הצבעתו, ולפי הוראות סעיף

 כתביאו באמצעות  האסיפה בדרך של הרמת ידייםיו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו במהלך  .30.25

הצבעה  כתבדרך של הצבעה שימסרו במועד אשר ייקבע על ידו. במקרה בו נקבע, כי ההצבעה תהיה ב

לשטר הנאמנות  27יודיע על כך יו"ר האסיפה למחזיקי אגרות החוב, בהודעה בהתאם להוראות סעיף 

יה. הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדי שתכלול את הפרטים הנדרשים לרבות על דרך של הפנ

 27הצבעה וייתן על כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף  כתבההצבעה באמצעות 

  לשטר נאמנות זה.

שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון שנקבע לכך, חתום בעה כתב הצ .30.26

בהתאם, יהיה הנאמן  לעיל. 30.21ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות 

כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה באמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה 

אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה  (לרבות באסיפה נדחית שלה)

שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה 
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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.

כתב הצבעה שהתקבל אצל הנאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימה לגביו הצבעה באסיפת 

המחזיקים, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה והוא יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית שתתקיים 

 לעיל. 30.21.3או  30.22לפי הוראות סעיפים 

חזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד  הנאמן רשאי לדרוש ממ

שיש לו. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף 

, ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה, ולפיכך בחר שלא זה 30סעיף ולהצביע באסיפה על פי הוראות 

שבכתב ההצבעה. מחזיק אשר יצהיר כי הינו בעל עניין מנוגד ייחשב כמורה לנאמן להצביע על הנושא/ים 

 שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה )אך כן לצורך המניין החוקי(.

  ש"ח ערך נקוב של אגרות החוב המיוצגות בהצבעה יקנה קול אחד בהצבעה. 1כל  .30.27

חוב שבהחזקתו לרבות להצביע בגין חלקן בעד מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות ה .30.28

מחזיק אגרות חוב ימנע מניצול לרעה של כוחו  הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה, הכל כפי ראות עיניו.

 בהצבעתו באסיפת מחזיקים.

לעיל, לא יובא בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי  5.3מחזיק שהינו "מחזיק קשור", כהגדרתו בסעיף  .30.29

 באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה כאמור.

 החלטות

ב החלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו ברומניין קולות. הצבעה בהחלטות באסיפת מחזיקים יתקבלו ב .30.30

או בשטר  להתנייהאשר אינן ניתנות  חוק ניירות ערךלהוראות  התאםרגיל אלא אם כן נקבע רוב אחר ב

נסיבות האם אישור החלטה דורש ל בהתאם ושיקול דעת פי על להחליט הנאמן רשאי בנוסףהנאמנות. 

 רוב שאינו רגיל.

 במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימנו קולות הנמנעים מהצבעה. .30.31

 הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח 

כוחו שיש לו הסמכה לעשות -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .30.32

כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף 

 חתימת מורשי החתימה של התאגיד. 

 ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  כתב מינוי של שלוח .30.33

 חוב.  אגרתשלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק  .30.34

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח -כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל .30.35

 . כזה, ימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה

הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם אחר שיתמנה על  .30.36

 ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק  .30.37

של מחזיקי אגרות החוב. על אף האמור  ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה שתתקבל ברוב רגיל

תוכל להשתתף באסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא  )ו/או מי מטעמה( זה, החברה בסעיף

 שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים )לפי העניין(. 

 פניה למחזיקי אגרות חוב

ת מיתרת הערך הנקוב של אגרות ( לפחו5%הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ) .30.38

באמצעות הנאמן, רשאים לפנות בכתב למחזיקים על מנת לשכנעם לגבי אופן הצבעתם החוב שבמחזור, 
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 "(.הודעת עמדהבנושא מהנושאים העולים לדיון באותה אסיפה )"

לעיל, רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשו לפרסם, בהתאם  30.1זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעיף  .30.39

 ת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב האחרים.לשטר זה, הודע 30.11להוראות סעיף 

, בתגובה על הודעת עמדה באגרות החובהנאמן או החברה רשאים לשלוח הודעת עמדה למחזיקים  .30.40

 או בתגובה לפנייה אחרת למחזיקים. לעיל, 30.38 – 30.37 שנשלחה כאמור בסעיפים

 כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות

נאמן לכנס אסיפת מחזיקים, אם ראה לעיל כדי לגרוע מסמכות ה 30.13-ו 30.1אין בהוראות סעיפים  .30.41

צורך בהתייעצות עמם; בזימון לאסיפה כאמור לא יפורטו נושאים לסדר יומה ומועד כינוסה יהיה יום 

 אחד לפחות לאחר מועד הזימון.

, 30.1 באסיפה כאמור לא תיערך הצבעה, לא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה הוראות סעיפים

 .30.31-ו 30.28, 30.24, 30.22, 30.21, 30.12

 דיווח לנאמן  .31

החוב )דיווח מיידי במערכת המגנ"א של  אגרותהחברה תמסור לנאמן לבקשתו, כל עוד לא נפרעו במלואן כל 

 רשות ניירות ערך ודיווח שפורסם כאמור ייחשבו כאילו נמסרו לנאמן(:

בדצמבר של השנה שחלפה, מיד  31-דוחות כספיים מבוקרים של החברה לשנת הכספים שנסתיימה ב .31.1

 החברה )בין אם החברה הינה פרטית או תאגיד מדווח(.  ידי-עללאחר פרסומם 

החברה, בצירוף דוח סקירת רו"ח ביחס  ידי-עלכל דוח כספי ביניים של החברה, מיד לאחר פרסומו  .31.2

 אם החברה הינה פרטית או תאגיד מדווח, ככל שהם קיימים.לאותו דוח כספי. בין 

אישור רו"ח של החברה ו/או חשב החברה בדבר ביצוע תשלום הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי  .31.3

( ימים לאחר שהנאמן 7החוב שבמחזור, וזאת בתוך שבעה ) אגרותהחוב ויתרת הערך הנקוב של  אגרות

 יבקש בכתב מהחברה אישור כאמור.

ק מכל מסמך שהחברה מעבירה לכלל בעלי מניותיה או לכלל המחזיקים באגרות החוב, לרבות כל העת .31.4

 דין לרשות ניירות ערך לשם פרסומו לציבור )דיווחים מיידיים(, מייד עם פרסומו. פי-עלדוח המוגש 

 תחולת הדין  .32

החוב כפופות להוראות הדין הישראלי. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין  אגרות

בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי. 

 .בקשר לשטר זה ו/או אגרות החוב יגברו הוראות שטר זה בדוח הצעת המדףההוראות המתוארות 

 סמכות ייחודית .33

בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים ובאגרת החוב המצורפת כנספח לו יהיה בית 

 פו.י-אביב-המשפט המוסמך בתל

 אחריות הנאמן .34

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב  .34.1

העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי ובתוך זמן סביר וכן בירר את 

לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף לנזק שנגרם מחזיק באגרות החוב 

אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ברשלנות חמורה. מובהר כי ככל לחוק,  1ט35( או 1ח)ד35

 סעיף זה להוראה אחרת בשטר הנאמנות, תגבר הוראת סעיף זה. שתתעורר סתירה בין הוראת

( לחוק, לא יהיה 3ח)ד35( או 2ח)ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  .34.2

 אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.
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 כללי .35

ה, הימנעות מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרת החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיק

"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של התחייבות כלשהי ויתורמפעולה )"

גרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על זכות כלשהי אלא כהסכמה פי שטר זה וא-מהתחייבות לנאמן על

טר זה ואגרת החוב, הרי כל מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות של ש

שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על 

דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת שאינה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן 

 יפ-עלובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן  לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו,

 דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה ואגרת החוב(.

 מענים  .36

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה מתאימה בכתב לצד 

 שכנגד.

 הסמכה למגנ"א .37

רשי החתימה של החברה לדווח בשמו במערכת המגנ"א הנאמן מסמיך בחתימתו על שטר זה את כל אחד ממו

 על התקשרותו בשטר זה וחתימתו עליו.

 הנאמן של שנתידוח דיווח על ידי הנאמן/ .38

, יערוך ויפרסם הנאמן, בבורסה למסחר ורישומן( 'ח)סדרה  החוב אגרותשל  הנפקתן להשלמת בכפוף .38.1

 "(.הדוח השנתיהנאמנות )להלן: " עד תום הרבעון השני בכל שנה קלנדרית, דוח שנתי על ענייני

ופרטים  הדוח השנתי יכלול דיווח על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה .38.2

 .נוספים ככל שידרשו בהתאם לחוק

 הנאמן יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א. .38.3

שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על ההפרה ועל נודע לנאמן על הפרה מהותית של  .38.4
 הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין. 

 הנאמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו. .38.5

אחוזים( מיתרת חמישה ) 5% -מ(, המחזיקים בלמעלה ח'לפי דרישה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה  .38.6
(, הנאמן יעביר למחזיקים נתונים ופרטים אודות ח'הערך הנקוב בתעודות אגרות החוב )סדרה 

  .הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר זה

לחוק ניירות ערך, לפי דרישה סבירה של  1הנאמן ימסור דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה'  .38.7

רה אחוזים( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד )עש 10% -מחזיקים ב
 .י)ד( לחוק ניירות ערך35הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

מיליון  10נכון למועד חתימת שטר זה הנאמן מצהיר כי הנו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של  .38.8

'( יופחת ח"(. ככל שלפני הפירעון המלא של אגרות החוב )סדרה סכום הכיסויופה )להלן: "לתק 4,דולר

ימי  7 -מסיבה כלשהי, אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ 5,מיליון דולר 8סכום הכיסוי מסך של 

בנושא. הוראות  נודע על ההפחתה האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי עסקים מהיום בו

ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי  סעיף זה יחולו עד למועד כניסתם לתוקף של תקנות לחוק

                                                      
 למועד חידוש פוליסת הביטוח.  4

 לעיל. 5בהתאם לאמור בה"ש מס'   5
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הביטוחי של הנאמן, לאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמן לעדכן את החברה 

 אך ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות האמורות. 

 

 :צדדים על החתוםולראיה באו ה

 

_________________________________ ______________________________ 

 בע"מ  (1988דור אלון אנרגיה בישראל )

 ידי:____________-על

 

 בע"מ רזניק פז נבו נאמנויות

  ידי:__________-על

 

וחתימתם  _________ו ________ה"ה  ידי-על, עו"ד, מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם _________אני הח"מ, 
 בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה. (1988דור אלון אנרגיה בישראל )מחייבת את 

________________________ 

  , עו"ד___________

 

מר __________ וחתימתו מחייבת את  ידי-על, עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם _________אני הח"מ 
 בע"מ בקשר עם שטר נאמנות זה. רזניק פז נבו נאמנויות

________________________ 

  , עו"ד____________
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  בע"מ (1988אנרגיה בישראל )דור אלון 

 השונאת רפתוס

  ('חב )סדרה ות חוגראתעודת 

 והנושאת ריבית שנתית כאמור להלן.  תשלומים  9 -במונפקת בזה אגרת חוב העומדת לפירעון 

 גרות חוב רשומות על שםא

 
 __ :מספר התעודה
 _________% :השנתישיעור הריבית 

 "ח._________ש :ערך נקוב של אגרת זו
 המחזיק הרשום של אגרת חוב זו: החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ. 

כמפורט הפרעון  יבמועד תשלם"( חברההע"מ )"ב( 1988עודה זו מעידה כי דור אלון אנרגיה בישראל )ת .1
מעבר לדף, למי שיהיה המחזיק באגרת החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, והכל בתנאים הרשומים 

שר נחתם בין החברה א, 2021אפריל ב]__[ מיום  בכפיפות למפורט בתנאים שמעבר לדף ולשטר הנאמנות
לפי ו/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב בע"מ  רזניק פז נבו נאמנויותמצד אחד ובין 
 .(", בהתאמהשטר הנאמנות"-ו "נאמןה)" שטר הנאמנות

אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב לעיל אשר תשולם במועדים, והכל כמפורט בתנאים  .2
 , והכל כמפורט בתנאים שמעבר לדף. מדד המחירים לצרכןל( וריבית)קרן  צמודהשמעבר לדף. אגרת החוב 

רת החוב לידי החברה במשרדה הרשום של החברה או בכל גגד מסירת תעודת אתשלום האחרון יעשה כנה .3
 פי תנאי אגרות החוב. -תשלומו על ( ימי עסקים לפחות לפני מועד5) מקום אחר עליו תודיע החברה, חמישה

מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב בתנאים זהים לתנאי אגרת זו, המונפקת עשויה להיות גרת חוב זו א .4
ובשטר הנאמנות. מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי  תנאים המפורטים מעבר לדףבהתאם ל

 נפרד מהוראות אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנ"ל. 

האחת על פני (, בינן לבין עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של ואגרות החוב תעמודנה בדרגה שווה )פרי פס .5
 האחרת.

 
 _________ידי החברה ביום ____-נחתם על

 
__________________________________ 

 "מבע( 1988) בישראל אנרגיה אלון דור
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 דףל ברעמ מיםשורם היתנאה

 לליכ .1

 באות:ה תויועים המשמבאויים היטבלנה היית ( זו'חב )סדרה ות חראגב

שתנאיהן בהתאם לתעודת (, רשומות על שם, 'ח אגרות חוב )סדרה –" סדרת אגרות החוב" או "אגרת החוב"

 לרבות ידי החברה,-אגרות החוב ולדוח ההצעה הראשונה של אגרות החוב, אשר תונפקנה מעת לעת על

 באמצעות דוחות הצעת מדף. המדףבהתאם לתשקיף 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.  –" הבורסה"

א)ו( לחוק 23עת מדף של אגרות החוב, אשר יפורסם בהתאם להוראות סעיף דוח הצ - "מדףהדוח הצעת "

, בהתאם להוראות כל דין פיו יוצעו אגרות החוב לראשונה לציבור-על, ואשר 1968-ניירות ערך, התשכ"ח

 ובהתאם לתקנון והנחיות הבורסה, כפי שיהיו באותה העת.

אפריל (, אשר צפוי להתפרסם בחודש 'חדוח הצעת מדף של אגרות החוב )סדרה  –" דוח ההצעה הראשונה"

2019. 

או כל חברה לרישומים אחרת ובלבד שכל  החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ –" החברה לרישומים"

 .ניירות הערך של החברה ירשמו באותה חברה לרישומים

, בה נכחו, בעצמם או ('ח)סדרה  של מחזיקי אגרות החוב החלטה שנתקבלה באסיפה -" החלטה מיוחדת"

לפחות מיתרת ( 50%חמישים אחוזים )באגרות החובהמחזיקים במחזיקים לפחות שני ידי באי כוחם, -על

 של אסיפה זו, או באסיפה נדחית ( שבמחזור במועד הקובע לאסיפה'חהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 

באגרות החוב שלהם לפחות עשרים  לפחותשני מחזיקים ידי באי כוחם -על , בעצמם אומחזיקים שנכחו בה

, ואשר נתקבלה )בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הנדחית( ברוב של היתרה האמורהמ (20%אחוזים )

 מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים.( 2/3שני שלישים ) לפחות

ידי באי כוחם, לפחות שני -( בה נכחו, בעצמם או עלז' ב )סדרה" אסיפת מחזיקי אגרות החואסיפה רגילה"

( מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור 25%מחזיקים המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים )

 או אסיפה נדחית של אסיפה זו אשר תתקיים בכל מספר משתתפים שהוא. 

הן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב הנאמן הנזכר בראש הסכם זה ו/או כל מי שיכ -" הנאמן"

 לפי שטר זה;

 יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות;  -" יום עסקים"

 יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה. –" יום מסחר"

 .2014 -כהגדרתה בחוק להסדרת פעילות חברת דירוג האשראי, התשע"ד –" חברת דירוג" או "חברה מדרגת"

 ;פיו כפי שיהיו מעת לעת-על והתקנות 1999-חוק החברות, התשנ"ט -" חוק החברות"

 פיו כפי שיהיו מעת לעת;-והתקנות שהותקנו על 1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח –" חוק ניירות ערך"

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות  - "המדד" או"מדד המחירים לצרכן" 

ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם -מפורסם עלופירות וה

ידי גוף או מוסד רשמי אחר, וכן כולל כל מדד רשמי אחר שיבוא במקומו, אם יהיה בנוי על אותם הנתונים -על

וסד כאמור, ואותו ידי גוף או מ-שעליהם בנוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם על

ידי הלשכה המרכזית -גוף או מוסד לא קבע את היחס שבינו לבין המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על

ידי הנאמן, בהתייעצות עם מומחים -לסטטיסטיקה, ובמקרה שאותו יחס לא ייקבע כאמור, אזי הוא ייקבע על

 ידיו;-כלכליים שייבחרו על

 האחרון הידוע לפני אותו תאריך; המדד - בתאריך כלשהוהידוע"  המדד"

 ;2021באפריל  15, כפי שפורסם ביום 2021מרץ מדד חודש  - "המדד היסודי"

  חשבון קרן ו/או ריבית, כפוף לאמור להלן;-המדד הידוע ביום הקבוע לתשלום כלשהו על -" התשלום מדד"
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והריבית של אגרות החוב תחול הגנה, ( צמודות למדד ועל הקרן 'חעל אף האמור לעיל, אגרות החוב )סדרה 

כך שבמקרה שהמדד הידוע בתאריך הקבוע לתשלום הרלוונטי יהיה נמוך מהמדד היסודי, יהיה מדד 

 התשלום המדד היסודי;

 כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך; – "מחזיק או מחזיק באגרות החוב"

 לשטר זה. 29מרשם מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף  –" מרשם"

 הערך הנקוב של אגרות החוב.יתרת  –" קרן"

חלק בלתי  יםאליו והמהוו יםהתוספות המצורפהנספחים ושטר זה לרבות  - "שטר הנאמנות"" או שטר זה"

 נפרד הימנו;

 לשטר זה. תוספת הראשונהתעודת אגרת החוב שנוסחה מופיע ב -" תעודת אגרת החוב"

 

תעמודנה ו סדרה זמהחוב  ות. אגרםש על תושומר ,('חדרה וב )סאגרות ח לה שרמסד אחת היא זו בחו תגרא

 ת.רהאח ינפ לע עדיפות של האחתו ורה אכב בלי זכות מן,עצבינן לבין ו, פסי בדרגה שווה פר

של כל אחת מהשנים כמפורט בסעיף , בדצמבר 31ישולמו ביום שתשלומים  9 -בלפירעון  תעומדאגרת חוב זו 

 צמודותעליה קרן אגרות החוב והריבית  להלן. 2.2בשיעור שנתי כאמור בסעיףלהלן, והיא נושאת ריבית  2

 .מדדל

 תנאי אגרות החוב  .2

 קרן אגרות החוב  2.1

 כמפורט להלן.  ,שוויםלא תשלומים 9 -באגרות החוב, רשומות על שם, תעמודנה לפרעון 

 ; 2021בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 15%התשלום הראשון בשיעור של 

 ; 2022בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 20%התשלום השני בשיעור של 

 ; 2024בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום השלישי בשיעור של 

 ; 2025בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 9%התשלום הרביעי בשיעור של 

 ; 2026בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 8%התשלום החמישי בשיעור של 

 ; 2027בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 8%התשלום השישי בשיעור של 

 ; 2030בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום השביעי בשיעור של 

 ; 2031בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%התשלום השמיני בשיעור של 

 .2032בדצמבר  31 ביוםישולם קרן אגרות החוב מ 10%בשיעור של התשלום התשיעי 

 בסיסי הצמדת קרן אגרות החוב   א2.1

הקרן והריבית של אגרות החוב תהינה צמודות למדד באופן שאם יתברר במועד תשלום כלשהו על 

חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב כי מדד התשלום גבוה מהמדד היסודי, כי אז תשלם החברה 

אותו תשלום של קרן ו/או ריבית, כשהוא מוגדל באופן יחסי לשיעור העלייה במדד התשלום לעומת 

 1דד היסודי. למקרה בו מדד התשלום נמוך מהמדד היסודי, ראו הגדרת "מדד התשלום" בסעיף המ

 לעיל.

 להלן. 2.2הריבית שתשולם בגין אגרות החוב תהיה ריבית בשיעור קבוע, כאמור בסעיף 

 כפוף לאמור בתקנון ובהנחיות הבורסה, שיטת ההצמדה לא תשונה במהלך תקופת אגרות החוב. 

 אגרות החוב הריבית בגין  2.2

הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, אשר תהא צמודה למדד המחירים לצרכן, תישא ריבית צמודה 

למדד המחירים לצרכן כאמור, כאשר הריבית תהיה בשיעור קבוע שיינקב בדוח ההצעה הראשונה של 

 (. ח'אגרות החוב )סדרה 
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פיו תוצענה לראשונה -ה עלשיעור הריבית אותו תישא קרן אגרות החוב יפורט בדוח ההצע 2.2.1

שיעור הריבית )" הצעתן לראשונה ךפיו תיער-אגרות החוב, או ייקבע במכרז אשר על

 . "(השנתית

הריבית על היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תשולם בתשלומים חצי שנתיים  2.2.2

 31ועד ליום  2021בדצמבר  31 של כל שנה קלנדרית, החל מיום בדצמבר 31-וביוני  30ביום 

  .)כולל(2032בדצמבר 

בגין התקופה 2021בדצמבר  31ביום תשלום הריבית הראשון על אגרות החוב ישולם  2.2.3

 30המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר יום המכרז על אגרות החוב והמסתיימת ביום 

ימים בשנה לפי מספר הימים בתקופה זו. תשלום  365מחושבת על בסיס , 2021בדצמבר 

של קרן  ביחד עם הפירעון האחרון, 2032בדצמבר  31ת האחרון כאמור ישולם ביום הריבי

 . מדדאגרות החוב. הריבית בגין אגרות החוב צמודה ל

, שיעור הריבית השנתית שיעור הריבית בגין תקופת הריבית הראשונה של אגרות החוב 2.2.4

 וצאות המכרז.יפורט בדוח מיידי שתפרסם החברה בדבר ת ושיעור הריבית החצי שנתית,

התשלום האחרון של הריבית על קרן אגרות החוב ישולם ביחד עם התשלום האחרון על  2.2.5

לידי במועד התשלום, חשבון קרן אגרות החוב, וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב 

 החברה.

 דירוג משינוי כתוצאה הריבית שיעור בשינוי התאמה מנגנון 2.3

יותאם בגין שינוי בדירוג של אגרות החוב, בהתאם למנגנון שיעור הריבית שתישאנה אגרות החוב, 

  המתואר להלן:

 .במקומה שתבוא אחרת דירוג חברת כל או מידרוג בע"מ -" חברת הדירוג"

 דירוג חברתידי -על ייקבע אשר, במקומו שיבוא לו מקביל דירוג)או  A3 דירוג -" דירוג הבסיס"

 .(האמורה הדירוג רתחב במקום שתבוא ככל, אחרת

 תעביר, דירוג חברת החלפת של)במקרה חברת הדירוג  ידי-על החוב אגרות שדירוג ככל 2.3.1

 הדירוג סולם לבין המוחלפת הדירוג חברת של הדירוג סולם בין השוואה הנאמן לידי החברה

 שייקבע שהדירוג כך, כלשהי ריבית תקופת במהלך יעודכן (החדשה הדירוג חברת של

)או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו,  בדרגה אחת מדירוג הבסיס נמוך יהיה החוב לאגרות

 השנתית הריבית שיעור יעלה, "(המופחת הדירוג)") אשר ייקבע על ידי חברת דירוג אחרת(

ירידת בגין כל  0.25%של  בשיעור, החוב אגרות של מסולקת הבלתי הקרן יתרת שתישא

 נוטש בסולם הדירוג של החברה המדרגת( –משמעה  –דרגה  –זה  7.3.1)לעניין סעיף  דרגה

הבסיס )כהגדרתה בסעיף "(, מעל שיעור ריבית בגין ירידה בדירוג הנוסף הריבית שיעור)"

, ככל ויחול )או מעל שיעור ריבית הבסיס בתוספת שיעור הריבית הנוסף לשטר הנאמנות( 1.4

  ,"(החלההריבית לשטר הנאמנות( )להלן: " 6.3באותה עת לפי הוראות ס"ק 

 באופן ש: 

יעלה שיעור הריבית  – הדירוג המופחתבמקרה שהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה )א( 

, כך שיהיה 0.25%השנתית שתשא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 

במקרה שהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך ; )ב( 0.25%בתוספת החלה שווה לריבית 

יעלה שיעור הריבית השנתית שתשא יתרת הקרן הבלתי  –דרגות מדירוג הבסיס  בשתי

החלה נוספים, כך שיהיה שווה לריבית  0.25%מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 

דרגות מדירוג  בשלוש( במקרה שהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך ג; )0.5%בתוספת 

רת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב יעלה שיעור הריבית השנתית שתשא ית –הבסיס 
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)ד( במקרה ; 0.75%בתוספת החלה נוספים, כך שיהיה שווה לריבית  0.25%בשיעור של 

יעלה  –דרגות ומעלה  מדירוג הבסיס  בארבעשהדירוג שיקבע לאגרות החוב יהיה נמוך 

שיעור הריבית השנתית שתשא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור של 

מובהר, כי בכל מקרה לא  .1%בתוספת  החלה נוספים, כך שיהיה שווה לריבית  0.25%

כתוצאה מירידת דירוג לעומת דירוג הבסיס )למעט עקב  1%-תוגדל ריבית הבסיס ביותר מ

עוד יובהר, כי בכל מקרה שיעור ריבית להלן(.  8.3הוספת ריבית פיגורים, כאמור בסעיף 

במצטבר בגין תוספת שיעור הריבית הנוסף  1.25%ה על הבסיס לא יוגדל בשיעור העול

, ובגין תוספת שיעור הריבית הנוסף בגין ירידה בדירוגלשטר הנאמנות(  6.3)כאמור בס"ק 

 לשטר הנאמנות.  9.1.20ס"ק מהוראות אין באמור לעיל כדי לגרוע  .כאמור לעיל

ידי -על המופחתממועד פרסום הדירוג  שיעור הריבית הנוסף בגין ירידה בדירוג יתווסף החל 2.3.2

או עד  חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב

 .להלן, לפי המוקדם 7.3.6למועד העלאת הדירוג כאמור בהתאם למפורט בסעיף 

יאוחר מתום יום עסקים אחד מקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות  לא 2.3.3

)ובלבד שכתוצאה מההפחתה כאמור יחול שינוי  לדירוג המופחת כהגדרתו לעילהחוב 

 את( 1, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: )בשיעור הריבית בגין אגרות החוב(

 בדירוג החוב אגרות דירוג תחילת מועד ואת המופחת הדירוג את, הדירוג הורדת דבר

 קרן יתרת שתישא המדויקת הריבית שיעור את( 2)"(; הדירוג הורדת מועד)"  המופחת

)שיעור  הדירוג הורדת למועד ועד הנוכחית הריבית תקופת שמתחילת לתקופה החוב אגרות

מתניות וכן יצוין האם קיימת חריגה  "(המקור ריבית)" (בשנה ימים 365 לפי יחושב הריבית

לשטר הנאמנות  6.3.4פיננסיות בעטיה חל שינוי בריבית, בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

( את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד 3; )לעיל

מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, דהיינו: ריבית המקור בתוספת שיעור הריבית הנוסף 

 המשוקללת הריבית שיעור את( 4(; )בשנה ימים 365 לפי יחושבלשנה )שיעור הריבית 

 האמור מן הנובעת ,הקרוב הריבית תשלום במועד החוב אגרות למחזיקי החברה שתשלם

 הריבית משיעור המשתקפת השנתית הריבית שיעור את( 5; )לעיל( 3)-ו( 2) קטנים בסעיפים

החצי שנתית )שתחושב  הריבית שיעור ואת השנתית הריבית שיעור את( 6; )המשוקללת

למען הסר ספק, החברה תפרסם  .לתקופות הבאות כשיעור הריבית השנתית חלקי שתיים(

דוח מיידי בדבר הורדת דירוג אגרות החוב גם אם אינה מביאה לשינוי בריבית בגין אגרות 

 פי כל דין. -, עלהחוב

 שתחילתם הימים במהלך יחול המופחת בדירוג החוב אגרות דירוג תחילת ומועד היה 2.3.4

 הריבית תשלום ועדבמ וסיומם כלשהו ריבית לתשלום הקובע מועדה ארבעה ימים לפני

"(, תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, הדחייה תקופת"ל )"הנ הקובע למועד הקרוב

מקור )כפי שתהא באותה עת טרם השינוי( הבמועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית 

בלבד, כאשר שיעור הריבית הנובע  ללא התוספת בגין הורדת הדירוג כאמורבשיעור 

מתוספת הריבית בשיעור השווה לשיעור הריבית הנוסף לשנה במשך תקופת הדחייה, ישולם 

במועד תשלום הריבית הבא
6

. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית המדויק לתשלום 

 במועד תשלום הריבית הבא. 

 שיעור על שישפיע באופן, הדירוג רתחבידי -על החוב אגרות של הדירוג עדכון של במקרה 2.3.5

                                                      
 ללא תשלום נוסף כלשהו בגין הדחיה בתשלום. 6
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 יום תוך בכתב לנאמן כך על החברה תודיע, לעיל כאמור החוב אגרות שתישאנה הריבית

מקבלת הודעת חברת הדירוג )אין באמור כדי לפטור את החברה מפרסום דיווח  אחד עסקים

 .פי דין(-מיידי בעניין זה, על

 החוב אגרות שתישאנה הריבית שיעור על שהשפיע באופן הדירוג הורדת שלאחר במקרה 2.3.6

 מעלה כלפי החוב לאגרות הדירוג את הדירוג חברת תעדכן, לעיל 7.3.1 בס"ק כאמור

 ידי החברה למחזיקי אגרות החוב-"(, אזי יקטן שיעור הריבית שישולם עלהגבוה הדירוג)"

לדירוג  לדירוג שמעללעיל עד  7.3.1בס"ק בגין כל מדרגה כמפורט  0.25%בשיעור שנתי של 

אין באמור כדי לגרוע מהוראות ) דירוג הגבוהה החל ממועד , בגין התקופהוזאת המופחת

 אגרות שתישאנה . יובהר, כי בכל מקרה לא יפחת שיעור הריביתלשטר הנאמנות( 6.3ס"ק 

עד  7.3.3 "קבס. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור הבסיס ריבית משיעור החוב

  המחויבים. לעיל, בשינויים 7.3.5

 לא אך, לדוגמה)כך  בחברה התלויה מסיבה מדורגות להיות תפסקנה החוב שאגרות ככל 2.3.7

 תשלומים מתן אי בשל לרבות, הדירוג חברת כלפי החברה התחייבויות קיום אי בשל, רק

ימים,  60( לתקופה העולה על המדרגת החברה כלפי החברה התחייבה להם דיווחיםאו /ו

דרגות  חמשב לפני פירעונן הסופי, תיחשב הפסקת הדירוג כהורדת דירוג של אגרות החוב

מדירוג הבסיס ושיעור הריבית השנתית שתשא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

והכל בתנאי שבאותו מועד קיימת לפחות חברה  1%יהיה שווה לריבית הבסיס בתוספת 

הסר ספק יובהר, כי היה ואגרות החוב יפסיקו להיות מדורגות, . למען מדרגת אחת בישראל

לפני פירעונן הסופי, מסיבה שאינה תלויה בחברה, הדבר לא ישפיע על שיעור הריבית כאמור 

אין באמור לעיל כדי לגרוע  .יחולולא  7.3.6עד  7.3.3 "קס הוראותבהתאם ו לעיל 7.3.1 "קבס

  לשטר הנאמנות. 9.1.17מהוראות ס"ק 

מובהר, כי החלפת חברת דירוג )אם וככל שהחברה תחליט להחליפה( לא תשפיע על שיעור 

ידי החברה המדרגת החדשה -לעיל ובלבד שהדירוג שניתן על 7.3.1 הריבית כאמור בס"ק

 הינו דירוג מקביל לדירוג של החברה המדרגת הנוכחית במועד ההחלפה.

ידי חברת -פסקנה להיות מדורגות עלתוחלף חברת הדירוג או שאגרות החוב ת בו במקרה 2.3.8

ובו תודיע החברה על נסיבות  פי דין-במועד הנדרש על ,מיידי דוח החברה תפרסם דירוג,

 החלפת החברה המדרגת או הפסקת הדירוג, בהתאמה.

על אף האמור לעיל, הורדת דירוג משמעה הורדת דירוג של אגרות החוב, שנכנסה לתוקף,  2.3.9

אגרות החוב, כאמור לעיל, הנובעת משינוי במתודולוגיה ו/או  אך לא: )א( הורדת דירוג של

שינוי בסולמות הדירוג של החברה המדרגת )הורדה אשר לא תחשב כהורדת דירוג ולא תזכה 

( או כל פעולה Watch List)ב( העברת אגרות החוב לרשימת מעקב )-בתוספת ריבית כלשהי(; ו

י אופק/תחזית הדירוג )אשר לא יחשבו ידי החברה המדרגת, לרבות שינו-דומה אחרת על

 כהורדת דירוג ולא יזכו בתוספת ריבית כלשהי(.

 בת החול אגרושריבית והרן קי המשלות .3

התשלומים על חשבון הקרן בגין אגרות החוב ישולמו לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם  3.1

 "(. היום הקובע לתשלום הקרן)" בספטמבר 24מחזיקי אגרות החוב ביום 

ישולמו לאנשים אשר  פי תשקיף המדף-התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב שתוצענה על

)ביחס לתשלום הריבית  בספטמבר 24שמותיהם יהיו רשומים במרשם מחזיקי אגרות החוב ביום 

לגבי כל ( במרץ 30ביום  והריבית שיחול מילתשלו)ביחס  במרץ 24וביום ( בספטמבר 30שיחול ביום 

 "(. היום הקובע לתשלום הריביתרלוונטית )"שנה 
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לידי  במועד התשלום כנגד מסירת תעודות אגרות החובהתשלום האחרון של הקרן והריבית יעשה 

( ימי עסקים 5חמישה ) בכל מקום אחר עליו תודיע החברהשל החברה או במשרדה הרשום , החברה

 האחרון. לפני מועד התשלוםלפחות 

רשום במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה ביום הקובע לתשלום הריבית, לא מובהר כי מי שאינו 

 יהיה זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.

יידחה  ,בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום עסקים 3.2

תשלום או ריבית והיום הקובע לצורך אחריו ללא תוספת מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא 

 קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך.

 הקבוע דעומהמ ימים( 7) אשר ישולם באיחור העולה על שבעהת, ביריו א/ון קר ןוום על חשבלשת לכ 3.3

לויות בחברה בלבד, ישא ריבית פיגורים תזאת מסיבות ה, ותעודת איגרות החוב פי-לו עמשלותל

  .עלופבומו לעד תשומל דעו ומולשלתע וועד הקבמל מההחן הלכהגדרתה ל

ריבית ה שיעור מעל( 3%) שלושהשל  בשיעורתוספת ריבית שנתית לענין זה, ריבית פיגורים פירושה 

. במקרה שתשולם ריבית שתישאנה אגרות החוב, כפי שתקבע במסגרת דוח הצעת המדף שנתיתה

לפני תשלום כאמור בו תודיע על שיעורה מסחר  שני ימימיידי לפחות פיגורים, תפרסם החברה דיווח 

 .הכוללת את ריבית הפיגורים כאמור  ומועד תשלומה של הריבית לאותה תקופה

ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר רשומים התשלום לזכאים  3.4

אשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מחזיקי אגרות החוב ומרשם שמותיהם יהיו רשומים ב

מכל להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  8.5בסעיף מועד, בהתאם לאמור 

 . להלן 11יחולו הוראות סעיף סיבה שהיא שאינה תלויה בה, 

 אשר יהיה מעוניין להודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכויומחזיק רשום באגרות החוב  3.5

כאמור לעיל, או לשנות את פרטי החשבון האמור או את הוראותיו  פי אגרות החוב-בתשלומים על

לגבי אופן התשלום, יוכל לעשות כן בהודעה במכתב רשום לחברה. ואולם החברה תמלא אחר 

לתשלום  לפני היום הקובע( ימים 30שלושים )ההוראה, אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום לפחות 

 ריבית, לפי העניין.הקרן ו/או ה

ידי החברה באיחור, תפעל החברה לפיה רק ביחס לתשלומים שהמועד -במקרה שההודעה תתקבל על

 .יחול לאחר מועד התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה תשלומםהקובע ל

הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון  חובהאגרות רשום בלא מסר מחזיק  3.6

הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרונה 

בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר רשום מחזיקי אגרות החוב. משלוח שיק לזכאי  במרשםהרשומה 

 ך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתארי

בהתאם להוראות הדין במועד  הנדרש כפי מכל תשלום בגין אגרות החוב ינוכה כל תשלום חובה 3.7

 .הרלוונטי

 םדקומדיון פ .4

שטר ל 8עיף סאה רידי החברה, -ידי הבורסה ו/או על-החוב על תפרטים אודות הפדיון מוקדם של אגרול

 .הנאמנות

 פירעון מיידי .5

 שטר הנאמנות. ל 9פרטים אודות העילות לפירעון מיידי של אגרות החוב, ראה סעיף ל

 רהבחביה ותל השאינ יבהסמ םשלותות מעימנה .6

 שטר הנאמנות. ל 15פרטים אודות הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה, ראה סעיף ל
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 שינויים בשטר הנאמנות, ויתור ופשרה  .7

פרטים אודות סמכותם של החברה ו/או הנאמן לערוך, ויתור, פשרה ושינויים בתנאי אגרות החוב, ראה ל

 שטר הנאמנות. ל 28סעיף 

 בוהח תאגרוקי יזמח מרשם .8

 לשטר הנאמנות.  29לעניין ניהול מרשם מחזיקי אגרות החוב יחולו הוראות סעיף 

 םיזיקחת מוסיפא .9

 לשטר הנאמנות. 30סעיף נסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתתכ החוב תגרוא יזיקחשל מ ליותכלהות פאסיה

 העברת אגרות החוב .10

, ואף לגבי חלקו, ובלבד שיהיה בשקלים שלהן הנקוב הערךמלוא סכום  לגבי אגרות החוב ניתנות להעברה

תיעשה )למעט העברה המתבצעת באמצעות המסחר בבורסה( חדשים שלמים. כל העברה של אגרות החוב 

ידי מקבל -ועל הרשום או נציגיו החוקיים המחזיקידי -פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על-על

הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות  ה, אשר יימסר לחברה במשרדההעברה או נציגיו החוקיים

או  ברתן. אם יחול מסידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להע-פיו וכל הוכחה אחרת שתידרש על-על

כל תשלום חובה אחר על כתב העברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות על תשלומם שתהיינה להנחת 

על העברת מניות נפרעות במלואן ועל הסבתן  ותתקנון ההתאגדות של החברה החלהוראות  דעתה של החברה.

במקרה של העברת חלק  ות החוב ועל הסבתן.העברת אגראופן ין, על ילפי הענ המחויבים,, בשינויים ויחול

פי הוראות -, עלתחילה חוב, יש לפצלה של אגרות החוב הרשום בתעודת אגרותהנקוב  הערךבלבד מסכום 

למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל סכומי אגרות החוב  , את תעודתלהלן 16סעיף 

תעודת אגרות החוב אגרות החוב הרשום בהנקוב של  ערךהבהן יהיה שווה לסכום  הערך הנקוב הרשומים

החברה תהא רשאית לדרוש ו מרשם אגרות החוב,תירשם ההעברה ב, לאחר קיום כל התנאים האלה .ההאמור

או כי  למקבל ההעברה רשתימס ותהמועבראגרות החוב  תעודתעל כי הערה בדבר ההעברה כאמור תירשם 

תעודת אגרות החוב , ויחולו על הנעבר כל התנאים המפורטים בתוצא לו במקומה תעודת אגרות חוב חדשה

, והוא ייחשב כ"מחזיק" לצורכי " יראו כאילו נאמר "הנעבר"מחזיק, כך שבכל מקום בו נאמר "המועברות

  .שטר הנאמנות

 תעודות אגרות החוב ופיצולן .11

ם מחזיק אחד תוצא לו תעודה אחת, או לפי בקשתו, תוצאנה לו מספר בגין אגרות החוב הרשומות על ש

בכמות סבירה, ובלבד שסך הערך הנקוב של אגרות החוב הרשום בכל תעודה כאמור יהיה בשקלים  תעודות

 .חדשים שלמים

של אגרות החוב הרשום חוב ניתנת לפיצול לתעודות אגרות חוב אשר סך כל הערך הנקוב הכל תעודת אגרות 

תעודה שפיצולה מבוקש, ובלבד שתעודות כאמור ב אגרות החוב הרשוםשווה לסכום הערך הנקוב של  ןבה

חוב לחברה במשרדה ה. הפיצול ייעשה כנגד מסירת אותה תעודת אגרות סבירהלא תוצאנה אלא בכמות 

יחולו על  והיטלים, אם יהיו כאלה, מסיםהרשום לשם ביצוע הפיצול. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות 

  מבקש הפיצול.

 ובחרות גא דותותע תחלפה .12

בגין אגרות חדשה  ההחברה תוציא במקומה תעוד ,תתבלה, תאבד או תושמדאגרות החוב במקרה שתעודת 

וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה,  ,והיטלים אחרים יםסיבאותם תנאים. מהחוב ו

)לרבות הוצאות בקשר להוכחת בעלותו באגרות החוב, ובקשר לשיפוי ו/או  יחולו על מבקש התעודה האמורה

הבלויה תוחזר לחברה בד  התעודהבמקרה של בלאי,  .כיסוי ביטוחי שתבקש החברה, אם תבקש, בקשר לכך(

 בבד וכנגד הוצאת התעודה החדשה.
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 הדיןתחולת  .13

 לשטר הנאמנות. 32סעיף  ראההדין, תחולת לפרטים אודות 
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  – 9.10נספח 

  (ח'נציגות דחופה למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 בוטל. .1.1

 דחופה נציגות .1.2

 כהונה תקופת; מינוי

 מבין דחופה נציגות ולכנס למנות, חייב יהיה - בכתב החברה לבקשת או, רשאי יהיה הנאמן .1.2.1

 "(.הנציגות)" להלן שיפורט כפי, החוב אגרות מחזיקי

 הינם נאמןהעת ידי למיטב אשר, החוב אגרות מחזיקי( 3) שלושת את לנציגות ימנה הנאמן .1.2.2

 מתקיימים כי יצהירו ואשר החוב אגרות מחזיקי כלל מבין ביותר הגבוה הנקוב בערך המחזיקים

 לכהן"(. במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל הנציגות חברי)" להלן המפורטים התנאים כל לגביהם

 הערך בשיעור המחזיק, החוב אגרות מחזיק את במקומו, הנאמן ימנה, כאמור בנציגות כחבר

. ואלו להלן המפורטים התנאים כל מתקיימים לגביו אשר, בתור הבא ביותר הגבוה הנקוב

 התנאים:

 מהותי עניין כל של קיומו בשל מהותי עניינים בניגוד מצוי אינו החוב אגרות מחזיק .1.2.2.1

 הסר למען. החוב באגרות ומהחזקתו בנציגות מכהונתו הנובע לעניין המנוגד נוסף

 מהותי עניינים ניגוד כבעל ייחשב לחברה קשור צד שהינו מחזיק כי, מובהר ספק

 ;בנציגות יכהן ולא כאמור

 של דומות בנציגויות מכהן לא החוב אגרות מחזיק, קלנדרית שנה אותה במהלך .1.2.2.2

 על המנוהל הנכסים תיק מתוך השיעור על עולה המצרפי ששוויין אחרות חוב אגרות

 הוראות לפי דחופה בנציגות כהונה המאפשר המקסימלי כשיעור נקבע אשר, ידו

 ;דחופה נציגות כינון עם בקשר עסקיים הגבלים על הממונה

 המנויות הנסיבות אחת מחבריה באחד להתקיים חדלה, הנציגות של כהונתה ובמהלך היה .1.2.3

 מחזיקי מבין במקומו אחד חבר ימנה והנאמן, כהונתו תפקעלעיל,  1.2.2.2או  1.2.2.1 בסעיפים

 .לעיל 1.2.2 בסעיף כאמור החוב אגרות

 בדבר הצהרה, הנציגות כחברי לכהן המועמדים מן הנאמן יקבל, הנציגות חברי מינוי בטרם .1.2.4

 בנציגויות כהונה ובדבר לעיל 1.2.2.1 בסעיף כאמור מהותיים עניינים ניגודי של היעדרם או קיומם

 מחברי כאמור הצהרה לדרוש רשאי יהא הנאמן, כן כמו. לעיל 1.2.2.2 בסעיף כאמור נוספות

 שיש כמי ייחשב כאמור הצהרה ימסור שלא מחזיק. הנציגות של כהונתה במהלך עת בכל הנציגות

, לעיל כאמור עסקיים הגבלים על הממונה הוראות מכוח לכהן מניעה או מהותי עניינים ניגוד לו

, המנוגדים העניינים של קיומם את יבחן הנאמן, עניינים ניגוד בדבר להצהרה ביחס. העניין לפי

. בנציגות מכהונה המחזיק אותו את לפסול בכדי העניינים בניגודי יש האם יחליט הצורך ובמידת

 עצמאית חקירה או בדיקה לערוך חייב יהיה ולא כאמור ההצהרות על יסתמך הנאמן כי, מובהר

 .סופית תהיה אלו בעניינים הנאמן של קביעתו. נוספת

 מתן עם בקשר הנציגות החלטות את החברה תפרסם בו במועד תסתיים הנציגות כהונת תקופת .1.2.5

 .להלן 1.2.6 בסעיף כמפורט הנאמנות שטר בתנאי עמידתה לצורך לחברה ארכה

 סמכות

בהתניות תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה  לנציגות .1.2.6

ימים.  90תעלה על  שלא, וזאת לתקופה לשטר הנאמנות 6.3.2 -ו 6.3.1בסעיף פיננסיות שנקבעו ה

, לעיל האמורה האורכה במסגרת בחשבון יובא הנציגות של למינויה שעד הזמן פרק כי, יובהר
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 פעילות כי, יובהר עוד. לעיל לאמור מעבר לחברה כלשהי נוספת אורכה למתן עילה יהווה לא והוא

 יועבר לא וכי, כאמור ארכה מתן של באפשרות לדיון יוגבל חבריה בין הפעולה ושיתוף הנציגות

 .כאמור ארכה למתן נוגע שאינו אחר מידע כל הנציגות חברי בין

לתת לחברה ארכה  שלא החליטהזה, או אם הנציגות  נספחלא מונתה נציגות לפי הוראות  אם .1.2.7

מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה  לעיל, הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפת 1.2.6כאמור בסעיף 

 הימים מניין את לקצר דעתו לשיקול בהתאם רשאי הנאמן. זימונה ממועד ימים 21 בחלוף יהיה

 מסכנת לפירעון החברה חוב בהעמדת דחייה כל כי בדעה הנאמן יהיה בו במקרה לעיל האמורים

 .החוב איגרות מחזיקי זכויות את

 לנציגות בקשר החברה התחייבויות

מתחייבת לספק לנאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים  החברה .1.2.8

 לסמכויות בהתאם האמור המידע לקבלת יפעל הנאמן, כן כמו. החזקותיהםבאגרות החוב והיקף 

 .דין פי על לו המוקנות

 ביצוע לצורך נדרשה ככל והנאמן הנציגות עם מלא פעולה בשיתוף לפעול, החברה מתחייבת בנוסף .1.2.9

 והמסמכים הנתונים כל את לנציגות ולהעביר, הנציגות החלטת וגיבוש ידם על הנדרשות הבדיקות

 תמסור החברה, האמור מכלליות לגרוע מבלי. הדין למגבלות בכפוף, החברה לגבי להם שיידרשו

 יהיה ולא מטעה פרט כל יכלול לא אשר, החלטתה גיבוש לצורך הרלוונטי המידע את לנציגות

  .חסר

 ידי על ומומחים יועצים העסקתשל  הסבירות בעלויות זה ובכלל, הנציגות בעלויות תישא החברה .1.2.10

 .הנאמנותשטר  להוראות בהתאם, מטעמה או הנציגות

 אחריות

תפעל ותחליט בעניינים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא אחראית,  הנציגות .1.2.11

 אגרות ומחזיקי והחברההיא או מי מבין חבריה, נושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, 

 או שהשתמשו כך, ביחס לכל טענות, דרישות ותביעות כנגדם בגין בזאת אותם פוטרים החוב

 זה נאמנות שטר פי על להם שהוקנו הדעת בשיקול או בסמכויות ,בכוחות מלהשתמש נמנעו

ו/או בחוסר תום  בזדון כך פעלו אם למעט, פיו על ביצעו אותה אחרת פעולה מכל או אליו ובקשר

 לב.

לשטר  26פעולתם של חברי הנציגות ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  על .1.2.12

 היו הנאמן. כאילוהנאמנות, 

)א( תאגיד בשליטת החברה; )ב( בעל השליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד  משמעו", קשור"צד  זה בנספח

 (.1968-בשליטת מי מהם )כהגדרת מונחים אלה בחוק ניירות ערך, התשכ"ח
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 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן – 23נספח 

 החברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו כנאמן, בהתאם לשטר הנאמנות אשר נספח זה מצ"ב אליו, כמפורט להלן:

  ;ש"ח 20,000 טרחה שנתי בסך של שכר -נאמנות  שנתכל בגין  .1

בעבור כל שעת עבודה שיידרש לו בגין פעולות מיוחדות  ש"ח, 600בסך של יהיה זכאי לתשלום הנאמן  ,בנוסף .2

וחות טבבקשר עם  קבע בשטר הנאמנות, וכן בגין פעולות שיבצעיכפי שי ,אשר יבצע במסגרת תפקידו כנאמן

 החלפתן ועדכונן, מרשם המתנהל כדין., לרבות החובמחזיקי אגרות  )ככל שיועמדו( לטובת

 .לאסיפה "חש 600של  סךלנאמן חלק, ישולם יטול הנאמן בגין כל אסיפת בעלי מניות בה  .3

 מע״מ כדין. ףתווסיהסכומים לעיל  לכל .4

אך בכל מקרה לא  הנפקת הסדרה,צמודים למדד המחירים לצרכן הידוע במועד  לעילהסכומים הנקובים כל  .5

 .לעיל יםם הנקובמימהסכו ישולם סכום הנמוך

חודשים או יותר(, לאחר שכבר בוצעה  3של ביטול הנפקת סדרת אגרות החוב או דחייתה )לתקופה של במקרה  .6

, ישולם ערך ניירות רשותבדיונים עם  השתתפותאו /ו בנאמנות הקשוריםעבודה בקשר עם גיבוש המסמכים 

)התשלום על פי פסקה  מציא לחברההנאמן ילדו"ח מפורט שבהתאם  לשעה "חש 600 שלשכר בתעריף  לנאמן

  ח."ש 10,000 לש מקסימלי CAPעם , זו לא מותנה בהנפקת אגרות החוב בפועל או בחתימה על שטר הנאמנות(

 .יום משלוח הדרישה לתשלום בגינםמ עסקים ( ימי30ישולמו לנאמן תוך שלושים ) ,כמפורט לעיל כל הסכומים .7

 



 1מס' טיוטה 

 

  בע"מ (1988ר אלון אנרגיה בישראל )דו

 )"החברה"(

 2021באפריל  12 :תאריך

 בהנפקה תניות תמצית

 12 ביום החברה ידי על הפורסמ אשר ,של החברה ('חסדרה שטר הנאמנות לאגרות החוב ) לטיוטת בהמשך

 .הנפקהב"(, להלן תמצית תניות הנאמנות שטר טיוטת)" 2021באפריל 

 שטר הנאמנות הינה בגדר טיוטה בלבד. הנוסח המחייב יהיה הנוסח הסופי של שטריודגש כי טיוטת 

 לציבור, אם וככל שיפורסם( 'ח)סדרה הנאמנות, אשר יצורף לדוח הצעת המדף על פיו תוצענה אגרות החוב 

נוסח  וככל שיתקבלו האישורים הנדרשים על פי תשקיף המדף של החברה. ככל שתתקיים סתירה בין

 יוטת שטר הנאמנות לבין מסמך זה, יגברו הוראות טיוטת שטר הנאמנות.הוראות ט

הבורסה לניירות ערך  פרסום דוח הצעת המדף מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות אישור

 , אשר למועד מסמך זה טרם התקבל.("הבורסה")אביב בע"מ -בתל

יצוע ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה ואין באמור יובהר, כי נכון למועד מסמך זה, אין ודאות ביחס לב

 זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך. במסמך

 מחליף ואינו ממצה אינו הוא. ההנפקהזה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי מסמכי  מסמך

 ובפרט את נוסח טיוטת שטר הנאמנות. 1המחייבים המסמכים של מלאה קריאה

שעניינו הוראות לעניין השקעות גופים מוסדיים  2010-9-3חוזר גופים מוסדיים " משמעו החוזרבמסמך זה "

 ,של הממונה על אגף שוק ההון, ביטוח וחיסכון" חוזר המאוחדבאגרות חוב לא ממשלתיות )כפי ששולב ב"

 .(ניתנה לובנוסחו העדכני ביותר, וכולל כל הבהרה ש

 

 החוב אגרות מעמד

 החוב מובטחות בבטחונות.  אגרות 

 2: _______________________________________.הבטחונות של תמציתי פירוט 

 במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

 ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר אגרות : 

 :___________________________________________________.ל ביחס בכירות 

 3ת הבכירות: ___________________________________________.הוראו תמצית 

 ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה נחות מעמד להן המקנות הוראות כוללות החוב אגרות: 

.________________________ 

 :___________________________________________________.ל ביחס נחיתות

 : ____________________________________________.הנחיתות הוראות תמצית

 המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרותהחוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות  אגרות . 

 

 

                                              
 ההנפקה. במסמכיבכל אחד מהסעיפים שלהלן, בנוסף לתיאור התמציתי הנדרש, יצוינו הסעיפים הרלוונטיים   1
 תצוין בתמצית ובכלליות מהות הנכסים המשועבדים ודרגת השעבוד.  2
אם ניתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות )למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי אגרות חוב נחותות במקרה הפרה של אגרות   3

 החוב הבכירות(.
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 למסחר רישום

 לגופים המסחר במערכת או בבורסה למסחר החוב אגרות לרישום בקשר מפורשת קביעה קיימת 

  (הנאמנות שטר לטיוטת 6.6סעיף ) 4(."מוסדיים רצף)" הבורסה ידי על המופעלת מוסדיים

 "מדללות" פעולות על מגבלות

 החברה תהא  –האמורה אגרות חוב  תסדר של רחבהה: נוסף פיננסי חוב נטילת על מגבלות קיימות

יימו תק'( ולהנפיק אגרות חוב נוספות, ובלבד שיחאגרות החוב )סדרה  תרשאית להרחיב את סדר

( במועד הגדלת הסדרה, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים שפרסמה 1)התנאים שלהלן: 

 6.3.2 -ו 6.3.1החברה טרם אותו מועד, החברה עומדת בכל התניות הפיננסיות הקבועות בסעיפים 

במועד הגדלת הסדרה, בהתאם לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים  וכן כילטיוטת שטר הנאמנות 

 6.3.2 -ו 6.3.1שפרסמה החברה טרם אותו מועד, החברה תעמוד בכל התניות הפיננסיות שבסעיפים 

( לא מתקיימת איזו מהעילות 2מיד לאחר ביצוע הגדלת הסדרה כאמור; )לטיוטת שטר הנאמנות 

תגרום לירידה  ( הגדלת הסדרה לא3; )לטיוטת שטר הנאמנות 9.1לפירעון מיידי המפורטות בסעיף 

בדרגה אחת או , ('חת סדרת אגרות החוב )סדרה גדל( כפי שיהא ערב ה'חבדירוג אגרות החוב )סדרה 

'(, תדורגנה על ידי יותר מחברת דירוג חכי ככל שאגרות החוב )סדרה  הובהרכאשר לעניין ס"ק זה  ;יותר

החברה אינה מפרה  (4) ;אחת, בחינת הדירוג לצורך סעיף זה, תעשה על פי הדירוג הגבוה מביניהם

החברה תמסור לנאמן  .שטר הנאמנותפי -בהפרה מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על

ירוף תחשיבים )קובץ אקסל( ואסמכתאות אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, בצ

בדבר התקיימות התנאים האמורים בס"ק והכל בנוסח לשביעות רצון הנאמן, רלוונטיות ככל שיידרשו, 

קודם לביצוע הגדלת הסדרה. כמו כן, תמציא החברה לנאמן ימי עסקים  3-( לעיל לא יאוחר מ4)-( ו2( )1)

( לעיל )פירסום 3ת בדבר עמידה בתנאי האמור בס"ק )אישור או דוח דירוג עדכני מאת החברה המדרג

 5 אישור או דוח החברה המדרגת במערכת המגנ"א ייחשב כמסירה לנאמן(.

 לטיוטת שטר הנאמנות( 3)סעיף 

 6__________"(:שלילישעבוד )" שעבודים יצירת לאי התחייבות קיימת.  

 פיננסיות מידה אמות

  תופיננסי מידה תובאמ לעמידה התחייבות קיימת:  

לטיוטת שטר הנאמנות )לרבות ביחס  6.3.3בכפוף להוראות סעיף  –הון עצמי מתואם מינימלי  (1)

לטיוטת שטר  6.3לתקופת הבדיקה(, הונה העצמי המתואם של החברה )כהגדרתו בסעיף 

הנאמנות(, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, 

 מיליון ש"ח. 450-יין, לא יפחת מלפי הענ

לטיוטת שטר הנאמנות )לרבות  6.3.3בכפוף להוראות סעיף  –יחס הון עצמי מתואם למאזן מתואם  (2)

ביחס לתקופת הבדיקה(, היחס בין הונה העצמי המתואם של החברה לבין סך המאזן המתואם של 

לטיוטת שטר הנאמנות(, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים,  6.3החברה )כהגדרתו בסעיף 

 . 10%-העניין, לא יפחת מ הרבעוניים או השנתיים, הסקורים או המבוקרים, לפי

 לטיוטת שטר הנאמנות( 6.3)סעיף 

                                              
 .חובלפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות ה  4
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  5
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  6
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 "חלוקה" על מגבלות

 של עצמית רכישה או דיבידנד לחלוקת ביחס החברה על הגבלות קיימות האם מפורשת קביעה קיימת 

 7 .מניות

 תהא רשאית לבצע חלוקה בכפוף לעמידה בהוראות חוק  החברה .כן": "חלוקה על מגבלות קיימות

 ובכפוף לכך כי:  ("החברות"חוק ) 1999 –התשנ"ט החברות, 

לטיוטת שטר הנאמנות,  6.3)א( בעקבות החלוקה, סך ההון העצמי המתואם של החברה, כהגדרתו בסעיף 

 החברה של האחרונים המאוחדיםמיליון ש"ח וזאת בהתאם לדוחותיה הכספיים  550לא יפחת מסך של 

 ; החלוקה למועד עובר שפורסמו

, שטרם מומשו, "ןנדל נכסי שערוך רווחי)ללא  החברה של השנתי מהרווח 60% על יעלה לא החלוקה סכום)ב( 

החברה  בו במקרה, האמור אף על. האחרונים המאוחדים הכספיים דוחותיה לפי שנה לכל( כל עוד לא מומשו

נדל"ן( בשנה כלשהי, היא תהיה  מהרווח השנתי שלה )ללא רווחי שערוך נכסי 60%לא תבצע חלוקה של 

  [1]העוקבות.רשאית לחלק את החלק מהרווח שלא חולק כאמור בשנים 

 ,לשטר הנאמנות 6.3 בסעיף כהגדרתו, החברה של המתואם העצמי ההון בה עת בכל, לעיל האמור אף על

מיליון ש"ח ומעלה, לא תחול כל מגבלה על החברה בביצוע חלוקה, ובלבד שסך ההון  700יעמוד על סך של 

   מיליון ש"ח, בעקבות ביצוע החלוקה. 700העצמי המתואם של החברה לא יפחת מסך של 

ניות , החברה אינה מצויה בהפרה של התמועד החלוקה טרםל פי הדוחות הכספיים האחרונים שפורסמו ע)ג( 

, ולא תפר איזה מהתניות הפיננסיות האמורות לשטר הנאמנות 6.3.2-ו 6.3.1הפיננסיות כמפורט בסעיפים 

, אך מבלי להביא לשטר הנאמנות 6.3.3, הכל בהתאם ובכפוף להוראות סעיף החלוקהכתוצאה מביצוע 

 (.בשטר הנאמנותבחשבון את "תקופת הבדיקה" )כהגדרתה 

עוד מתקיים בדוחותיה הכספיים האחרונים שקדמו למועד קבלת ההחלטה על החברה לא תבצע חלוקה כל 

()א( לתקנות ניירות ערך )דוחות 14)ב()10החלוקה, אחד או יותר מסימני האזהרה הקבועים בסעיף 

 .1970 -תקופתיים ומיידיים(, תש"ל

לוקה בפועל, ימי עסקים לאחר קבלת החלטת דירקטוריון החברה על החלוקה ובטרם ביצוע הח 2בתוך 

( החברה עומדת 1תמסור החברה לנאמן אישור מאת נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה לפיו : )

לשטר  9.1( לא מתקיימת עילה לפירעון מיידי מהעילות המנויות בס"ק 2) ;לשטר הנאמנות 6.2בתנאי סעיף 

 הקיימות בחבויותיה מודלע היכולת את החברה מן תמנע שהחלוקה סביר חשש קיים ( לא3; )הנאמנות

החברה אינה מפרה בהפרה ( 4) -קיומן; ו מועד בהגיע'( ח סדרה) החוב אגרות מחזיקי כלפי, והצפויות

 . הנאמנותפי שטר -מהותית את התחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב על

מרווחי אותה השנה,  40%בשיעור של  – , הרי שהיתרה2020מהרווח השנתי לשנת  20%בהנחה שהחברה חילקה  ,כך למשל [1]

 לחלוקה בשנים העוקבות. ניתנת

 לטיוטת שטר הנאמנות( 6.2)סעיף 

 8בעלים הלוואות פירעון על מגבלות קיימות. 

 
 "שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות
 9"שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות קיימות.  

 

                                              
 זו בתנאי אגרות החוב.כ קביעהלפי החוזר חובה כי תיכלל   7
 פרקים. תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי  8
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  9
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 מבנה שינויי

 לטיוטת שטר  9.1.25קיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי בסעיף . כן: שליטה שינוי על מגבלות קיימות

בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים בשליטתו( או  במישריןאם מר מוטי בן משה )שהינה: הנאמנות 

יחדל מלהיות בעל השליטה בחברה למעט העברה לנעבר מורשה, מכל סיבה שהיא, אלא אם התקבלה 

כמשמעותה בחוק  –" שליטהברוב רגיל. לעניין זה, "ו גילהרבאסיפה  לכך הסכמת אסיפת המחזיקים

לבדו ולא בדרך של ) משה יחזיק-ובלבד שמר מוטי בן ,"(ערך ניירות חוק)" 1968-, התשכ"חניירות ערך

או יותר מהונה המונפק והנפרע של החברה, ולא  30%-, במישרין או בעקיפין, בהחזקה ביחד עם אחרים(

יהיה בעל מניות אחר שיחזיק, לבדו או בדרך של החזקה ביחד עם אחרים, בשיעור גבוה ממנו בהון 

  10.בן משפחה, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, של מר מוטי בן משה –" נעבר מורשה"המניות. 

 9.1.10 בסעיףקיימת עילה להעמדה לפירעון מיידי . כן: ורכישה מיזוג עסקאות על מגבלות קיימות  

אחרת, ללא קבלת אישור מוקדם יישות אם בוצע מיזוג של החברה עם שהינה: לטיוטת שטר הנאמנות 

הקולטת הצהירה, היישות '(, באסיפה רגילה וברוב רגיל, אלא אם כן חשל מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

פי כל( ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי נטלה על עצמה את מלוא התחייבויות החברה 10)ה רלפחות עש

היישות '( וכי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהא ביכולתה של חמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

  11'(.חהקולטת לקיים את התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 דירוג

 בדירוגמ על ידי מידרוג בע" ,כן :מדורגות החוב אגרות A3.il . ראו דוח מיידי שפרסמה החברה ביום

  2021.12באפריל ]__[ 

 שטר הנאמנות. טיוטת ל 9.1.17-ו 6.5ראו סעיפים  ,כן .דירוג רצף לשמירת התחייבות קיימת 

 הרשומים לתנאים  2.3סעיף ראו  ,כן: דירוג ירידת בעת החוב אגרות תנאי של התאמה הוראות קיימות

 13.שטר הנאמנותטיוטת מעבר לדף של התוספת הראשונה ל

  ואם שינתה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת קיימת

 14לפרסם סיבות להחלפה.

כפי שתהיה במועד הנפקתן  מדרגתהחברה את הלהחליף  החברה אינה מתחייבת שלא: הערות

תחליף את החברה המדרגת, תפרסם החברה החברה במקרה בו  .לראשונה של אגרות החוב )סדרה ח'(

טיוטת ל 6.5סעיף ) .ת החברה המדרגתחלפהסיבות נ על דוח מיידי, במועדים הקבועים בדין, ובו תודיע

 (שטר הנאמנות

 

 

 

 

 

 

                                              
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  10
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים.  11
 יצוין הדירוג שניתן לאגרות החוב.  12
 בתמצית מהות ההוראה.תצוין   13
 לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתנאי אגרות החוב.  14
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  מיידיהעמדה לפירעון  עילות

מס' ) קיים העילה
 קייםסעיף(/לא 

 15הערות

 .ימים 7קיימת תקופת ריפוי של  9.1.1 תשלום אי
ימים או  7קיימת תקופת ריפוי של  .199.1, 9.1.1  יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות הפרה

ימים, אלא אם נקבעה תקופת  14
ריפוי אחרת ביחס לכל תנאי או 

 . התחייבות
 .199.1 נכונות מצגים  אי

 
 יום. 14תקופת ריפוי של קיימת 

מגבלות על גיוס חוב נוסף כולל  –ת ות ספציפייוהתחייבו הפרת
 סידרה   הרחבתמגבלות על 

149.1. 
 

 מגבלה על הרחבת סדרה בלבד.

 אי יצירת שעבודים )שעבוד שלילי( –התחייבות ספציפית  הפרת
 

 לא קיים
 

 

  .229.1 חלוקה על מגבלות –התחייבות ספציפית   הפרת
 לא קיים עסקאות בעלי שליטה על גבלותמ –התחייבות ספציפית  הפרת

 
 

אי פרסום דוחות כספיים במועד  –התחייבות ספציפית  הפרת
 הנדרש 

9.1.5 
 

יום מהמועד  30אי פרסום בתוך 
 האחרון בו החברה חייבת בפרסומו

מועד מאוחר יותר שנקבע עד לאו 
-במסגרת ארכה שניתנה לחברה על

מוסמכת לפרסום ידי רשות 
דוחותיה הכספיים, לפי המאוחר 

 מבין השניים.
אי עמידה באחת מהתניות  .139.1 אמות המידה הפיננסיות  –התחייבות ספציפית  הפרת

הפיננסיות במשך שני רבעונים 
 קלנדריים עוקבים ורצופים. 

 מאפיינים בעל צו או, וסופי קבוע פירוקו צ, ירוקפ טתלהח
 פירעון חדלות חוק להוראות בהתאם דומים

9.1.2  

 בעלת שיפוטית החלטה כל או זמני מפרק מינוי, זמני פירוק צו
 , לרבות בהתאם לחוק חדלות פירעוןדומה אופי

ימים )לא  45אם לא בוטלה תוך  9.1.3
תינתן תקופת ריפוי ביחס לבקשות 
או צוים שניתנו לבקשת החברה או 

 בהסכמתה(.
ימים )לא  45אם לא בוטלה תוך  9.1.9 "פ הוצל פעולת ביצועאו  עיקול הטלת

תינתן תקופת ריפוי ביחס לבקשות 
או צוים שניתנו לבקשת החברה או 
בהסכמתה(. הסעיף מתייחס לעיקר 

טיוטת נכסי החברה כהגדרתם ב
 .הנאמנות שטר

 
 
 

, או קבוע למינוי כונס צו, זמניכינוס או מינוי כונס  בקשות
 על פי חוק חדלות פירעון מינוי בעל תפקיד דומה

 ימים 45 תוך בוטלו או נדחו לא אם 9.1.7, 9.1.8
על אף  .נתינתם או הגשתם ממועד

האמור, לא תינתן לחברה תקופת 
ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או 
צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, 
לבקשת החברה או בהסכמתה, 

 שטר לטיוטת 9.1.8 בסעיף כמפורט
 .הנאמנות

לצו למינוי כונס קבוע לא ביחס 
 נקבעה תקופת ריפוי כאמור.

 
 החברה בקשת; הליכים הקפאת צו; הליכים הקפאת תבקש

או  לחוק החברות 350לפי סעיף ר עם נושיה להסד או לפשרה
 כל הליך דומה בהתאם להוראות חוק חדלות פירעון

למעט  – 350לבקשה לפי סעיף  ביחס 9.1.11
למטרת מיזוג או שינוי במבנה 

, שאינם החברה לרבות פיצול
שטר  טיוטתאסורים לפי תנאי 

, ולמעט עשיית הסדרים הנאמנות
החברה לבין בעלי מניותיה,  בין

 טיוטת תנאי לפישאינם אסורים 
בהם כדי  שאיןו, הנאמנות שטר

להשפיע על יכולת פרעון אגרות 
בקשה שהוגשה כנגד החוב. לגבי 

אם לא  –החברה ושלא בהסכמתה 
 ימים. 45נדחתה או בוטלה תוך 

                                              
 .חריגים לה נוספו אם או, מלא באופן נוסחה לא ההוראה האם בתמצית יצוין  15
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מס' ) קיים העילה
 קייםסעיף(/לא 

 15הערות

חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול עסקיה,  החברה
 תשלומיה אתהחברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק 

9.1.4  

 ממשי חשש וקיים, החברה בעסקי מהותיתהרעה  חלה
 החוב אגרות למחזיקי חובותיה את לפרוע תוכל לא שהחברה

239.1.  

 המהותיות בהתחייבויותיה תעמוד לא שהחברה ממשי חשש
 החוב אגרות מחזיקי כלפי

249.1.  

( למעט השעיה 1) –השעיה  לגבי .189.1, 9.1.6 בבורסה ממסחר מחיקה או השעיה
בעילה של היווצרות אי בהירות 
כאמור בחלק הרביעי לתקנון 

( ההשעיה לא בוטלה 2הבורסה; )
 יום. 60בתוך 

 
Cross Default/Cross Acceleration הפרה צולבת )במקרי :

של  מיידיאי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה לפירעון 
 חובות אחרים(

או  החברה של חוב אגרות סדרת אם .159.1
אם חוב מהותי של החברה 

לטיוטת  9.1.15)כהגדרתו בסעיף 
 לפרעון והועמד שטר הנאמנות(

 , שלא ביוזמת החברה,מיידי
 לא כאמור מיידי לפרעון העמדתוו

 .עסקים ימי 14 בתוך הבוטל
 .179.1 דירוג  הפסקת

 
 העולה תקופת למשך דירוג הפסקת

 עקב וזאת, רצופים ימים 60 על
  .החברה בשליטת שהינן נסיבות

 .209.1 דירוג ירידת
 

הדירוג יהיה נמוך מדירוג של  אם
Baa3  ע"י מדרוג בע"מ או דירוג

 .מקביל של חברה מדרגת אחרת
 .259.1 שליטה שינוי

 
אם מר מוטי בן משה )במישרין או 
בעקיפין, לרבות באמצעות תאגידים 
בשליטתו( יחדל מלהיות בעל 
השליטה בחברה למעט העברה 
לנעבר מורשה, מכל סיבה שהיא, 
אלא אם התקבלה לכך הסכמת 
אסיפת המחזיקים באסיפה רגילה 

 להגדרות בהתאםוברוב רגיל. 
 בסעיף" מורשה"נעבר ו"שליטה" 

 .ר הנאמנותזה בטיוטת שט
 

 .169.1, 9.1.10 ורכישות מיזוגים, מבניים לשינויים בקשר התחייבויות הפרת
 

אם בוצע  –( 9.1.10לגבי מיזוג )סעיף 
אחרת, יישות מיזוג של החברה עם 

ללא קבלת אישור מוקדם של 
'(, חמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

באסיפה רגילה וברוב רגיל, אלא אם 
הקולטת הצהירה, היישות כן 

( ימי עסקים לפני 10לפחות עשרה )
מועד המיזוג, כי נטלה על עצמה את 
מלוא התחייבויות החברה כלפי 

'( וכי חמחזיקי אגרות החוב )סדרה 
לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג 

היישות לא יהא ביכולתה של 
הקולטת לקיים את התחייבויותיה 
כלפי מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 '(. ח
מכירה לאחר של רוב  – 9.1.16 סעיף

 זה בסעיףכהגדרתה  ,נכסי החברה
 .הנאמנות שטר בטיוטת

  9.1.12 החברה חדלה מלהיות תאגיד מדווח
 :שאינן מנויות לעיל עילות נוספות

 הכללת הערת עסק חי בדוחות הכספיים של החברה
 לתקופה של שני רבעונים רצופים. 9.1.21

 :שאינן מנויות לעיל עילות נוספות
 החברה העיקריים שינוי תחומי פעילות

אם החברה אינה עוסקת בלפחות  9.1.26
אחד מתחומי הפעילות הבאים: 
קמעונאות, שיווק דלקים ו/או גז 

טעינת רכבים חשמליים, טבעי, 
 מיזמי אנרגיה ונדל"ן.
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 דחופה נציגות

 שטר לטיוטת 9.10 נספח ראו ,כן :הערות. דחופה נציגות של מינוי המסדירות הוראות קיימות 

 .הנאמנות

 16השיפוט וסמכות החל הדין

 (הנאמנות שטר לטיוטת 32סעיף ). בלבד הדין הישראלי: החל הדין נקבע 

 בתי סמכות השיפוט הייחודית והבלעדית בכל הקשור לשטר תהיה נתונה ל: השיפוט סמכות נקבעה

 (הנאמנות שטר לטיוטת 33סעיף ). יפו –בעיר תל אביב  כיםהמוסמ המשפט

 

_______________________ 

 ( בע"מ1988דור אלון אנרגיה בישראל )

                                              
 לפי החוזר חובה כי הוראות בעניין זה ייכללו בתנאי אגרות החוב.  16
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