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 בע"מ צור שמיר אחזקות

  ) י"אסדרה  החוב ( לאגרות  2021[_]   מיום שטר אמות

  

    תוכן עייים

  ושא
סעיף בשטר  

  זה  אמות
  1  מבוא, פרשות והגדרות 

  2  הפקת אגרות החוב 
  3  מיוי האמן; תפקידי האמן וסמכויותיו 

  4  רכישה עצמית 
  5  התחייבויות החברה 

  6  מוקדם פדיון 
  7    פירעון מיידי 

    8ציגות דחופה  
  9  תביעות והליכים בידי האמן 

    10אמות על תקבולים  
  11  סמכות לדרוש תשלום למחזיקי אגרות החוב באמצעות האמן 

  12  סמכות לעכב חלוקת כספים  
  13  הודעה על חלוקה והפקדה אצל האמן 

  14  בחברה הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה 
  15  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב  

  16  השקעות כספים 
  17  התחייבויות החברה כלפי האמן 

  18  באי כוח 
  19  דוח שתי של האמן 

  20  מיוחדות פעולות 
  21  מיוי שלוחים 

  22  שיפוי 
  23  הודעות 

  24  פשרות או שיויים   ,ויתור
  25  של מחזיקי אגרות החוב   אסיפות 

  26  שכר אמן 
  27  סודיות 

  28  תחולת הדין וסמכות ייחודית
  29  כללי 

  30  מעים 
  31  אחריות האמן 

  32  הסכמים אחרים 
  33  הסמכה למג"א 
    תוספת ראשוה 

    התאים הרשומים מעבר לדף
    תוספת שייה 

    1ספח  
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  ) י"אסדרה (  שטר אמות לאגרות החוב

  2021  [_]וחתם ביום שערך 

  

  בע"מ  צור שמיר אחזקות  בין:
  520025586: .צח.

  תקוה -, פתח 35מרחוב אפעל 
  03-9191911 פקס:,  03-6251400 טלפון:

  ") החברה("

  ; מצד אחד

   רזיק פז בו אמויות בע"מ   לבין:
    יפו-, תל אביב14מרחוב יד חרוצים 

    03-6389222פקס:; 03-6389200טלפון: 
  ") האמן("

  ; מצד שי

  באוגוסט  30, הושא תאריך  , פרסמה החברה תשקיף מדף2018  אוגוסטב  29  וביום  הואיל:
, על  2021 אוגוסטב 29וכפי שהוארך עד ליום ) 2018-01-079975(אסמכתא מס':  2018

-2020אסמכתא מס':  (  2020באוגוסט    20כפי שדווח ביום    ,פי היתר מרשות יירות ערך
תשקיף  מעויית להציע את אגרות החוב שוא שטר זה ("החברה  מכוחו    ,)01-091722

  ;)"המדף

חוב  האגרות  את  תציע החברה    ואשר על פי  ,הצעת מדףוהחברה שוקלת לפרסם דוח    והואיל:
זה,  )  י"א(סדרה   אמות  שטר  דירקטוריון החברה    ,2021[_]  וביום  שואות  החליט 

בדרך    שואות שטר אמות זה  ) י"אסדרה  חוב (  אגרות  את הצעתלאשר באופן עקרוי  
  ;המתוארת בשטר אמות זה 

-והאמן היו חברה מוגבלת במיות שתאגדה בישראל לפי חוק החברות, התש"ט   והואיל:
    ;אשר מטרתה העיקרית היה עיסוק באמויות ,1999

, או כל דין  1968-פי חוק יירות ערך, התשכ"חעל  כי אין כל מיעה    ,צהירמוהאמן     והואיל:
וכי הוא עוה על הדרישות ותאי  ,  פי שטר אמות זה  אחר, להתקשרותו עם החברה על

התשכ"ח ערך,  יירות  בחוק  הקבועים  לשמש  1968-הכשירות  מחזיקי  ן  אמכ,  עבור 
    זה; אמות שטר ותשוא (סדרה י"א) אגרות החוב

(סדרה    מחזיקי אגרות החובעבור  והחברה פתה בבקשה אל האמן שישמש כאמן     והואיל:
, והאמן הסכים לכך, הכל בכפוף ובהתאם לתאי שטר  זה אמות  שטר  ותשוא  )י"א

  אמות זה; 

ו/או הסכם  כי    ,והחברה מצהירה  והואיל: פי כל דין  קיבלה את כל האישורים הדרשים על 
פי    אין כל מיעה על ) שואות שטר אמות זה  י"אלביצוע הפקת אגרות החוב (סדרה  

פי שטר אמות   או להתקשר עם האמן עלו/  כאמוראו הסכם לבצע הפקה  ו/כל דין  
   זה;

ל עיין אישי באמן, החורג מהיותו  בחברה ולחברה אין כ מהותי  ולאמן אין כל עיין    והואיל:
  ; של האמן אמן לאגרות חוב וספות של החברה

  : לפיכך הוסכם, הוצהר והותה בין הצדדים כדלקמןו

  מבוא, פרשות והגדרות .1

  המבוא לשטר אמות זה והספחים המצורפים לו מהווים חלק בלתי פרד הימו.   .1.1

וחות  .1.2 מטעמי  עשו  לסעיפים,  כותרות  מתן  וכן  לסעיפים  זה  אמות  שטר  חלוקת 
  וכמראי מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשות.  

מין  זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור באמות  כל האמור בשטר   .1.3
זכר אף מין קבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין  

    .זה הוראה אחרת מפורשתאמות בשטר 

זכר בשטר   .1.4 עיין שלא  בין הוראות הדין  אמות  בכל  של סתירה  וכן בכל מקרה  זה 
להתיה    ,הישראלי יתות  אין  שטראשר  בהתאם   אמות   לבין  הצדדים  יפעלו  זה, 

 להוראות הדין הישראלי.  
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זה .1.5 אמות  לו בשטר  בספחים  החוב  ,  להלן),   ובאגרות  לביטויים   (כהגדרתן  תהיה 
 :  הבאים המשמעות שלצדם

(סדרה  " .1.5.1 (סדרה    -"אגרות החוב" או ")י"אאגרות החוב  )  י"אאגרות החוב 
לתעודת   בהתאם  הין  שתאיהן  החברה,  ידי  על  החוב  שתופקה  אגרות 

 ;ובהתאם לשטר זה

 אביב בע"מ;-הבורסה ליירות ערך בתל -"בורסה"(ה) .1.5.2

 ; 520044439.פהשקעות פיסיות בע"מ, ח. - ביטוח ישיר -" ביטוח ישיר" .1.5.3

דוחות כספיים בדבר מידע כספי פרד (סולו) של החברה,   -"דוחות כספיים" .1.5.4
אמר אחרת בשטר  אחרוים, מבוקרים או סקורים (לפי העיין) (אלא אם  

 ;זה)

החלטה שתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב, בה    - "החלטה מיוחדת" .1.5.5
מיתרת הערך    50%כוחם, מחזיקים של לפחות  - כחו, בעצמם או על ידי באי

הקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה דחית  
מחזיקים של לפחות  כוחם, -של אסיפה זו, שכחו בה, בעצמם או על ידי באי

ובין    20% המקורית  באסיפה  (בין  תקבלה  ואשר  האמורה,  היתרה  מן 
לפחות   של  ברוב  הדחית)  המשתתפים    2/3באסיפה  של  הקולות  מכל 

 בהצבעה, למעט המעים;

רגילה" .1.5.6 החוב,    -"החלטה  אגרות  מחזיקי  באסיפת  שתקבלה  החלטה 
סעיף   לפי  יירות  14יב35-ו  13יב 35שהתכסה  לחוק  באסיפה  (א)  (בין  ערך 

לפחות   של  ברוב  הדחית),  באסיפה  ובין  של    50%המקורית  הקולות  מכל 
 המשתתפים בהצבעה, למעט המעים; 

מדרגת" .1.5.7 פעילות    -" חברה  להסדרת  בחוק  דירוג"  "חברת  המוח  כהגדרת 
התשע"ד האשראי,  דירוג  אושרה  2014-חברות  אשר  מדרגת  חברה  כל  או   ,

  ;מך לתת אישור כאמורכחברה מדרגת על ידי הגורם המוס

לרישומים" .1.5.8 בתל  -" החברה  ערך  ליירות  הבורסה  של  לרישומים  - החברה 
ובלבד שכל יירות הערך    ,או כל חברה לרישומים שתבוא בעליה  ,ביב בע"מא

 ;  של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה לרישומים

החברות" .1.5.9 התש"ט  -"חוק  החברות,  כפי  1999-חוק  לפיו,  והתקות  שיהיו  , 
 מעת לעת; 

פירעון" .1.5.10 כלכלי, התשע"ח  -"חוק חדלות  ושיקום  פירעון  חדלות  ,  2018- חוק 
 כפי שיהיה מעת לעת;

ערך" .1.5.11 יירות  התשכ"ח  -"חוק  ערך,  יירות  כפי  1968-חוק  לפיו,  והתקות   ,
 שיהיו מעת לעת; 

 כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה;  -"יום מסחר" .1.5.12

 ית הבקים בישראל לביצוע עסקאות;כל יום בו פתוחים מרב  -"יום עסקים" .1.5.13

מדד המחירים הידוע בשם "מדד המחירים לצרכן" הכולל ירקות    -"מדד"(ה) .1.5.14
ופירות והמפורסם על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה ולמחקר כלכלי  
בישראל, וכולל אותו מדד אף אם יפורסם על ידי גוף או מוסד רשמי אחר,  

שיבוא במקומו, אם יהיה בוי על אותם התוים  וכן כולל כל מדד רשמי אחר  
שעליהם בוי המדד הקיים ואם לאו. אם יבוא במקומו מדד אחר שיפורסם  
על ידי גוף או מוסד כאמור, ואותו גוף או מוסד לא קבע את היחס שביו לבין  
המדד המוחלף, ייקבע היחס האמור על ידי הלשכה המרכזית לסטטיסטיקה,  

יחס   שאותו  האמן,  ובמקרה  ידי  על  ייקבע  הוא  אזי  כאמור,  ייקבע  לא 
 בהתייעצות עם מומחים כלכליים שייבחרו על ידו; 

המדד האחרון הידוע שפורסם לפי אותו    -" בתאריך כלשהוידוע(ה)  מדד"(ה) .1.5.15
 תאריך;

 ; 2021[_]   15, אשר פורסם ביום 2021מדד חודש [_]   -"יסודי(ה) מדד"(ה) .1.5.16

חשבון קרן  על יום הקבוע לתשלום כלשהו  ד הידוע ב המד -"תשלום(ה)  מדד" .1.5.17
 ו/או ריבית, כפוף לאמור להלן;
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 ;כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך - "אגרות החוב י מחזיק" .1.5.18

רזיק פז בו אמויות בע"מ, או כל מי שיכהן מעת לעת כאמן    -"אמן"(ה) .1.5.19
 של מחזיקי אגרות החוב; 

הבלתי    -"התחייבותי )ה(ערך  "(ה) .1.5.20 הקרן  יתרת  אגרות  סכום  של  מסולקת 
החוב כפי שתהיה מעת לעת, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה (לרבות ריבית  

  וטרם שולמה, כון למועד החישוב הרלווטי;   פיגורים, ככל שתהיה)

הרגולציה" .1.5.21 אגב    –  4פרק    -1" קודקס  אשראי  והעמדת  השקעה  כסי  יהול 
שער   חלק    –  5השקעות,  עסקים,  ליהול  ויהול    –  2עקרוות  הון  מדידה, 

כסים והתחייבויות, שבחוזר המאוחד, שפורסם על ידי הממוה על רשות  
, כפי שיהיה מעת  2014במאי,    1שוק ההון, ביטוח וחיסכון, ותחילתו מיום  

 ;לעת, לרבות העברתו לחלק אחר

שטר אמות זה, לרבות הספחים והתוספות המצורפים אליו    - "שטר זה" .1.5.22
 פרד הימו; מהווים חלק בלתי הו

בגין הפקת אגרות    -"תמורת ההפקה " .1.5.23 תמורת ההפקה או ההרחבה טו 
 החוב (קרי, ביכוי עמלת התחייבות מוקדמת, ככל שתהיה);

מצורף כתוספת  הוסח  ב אגרות החוב,    ות/תעודת  -"אגרות החוב  ות/תעודת" .1.5.24
 הראשוה לשטר זה. 

  .  זההוראות שטר  תיגברהלמסמכים הלווים לו,  זהבכל מקרה של סתירה בין שטר  .1.6

העזר  ולחוקי  שטר זה כפוף להוראות הדין ולהוראות תקון הבורסה וההחיות על פיו,   .1.7
  .  כפי שיהיו מעת לעת"), הבורסה הוראות("של מסלקת הבורסה 

    הפקת אגרות החוב .2

 ,כל אחת  ערך קובש"ח    1רשומות על שם ובות  )  י"אסדרה  חוב (החברה תפיק אגרות   .2.1
(בין   כאשר סדרה זו תהיה בערך קוב כפי שיהיה מעת לעת בהתאם ובכפוף לשטר זה

אחרת בדרך  ובין  מדף  הצעת  דוח  פי  על  בין  תשקיף,  במסגרת  בין  פרטית,   ), בהצעה 
 להלן.  2.4 בכפוף להוראות סעיףו

החוב .2.2 (קרן)  אגרות  לפירעון   למדד  צמודים  כשהם(  שתייםתשלומים    6-ב  תעמודה 
 (כולל)  2030  עד   2025  בכל אחת מהשים ביוי    30אשר ישולמו ביום    )לצרכן  המחירים

 30, והתשלום האחרון יבוצע ביום  2025  ביוי  30(כאשר התשלום הראשון יבוצע ביום  
אחד    .)2030  ביוי ישולמו    משי בכל  הראשוים  אחד   10%התשלומים  בכל  מהקרן, 

החמישימהקרן,    9%ישולמו    הרביעיו  השלישימהתשלומים    10%  ישולמו  בתשלום 
   .מהקרן 52%ישולמו   שישיה  ובתשלום  מהקרן

  למדד(צמודה    קבועההיתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב תישא ריבית שתית   .2.3
הריבית    .2) "הריבית השתיתאו "   "ריבית הבסיס("  שיקבע  בשיעור  ) לצרכן  המחירים

החוב,   אגרות  קרן  של  לעת,  מעת  שתהיה  כפי  מסולקת,  הבלתי  היתרה    תשולם על 
(כולל)    2029עד    2021של כל אחת מהשים    בדצמבר  31שתיים, ביום    חציבתשלומים  

תשלומי הריבית ישולמו בעד    .(כולל)  2030  עד  2022כל אחת מהשים    של  יויב  30וביום  
שהסתיימו ביום הקודם למועד תשלום הריבית הרלווטי   חודשים  התקופה של ששה

 , 2021  בדצמבר  31  "), למעט תשלום הריבית הראשון שיעשה ביוםתקופת הריבית("
וישולם עבור התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת 
החתימות ותסתיים ביום האחרון שלפי מועד התשלום הראשון של הריבית (קרי, ביום 

כשהיא מחושבת על פי מספר הימים   ,")הריבית הראשוהתקופת  (")  2021בדצמבר    30
 . ימים בשה  365בתקופה זו על בסיס  

והריבית, תיעשה באופן שאם .  אגרות החוב צמודות למדד הצמדתן למדד של הקרן 
מדד  כי  חוב,  אגרות  בגין  ריבית  ו/או  קרן  חשבון  על  כלשהו  תשלום  במועד  יתברר 
התשלום גבוה מהמדד היסודי, אזי תשלם החברה אותו תשלום של קרן ו/או ריבית,  

התש  במדד  העלייה  לשיעור  יחסי  באופן  מוגדל  היסודי.  כשהוא  המדד  לעומת  לום 
כך   ,יובהר אגרות החוב, תחול הגה,  הריבית של  ו/או  על הקרן  כי  למען הסר ספק, 

מהמדד  מוך  יהיה  הרלווטי  לתשלום  הקבוע  בתאריך  הידוע  שהמדד  מקרה  שבכל 
היסודי, יהיה מדד התשלום המדד היסודי. יצוין, כי שיטת ההצמדה לא תשתה לאורך 

 
1  codex/he/Codex_Gate5_Part2_Chapter4.pdf-entities-https://www.gov.il/BlobFolder/guide/information  
2  סיות כמפורט בסעיף בכפוף להתאמות במקרה של אי עמידה באמות מידה פי5.7 להלן  .  
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  . כל חיי אגרות החוב

  ביוי  24  תשלומי הקרן של אגרות החוב ישולמו לאדם שיחזיק את אגרות החוב ביום
  בוגע לתשלום האחרון, ראו להלן).((כולל)  2029עד  2025של כל אחת מהשים 

את אגרות החוב   ישולמו לאדם שיחזיק  התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב
ביוי של כל אחת   24ביום  ו  (כולל)  2029עד    2021של כל אחת מהשים  בדצמבר    25ם  ובי

   (בוגע לתשלום האחרון, ראו להלן). 2029עד   2022מהשים 

האחרון והריבית  התשלום  הקרן  רשומים    ,של  יהיו  שמותיהם  אשר  לאשים  ישולם 
כגד יעשה  ו   ),2030ביוי    30(קרי, ביום    ביום התשלוםמחזיקי אגרות החוב  במרשם  

תעוד החובת/מסירת  אגרות  של   ות  הרשום  במשרדה  התשלום,  ביום  החברה,  לידי 
עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא   החברה או בכל מקום אחר 

למען הסר ספק, אדם שלא יהיה  ימי עסקים לפי מועד התשלום האחרון.    5- יאוחר מ
 וב, לא יהיה זכאי לתשלום בגיןרשום ביום הקבוע לתשלום במרשם מחזיקי אגרות הח

  . אגרות החוב

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן או ריבית יחול ביום שאיו יום  
  ,עסקים יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו, ללא תוספת תשלום

  "היום הקובע" לצורך קביעת הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך. -ו

ימים מהמועד   7אשר ישולם באיחור העולה על    ,כל תשלום על חשבון קרן או ריבית
על פי תאי אגרות החוב, וזאת מסיבה התלויה בחברה, יישא ריבית הקבוע לתשלומו  

מהמועד הקבוע לתשלום הקרן או הריבית כאמור, ועד    ימים   7מחלוף    פיגורים החל
של   בשיעור  בפועל  תשלומו  לרי3%למועד  מעל  שתי   הבסיסבית  ,  בסיס  על  , 3(הכל 

ועד   הקרן או הריבית כאמור  לתשלום  עומחושבת פרו ראטה לתקופה שמהמועד הקב 
מבייהם).  המוקדם  מיידי,  לפירעון  ההעמדה  למועד  עד  או  בפועל  התשלום  למועד 

ד תפרסם  שיעור  יו החברה  לרבות  הפיגורים,  ריבית  התשלום,  מועד  אודות  מיידי  וח 
הריבית הכוללת את ריבית הפיגורים, כאמור וזאת, שי ימי מסחר לפי מועד התשלום 

, זה(קרן או ריבית) בפועל. ככל שהמועד הקובע לתשלום יידחה בהתאם להוראות שטר  
הקובע,   המועד  דחיית  במעמד  מיידי,  בדיווח  תודיע  המדויקת החברה  הריבית  על 

  .  הכוללת את ריבית הפיגורים כאמור

 הרחבת סדרה  .2.4

או   .2.4.1 מהאמן  אישור  בקבלת  צורך  ללא  לעת,  מעת  רשאית,  תהיה  החברה 
ולהפיק  )  י"א(סדרה  ממחזיקי אגרות החוב, להרחיב את סדרת אגרות החוב  

וספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, בין  )  י"אסדרה  אגרות חוב (
, בכל מחיר ")אגרות החוב הוספות("  )פי דוח הצעת מדף ובין בדרך אחרתעל  

(לרבות ה יכיון או פרמיה  עדר  י ובכל אופן שייראו לחברה, לרבות בשיעור 
ה  או  אחרות  ייכיון  בהפקות  בכלל)  (אם  שהיו  מאלו  שוים  פרמיה)  עדר 

החוב לאגרות  ובלבדשבוצעו   ,  ") הבאים  התאים  כל    התאיםשיתקיימו 
   :")להרחבת סדרה

ל .2.4.1.1 הכספיים  בהתאם  הרחבת  שפורסמו  דוחות  למועד  עובר 
החברה   הפיסיות  עומדת  הסדרה,  המידה  אמות  בכל 

זה    1בספח    1בסעיף  המפורטות   לעמוד  וכן  לשטר  תמשיך 
אלו   מידה  לאחר  באמות  הסדרההבאת  גם    ,בחשבון  הרחבת 

, זאת וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי וההמתה
באמות  בצירוף חישוב בקובץ אקסל המעיד על עמידת החברה  

 ; המידה הפיסיות כאמור

תאשר .2.4.1.2 החוב  טרם  כי    ,החברה  אגרות  סדרת  יד  יומהרחבת 
שטר פי    ל עעומדת החברה בכל התחייבויותיה    ,לאחר ההרחבה

מתקיימתכי  ו  זה לפירעון    לא  החוב  אגרות  להעמדת  עילה 
כי  להלן  7  כאמור בסעיף,  מיידי יובהר,  שאין  .  לעילות  ביחס 

האישור החברה,  של  ידיעת    האמור  בשליטתה  למיטב  ייתן 
 ; החברה

תאשר .2.4.1.3 ב כי    ,החברה  לפגוע  בכדי  סדרה  בהרחבת    יכולתאין 
 . הפירעון של החברה את אגרות החוב

 
 ימים בשה.   365לפי  3
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קבלת החלטה במוסדות החברה על    לא יאוחר ממועד החברה תודיע לאמן   .2.4.2
ימי עסקים    3-לא יאוחר מותמציא לו,   חובה אגרות  של ביצוע הפקה וספת  

בכיר  ה, אישור חתום על ידי ושא משרה  בפועל  טרם ביצוע הרחבת הסדרה
בדבר   בחברה,  סעיבתחום הכספים  בהוראות  של החברה    2.4.1  ףעמידתה 

 . )2.4.1.1(בקשר עם התאי שבסעיף  טייםוו בצירוף התחשיבים הרל, לעיל

כי הרחבת הסדרה כאמור לעיל, תהיה כפופה לקבלת אישור הבורסה    ,יובהר .2.4.3
הוספות החוב  אגרות  יובהרלמסחר  לרישום  עוד  תהיה    ,.  לא  הבורסה  כי 

במועד   לעיל  המפורטים  בתאים  החברה  עמידת  בדבר  לבדיקה  אחראית 
   .למסחר הטיפול בבקשה לרישום אגרות החוב

, כאמן עבור אגרות החוב, כפי  זהשטר  כל דין והאמן יכהן, בכפוף להוראות   .2.4.4
סדרה, והסכמת  שתהייה מעת לעת במחזור, וזאת גם במקרה של הרחבת  

  האמן לכהותו כאמור לסדרה המורחבת לא תידרש.  

ואגרות חוב וספות אשר    ערב הרחבת הסדרה  שתהייה במחזור  אגרות החוב .2.4.5
ד הפקתן) סדרה  תופקה (אם בכלל) כאמור בסעיף זה לעיל, תהוויה (ממוע

תעמודה בדרגה שווה פרי פסו, בין לבין עצמן, בלי  אחת לכל דבר ועיין,  
יחול גם לגבי כל  ,  זהושטר  זכות בכורה או עדיפות של האחת על פי האחרת,  

  וספות כאמור. החוב  ה אגרות 

אגרות החוב הוספות לא תקיה זכות לתשלום קרן או ריבית בגין אגרות   .2.4.6
  . שהמועד הקובע לתשלומן חל קודם למועד הפקתן  החוב

הרחבת   .2.4.7 בעקבות  החוב  לאגרות  ייקבע  אשר  היכיון  ושיעור    הסדרה היה 
כאמור יהיה שוה משיעור היכיון של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה  
עת (ככל שיהיה), תפה החברה לרשות המיסים, במידת הצורך, לפי הרחבת  

ת לקבל את אישורה כי לעיין יכוי המס במקור  סדרת אגרות החוב, על מ
ייקבע לאגרות החוב האמורות  מדמי היכיון   בגין אגרות החוב האמורות, 

שיעור יכיון אחיד לפי וסחה המשקללת את שיעורי היכיון השוים (ככל  
הרחבת הסדרה,    עםשיהיו). במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב,  

שוקלל בגין כל אגרות החוב, ותודיע בדיווח מיידי בדבר  את שיעור היכיון המ
תוצאות ההפקה ולפי הרישום למסחר את שיעור היכיון שוצר כתוצאה  
לכל הסדרה. המס   המשוקלל האחיד  הכיון  שיעור  ואת  מהרחבת הסדרה 

אגרות של  הפירעון  במועדי  היכיון    יוכה  שיעור  לפי  האמורות,  החוב 
ובהתאם   יתקבל אישור כאמור,  המשוקלל כאמור  לא  הדין. אם  להוראות 

החברה תודיע בדיווח מיידי, לפי הרחבת הסדרה, את שיעור היכיון האחיד  
  . שיהיה שיעור היכיון הגבוה ביותר שוצר בגין אגרות החוב

המס יוכה במקור בעת פירעון אגרות החוב, בהתאם לשיעור היכיון שידווח  
ייתכו   מקרים שבהם יוכה מס במקור בגין יכיון בשיעור  כאמור. לפיכך, 

הרחבת   טרם  חוב  באגרות  שהחזיק  למי  שקבעו  היכיון  מדמי  הגבוה 
ועד   לפי הרחבת הסדרה  שהחזיק אגרות חוב  ישום  זה,  הסדרה. במקרה 
לפירעון אגרות החוב האמורות, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס לרשות המסים  

היכיון, ככל שהיו זכאי להחזר כאמור    ולקבל החזר של המס שוכה מדמי 
  . על פי דין

אין בזכות זו של החברה להרחבת סדרה, כאמור לעיל, כדי לפטור את האמן   .2.4.8
פי  על  מלבחון את ההפקה כאמור, וזאת ככל שחובה כזו מוטלת על האמן  

   .כל דין

  הפקת סדרות וספות  .2.5

הזכות .2.5.1 את  לעצמה  שומרת  החברה  לעיל,  מהאמור  לגרוע  בכפוף    מבלי 
להפיק בכל עת סדרות וספות של אגרות חוב או יירות    להוראות כל דין,

ו/או   צורך בקבלת אישור מהאמן  שהוא, ללא  ערך אחרים, מכל מין וסוג 
למיות  הקיימים באותה עת, בין שיקו זכות המרה    ממחזיקי אגרות החוב

בטוחות,    הצמדה,  ריבית, החברה ובין שלא יקו זכות כאמור, ובתאי פירעון,  
אגרות   תאי  פי  על  עדיפים  שהם  בין  לכון,  שתמצא  כפי  אחרים  ותאים 

מהם  החוב חותים  או  להם  שווים  בחובת  ,  שבמחזור,  לפגוע  מבלי  וזאת 
   רעון המוטלת על החברה מכוח שטר זה.יהפ

ו/או יירות    וספותת אגרות חוב  וסדר  וופקיש כי ככל    ,החברה מתחייבת .2.5.2
(בסעיף   חוב  שהים  אחרים  סחירים  "  2.5.2ערך    ם שאי(",  וסף  חובזה: 
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עוד  בביטחוות    מגובים בחוב  למחזיקים  ,  טחוות) י בב  יםמגוב  םאי(וכל 
זו של מחזיקי אגרות החוב.    הוסף  על  טרם  לא תהא זכות עדיפה בפירוק 

הוסף,   החוב  אישור  תמסור  החברה  הפקת  משרה  לאמן  ושא  בחתימת 
 ., בדבר עמידה בתאי זהבחברה הבכיר

מזכויות  .2.6 לגרוע  כדי  החברה  של  האמורות  בזכויות  אין  לעיל,  מהאמור  לגרוע  מבלי 
ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה,    מלבחון את השלכות ההפקה כאמור  האמן 

הוראות  .זהלרבות מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב לפי הוראות שטר  
מעת תוחזקה  פי שטר זה ואשר  על  כאמור  שתופקה  על אגרות החוב  תחולה  שטר זה  

 ידי הציבור.  על לעת, על כל רוכש אגרות חוב, לרבות 

או   .2.7 בכורה  זכות  בלי  עצמן,  לבין  בין  פסו,  פרי  שווה  בדרגה  תעמודה  החוב  אגרות 
  .עדיפות של האחת על פי האחרת

ידי החברה ותחולתו תהא מיום  שטר זה יכס לתוקפו במועד הקצאת אגרות החוב על  .2.8
ב  ,הפקת אגרות החוב. מוסכם ביטול הפקת אגרות החוב מכל סיבה כי  מקרה של 

 זה בטל מעיקרו. שהיא, יהא שטר 

  , אשר תתקבל ממחזיקי אגרות החוב  , תמורת ההפקה ו/או ההרחבה בגין אגרות החוב .2.9
, (כפי שיהא באותה העת ו/או גוף בעל תפקיד דומה)  תופקד בידי רכז ההפקהיכול ש

תפה  כך,  ולאור  בידיה,  התמורה  כקבלת  כאמור  התמורה  בהפקדת  תראה  והחברה 
רכז ההפקה   הבורסה לרישום אגרות החוב למסחר.  (כפי שיהא באותה החברה אל 

 . יעביר את תמורת ההפקה לידי החברה ו/או גוף בעל תפקיד דומה) העת

   יוסמכויותו; תפקידי האמן מיוי האמן .3

 האמן  מיוי .3.1

החברה ממה בזאת את האמן כאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח   .3.1.1
 ב לחוק יירות ערך. 35הוראות סעיף 

מחזיקי אגרות  תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת   .3.1.2
 ) לחוק יירות ערך. 1ב(א35בהתאם להוראות סעיף  החוב

, תפקידי האמן  לעיל  2.8ממועד כיסתו לתוקף של שטר זה כאמור בסעיף   .3.1.3
 פי כל דין ועל פי שטר זה.   יהיו על

ו .3.1.4 מחזיקי  יאמן  ה היה  עבור  אמן  האחר  האמן  יהיה  אחר,  באמן  וחלף 
לרבות עבור זכאים לתשלומים מכח    ,בהתאם להוראות שטר זהאגרות החוב  

 אגרות החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם. 

כון למועד חתימת שטר זה, האמן מצהיר, כי היו מבוטח בביטוח אחריות   .3.1.5
"). ככל סכום הכיסוילתקופה ("  4מיליוי דולר ארה"ב   10מקצועית בסך של  

סכום   יופחת  החוב  אגרות  של  המלא  הפירעון  של  שלפי  מסך    8הכיסוי 
מסיבה כלשהי, אזי האמן יעדכן את החברה לא יאוחר    5מיליוי דולר ארה"ב 

הביטוח    7-מ מחברת  האמורה  ההפחתה  על  ודע  שבו  מהיום  עסקים  ימי 
הרלווטית, על מת שיפורסם דיווח מיידי בושא. הוראות סעיף זה תחולה  

יירות ערך לתוקף של תקות לחוק  כיסתן  , אשר תסדרה את  עד למועד 
חובת הכיסוי הביטוחי של האמן. לאחר כיסתן לתוקף של תקות כאמור,  
לא   האמן  שבו  במקרה  ורק  אך  לעדכן את החברה  האמן  על  חובה  תחול 

 . יעמוד בדרישות התקות האמורות

  מיוי אמן חדש ופקיעת כהות האמן  .3.2

 הוראות חוק יירות ערך.   תחולהעל סיום כהות האמן  .3.2.1

על סיום כהות האמן והחלפתו    אגרות החוב  על אף האמור, החלטת מחזיקי .3.2.2
אשר להם   אגרות החוב אשר כחו בה מחזיקי  ,באמן אחר תתקבל באסיפה 

דחית אשר    50%לפחות   מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב או אסיפה 
לפחות מהיתרה כאמור    10%אשר להם לפחות    אגרות החוב  כחו בה מחזיקי

 וברוב בהצבעה הדרש לצורך החלטה מיוחדת. 

עד   .3.2.3 בתפקידו  לכהן  ימשיך  פקעה  שכהותו  האמן  דין,  כל  להוראות  בכפוף 

 
  .  למועד חידוש פוליסת הביטוח  4
  . לעיל 4כאמור בה"ש   5
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המסמכים   כל  את  החדש  האמן  לידי  יעביר  האמן  אחר.  אמן  למיוי 
, ויחתום על  זהשטר    תוהסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם האמות שוא

שיידרש מסמך  חובות    כל  כוחות,  אותם  יהיו  חדש  אמן  לכל  כך.  לשם 
כאמן   התמה  כאילו  ועיין,  דבר  לכל  לפעול  יוכל  והוא  וסמכויות, 

 מלכתחילה. 

וח מיידי בכל מקרה של התפטרות האמן או מיוי אמן  יו החברה תפרסם ד .3.2.4
 אחר.

  יו סמכויותתפקידי האמן ו  .3.3

שהוקו לו לפי שטר זה לפי  האמן ישתמש בכוחות, בהרשאות ובסמכויות   .3.3.1
דעתו. בשיקול    שיקול  טעות  עקב  שגרם  זק  לכל  אחראי  יהיה  לא  האמן 

או    כי האמן פעל ברשלות  ,הדעת כ"ל, אלא אם כן קבע בפסק דין חלוט
 .בחוסר תום לב או בזדון

האמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים   .3.3.2
זכ את  הקובעים  שוא ו/או  האמות  עם  בקשר  לרבות    תויותיו  זה,  שטר 

בקשר עם כל כס המצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום אחר שיבחר  
  ,ו/או אצל כל בק ו/או כל תאגיד עזר בקאי ו/או עורך דין ו/או רואה חשבון

   .זהוהכל בכפוף להוראות שטר 

שפט הבאה לפי  האמן רשאי לתת הסכמתו ו/או אישורו לכל בקשה לבית מ .3.3.3
מחזיק   של  כל  בדרישתו  עבור  האמן  את  תפצה  והחברה  החוב,  אגרות 

או   ממה  כתוצאה  שעשו  ומפעולות  כזו  בקשה  ידי  על  שגרמו  ההוצאות 
 בקשר איתה אלא אם האמן פעל ברשלות או בחוסר תום לב ו/או בזדון.  

 האמן יפעל, בין היתר, בהתאם להוראות חוק יירות ערך.  .3.3.4

אגרות החוב בכל עין הובע מהתחייבויות החברה  מחזיקי  ייצג את  האמן   .3.3.5
התוות   הזכויות  למימוש  לפעול  רשאי  יהיה  כך  ולשם  למחזיקי  כלפיהם, 

 .זה לפי חוק או לפי שטר  אגרות החוב

זכויות   .3.3.6 על    מחזיקי אגרות החוב האמן רשאי לקוט בכל הליך לשם הגה 
 זה.  בהתאם לכל דין וההוראות המפורטות בשטר 

 . להלן 21ף האמן רשאי למות שלוחים כמפורט בסעי .3.3.7

 פעולותיו של האמן הן בות תוקף על אף פגם שתגלה במיוי או בכשירותו.   .3.3.8

יירות   .3.3.9 של  טיבם  בדבר  דעת מצדו  זה הבעת  שטר  על  האמן  בחתימת  אין 
 הערך המוצעים או כדאיות ההשקעה בהם.  

האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה. האמן לא   .3.3.10
יתערב באיזו צורה שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה והדבר איו כלל  

זה כדי להגביל את האמן בכל פעולה שעליו    בין תפקידיו. אין באמור בסעיף
 לבצע בהתאם להוראות שטר זה או לפי כל דין. 

האמן איו מחויב לפעול באופן שאיו מפורט במפורש בשטר זה, כדי שמידע   .3.3.11
לעמוד    כלשהו, החברה  של  ליכולתה  בקשר  או  החברה  על  לרבות 

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו.  

האמן רשאי להסתמך במסגרת אמותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב   .3.3.12
הוראות, הודעה, בקשה, הסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על  

אשר האמן מאמין בתום לב כי חתם או הוצא על    ידי אדם או גוף כלשהו,
 ידו. 

או    ,מובהר .3.3.13 תביעות  מזכויות,  לגרוע  כדי  האמן  של  כהותו  בסיום  אין  כי 
שיהיו   ככל  האמן,  כלפי  אגרות החוב  למחזיקי  ו/או  לחברה  שיהיו  טעות 
שעילתן קודמת למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך כדי לשחרר את האמן  

כמו כן, לא יהא בסיום כהותו של האמן כדי    פי כל דין.   עלמחבות כלשהי  
לגרוע מזכויות, תביעות או טעות שיהיו לאמן כלפי החברה ו/או מחזיקי  
אגרות החוב, ככל שיהיו, שעילתן קודמת למועד סיום כהותו כאמן, ואין  
בכך כדי לשחרר את החברה ו/או מחזיקי אגרות החוב מחבות כלשהי על פי  

 ן. כל די
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  רכישה עצמית  .4

דין  .4.1 לכל  הבורסה  בכפוף  לרכושולהוראות  זכותה  על  שומרת  החברה  את   ,עתבכל    , , 
במחיר ובתאים שייראו לה (וממוכרים שייבחרו לפי שיקול   חלקן,כולן או  ,  אגרות חוב

), ובמקרה של רכישה  מחזיקי אגרות החובדעתה וללא חובת פייה ו/או הודעה לכלל  
אוטומטי,   באופן  הרכשות  החוב  אגרות  תפקעה  וכאמור  תמחקה תתבטלה 

ת מסחר בבורסה והחברה לא תהיה רשאית להפיקן מחדש. במקרה שאגרו הרישום למ
אגרות  תעודות  למשיכת  בבקשה  הבורסה  למסלקת  החברה  תפה  תירכשה,  החוב 

וח מיידי  יו החברה תפרסם ד   . הרלווטיות וכן במידת הצורך גם לחברה לרישומים  החוב 
וכן תאשר ,  פי דין  ידה כאמור, ככל שדרש על  על רכישה של אגרות חוב, שבוצעה על

במסגרת הדיווח המיידי האמור, כי איה במצב של חדלות פירעון (כהגדרת מוח זה 
העצמית הרכישה  במועד  פירעון)  חדלות  של .  בחוק  בזכותה  לפגוע  לעיל  באמור  אין 

  . החברה לפרוע את אגרות החוב בפדיון מוקדם

כלול .4.2 חברה  החברה,  של  קשורה  חברה  החברה,  של  בת  חברה  דין,  לכל  של בכפוף  ה 
(בן זוג וכן אח, הורה,    החברה, בעל שליטה בחברה (במישרין ו/או בעקיפין), בן משפחתו

, תאגיד בשליטת הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה)
") בשליטת החברה  או תאגיד  לרכוש  מחזיק קשוראחד מהם  רשאים  למכור  ו/")  או 

אגרות החוב אשר תוחזקה  בכפוף לכל דין.ופי שיקול דעתם  מעת לעת, אגרות חוב על
ידי מחזיק קשור בחברה תיחשבה ככס שלהם, הן לא תימחקה מהמסחר  כאמור על

יתות להעברה כיתר אגרות החוב. כל עוד אגרות החוב הן   וכן הן תהייה  בבורסה 
סיפת מחזיקי בבעלות מחזיק קשור, הן לא תקיה למחזיק הקשור זכויות הצבעה בא

ה לצורך קביעת קיומו של מיין חוקי הדרוש לפתיחת אסיפה  יתימאגרות החוב ולא 
ככל שיוודע לחברה דבר רכישה כאמור תודיע החברה בדיווח מיידי על רכישה ו/או .  זו

 מכירה כאמור, ככל שדרש על פי דין. 

את הכמויות פי דרישתו, את רשימת המחזיקים הקשורים ו  החברה תמסור לאמן, על  .4.3
וזאת  על  המוחזקות   האמן  שיבקש  בתאריך  שהתקבלו  על  ידם  הדיווחים   בידיהפי 

 .  , ככל שהתקבלוממחזיקים קשורים

חברת בת של החברה, ו/או  ש שהחברה וכן תפעל לכך  החברה מתחייבתעל אף האמור,   .4.4
של החברה   בשליטת החברהחברה קשורה  שליטה משותפת)  ,(המצאת  לא   ,לרבות 

החוב  אגרות  הועמדו  בו  מהמועד  החל  כאמור  חוב  אגרות  לרכוש  רשאיות  תהייה 
לפירעון מיידי   על העמדה  הודעה  לחברה  מסרה  בו  לפירעון מיידי או החל מהמועד 

לחברה לפיהן   אגרות החוב  כאמור (לרבות בדרך של העברת תוצאות אסיפת מחזיקי
על דרך של פרסום דיווח    דת אגרות החוב לפירעון מיידיהתקבלה החלטה בדבר העמ 

  ), לפי המוקדם.מיידי על ידי האמן

קשור או את מחזיק  אין באמור בסעיף זה לעיל, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או   .4.5
 את אגרות החוב ו/או למכור את אגרות החוב שבידיהם.  לרכושמחזיקי אגרות החוב 

    התחייבויות החברה  .5

למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תאי אגרות החוב, ומילוי כל יתר  עד  
  התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב, מתחייבת החברה כדלקמן: 

וריבית    ההצמדה  ,, הריביתלשלם, במועדים הקבועים בשטר זה, את כל סכומי הקרן .5.1
ת  ופיסיהמידה  הת  ואמאיזו מותוספת ריבית בגין הפרה של    )חולהפיגורים (ככל שת

החוב)  שתחול(ככל   אגרות  תאי  פי  על  התאים    ,המשתלמים  יתר  כל  אחר  ולמלא 
   .זהשטר וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תאי אגרות החוב ועל פי 

 כי תפעל לכך שאגרות החוב תירשמה למסחר בבורסה.  .5.2

בספח   1בסעיף  המפורטות  לעמידה באמות המידה הפיסיות  בהתחייבויות    כי תעמוד  .5.3
 . לשטר זה  1בספח  2בסעיף המפורטות   במגבלות על ביצוע חלוקהו  ,לשטר זה 1

אחר  .5.4 דומה  פעולה  תעשה  ו/או  תמשכן  תשעבד,  תעביר,  תמכור,  לא  כלשהי כי  ת 
השליטה בדבוקת  ישיר.  בהחזקותיה  זה,    בביטוח  בביטוח "לעיין  השליטה  דבוקת 

של ביטוח ישיר, אשר    ,כל אחת  ערך קוב ש"ח    1בות    ,סך המיות הרגילות   - "ישיר
  . מהוה המופק והפרע של ביטוח ישיר  -50.01%ה מעת לעת כיתהוו 

או דוח תקופתי,    ביייםהחברה תציין בדוח הדירקטוריון שיפורסם במסגרת כל דוח  
  .  זה 5.4לפי העיין, את עמידתה בהתחייבותה שבסעיף 
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 התחייבויות החברה ביחס למיזוג  .5.5

כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תאי    ,החברה מתחייבת
 אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב: 

מיזוג .5.5.1 לבצע  ולא תסכים  תחליט  לא  לא תבצע,  היא    החברה  שהחברה  (בין 
ללא    (כהגדרתו להלן) החברה הקולטת ובין שהחברה היא החברה הקלטת)  

אלא    ,רגילהבהחלטה  ,שור מראש של אסיפת מחזיקי אגרות החובקבלת אי
הצהירה   כן  העיין,  החברה  אם  לפי  במיזוג,  מיידי,  הקולטת  כלפי  בדיווח 

המיזוג, כי  השלמת  ימי עסקים לפי מועד    10לפחות    ,מחזיקי אגרות החוב
לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של החברה הקולטת  

כלפי   התחייבויותיה  את  לקיים  החובבמיזוג  אגרות  במלואן    מחזיקי 
כי לא תתחסל או תהיה צד לשיוי מבה    ,ובמועדן. כמו כן, מתחייבת החברה

שאין בהם כדי להשפיע על    הובעלי מיותיהחברה  (למעט עשיית הסדרים בין  
  ואשר אים אסורים לפי הוראות שטר זה,   החוב  אגרות יכולת הפירעון של  

וכי לא קיים חשש סביר    בהתאם להצהרה של החברות שהין צד להסדר, 
כלפי    ןשל מי מהן לקיים את התחייבויותיה ביכולתה  שעקב ההסדר לא יהיה  

החוב אגרות  ובמועדן  מחזיקי  תקבל    )במלואן  פירוק  ולא  בדבר  החלטה 
 . מרצון

החברה לא תהיה צד למיזוג מהותי, לא תרכוש, במישרין או בעקיפין (לרבות   .5.5.2
למעט    התחייבויות וחובות מהותיים,  ,)בדרך של רכישת מיות תאגיד אחר

של אגרות חוב כלשהן של החברה בהתאם להוראות שטרי  רכישה עצמית  
האמורות החוב  לאגרות  באסיפת    ,האמות  מראש  אישור  קבלת  ללא 

רגילה ולפי העיין    ,מחזיקי אגרות החוב, בהחלטה    - וכן אלא אם החברה 
המקות   את  החוב  אגרות  למחזיקי  מסרו  האחרת,  המתמזגת  החברה 
אגרות   מחזיקי  כלפי  והתחייבו  הצהירו  וכן  לעסקה,  החברה  דירקטוריון 

לפחות   האמן,  באמצעות  מו   10החוב,  לפי  עסקים  לא  ימי  כי  המיזוג,  עד 
החברה   של  או  החברה  של  ביכולתה  יהיה  לא  המיזוג  שעקב  חשש  קיים 

האחרת, לפי העיין, לקיים את התחייבויות החברה כלפי מחזיקי  המתמזגת  
אגרות החוב במלואן ובמועדן, ובכלל זה לעמוד באמות המידה הפיסיות  

זה.  1בספח    1בסעיף  המפורטות   ויתן    שתימסרהככל    לשטר  ההמקות 
במסגרת   יכללו  הם  האמן,  החיית  פי  על  כאמור,  דירקטוריון  אישור 

 הדיווחים המיידים של החברה אודות המיזוג. 

עיף  בסתודיע לאמן אודות התקיימות איזה מהאירועים המפורטים  החברה   .5.5.3
לאחר קבלת ההחלטה במוסדותיה  ימי עסקים  לא יאוחר משי זה לעיל,  5.5

מידע   כל  לו  תמסור  החברה  האמן,  לבקשת  כן,  כמו  ביצועם.  או  לקיומם 
על עמידת החברה    ולהשלכותיו בקשר למיזוג    באופן סביר, שיידרש על ידו  

המידע   על  יסתמך  האמן  החוב.  אגרות  מחזיקי  כלפי  בהתחייבויותיה 
אל  וספת,  בדיקה  לבצע  יידרש  ולא  מהחברה  דרשת  שיימסר  שזו  ככל  א 

  בסיבות העיין. 

  :לזה לעי  5.5 סעיףלעיין  

 ") לתאגיד אחר חברת היעד(" התאגידהעברה של כלל הכסים והחיובים של  -"מיזוג"
בין אם לפי הפרק ,  , אשר כתוצאה ממה מתחסלת חברת היעד")קולטתהחברה  ה("

  .או בכל דרך אחרת הפרק התשיעי לחוק החברות  אוהשמיי 

מיזוג אשר כתוצאה ממו יתקיימו הפרמטרים אשר בהתקיימם קמה   -" מיזוג מהותי"
ג פרק  לפי  המיזוג  מהותיות  בדבר  תקופתיים   1חזקה  (דוחות  ערך  יירות  לתקות 

  . 1970-ומיידיים), התש"ל

  .של החברה מסך החוב הפיסי 15%מעל  -"התחייבויות וחובות מהותיים"

פיסי" לזמן    -"חוב  או  קצר  לזמן  (לרבות אשראי  כלשהם  פיסיים  מגופים  ארוך 
בקים), אגרות חוב (לרבות אגרות חוב היתות להמרה), יירות ערך מסחריים, חובות  

לרבות   ,כולל הלוואות בעלי עיין(וכל אשראי או הלוואה אחרת    ,במסגרת הסדר ושים
בעלים) ספציפי  ,הלוואות  בשעבוד  המובטח  וחוב  מספקים  אשראי  וביכוי    למעט 

, הכל על פי  לשטר זה)  1לספח    1.1לוואות בעלים חותות (כהגדרת המוח בסעיף  ה
  . הדוחות הכספיים
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 החוב  אגרותאי הבטחת  .5.6

של  .5.6.1 מעמדם  אחרת.  בטוחה  או  שעבוד  בכל  מובטחות  אין  החוב  אגרות 
מחזיקי אגרות החוב היו מעמד של ושים בלתי מובטחים של החברה, על  

   כל המשתמע מכך.

לשעבד את כל    החברה תהא רשאית מעת לעתלעיל,    5.4בסעיף  בכפוף לאמור   .5.6.2
להעביר בכל דרך אחרת את    כסיה, להמחות, למסור או  למכור, להחכיר, 

כסיה כולם או מקצתם, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך  
ל מחזיקי אגרות החוב, אך בכפוף לחובות הדיווח  בהסכמה של האמן ו/או ש

, הכל ובלבד  או לפי דין זהשל החברה בקשר לאמור, כפי שאלו קבעו בשטר 
  ,למען הסר ספק  .להלן  7שלא התקיימה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  

על    ,יובהר חבויות  כי  לטובת  ערבויות  במתן  מגבלה  כל  תחול  לא  החברה 
מוחזקות  והתחייבויות  חברות  צורך  שוהרי    ,של  ללא  להעמידן  תוכל  היא 

הכל ובלבד שלא  ו,  החוב   אגרותבקבלת הסכמת האמן ו/או אסיפת מחזיקי  
   .להלן 7התקיימה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף 

  ותאגידים בשליטת החברה   כי גם החברות הבות  ,יובהר  ,למען הסר ספק
לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכל    יהיו רשאים(כפי שיהיו מעת לעת)  

שעבוד (לרבות שעבוד צף) ובכל דרך שהיא, ללא קבלת הסכמת האמן ו/או  
כלשהי   בטוחה  העמדת  שתידרש  ומבלי  לכך  החוב  אגרות  מחזיקי  אסיפת 

  למחזיקי אגרות החוב במקביל ליצירת שעבוד כאמור על ידיהן. 

   י עמידה באמות מידה פיסיותמגון התאמה בשיוי שיעור הריבית כתוצאה מא .5.7

  ת ו רטות המפ והמידה הפיסי  איזו מבין אמותב ככל שהחברה לא תעמוד   .5.7.1
אמות  ("  )לשטר זה  1  לספח  1.3סעיף  במועד הבדיקה (כהגדרת המוח ב  להלן

לצ הפיסיות  ריביתהמידה  שתישא    תעלה,  ")ורך שיוי  הריבית השתית 
אי עמידה  בגין    0.25%ת החוב בשיעור של  והקרן הבלתי מסולקת של אגר

מידה ב אמת  ריבית  ,פיסית  כל  שיוי  עומדת   בה  ,לצורך  איה    החברה 
על   יעלה  שלא  בכלל  שככל    במצטבר  0.5%(ובשיעור  עומדת  איה  החברה 

המידה ריבית  אמות  שיוי  לצורך  "  5.7(בסעיף    )הפיסיות  הריבית  זה: 
כי החברה לא   ,מהם עולה הדוחות הכספיים החל ממועד פרסום  ,")הוספת

המועד  "  זה:  5.7יף  (בסע  עמדה באמות המידה הפיסיות לצורך שיוי ריבית
מבין  ועד  ,")הרלווטי (המוקדם  פרסום    )1:  הכספייםמועד  מהם    הדוחות 

לצורך    ,עולה הפיסיות  מבין אמות המידה  באיזו  לעמוד  שבה  כי החברה 
פירעון מלא    מועד  ) 2; או (אשר הובילו לתוספת הריבית הוספת  שיוי ריבית

 של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב. 

  ואלו אמות המידה הפיסיות לצורך שיוי ריבית:

 - ; ולשטר זה 1ספח  ל 1.1 אמת המידה המפורטת בסעיף .5.7.1.1

טו .5.7.1.2 הפיסי  הכספיים  ,החוב  לדוחות  כגדו    ,בהתאם  שאין 
על   יעלה  לא  קבועים,  של   53%שעבודים  הכסים  כלל  משווי 

 .)זה  לשטר 1לספח  1(כהגדרת מוחים אלו בסעיף  החברה

יובהר, כי בדיקת אמות המידה הפיסיות לצורך שיוי ריבית תיעשה בכפוף  
  .)לשטר זה 1לספח   1.3בסעיף לאמור 

והחברה לא תעמוד באיזה מבין אמות המידה הפיסיות לצורך שיוי  היה   .5.7.2
בתוך  ,  ריבית מיידי  בדיווח  החברה  כך  על  מהמועד    עסקיםימי    7תודיע 

את1(  תציין:ו   ,הרלווטי עמידתה    דבר  )  המידה  באיזו  אי  אמות  מבין 
ריבית שיוי  לצורך  העיין)  הפיסיות  פירוט  (לפי  תוך  המידה  ,  אמת 

; הדוחות הכספייםבמועד פרסום    ,הרלווטיתהפיסית לצורך שיוי ריבית  
לתקופה  2( החוב  אגרות  קרן  שתישא  המדויקת  הריבית  שיעור  את   (

הריבית   תקופת  למועד  הוכחית שמתחילת  הריבית  החריגה    ועד  (שיעור 
לפי   "  ימים בשה)   365יחושב  זה:  (")המקורריבית  (בסעיף  ) את שיעור  3; 

החל   החוב  אגרות  קרן  יתרת  שתישא  מועד  החריגה  מהמועד  הריבית  ועד 
בפועל   הקרוב  הריבית  ריבית  (תשלום  שיעור  בתוספת    ,המקור דהייו: 

) את שיעור  4; ()ה)ימים בש 365(שיעור הריבית יחושב לפי הריבית הוספת 
הריבית המשוקללת שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום  

) את  5) לעיל; (3(5.7.2-) ו2(5.7.2  בסעיפיםהריבית הקרוב, הובעת מן האמור  
המשוקללת הריבית  משיעור  המשתקפת  השתית  הריבית  ר  כאמו  שיעור 
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) את שיעור הריבית השתית ואת שיעור הריבית  6(-ו  ;לעיל  ) 4(5.7.2  בסעיף
שתיתה שתיים(  חצי  חלקי  שתית  כריבית  החוב    )שתחושב  אגרות  בגין 

    .הבאות התשלום לתקופות

ימים לפי המועד    4יחול במהלך הימים שתחילתם    והמועד הרלווטיהיה   .5.7.3
וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד    יהקובע לתשלום ריבית כלשה 

"), תשלם החברה למחזיקי אגרות  תקופת הדחייהזה: "  בסעיףהקובע ה"ל (
שיעור  בלבד, כאשר הבסיס  החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית 

מ הובע  לשיעור  בשיעור  ריבית  התוספת  הריבית  הוספת השווה    הריבית 
  במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. לשה 

במקרה   .5.7.4 כי  החברה  לאחרבו  יובהר,  עמידת  המידה  מ  ואיז ב  אי  אמות 
אמת המידה הפיסית לצורך שיוי  תעודכן    ,ריביתההפיסיות לצורך שיוי  

,  הרלווטיתהחברה תשוב לעמוד באמת המידה , באופן בו הרלווטית  ריבית
החוב   אגרות  למחזיקי  החברה  ידי  על  שישולם  הריבית  שיעור  יקטן  אזי 

עבור כל אמת מידה    0.25%בשיעור של    במועד התשלום הרלווטי של הריבית
ממועד פרסום  וזאת החל    , 0.50%עד  פיסית כאמור ובמצטבר בשיעור של  

הכספיים עולה  הדוחות  המידה    ,מהם  באמות  לעמוד  שבה  החברה  כי 
"), כך ששיעור הריבית  תום תקופת הירידה(" הפיסיות לצורך שיוי ריבית

שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב, יהיה שיעור הריבית  
. במקרה כאמור תפעל החברה כאמור  הוספתטרם הוספת שיעור הריבית  

לעיל,    5.7.4עד    5.7.1בסעיפים   המחויבי(כולל)    הטעם מן    ,םבשיויים 
ב לעמוד  שבה  המידה  שהחברה  א  הפיסיתאמת  מבין  מות  הרלווטית 

 . המידה הפיסיות לצורך שיוי ריבית

מקרה,   .5.7.5 בכל  כי  הריביתיפחת    לאיובהר,  הבלתי    שיעור  היתרה  שתישא 
 משיעור ריבית הבסיס. מסולקת של קרן אגרות החוב

שיוי    לצורך יובהר, כי כל חריגה מאמת המידה הפיסית    , למען הסר ספק .5.7.6
שבסעיף   של  לעיל   5.7.1.2ריבית  מיידי  לפירעון  להעמדה  עילה  לא תהווה   ,

   .הלןל  7 בסעיףהיתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב, אלא כמפורט 

מאמות המידה הפיסיות המפורטות בכל עת שבה החברה לא תעמוד באחת או יותר   .5.8
(כהגדרת   , היא לא תתקשר בעסקאות חריגותזה  לשטר  1לספח    1.2-ו  1.1  בסעיפים

היחידים המפורטים בהגדרת "העברת שליטה" עם    מוח זה בחוק החברות) חדשות
אלא אם תתקבל לכך הסכמת   ,")חריגות  עסקאות זה: "  (בסעיף   להלן  7.1.23שבסעיף  
או לחילופין לצורך ריפוי החברה    ,בהחלטה רגילה  ,מחזיקי אגרות החוב מראשאסיפת  

תוך מסירת תחשיב   ,מאי עמידתה באחת או יותר מאמות המידה הפיסיות האמורות
המפרט   ,לידי האמן  משרה הבכיר בתחום הכספים של החברה הושא  חתום על ידי  

 חריגהכי עסקה    ,כי אין בידי האמן אפשרות לוודא  ,מובהר  .האמור  את אופן הריפוי
מבלי  האמור  ושא משרה  אישור  על  יסתמך  האמן  ומשכך,  אכן תתקן את ההפרה 

בושא.   בדיקה  כל  לבצע  תעמוד  שיידרש  לא  שהחברה  המידה   באיזוככל  מאמות 
ב גילוי  תכלול  החברה  עומדת,  איה  עוד  וכל  האמורות  בהפיסיות  רבעון,  דוח  כל 

הכספייםקטוריון  הדיר לדוחות  בבאורים  זה  או  שבסעיף  בהתחייבות  עמידה  בדבר   ,
חריגות של עסקאות    ו/או חידוש   על הארכה   לא יחולהאמור בסעיף זה  יובהר, כי    לעיל. 

   קיימות.

 זילות החברה   .5.9

מתחייבת החברה  במלואן,  פרעו  טרם  החוב  שאגרות  זמן  בדיקה   ,כל  מועד  בכל  כי 
בסעיף  ( המוח  זה  1ספח  ל  1.3כהגדרת  המזומים  לשטר  ושווי  המזומים  סך   ,(

וי והפ יירות הערך שברשות החברה על פי הדוחות הכספיים, לא יפחת מסך   קדוות 
החוב   אגרות  בגין  הריבית  בתקופה  תשלומי  מועד   6של  שיחולו  שלאחר  החודשים 

מ יאוחר  לא  האמורים.  הכספיים  הדוחות   10-הדוחות  פרסום  לאחר  עסקים  ימי 
רה תמציא החברה לאמן אישור חתום בחתימת ושא משרה הבכיר בחב  ,הכספיים

בצירוף תחשיב בקובץ    ,בדבר עמידתה בהתחייבות שבסעיף זה לעיל  ,בתחום הכספים
  .והכל בוסח לשביעות רצון האמן ,אקסל פעיל

למען הסר ספק מובהר, כי על האמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל האמן לא בחן ולא יבחן, את  
ב בהעמדת  אגרות  יהצורך  למחזיקי  התשלומים  להבטחת  תבקש  טחוות  לא  האמן  החוב. 

) אותות  בדיקת  יערוך,  ולא  ערך  לא  ובפועל  או  Due Diligenceלערוך  כלכלית, חשבואית   (
, ובהסכמת  זהבאשר למצב עסקי החברה או חברות הבת שלה. בהתקשרותו בשטר    ,משפטית

ו/או   מפורש  באופן  דעתו,  מחווה  איו  האמן  החוב,  אגרות  למחזיקי  כאמן  לשמש  האמן 
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ע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין  משתמ
, ובכלל זה אין בה כדי לגרוע מחובתו  זה פי כל דין או שטר    באמור כדי לגרוע מחובות האמן על

פי כל דין) לבחון השפעתם של שיויים בחברה    של האמן (ככל שחובה כזו חלה על האמן על 
אגר  הפקת  כדי  מתאריך  בהם  שיש  ככל  ואילך,  אמן  האמן  ישמש  לה  מהסדרה  החוב  ות 

 להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב. 

 פדיון מוקדם  .6

   ביוזמת הבורסהפדיון מוקדם  .6.1

 ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר בה של אגרות החוב   במקרה בו יוחלט על
הבורסה,    בהוראותששווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום שקבע    מהסיבה שבמחזור  

  החברה כדלקמן:  תפעל 

מ  45תוך   .6.1.1 המחיקה  בדבר  הבורסה  דירקטוריון  החלטת  מתאריך  ן  ימים 
רשאי  ה שבו  מוקדם  פדיון  מועד  על  תודיע החברה  כאמור,  למסחר  רישום 

החברה תשלם למחזיקי באגרות החוב את  המחזיק באגרות החוב לפדותן.  
  , קרן אגרות החוב, בתוספת ריבית והפרשי הצמדה על פי תאי אגרות החוב

  365שצברו עד ליום הפדיון המוקדם בפועל (חישוב הריבית ייעשה על בסיס  
בשי  ו  וח מיידי יוההודעה על מועד הפדיון המוקדם תפורסם בדיום בשה).  

 . (ככל שדרש על פי דין) עיתוים יומיים פוצים בישראל בשפה העברית 

לפי   .6.1.2 לא  יחול  ולא  ממועד  ם  מיי   17מועד הפדיון המוקדם  פרסום ההודעה 
ה"ל, אך לא בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום    מהמועדם  מיי  45מאוחר  

 ריבית לבין מועד תשלומה בפועל. 

תפדה החברה את אגרות החוב שהמחזיקים בהן    ,במועד הפדיון המוקדם .6.1.3
קוב של  הלא תפחת מסכום הערך    המוקדםמורת הפדיון  תביקשו לפדותן.  

בפועל    עד יום התשלום  ושצברריבית  הפרשי הצמדה ואגרות החוב בתוספת  
   .יום בשה) 365(חישוב הריבית ייעשה על בסיס  כקבוע בתאי אגרות החוב

קביעת מועד פדיון מוקדם כאמור לעיל אין בה כדי לפגוע בזכויות הפדיון   .6.1.4
הקבועות באגרות החוב של מי ממחזיקי אגרות החוב שלא יפדו אותן במועד  
הפדיון המוקדם כאמור לעיל, אך אגרות החוב כאמור תמחקה מהמסחר  

  עליהן, בין היתר, השלכות המס הובעות מכך.  ותחולהבבורסה 

דם של אגרות החוב כאמור לעיל לא יקה למי שהחזיק באגרות  פדיון מוק .6.1.5
לתשלום  שתפדיההחוב   הזכות  את  או  כאמור  התקופה    קרן  בגין  ריבית 

 שלאחר מועד הפדיון. 

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .6.2

החל ממועד רישומן  תהא רשאית (אך לא חייבת), לפי שיקול דעתה הבלעדי,  החברה  
, של אגרות החוב  מרצון   לבצע פדיון מוקדם מלא או חלקישל אגרות החוב למסחר,  

  לתאים כדלקמן: להוראות הבורסה ו  בכפוף ובהתאם

תהיה לא יותר  הפידיוות  החליטה החברה לבצע פדיון מוקדם חלקי, תדירות   .6.2.1
  ובלבד שאם קבע באותו רבעון גם מועד לתשלום ריבית או   ,לרבעוןמאחת  

או מועד לתשלום פדיון חלקי  ,  של אגרות החובסופי  פדיון    מועד לתשלום 
 יבוצע הפדיון המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור. 

יוי;    -מרץ; אפריל    -כל אחת מהתקופות הבאות: יואר    -"רבעוןלעיין זה, "
  דצמבר.  -קטובר ספטמבר ואו -יולי 

  1סך של  לא יפחת מפדיון מוקדם    כל   של   המזערי  קרן אגרות החוב  היקף .6.2.2
חרף האמור לעיל, יכול ההיקף המזערי של פדיון מוקדם להיות  מיליון ש"ח.  

  (קרן)   ובלבד שתדירות הפדיוות לא תעלה על פדיון  ,מיליון ש"ח  1-קטן מ
מוקדם   פדיון  יעשה  לא  לשה.  המוקדם   חלקיאחד  מהפדיון  כתוצאה    אם 

 .  ש"חמיליון  3.2מסך של סכום הפדיון האחרון יפחת   החלקי כאמור

ייפרע ביחס לכלל מחזיקי  ידי הח  כל סכום שיפרע בפדיון מוקדם על ברה, 
  בידיהם  קוב של אגרות החוב המוחזקות הערך  ה לפי    ,רטה-אגרות החוב, פרו

 באותה עת.

עם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה בעיין ביצוע פדיון מוקדם כאמור   .6.2.3
- ימים ולא יותר מ   17-מ   פחותלא    ,החברה בדיווח מיידיעל כך  לעיל, תודיע  
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, אשר יכלול את התוים שלהלן  הפדיון המוקדםביצוע  לפי מועד  ימים    45
במוחי היתרה הבלתי מסולקת;  ) שיעור הפדיון החלקי,  1(  (ככל שרלווטי):

)2) המקורית;  הסדרה  במוחי  החלקי,  הפדיון  שיעור  הריבית  3)  שיעור   (
) שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי,  4בפדיון החלקי על החלק הפדה; (

) עדכון שיעורי הפדיוות החלקיים  5מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; (
ו המקורית;  הסדרה  במוחי  לקבלת    )6(-שותרו,  לזכאות  הקובע  המועד 

שיהיה   החוב  אגרות  קרן  של  המוקדם  שקבע    6הפדיון  המועד  לפי  ימים 
   .לפדיון המוקדם

ת  ואגר על פי תאי  מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין היום הקובע   .6.2.4
 החוב לבין מועד התשלום בפועל. 

החוב,   .6.2.5 אגרות  של  מלא  מוקדם  פדיון  תבצע  שהחברה  אגרות  ככל  תפקעה 
   החוב במועד הפדיון המוקדם ותהייה חסרות כל תוקף ופקות.

החברה לאמן חישוב    תעביר   ,יתה הודעה בדבר פדיון מוקדם כאמור לעיל .6.2.6
הסכומים הפדיון    ,של  בגין  החוב  אגרות  למחזיקי  תשלם  החברה  אשר 

 המוקדם. 

למחזיקי אגרות  פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה תשלם במקרה של  .6.2.7
החוב את הריבית שצברה רק עבור החלק הפדה בפדיון החלקי ולא בגין כל  

רק על  תשולם ריבית וספת, הריבית תשולם  שככל    היתרה הבלתי מסולקת.
 החלק הפדה בפדיון החלקי. 

למען הסר ספק יובהר, כי פדיון מוקדם של אגרות החוב כאמור, לא יקה   .6.2.8
שתיפדה כאמור את הזכות לתשלום ריבית, בגין  למי שהחזיק באגרות החוב  

 .התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם

הסכום   .6.2.9 את  החוב  אגרות  למחזיקי  החברה  תשלם  המוקדם  הפדיון  במועד 
 הגבוה מבין הבאים:  

 העומדות לפדיון מוקדם   התחייבותי של אגרות החובההערך   .6.2.9.1
בתוספת    ,העומדות לפדיון מוקדםקרן אגרות החוב    - דהייו(

וכל תוספת ריבית    ככל שתהיה,  (לרבות ריבית פיגורים  ריבית
(ככל  עמידה באיזו מאמות המידה הפיסיות  בגין אי  וספת 

מועד  עד  עליה  שצברו  ישם)  שוהפרשי הצמדה (ככל    )שתהיה)
  . )שולמובפועל וטרם  המוקדם הפדיון

העומדות   .6.2.9.2 החוב  אגרות  של  הצפוי  המזומים  תזרים  יתרת 
מוקדם   למועד    )למדד  הצמודות  ריביתהו  קרןה(לפירעון  עד 

וכל תוספת ריבית   לרבות ריבית פיגורים (ככל שתהיה)( הפדיון
(ככל  עמידה באיזו מאמות המידה הפיסיות  בגין אי  וספת 

החוב, כשהיא  עד למועד הפירעון המקורי של אגרות  ,)שתהיה)
בחישוב שתי.    1.75%+  האג״ח הממשלתי    תשואתמהוות לפי  

ממועד   החל  יחושב  החוב  אגרות  של  היוון  הצפוי  התשלום 
הפירעון האחרון שקבע לאגרות  הפדיון המוקדם ועד למועד  

   .החוב

הממשלתי" האג״ח  תשואה    -"תשואת  של  משוקלל  ממוצע 
ימי  שי  ימי עסקים, המסתיימת    7לפדיון (ברוטו), בתקופה של  

סדרות    שתיעסקים לפי מועד ההודעה על הפדיון המוקדם, של  
ממשלתי חוב  בשיעור    ות אגרות  ריבית  בעלות  למדד  צמודות 

הוא הקרוב ביותר    ")"מ המח("  ן הממוצעקבוע, ושמשך חייה 
סדרה אחת    ,הייו(של אגרות החוב במועד הרלווטי    למח"מ

במועד   החוב  אגרות  ממח"מ  הגבוה  הקרוב  המח"מ  בעלת 
למח"מ  וו הרל המוך  הקרוב  המח"מ  בעלת  אחת  וסדרה  טי, 

  ואשר שקלולן ישקף את מח"מ   ,טיוואגרות החוב במועד הרל 
  טי. וואגרות החוב במועד הרל

ממשלתיהלדוגמ אג"ח  של  מח"מ  אם  הוא    ות:  שים,    4א' 
ממשלתי אג"ח  של  הוא    ותהמח"מ  יתרת   2ב'  ומח"מ  שים 

  שים, תחושב התשואה כדלקמן: 3.5ההלוואה הוא  

4x + 2(1-x) = 3.5 
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X  .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי א =  

1-X  .'משקל התשואה של אג"ח ממשלתי ב =  

א'   ממשלתי  אג"ח  של  השתית  התשואה  החישוב,  פי  על 
מ"התשואה" ותשואה השתית של   75%תשוקלל בשיעור של  

  מ"התשואה". 25%אג"ח ממשלתי ב' תשוקלל בשיעור של  

החוב   .6.2.9.3 אגרות  יתרת  של  השוק  מוקדם  שווי  לפדיון  שעומדות 
ימי    30- ל אגרות החוב בשיקבע על פי שער העילה הממוצע ש

דירקטוריון   להחלטת  שקדמו  ביצוע  המסחר  בדבר  החברה 
הפדיון המוקדם חל במועד בו    במידה ומועד  הפדיון המוקדם.

החוב, אגרות  חשבון  על  ריבית  תשלום  משער   מבוצע  יוכה 
בלבד הריבית  לסכום  השווה  סכום  כאמור  הממוצע   העילה 

אגרות   בגין  מועד  באותו  לפדיון  המשולם  העומדות  החוב 
 . מוקדם כאמור

, ההפרש בין השווי  לעיל  6.2.9.3או    6.2.9.2בסעיף  שככל שתיבחר החלופה  
לבין   כאמור,  שבחרה  ישיההתחייבותערך  הלפי החלופה  על  ,  כריבית  ולם 

  החלק שפדה בלבד.  

ובמחיר זהה,  חלקי  פדיון מוקדם   .6.2.10 זהה  יבוצע בתאים זהים, הייו בשיעור 
 . אגרות החוב לכל אחד ממחזיקי

ה הזכות  תהיכי למחזיקי אגרות החוב לא    ,מובהר בזאת  ,למען הסר ספק .6.2.11
, למעט  החובשל אגרות    ,לחייב את החברה לבצע פדיון מוקדם, מלא או חלקי

 .להלן  7סעיף כאמור ב

  פירעון מיידי  .7

רשאים יהיו    האמן או מחזיקי אגרות החוב בהתקיים אחת מהעילות המויות להלן,   .7.1
והאמן יהיה חייב    ,להעמיד לפירעון מיידי את היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב

בהתאם    מחזיקי אגרות החוב  תשהתקבלה על כך החלטה באסיפלעשות כן במקרה  
    , והכל בקרות אחד או יותר מהמקרים המויים להלן:להלן  7.2עיף לאמור בס 

  (כהגדרתו בחוק חדלות פירעון)   הליכים  לפתיחתאם החברה תגיש בקשה לצו   .7.1.1
או אם ייתן צו כאמור כגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או  

סעיף   לפי  ושיה  עם  עם    350להסדר  מיזוג  למטרת  (למעט  החברות  לחוק 
שאים אסורים על פי    חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה לרבות פיצול

  ו/או לבין מחזיקי   ולמעט עשיית הסדרים בין החברה ובעלי מיותיה   ,שטר זה
, שאים אסורים  כתבי אופציה של החברה היתים למימוש למיות בלבד

זה שטר  תאי  אגרו  לפי  של  הפירעון  יכולת  על  להשפיע  כדי  בהם  ת  ושאין 
או אם החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על  ),  החוב

או אם תוגש   ;מוד בהתחייבויותיה במועדןע רקע העדר יכולתה של החברה ל
לפי  חוק חדלות פירעון כגד החברה (ושלא בהסכמתה) או בקשה  לפי  בקשה 
לחוק החברות כגד החברה (ושלא בהסכמתה) אשר לא דחתה או    350סעיף  

    ימים ממועד הגשתה. 45 בוטלה בתוך

אם החברה תקבל החלטת פירוק (למעט פירוק כתוצאה ממיזוג עם חברה   .7.1.2
) או אם ייתן ביחס לחברה צו פירוק  לעיל  5.5  יףסע להוראות  אחרת, בכפוף  

או כל צו פירוק בעל תוצאה דומה או זהה על    קבוע וסופי על ידי בית המשפט
או כל    , או ימוה לה מפרק קבועחוק חדלות פירעוןידי בית המשפט על פי  

או   פירעון  חדלות  חוק  פי  על  דומים  מאפייים  בעל  אחר  מוסמך  גורם 
התקבלה כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה, או מוה בעל תפקיד דומה  
על ידי החברה או כלפיה על פי דין או ימוה כל בעל תפקיד דומה מכוח חוק  

רה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל  חדלות פירעון או במק
משמעות דומה מכוח חוק חדלות פירעון, או ימוה לה אמן, כהגדרתו בחוק  

 . חדלות פירעון

או כל צו בעל תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות  אם ייתן צו פירוק זמי   .7.1.3
אחר    או כל גורם מוסמך   על ידי בית המשפט, או ימוה מפרק זמיפירעון  

בעל סמכויות דומות או זהות על פי חוק חדלות פירעון או כל בעל תפקיד  
  , או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומהדומה שימוה על פי דין

על ידי בית המשפט, או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה להליך אחר  
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ור לא  וצו או החלטה כאמ,  בעל משמעות דומה מכוח חוק חדלות הפירעון
בתוך   בוטלו  או  ההחלטה,  45דחו  קבלת  או  הצו  מתן  ממועד  לפי    ימים 

לבקשות    ,מובהר.  העיין ביחס  יתוכי  אשר  צווים  ו/או  פעולות  או    ו/או 
 , לא תיתן תקופת הריפוי כאמור. או בהסכמתה לבקשת החברה  הוגשו

הוצאה לפועל  אם יוטל עיקול על כס מהותי, או אם תבוצע פעולה כלשהי של   .7.1.4
  והעיקול לא יוסר, או הפעולה לא תבוטל, לפי העיין, בתוך   כגד כס מהותי

ביחס לבקשות    כי   , מובהרימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העיין.    45
  לבקשת החברה  הוגשוו/או פעולות ו/או צווים ו/או עיקולים אשר יתו או  

   , לא תיתן תקופת הריפוי כאמור.או בהסכמתה

תוצאה דומה או זהה על    ת כל בקשה בעלאם הוגשה בקשה לכיוס כסים או   .7.1.5
או כל בעל תפקיד  למיוי כוס כסים (זמי או קבוע)  פי חוק חדלות פירעון או  
או אם ייתן צו למיוי  ,  כס מהותי שלה  לעלחברה או  דומה שימוה על פי דין  

או כל בעל תפקיד דומה שימוה על פי דין, לרבות על פי  כוס כסים זמי  
ימים    45  אשר לא דחו או בוטלו בתוךכס מהותי  על    חוק חדלות פירעון,

אם יתן צו למיוי כוס כסים    -ממועד הגשתם או תיתם, לפי העיין; או  
או צו דומה על פי הדין החל על החברה לרבות    כס מהותילחברה או על  קבוע  

כי ביחס לבקשות ו/או פעולות ו/או צווים    ,מובהר  על פי חוק חדלות פירעון.
תיתן תקופת הריפוי    , לאאו בהסכמתה  אשר יתו או הוגשו לבקשת החברה

   כאמור.

או להל  לעסוק  מלהמשיך  או הודיעה על כוותה לחדול  אם החברה חדלה   .7.1.6
אם החברה הפסיקה או הודיעה על    וכן  ,עסקיה כפי שאלו יהיו מעת לעת  את

  כוותה להפסיק את תשלומיה.

בבורסה לתקופה העולה    מלהיות רשומות למסחר  תחדלה  אגרות החוב  אם .7.1.7
כאמורכי    ,מובהר  .ימים  60על   בהתאם  במקרה  לדווח  החברה  תמשיך   ,

    לקודקס הרגולציה.

תשלום כלשהו מהתשלומים בהם היא חייבת    במועדו  פרעההחברה לא  אם   .7.1.8
וההפרה לא תוקה על ידי החברה בתוך    ,זהאו שטר  אגרות החוב  על פי תאי  

 . ימים ממועד ההפרה 7

שטר זה בהפרה יסודית, או אם  אם החברה תפר את תאי אגרות החוב או   .7.1.9
לא תקיים אילו מהתחייבויותיה המהותיות במסגרתם, וההפרה לא תוקה  

ימים ממועד קבלת הודעה על דבר ההפרה, במהלכם החברה תפעל    14בתוך  
 . לתיקוה

ימים מהמועד האחרון שבו    30דוחות כספיים בתוך  פרסמה  אם החברה לא   .7.1.10
על ידי רשות מוסמכת,    םלפרסמפרסמם או מהמועד שדרשה  להיא חייבת  

ארכה מרשות יירות  החברה  קיבלה  שככל    כי  ,יובהר.  לפי המאוחר מבייהם
, אם החברה לא  המועד האמורמעבר לחלוף    ,הכספייםערך לפרסום הדוחות  

 .בארכה האמורה האחרון מועדעד ל  פרסמה דוחות כספיים

   מסחר בבורסה.ן הרישום לאם אגרות החוב מחקו מ .7.1.11

של  אם   .7.1.12 הפקתן  במועד  למצבם  ביחס  בעסקי החברה  חלה הרעה מהותית 
אגרות החוב    לפרוע אתוקיים חשש ממשי שהחברה לא תוכל  ,  אגרות החוב

   .במועדן

בעילה של  ,  אם הבורסה השעתה את המסחר באגרות החוב .7.1.13 למעט השעיה 
היווצרות אי בהירות כאמור בחלק הרביעי לתקון הבורסה וההשעיה לא  

   ימים. 60בוטלה תוך 

   .לפירעון מיידיהועמדה החברה   שלאם סדרת אגרות חוב אחרת   .7.1.14

כלשהו אם   .7.1.15 במצטבר  ושה  ושים  מס'  החברה    ו/או  חברות  של  של  ו/או 
רעון מיידי  י לפ  ו/האמן או מחזיקי אגרות החוב) העמיד  שאים(מאוחדות  

לחברה  ,מובהר  מהותי.  חוב חזרה  יכולת  ללא  הלוואות  לחברה    כי  או 
 כחוב מהותי.  תיחשבה) לא Non Recourse( מאוחדת

איו    זהכי מצג מהותי ממצגי החברה באגרות החוב או בשטר    ,אם יתברר .7.1.16
יסודית את תאי אגרות החוב    בהפרה או אם החברה הפרה    כון או איו מלא 

בתוך  זהשטר  או   כאמור  ההפרה  את  תיקה  לא  והחברה  מיום    14,  ימים 



  

17  

 שיתה לה הודעה על כך על ידי האמן. 

אם החברה לא עמדה באחת או יותר מאמות המידה הפיסיות המפורטות   .7.1.17
עצמה)    זה  לשטר  1בספח    1בסעיף   בפי  תעמוד  פיסית  מידה  אמת  (כל 

   רצופים.  עוקביםבמשך שי רבעוים 

תפר   .7.1.18 החברה  מאם  כמפורט  איזו  חלוקה  ביצוע  עם  בקשר  התחייבויותיה 
   .זה לשטר  1בספח  2 בסעיף

או    5.8,  5.5,  5.4כאמור בסעיפים  אם החברה תפר את איזו מהתחייבויותיה   .7.1.19
   .לעיל 5.9

שלא על פי הוראות סעיף    וספות  של אגרות חוב  הפקהאם החברה תבצע   .7.1.20
 . לעיל 2.4

  .אם תרשם הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה .7.1.21

אם קיים חשש ממשי שהחברה לא תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי   .7.1.22
   מחזיקי אגרות החוב.

עסקים מפרסום  ימי    45במקרה של העברת השליטה בחברה ובתאי שתוך   .7.1.23
על המיידי  באסיפת    הדיווח  תתקבל  השליטה,  העברת  אודות  החברה  ידי 

מחזיקי אגרות החוב, שהתכסה לפי מועד העברת השליטה בפועל, החלטה  
השליטה.   להעברת  להתגד  קשור)  מחזיק  של  חוב  אגרות  (ביכוי  מיוחדת 

כל עסקה או סדרת    –לעיין סעיף זה    -"העברת שליטה"  לעיין סעיף זה:
שידמן   דורון  ומר  שידמן  (מוקי)  משה  מר  ממה  שכתוצאה  עסקאות 
בעלי   מלהיות  יחדלו  יחדיו,  כולם  החברות),  בחוק  (כהגדרתם  וקרוביהם 

כהגדרתה בחוק יירות    -"שליטה ";  השליטה בחברה במישרין או בעקיפין
   ערך.

 בחוק יירות ערך.    חוהמ  מדווח, כהגדרתאם החברה תחדל מלהיות תאגיד  .7.1.24

כי מימוש שעבוד מכח    ,מובהראם מומש שעבוד על כס מהותי של החברה.   .7.1.25
) לחברה  חזרה  יכולת  ללא  כמימוש  Non Recourseהלוואה  ייחשב  לא   (

 שעבוד על כס מהותי.  

    זה: 7.1סעיף לעיין  

מהותי" ערכו  -"כס  אשר  במצטבר,  כסים  מספר  או  הערכם  /כס,  פי  דוחות על 
על  /עולה  של החברה   האחרוים   הכספיים המאוחדים של   25%עולים  הכסים  מסך 

שפורסמו במועד   של החברה  אחרויםהמאוחדים  ה פי הדוחות הכספיים    החברה על
  האירוע.  

על פי הדוחות הכספיים   םערכ/ אשר ערכו  , וכן מס' חובות במצטבר  חוב  -" חוב מהותי"
) של לשטר זה  1ספח  ב  1(כהגדרתו בסעיף    מההון העצמי  25%היו הגבוה מבין: (א)  

  . מיליון ש"ח 100; (ב) החברה על פי הדוחות הכספיים

 . לעיל 5.5בסעיף חוב פיסי כהגדרתו   -"חוב"

  .כס של החברה -"כס"

מובהר ספק,  הסר  ו/או    ,למען  לעיל  כאמור  מיידי  לפירעון  ההעמדה  בזכות  אין  כי 
בהעמדה לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או וסף העומד למחזיקי 

על פי תאי אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי   אגרות החוב או לאמן
לעיל,    זה  7.1העמדת החוב לפירעון מיידי בקרות איזה מהמקרים המפורטים בסעיף  

  לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של האמן כאמור 
  . בכפוף לאמור בשטר זה

  : לעיל  7.1בסעיף המויים בקרות איזה מהאירועים  .7.2

החוב .7.2.1 אגרות  מחזיקי  אסיפת  לזמן  חייב,  יהיה  כיוסה  ,  האמן  מועד  אשר 
ימים ממועד זימוה (או מועד קצר יותר בהתאם להוראות    14יהיה בחלוף  

יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון    להלן) ואשר על סדר  7.2.7סעיף  
כל של  ש  מיידי  מסולקת  הבלתי  איזה  היתרה  קרות  בשל  החוב,  אגרות  ל 

המפורטים   במקרים  לעיל.    7.1בסעיף  מהאירועים  תתבצע  האמן  פעולת 
 . באופן מיידיכאמור 
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מחזיקי .7.2.2 החוב  החלטת  תתקבל    אגרות  מיידי  לפירעון  חוב  אגרות  להעמיד 
מחזיקי   עלהחוב    אגרות באסיפת  או  בעצמם  בה,  באי  שכחו  כוחם,  -ידי 

ב שבמחזור    50%-מחזיקים  החוב  אגרות  של  הקוב  הערך  מיתרת  לפחות 
הקוב של אגרות החוב המיוצג   יתרת הערך  ברוב  במועד הקובע לאסיפה, 

באסיפ כאמור  ברוב  או  המעים,  למעט  בה    הבהצבעה,  שכחו  דחית 
 לפחות מהיתרה כאמור.  20%-מחזיקים ב 

האירועים  במקרה בו עד למועד כיוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מ  .7.2.3
לעיל בגיו כוסה האסיפה, והחלטה באסיפת מחזיקי    7.1המפורטים בסעיף  

לעיל, האמן יהיה חייב,   7.2.2אגרות החוב כאמור התקבלה בהתאם לסעיף 
מיידי אתבאופן  מיידי  לפירעון  להעמיד  של    ,  מסולקת  הבלתי  היתרה  כל 
  . אגרות החוב

לא יעמידו אגרות חוב לפירעון מיידי כאמור   רות החובגמחזיקי אהאמן או  .7.2.4
אמן  הלעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוותם לעשות כן; ואולם  

החובאו   אגרות  אם    מחזיקי  כאמור,  הודעה  לחברה  למסור  חייבים  אים 
סביר אגרות    ,קיים חשש  להעמיד את  באפשרות  תפגע  כי מסירת ההודעה 

    .החוב לפירעון מיידי

מהוד .7.2.5 עלהעתק  שיישלח  כאמור  האסיפה  זימון  לחברה    עת  האמן  או  ידי 
או   לאסיפה  הזימון  באסיפפרסום  פרסום  לעיל  כאמור  מחזיקי    תהחלטה 

אגרות החוב כאמור תהווה התראה מראש ובכתב לחברה על כוותו לפעול  
 כאמור. 

תקופה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או לקבל    לעיל  7.1קבעה בסעיף   .7.2.6
ממה   שכתוצאה  מיידי  תישמטהחלטה  לפירעון  להעמדה  כאמור    העילה 

שמטה.  לעיל לא  והעילה  כאמור  שקבעה  חלפה התקופה  רק אם  ואולם  , 
סבר אם  האמורה  התקופה  את  לקצר  רשאי  כי האמן  לפגוע    ,  כדי  בה  יש 

  .מחזיקי אגרות החובבזכויות 

מין   .7.2.7 את  לקצר  דעתו  לשיקול  בהתאם  רשאי  האמורים    14האמן  הימים 
לפחות    עד ליום אחדמחזיקי אגרות החוב  אסיפת) לכיוס  לעיל  7.2.1בסעיף  
, במקרה בו יהיה  ו/או לא למסור התראה כללהאמורה    זימון האסיפה  ממועד

 כי הדבר דרוש לצורך הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב.  ,האמן בדעה

העמדה   .7.2.8 על  לחברה  הודעה  משלוח  ידי  על  תיעשה  מיידי  לפירעון  העמדה 
לפירעון מיידי של אגרות החוב ויכול שיעשה גם בדרך של פרסום הודעה על  

או החלטת אמן בדבר העמדה לפירעון    אסיפת מחזיקי אגרות החובהחלטת  
 ת החוב. מיידי של אגרו

החוב ולאמן על קרות אירוע המהווה עילה    אגרותהחברה תודיע למחזיקי   .7.2.9
בפועל הדבר. ההודעה למחזיקי אגרות  לפירעון מיידי מייד לאחר שודע לה  

תפורסם   כאמור  מיידי,החוב  מדווח    בדיווח  תאגיד  היה  שהחברה  ובלבד 
   להלן.  17באותה עת, הכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף 

סעיף   .7.2.10 לפי  האמן  חובות  דין,  כל  להוראות  לידיעתו    7.2בכפוף  כפופות  זה, 
בפועל את התקיימות העובדות, המקרים, הסיבות והאירועים המפורטים  

 בו.

לעיל, תבצע החברה   7במידה ואגרות החוב תעמודה לפירעון מיידי על פי הוראות סעיף   .7.3
מזמן לזמן ובכל עת שתידרש לכך על ידי האמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר 

תעשה החברה את הפעולות    את הפעלת כל הסמכויות התוות בידי האמן ובמיוחד
  הבאות: 

ו/או   .7.3.1 תפרע למחזיקי אגרות החוב ולאמן את כל הסכומים המגיעים להם 
, בין אם מועד החיוב בגין חל או לא ('האצה'  זהשיגיעו להם לפי תאי שטר 

'Acceleration'  ימים ממועד ההעמדה לפירעון מיידי.  7), וזאת תוך 

תצהיר את ההצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע ו/או תגרום   .7.3.2
ביצוע כל הפעולות החוצות ו/או הדרושות בהתאם לחוק לשם מתן תוקף  ל

  להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של האמן ו/או באי כוחו. 

תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהאמן יראה אותן למועילות   .7.3.3
  וידרשן. 
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 כי פעולה הדרשת על  ,ידי האמן המאשרת  הודעה בכתב חתומה על  ,למטרות סעיף זה
  ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך.  

 ציגות דחופה .8

  , החברה מתחייבת,  ככל שתמוה ציגות דחופה של מחזיקי אגרות החוב,  ביחס לאגרות החוב
, וכן  הרגולציה  כי הציגות הדחופה תמוה לפעול בהתאם להוראות הרלווטיות מתוך קודקס

עם הציגות הדחופה והאמן, ככל הדרש לצורך  מלא  מתחייבת החברה לפעול בשיתוף פעולה  
ביצוע הבדיקות הדרשות על ידם וגיבוש החלטות הציגות הדחופה, ולהעביר לציגות הדחופה  

    והמסמכים שיידרשו לה לגבי החברה.את כל התוים 

 מיוי; תקופת כהוה  .8.1

בכתב   .8.1.1 החברה  לבקשת  או  רשאי,  יהיה  ולכס    -האמן  למות  חייב,  יהיה 
") להלן  שיפורט  כפי  החוב,  אגרות  מחזיקי  מבין  דחופה    הציגותציגות 

 "). הדחופה

בהתאם למידע  האמן ימה לציגות את שלושת מחזיקי אגרות החוב, אשר  .8.1.2
הים המחזיקים בערך הקוב הגבוה ביותר מבין כלל    ,שיימסר לו מהחברה

החוב אגרות  התאים    ,ושיצהירו  ,מחזיקי  כל  לגביהם  מתקיימים  כי 
"). במקרה בו, מי מבין אלו, לא יוכל לכהן  חברי הציגותהמפורטים להלן (" 

החוב,  כחב אגרות  מחזיק  את  במקומו  האמן,  ימה  כאמור,  בציגות  ר 
לגביו   אשר  בתור,  הבא  ביותר  הגבוה  הקוב  הערך  בשיעור  המחזיק 

 מתקיימים כל התאים המפורטים להלן. ואלו התאים: 

בשל   .8.1.2.1 מהותי  עייים  ביגוד  מצוי  איו  החוב  אגרות  מחזיק 
הובע מכהותו  קיומו של כל עיין מהותי וסף המוגד לעיין  

בציגות ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק מובהר, כי 
שהיו צד קשור לחברה ייחשב כבעל יגוד    באגרות החוב   מחזיק

לעיין זה,  עייים מהותי כאמור ולא יכהן בציגות הדחופה;  
קשור" השליטה    -"צד  בעל  (ב)  החברה;  בשליטת  תאגיד  (א) 

, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם (ככל ויהיה)  בחברה
 (כהגדרת מוחים אלה בחוק יירות ערך). 

אגרות החוב לא מכהן  בבמהלך אותה שה קלדרית, מחזיק   .8.1.2.2
של  דחופות  בציגויות   אחרות  סדרות  דומות  חוב  אגרות 

מתוך תיק הכסים המוהל    ששוויין המצרפי עולה על השיעור
על ידו, אשר קבע כשיעור המקסימלי המאפשר כהוה בציגות  

בקשר עם   התחרות הכלכליתדחופה לפי הוראות הממוה על  
 כיון ציגות דחופה;

, חדלה להתקיים באחד מחבריה  הדחופה  היה ובמהלך כהותה של הציגות  .8.1.3
והוא יודיע על כך    לעיל, תפקע כהותו  8.1.2המויים בסעיף  אחד מהתאים  

, והאמן ימה חבר אחר במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור  לאמן
 .לעיל 8.1.2בסעיף 

בטרם מיוי חברי הציגות, יקבל האמן מן המועמדים לכהן כחברי הציגות,   .8.1.4
.  לעיל  8.1.2התאים המויים בסעיף    הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של

כן, האמן עת    כמו  יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הציגות בכל 
הציגות של  כהותה  מחזיק  הדחופה  במהלך  החוב  .  ימסור  באגרות  שלא 

ייחשב כמי שיש לו יגוד עייים מהותי או מיעה לכהן מכוח    ,הצהרה כאמור
על   הממוה  הכלכליתהוראות  ביחס    התחרות  העיין.  לפי  לעיל,  כאמור 

להצהרה בדבר יגוד עייים, האמן יבחן את קיומם של העייים המוגדים,  
אותו   את  לפסול  בכדי  העייים  ביגודי  יש  האם  יחליט  הצורך  ובמידת 

. מובהר, כי האמן יסתמך על ההצהרות  הדחופה  מכהוה בציגותהמחזיק  
כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית וספת. קביעתו של  

 האמן בעייים אלו תהיה סופית. 

מיד עם מיוי הציגות הדחופה, יודיע האמן בכתב לחברה על מיויה, תוך   .8.1.5
 . חברי הציגותפירוט שמות 

הא במועד בו תפרסם החברה את החלטות  יציגות הדחופה  סיום כהות ה .8.1.6
.  זהלגבי מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתאי שטר  הדחופה  הציגות  

 דבר  כאמור, על הדחופה הציגות  מיוי עם מיד מיידי החברה תפרסם דיווח
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זהות מיויה הדחופה,  הציגות    , כןכמו  וסמכויותיה.   ציגותה   חברי של 
 מיידי אודות החלטות הציגות הדחופה כאמור.  דיווח החברה תפרסם

 סמכות  .8.2

תהא   .8.2.1 למועדי  לציגות  בקשר  לחברה  פעמית  חד  ארכה  למתן  הסמכות 
סעיף  העמידה   הפר   לעיל  7.1.17בהוראות  של  וזאת  צפויהה  תובמקרה   ,

ימים וספים לעמידה באמות המידה הפיסיות    90לתקופה שלא תעלה על  
הכספיים הדוחות  פרסום  למועד  עד  או  החברה  ישהבאים    כאמור  על  היה 

לפרסם עד לאותו מועד, על פי המוקדם מבייהם. יובהר, כי פרק הזמן שעד  
יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל,    הדחופה  למיויה של הציגות

והוא לא יהווה עילה למתן ארכה וספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל.  
  ציגות ה  בין חברי  ושיתוף הפעולההדחופה  עוד יובהר, כי פעילות הציגות  

יוגבל לדיון באפשרות של מתן ארכה כאמור, וכי לא יועבר בין חברי הציגות  
 מידע אחר שאיו וגע למתן ארכה כאמור. כל 

החליטה  הדחופה  או אם הציגות    דחופה כאמור לעילאם לא מותה ציגות   .8.2.2
לעיל, האמן יהיה חייב לזמן    8.2.1שלא לתת לחברה ארכה כאמור בסעיף  

החלטה על העמדה לפירעון מיידי של    ת אסיפת מחזיקי אגרות החוב לקבל
בחלוף    אגרות היותר,  לכל  יהיה  כיוסה  מועד  אשר  ממועד    7החוב,  ימים 

רשאי האמן  דעתו  ,זימוה.  לשיקול  הימים    ,בהתאם  מיין  את  לקצר 
על    הדבר דרוש לצורך הגהכי    ,האמורים לעיל במקרה בו יהיה האמן בדעה

 החוב.  אגרותזכויות מחזיקי 

 הדחופה  התחייבויות החברה בקשר לציגות  .8.3

מתחייבת לספק לאמן כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר  החברה   .8.3.1
לזהות מחזיקי אגרות החוב והיקף החזקותיהם. כמו כן, האמן יפעל לקבלת  

 .המידע האמור בהתאם לסמכויות המוקות לו על פי דין

  ,והאמן  הדחופה  החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הציגות  .8.3.2
הדרש ביצו   ,ככל  החלטת  לצורך  וגיבוש  ידם  על  הדרשות  הבדיקות  ע 

, ולהעביר לציגות את כל התוים והמסמכים שיידרשו לה  הדחופה  הציגות
לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין. מבלי לגרוע מכלליות האמור, החברה  

את המידע הרלווטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר  הדחופה  תמסור לציגות  
 ולא יהיה חסר. לא יכלול כל פרט מטעה 

יוצאו    עלויות הציגות   במלואתישא    החברה  .8.3.3 עלויות אשר  הדחופה, לרבות 
 או מטעמה.  הדחופה   לצורך העסקת יועצים ומומחים על ידי הציגות

 אחריות   .8.4

דעתה   .8.4.1 שיקול  פי  על  לידה,  המסורים  בעייים  ותחליט  תפעל  הציגות 
ושאי המשרה    ,ציגותה  ולא תהא אחראית, היא או מי מבין חברי  ,המוחלט

בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי אגרות החוב פוטרים אותם  
או   שהשתמשו  כך  בגין  כגדם  ותביעות  דרישות  טעות,  לכל  ביחס  בזאת, 
מעו מלהשתמש בכוחות, בסמכויות או בשיקול הדעת שהוקו להם על פי  

למעט אם  שטר זה ובקשר אליו או מכל פעולה אחרת אותה ביצעו על פיו,  
 או בחוסר תום לב. ו/פעלו כך בזדון 

הוראות השיפוי הקבועות    תחולהעל פעולתם של חברי הציגות ומי מטעמם   .8.4.2
 , כאילו היו האמן. להלן 22בסעיף 

לגרוע מסמכות האמן לכס אסיפ .8.4.3 כדי  מחזיקי אגרות החוב    תאין באמור 
על סדר יומה כל ושא שראה לו מתאים בסיבות העיין, לרבות  ולהעלות  

של   מיידי  לפירעון  העמדה  כאמור    אגרותבושא  אסיפה  כוסה  החוב. 
כלשהן,   החלטות  בה  האסיפה  תיגברה והתקבלו  על    האמורה  החלטות 

 החלטות הציגות הדחופה. 

  תביעות והליכים בידי האמן .9

ת וסמכות עצמאית, יהיה האמן רשאי, לפי בוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכו .9.1
ימים מראש, במידת האפשר בסיבות אותו  7שיקול דעתו, ובהודעה בכתב לחברה של 

עיין, לקוט כלפי החברה, בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים כפי שימצא 
 ולשם  זהפי שטר    לכון ובכפוף להוראות כל דין, לשם אכיפת התחייבויות החברה על
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. למרות האמור לעיל, לאמן זכות זהפי שטר    מימוש זכויות מחזיקי אגרות החוב על 
לביטולה) (ואף  המוקדמת  ההודעה  תקופת  בדעה  ,לקיצור  האמן  דחייה   ,אם  כל  כי 

מסכת את זכויות מחזיקי אגרות   כאמור  או כי מתן הודעה לחברה  בקיטת הליכים
 החוב. 

לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה   9.1בסעיף  האמן יהיה חייב לעשות כאמור   .9.2
 , כיהעייןבסיבות  ,  אלא אם כן ראה,  רגילה שתקבלה באסיפת מחזיקי אגרות החוב

כן לעשות  סביר  או  צודק  הדבר  לקבלת   ,אין  בבקשה  המתאים  המשפט  לבית  ופה 
אגרות החוב  אסיפת מחזיקי  החלטת  פרסום  במועד הסביר הראשון.  בדון  הוראות 

 . לעיל  9.1 כאמור לעיל, לעיין זה, יהווה מתן ההודעה הדרשת בסעיף

חוב, הבטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל, לכס אסיפת מחזיקי אגרות    ,האמן רשאי .9.3
, אילו הליכים לקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר זה  ,בהחלטה רגילה  , בה יוחלט

האסיפה שכיוס  בדחיית   כאמור  ובלבד  יהיה  ולא  האפשרי  הראשון  במועד  ייעשה 
. כן יהיה האמן רשאי לשוב ולכס מחזיקי אגרות החובזכויות  לפגוע בההליכים כדי  

ליהול ההליכים את   הוגע  בכל  הוראות  לצורך קבלת  החוב  אגרות  אסיפת מחזיקי 
  כאמור. פעולת האמן תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון 

לעיל, האמן יגיש בקשה לפירוק החברה רק   9.2-ו 9.1הסביר. על אף האמור בסעיפים 
 מחזיקי אגרות החוב.  תפלאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה מיוחדת באסי

למען הסר ספק יובהר, כי האמן איו רשאי לעכב ביצוע העמדה לפירעון מיידי עליו   .9.4
, למעט אם האירוע שבגיו לעיל  7.2החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על פי סעיף  

  . התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי בוטל או הוסר 

אסיפ .9.5 עת,  בכל  לכס  חייב,  לא  אך  האמן  רשאי  זה,  שטר  להוראות  מחזיקי    תכפוף 
, ובלבד זהלשטר    אגרות החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע

יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי   כאמור  שכיוס האסיפה
 .  מחזיקי אגרות החובזכויות לפגוע ב

פי שטר    ו עליד   פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על   האמן רשאי, על .9.6
, לצורך פיה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות  זה

פעולת האמן    .מאסיפת מחזיקי אגרות החוב או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול
ובלבד שכיוס   ,תתבצע במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי הראשון הסביר

ייעשו במועד הראשון האפשרי ולא  כאמור  או הפיה לבית המשפט  כאמור  האסיפה  
. יובהר, כי אין באמור  מחזיקי אגרות החובזכויות לפגוע ביהיה בדחיית ההליכים כדי  

בזכויות   פגיעה  מיעת  לשם  הדרושה  דחופה  פעולה  מקיטת  האמן  את  לפטור  כדי 
ספק כל  הסר  למען  החוב.  אגרות  בזאת   ,מחזיקי  אין  ,מובהר  מההוראות    כי  באיזה 

 המפורטות לעיל כדי לפגוע ו/או לגרוע מזכותו של האמן המוקית לו בזאת לפות על
לפירעון    תועמדהפי שיקול דעתו הבלעדי לערכאות משפטיות, גם לפי שאגרות החוב  

 מיידי, לצורך מתן כל צו באשר לעייי האמות. 

  אמות על תקבולים   . 10

ידי האמן, למעט שכר טרחתו, בכל דרך שהיא, לרבות אך   התקבולים שיתקבלו על כל   .10.1
לא רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כתוצאה מהליכים שיקוט,  

למטרות ולפי סדר העדיפות   ישמשו יוחזקו על ידו באמות ואם יקוט, כגד החברה,  
  הבא:

  שהוצאו עלהסבירים    לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים וההתחייבויות  -תחילה 
ידי האמן, הוטלו עליו, או גרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע האמות או באופן 

(ובתאי כי האמן לא יקבל את שכרו  אחר בקשר אחר עם תאי שטר זה, לרבות שכרו
  ;  הן מהחברה והן ממחזיקי אגרות החוב)

  22גדרת מוח זה בסעיף  פי ההתחייבות לשיפוי (כה  לתשלום כל סכום אחר על  -שית
    );להלן

שאו בתשלומים לפי סעיף    ,אגרות החוב  לתשלום למחזיקי   - שלישית   להלן   22אשר 
אשר שאו בתשלומים אגרות החוב,  תשלום למחזיקי    מעבר לחלקם היחסי ולאחר מכן

  ; להלן 22 כפי חלקם היחסי לפי סעיף

הבא  - היתרה העדיפות  סדר  לפי  למטרות  שוה  תשמש  החלטה  תתקבל  אם  אלא   ,
  :  מעת לעתובכפוף להוראות הבורסה כפי שיהיו  מראש במסגרת החלטה מיוחדת

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הריבית המגיעה להם לפי    -ראשית  (א) 
תאי אגרות החוב ובאופן יחסי לסכום הריבית שבפיגור המגיע לכל אחד מהם  
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  ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;  

פי  על  כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הריבית המגיעים להם    -שית  (ב) 
פסו שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי  -ידיהם פרי  זקות על אגרות החוב המוח

  לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;  

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את פיגורי הקרן המגיעים להם לפי    -שלישית  (ג) 
לא  פסו ובאופן יחסי לסכום הקרן המגיע לכל אחד מהם ל-תאי אגרות החוב פרי 

  העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם;  

פי  על  כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב את סכומי הקרן המגיעים להם    -רביעית   (ד) 
וזאת בין אם הגיע זמן סילוק סכומי  ,  פסו-ידם פריעל  אגרות החוב המוחזקות  

זכות   או  העדפה  כל  בלי  להם,  המגיעים  לסכומים  יחסי  ובאופן  לאו  ובין  הקרן 
  .קדימה לגבי איזה מהם

  . ישולם על ידי האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין  -, במידה שיהיה כזההעודף

  ידי האמן למחזיקי אגרות החוב יהיה בהתאם להוראות הדין.   תשלום הסכומים על .10.2

מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב יוכה מס במקור, ככל שיש חובה לכותו על פי כל  .10.3
  דין. 

אולם לא עשתה כן, יפעל   ,היה על החברה לשאת באיזה מההוצאותשכל  יובהר, כי כ .10.4
ויצליח לקבלם  סכומים    יוחזקו  -האמן לקבלת הסכומים כאמור מהחברה ובמקרה 

זה   אלו בסעיף  העדיפות המפורט  ולפי סדר  למטרות  בידיו  וישמשו  באמות  ידו   על 
 . לעיל

 באמצעות האמן אגרות החוב סמכות לדרוש תשלום למחזיקי . 11

לחשבון אמות שייפתח על ידו עבור מחזיקי אגרות  להעביר  בכתב  האמן רשאי להורות לחברה  
תעביר החברה לאמן  אותו    הבא  ריביתהחלק מתשלום  ")  חשבון האמותזה: "החוב (בסעיף  

במועד שקבע על פי שטר זה (ולא קודם לכן), כך שהסכום האמור יועבר לחשבון האמות עד  
ו/או  לא יאוחר ממועד ביצוע התשלום הרלווטי,   ו/או ההוצאות  וזאת לשם מימון ההליכים 

(בסעיף זה: " ובלבד שהחברה לא שאה בסכום    ,")סכום המימוןשכר האמן על פי שטר זה 
מימון ו/או הפקידה בידי האמן מראש את סכום המימון. החברה תעביר את סכום המימון  ה

לפעול   לסרב  רשאית  איה  החברה  הרלווטי.  התשלום  ביצוע  ממועד  יאוחר  לא  האמן  לידי 
אם    מחזיקי אגרות החוב,בהתאם להודעה כאמור ויראוה כמי שמילאה אחר התחייבותה כלפי  

. עד לא יאוחר מיום  על פי הודעתו כאמור  המימון לידי האמן כאמורהעבירה את מלוא סכום  
תפרסם    ,מועד הקובע לביצוע התשלום הרלווטי ממו יופחת סכום המימוןהעסקים אחד לפי 

שישולם  הריבית העדכי  תשלום  וסכום  יפורטו סכום המימון, מטרתו    וב וח מיידי  יו החברה ד 
החוב  למחזיקי הר  אגרות  התשלום  המשתקף  לווטיבמסגרת  הריבית  שיעור  את  לרבות   ,

    .מהסכומים ה"ל

סכום המימון שיהא רשאי האמן להורות לחברה להעביר לידיו כאמור בסעיף זה לעיל ככל  
בעיין (לרבות החלטה בקשר עם קיטת    אגרות החוב  שלא התקבלה קודם לכן החלטת מחזיקי

(בצירוף   "ח ש 500,000ון) יוגבל לסך של ההליכים ו/או ביצוע הפעולות בגים דרש סכום המימ
  ).  כדין מע"מ

המגיע   סכום המימון  להשגת  סביר  באופן  לפעול  האמן  של  לגרוע מחובתו  בכדי  באמור  אין 
  מן החברה.  למחזיקי אגרות החוב

  סמכות לעכב חלוקת כספים  . 12

לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל בידי האמן כאמור   10בסעיף  למרות האמור   .12.1
לחלוקה למחזיקי אגרות החוב, כאמור לעיל,   לעיל ואשר יעמוד בזמן כלשהו  10בסעיף  

של   מסך  פחות  רשאי  "ח,  שמיליון    1יהיה  הוא  ויהיה  לחלקו  חייב  האמן  יהיה  לא 
 .להלן  16  סעיף  פי  להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, בהשקעות המותרות על

לכשתגעה ההשקעות האמורות לעיל על רווחיהן, יחד עם כספים וספים שיגיעו לידי   .12.2
האמן לצורך תשלומם למחזיקי אגרות החוב, אם יגיעו, לסכום אשר יספיק כדי לשלם  

פי תאי אגרות החוב, יהיה האמן על  לפחות את סכום הריבית לתשלום הקרוב שקבע  
גרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית חייב לחלק את הסכום האמור למחזיקי א

   .והכל בכפוף להוראות הבורסה, "חשמיליון  1הקרוב אף אם לא הצטברו לכדי 

אף האמור בסעיף זה, רשאים מחזיקי אגרות החוב, לפי החלטה רגילה שתתקבל   על .12.3
לאמן לשלם להם את הכספים שתקבלו על  על ידי האמן והעומדים    ידם, להורות 
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 12.1האמור בסעיף  מלעיל, אף אם סכומם עומד על פחות    10בסעיף  לחלוקה כאמור  
 . בכפוף להוראות הבורסה והכל ,לעיל 12.2או 

  הודעה על חלוקה והפקדה אצל האמן  . 13

למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין  האמן יודיע   .13.1
בסעיפים   הזכרים  של  לעיל  10-ו  9התשלומים  מוקדמת  בהודעה  וזאת  ם  מיי  14, 

  .  להלן 23 שתימסר באופן הקבוע בסעיף

יהיו מחזיקי אגרות החוב זכאים    כאמור בסעיף זה לעיל,  הקבוע בהודעה לאחר היום   .13.2
(אם  יתרת סכום הקרן  על  ורק  לפי השיעור הקבוע באגרות החוב, אך  בגין  לריבית 

 תהיה כזו) לאחר יכוי הסכום ששולם להם לתשלום כאמור.  

 הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה  . 14

באגרות .14.1 למחזיק  המגיע  כלשהו  הקבוע   סכום  במועד  בפועל,  שולם  לא  ואשר  החוב 
מוכה   הייתה  שהיא  בעוד  בחברה,  תלויה  שאיה  מסיבה  ביכולתה  לתשלומו,  והיה 

במועד  לשלמו במלואו  ריביתהמיעה("  התשלום,  לשאת  יחדל  הצמדה   "),  והפרשי 
מהמועד האמור והמחזיק האמור יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם 

ו/או הפרשי הצמדה  הריבית  ו/או   על חשבון הקרן שקבע לפירעון אותו תשלוםבמועד 
  (לפי העיין).  

את אותו הסכום   םימים מהמועד שקבע לתשלו  14בתוך    החברה תפקיד בידי האמן, .14.2
יחזיק את הסכום האמן  אשר  כ,  לעיל)  11בחשבון האמות (כהגדרת המוח בסעיף  

כאמור תיחשב    לחשבון האמותבאמות עבור מחזיק אגרות החוב, והעברת הסכום  
בסעיף   לאמור  בכפוף  זה,  למחזיק  סכום  אותו  תדווח    להלן.   14.3כתשלום  החברה 

כאמור הפקדה  ביצוע  על  מיידי  החוב  בדיווח  אגרות  למחזיקי  כך  על  היה   .ותודיע 
תראה הפקדת אותו סכום בידי האמן באמות    -הסכום האמור התשלום האחרון  

בחשבון להלן. האמן יפקיד    14.3כפדיון אגרות החוב האמורות, בכפוף לאמור בסעיף  
בסעיף   המוח  (כהגדרת  עללעיל)    11האמות  שיוחזק  סכום  עבור    כל  באמות  ידו 

 . לאחר שיקבל מהמחזיק להלן  16  סעיף   פי  בהשקעות המותרות על  מחזיקי אגרות החוב 
החוב ל  הודעה  באגרות  יעביר  האמן  המיעה,  הסרת  הכספים אותו  על  את  מחזיק 

ההוצאות ודמי יהול  שהצטברו בגין ההפקדה והובעים ממימוש השקעתם, ביכוי כל 
פי דין. התשלום ייעשה כגד הצגת אותן הוכחות,   חשבון האמות וביכוי כל מס על

  לקבלו. באגרות החוב  שיהיו מקובלות על דעת האמן, בדבר זכותו של המחזיק  

בתום שה מהמועד הסופי לפירעון אגרות החוב, יעביר האמן את הסכומים שהצטברו  .14.3
בגין החזקת הסכומים כאמור   ושכרו  לחברה, ביכוי הוצאותיו (כולל פירותיהם)  בידו  

זה לתום  לעיל  בסעיף  עד  עבור המחזיק  באמות  והחברה תחזיקם  שים ממועד   7, 
הפירעון הסופי של אגרות החוב, ולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופה זו. בכל הוגע 

על  החברה  אל  שיועברו  ע  לסכומים  יחול  לעיל,  כאמור  האמן  לעיל ידי  האמור  ליה 
, בשיויים המחויבים. לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה האמן לעיל בסעיף זה

    .כאמורידו   חייב למחזיקי אגרות החוב תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על

החברה תאשר בכתב לאמן את העברת הסכומים האמורים לידה ואת דבר קבלתם   .14.4
כאמור, ותתחייב לשפות את האמן בגין זק מכל  באמות עבור מחזיקי אגרות החוב

בהחלטה  ייקבע  שלא  ובלבד  כאמור,  הכספים  העברת  בגין  לו  שייגרם  שהוא  סוג 
כי פעל בחוסר תום לב ו/או בזדון ו/או ברשלות. כספים כאמור שלא    ,שיפוטית חלוטה

הפירעון הסופי  השים ממועד    7ידי מחזיק אגרות החוב בתום  על  יידרשו מאת החברה  
אגרות החוב לאחר משלוח הודעה למחזיקי    ,של אגרות החוב, יועברו לבעלות החברה

האמורים לסכומים  מתום    30בחלוף  ו  בוגע  וממשלוח האמורות    השים  7ימים 
   תהא רשאית להשתמש בכספים הותרים לכל מטרה שהיא.החברה , כאמור ההודעה

  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב  . 15

בגין סכומי או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ת החוב ואגר ימאת מחזיק קבלה  .15.1
ת החוב תשחרר את האמן בשחרור  וידי האמן בגין אגר   הקרן והריבית ששולמו על

  מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הקובים בקבלה. 

האמן בדבר הפקדת סכומי הקרן והריבית אצלו לזכות מחזיקי אגרות קבלה מאת   .15.2
ת החוב לצורך האמור  ואגרבתחשב כקבלה מאת מחזיק    לעיל  14.2כאמור בסעיף  החוב  

  . לעיל 15.1בסעיף 

יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות  לעיל 13הכספים שחולקו כאמור בסעיף  .15.3
 החוב. 
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 השקעות כספים . 16

כל הכספים אשר רשאי האמן להשקיעם לפי  ולהוראות כל דין,    זהכפוף לתאי שטר   .16.1
הגדולים זהשטר   הבקים  מחמשת  אחד  של  בקאיים  בפיקדוות  ידיו  על  יושקעו   ,

(או דירוג המקביל   בע"מ   דרוגימ (הישראלי) של    (Aa1)-בישראל שדירוגם איו מוך מ
ו/או אגרות חוב   לו), בשמו או בפקודתו, או בהשקעות ביירות ערך של מדית ישראל

  .ישראל  מדית שלממשלתיות 

עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  .16.2
והוצאותיו,   טרחתו  שכר  ביכוי  ההשקעות  וההוצאות לרבות  ממימוש  העמלות 

תשלומי   וביכוי  העמלות  אמות,  חשבוות  וביהול  האמורה  בהשקעה  הקשורות 
אמות, וביתרת הכספים כאמור יפעל האמן על פי הוראות החובה החלים על חשבון  

 ן.  יי לעיל, לפי הע  10או  9 ףסעי

   התחייבויות החברה כלפי האמן . 17

  האמן, כל זמן שאגרות החוב לא פרעו, כדלקמן:החברה מתחייבת בזאת כלפי 

שתהיה) .17.1 ככל  הפיגורים,  ריבית  (לרבות  הריבית  הקרן,  סכומי  כל  את  והפרשי   לשלם 
התאים   על   ההצמדה כל  אחר  ולמלא  שתופקה)  וככל  (אם  החוב  אגרות  תאי  פי 

 פי תאי אגרות החוב ושטר זה.  וההתחייבויות האחרים המוטלים עליה על

    ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה.להתמיד   .17.2

פקסי  .17.3 לעקרוות חשבואיים מקובלים,    להל  לשמור את  חשבוות סדירים בהתאם 
הפקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות (לרבות שטרי משכון, משכתא, 

, ולאפשר לאמן ו/או לכל ציג מורשה של האמן, לעיין במשרדיה   חשבוות וקבלות)
ובתיאום מראש    בקשתו של האמןמועד  ימי עסקים מ  7- מ ר ולא יאוחר  בכל זמן סבי

החברה כאמור  עם  אישור  ו/או  מסמך  או  פקס  בכל  החברה,  בידי  לשם   ,המצויים 
" זה,  לעיין  החוב.  אגרות  זכויות  על  להגה  עורך  שהאמן  של בדיקות  מורשה  ציג 

האמן    -"האמן של  בכתב  בהודעה  וזאת  כאמור,  עיון  למטרת  ימה  שהאמן  מי 
 האמן התחייב לשמור כל מידע שיתן כאמור בסודיותשתימסר לחברה לפי העיון.  

 בהתאם להוראות שטר זה. 

(שתיות   .17.4  , של בעלי המיות בחברה  )מיוחדותולזמן את האמן לאסיפותיה הכלליות 
  . אסיפות אלומבלי להעיק לאמן זכות הצבעה ב

בוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק יירות ערך,  .17.5
למסור לאמן ו/או לציג  ,  יירות ערך  י(א) לחוק35ובכלל זה בהתאם להוראות סעיף  

המצוי ) מידע וסף בוגע לחברה  לעיל  17.3בסעיף  כהגדרת המוח  (  האמן  מורשה של 
(לרבות הסברים, מסמכים וחישובים או שיתן להשיגו או להפיקו בדרך סבירה    בידיה 

שיקול דעתו הסביר של האמן דרש   ומידע אשר לפי  בוגע לחברה, עסקיה או כסיה
וכן להורות לעורכי הדין ו/או לרואי החשבון של   )לשם הגה על מחזיקי אגרות החוב

ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן,   7-ולא יאוחר מ,  החברה למסור מידע כאמור 
והפעלת  יישום  לשם  לאמן  דרוש  המידע  האמן  של  הסבירה  שלדעתו  ככל  וזאת 

לרבות מידע   זה, פי שטר    או באי כוחו עלו/חות וההרשאות של האמן  הסמכויות, הכו 
לשם הגה על זכויות די האמן    עלאשר עשוי להיות חיוי ודרש לשם בדיקות שעשות  

   .פועל בתום לב  ובלבד שהאמן ,החוב  אגרותמחזיקי 

שעות לאחר שודע לה,   48-מלא יאוחר  עד לאחר שודע לה ו  מיידלהודיע לאמן בכתב   .17.6
עיקול הוטל  בו  מקרה  כל  לפועל  על  הוצאה  פעולת  בוצעה  מכסיה   ו/או  כס/ים  על 

בסעיף   זה  מוח  (כהגדרת  לכס/ים    7.1המהותיים  מוה  בו  מקרה  בכל  וכן  לעיל), 
כוס כסים, מהל  בעל תפקיד,    )לעיל  7.1(כהגדרת מוח זה בסעיף  מכסיה המהותיים  

או   בקשה    אמןמיוחד  במסגרת  שמוה  אמן  או  קבוע  או  לפתיחת זמי  צו    לקבלת 
כגד החברה, וכן לקוט על חשבוה   (כהגדרתם המוחים בחוק חדלות פירעון)הליכים  

או ביטול בכל האמצעים הסבירים הדרשים לשם הסרת עיקול כזה  בהקדם האפשרי  
   לפי העיין.או ביטול כוס הכסים, הפירוק או היהול  פעולת הוצאה לפועל 

לאמן   .17.7 וההמתה    ובכתב   מיידלהודיע  הריפוי  תקופות  את  בחשבון  להביא  (מבלי 
 ,שעות לאחר שודע לה  48-מלא יאוחר  עד  ), ו, ככל שרלווטיהמויות באותם סעיפים

שהתגבש   לאחר  האו  החברה,  החשש  של  (ממשי  מהאירועים  1על:  אירוע  קרות   (
ממשי של החברה לקרות אירוע מהאירועים חשש  )  2(-; ולעיל  7.1בסעיף  המפורטים  

לא תלקח   , כי ביחס להודעה האמורה בסעיף זה  ,יובהר.  לעיל  7.1  המפורטים בסעיף
  טי. וובחשבון תקופת הריפוי לכל עילה, ככל שרל
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למסור לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע להלן,    17.18מבלי לגרוע מהוראות סעיף   .17.8
שתעביר ככל  החוב,  אגרות  למחזיקי  העבירה  שהחברה שהחברה  מידע  כל  ופרטי   ,

פי דין לרשות יירות ערך לשם   מעבירה להם בדרך אחרת, לרבות כל דוח המוגש על
(דיווחים מיידיים), מיד עם פרסומו. ככל שבמהלך חיי אגרות החוב  פרסומו לציבור 

להמציא לאמן העתק מכל   -חוב שהיה חברה פרטית    החברה לחברת אגרותתהפוך  
מסמך שהחברה מעבירה לכלל מחזיקי אגרות החוב ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה 

פי דין לרשות יירות ערך לשם פרסומו   להם בדרך אחרת, לרבות כל דוח המוגש על
 . לציבור (דיווחים מיידיים), מייד עם פרסומו

, בתחום הכספים  בחברהבכיר  הלהודיע לאמן בהודעה בכתב חתומה בידי ושא משרה   .17.9
ימי עסקים ממועד שביקש זאת האמן, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות   4תוך  

  ועל יתרת הסכומים אותם חייבת החברה(לרבות פירוט אופן חישוב התשלום)  החוב  
ההודעה כאמור תכלול   תשלום ה"ל. באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר ביצוע ה

 גם פירוט באשר ליתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור. 

, כאמור מחזיק קשורידי החברה או    לאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב עללמסור   .17.10
  . לעיל  4 בסעיף

יאוחר   .17.11 פרסום    7-מלא  לאחר  עסקים  הכספייםימי  לאמן  הדוחות  החברה  תמציא   ,
בכתב,   האמן,  אישור  של  רצוו  לשביעות  משרהבוסח  ושא  ידי  על   כיר בה   חתום 

בדבר עמידת החברה פעיל,  אקסלאליו יצורף תחשיב בקובץ , בתחום הכספים בחברה
   .לשטר זה  1בספח   1 בסעיף באמות המידה הפיסיות המפורטות 

 1ספח  ב  2 סעיףבמקרה של חלוקה בחברה, החברה תעביר לאמן אישורים כמפורט ב .17.12
   .לשטר זה

ו/או אגרות החוב  ימים ממועד הפקת אגרות החוב  30למסור לאמן לא יאוחר מתום  .17.13
לוח סילוקין לתשלום אגרות וכן    העתק אמן למקור של תעודת אגרת החובהוספות,  

   .החוב (קרן וריבית)

באפריל של כל שה, וכל עוד שטר זה בתוקף תמציא החברה לאמן אישור   10עד ליום  .17.14
על כך שבתקופה שמתאריך   , בחברה ושא משרה הבכיר בתחום הכספיםעל ידי חתום 

ועד למועד   שטר זה או מתאריך האישור הקודם שמסר לאמן, המאוחר מבייהם, 
 ת ו אגר ה (לרבות הפרה של תאי מתן האישור לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר ז

רף פלט רשם עדכי של  צולאישור כאמור י,  החוב), אלא אם כן צוין בו במפורש אחרת
 .  מרשמי החברה ברשם החברות

ימי עסקים   7-מלא יאוחר    להודיע לאמן על כל שיוי בשמה או בכתובתה של החברה .17.15
   .ממועד השיוי

ולא    כי ושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה ייתן, תוך זמן סביר  ,לגרום לכך .17.16
, כל האמן  שיורה למי  , לאמן ו/או  ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן  10- יאוחר מ

הסבר, מסמך, חישוב או מידע בוגע לחברה, עסקיה ו/או כסיה שיהיו דרושים באופן  
על לשם    סביר,  האמן,  של  דעתו  שיקול  על מחזיקי פי  הגה  ולצורך  מילוי תפקידיו 

 אגרות החוב. 

לאמור   .17.17 החובלהלן,    17.18בסעיף  בכפוף  שאגרות  זמן  לתת   כל  במלואן,  פרעו  טרם 
   כמפורט להלן:, והדיווחיםלאמן, את הדוחות  

גם    ,לא יאוחר מהמועדים הקבועים לכך לפי חוק יירות ערך,  דוחות כספיים .17.17.1
(כהגדרת המוח בחוק יירות    חברה תפסיק להיות תאגיד מדווחבמקרה בו ה 

  .ערך)

מדווח   .17.17.2 תאגיד  מלהיות  החברה  ערך  חוהמ  כהגדרת(חדלה  יירות  ,  )בחוק 
לאמן החברה  ומ תמסור  רבעויים  שתיים,  כמפורט    ,ידייםידיווחים 

מדווח שאיו  של תאגיד  לדיווחים  ביחס  הרגולציה,  הפיק    ,בקודקס  אשר 
ייחתם   כאמור,  דוח  כל  כאשר  חוב,  להוראות  אגרות  קודקס  בהתאם 

כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה או אשר    , הרגולציה. יובהר
 תחול על החברה על פי כל דין.

ההפצה של רשות יירות ערך כל דיווח או מידע אשר יפורסם על ידי החברה במערכת   .17.18
ייחשב כמסירה לאמן   ")"ההמאי ") ו/או באתר האיטרט של הבורסה ("המג"א("

  .  לעיל 17.6-ו 17.5פים בסעי  לאמור וזאת למעט ביחס   ,זה 17סעיף לעיין  

מו באמצעות זה לעיל, ייחת  17ידי החברה לאמן, כאמור בסעיף    האישורים שייתו על .17.19
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על ידי ושא    שייחתמואשר צוין מפורשות  דיווחים  למעט    ,מורשי חתימה של החברה
 . מכ"ל החברהאו /משרה הבכיר בתחום הכספים של החברה ו

  באי כוח  . 18

בלתי   .18.1 באופן  בזאת,  ממה  לפועל החברה  להוציא  כוחה,  בא  בתור  האמן  את  חוזר, 
ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התאים הכלולים  

פי   שהחברה חייבת לעשותן על  בשטר זה, ובדרך כלל לפעול בשמה בהתייחס לפעולות
 שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק מהסמכויות התוות לה, ולמות כל אדם אחר

פי שטר זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא   כפי שהאמן ימצא לכון לביצוע תפקידיו על
פי    ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תאי שטר זה תוך פרק זמן סביר על 

  ובלבד שפעל באופן סביר.   ,דרישת האמןקביעת האמן ממועד 

ואין בכך כדי לגרוע   פעולהאין במיוי לפי סעיף זה כדי לחייב את האמן לעשות כל   .18.2
לשטר   בהתאם  החברה  ושלוחיו    ,זהממחויבויות  האמן  את  בזאת  פוטרת  והחברה 

מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טעה כלפי  
האמן ושלוחיו בגין כל זק שגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין  

  ולה שלא עשתה על ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל.  זה, על סמך כל פע 

  דוח שתי של האמן  . 19

אגרות   .19.1 של  הפקתן  להשלמת  ויפרסם    החובבכפוף  יערוך  בבורסה,  למסחר  ורישומן 
הדוח  ח שתי על עייי האמות ("האמן, עד תום הרבעון השי בכל שה קלדרית, דו 

יכלול דיווח על אירועים חריגים בקשר עם האמות שאירעו במהלך    אשר ,  ")השתי
  .יירות ערך ופרטים וספים ככל שידרשו בהתאם לחוק  השה שחלפה

 יציין זאת בדוח השתי וכן אתודע לאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה   .19.2
  הצעדים שקט למיעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העיין.  

יירות ערך, לפי    1האמן ימסור דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה'   .19.3 לחוק 
לפחות מיתרת הערך הקוב    10%- מחזיקים במחזיקי אגרות החוב הדרישה סבירה של  

של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב  
 .י(ד) לחוק יירות ערך35האמן כלפי החברה כאמור בסעיף 

  מיוחדותפעולות  . 20

חוות דעתו ו/או    את  להזמין  האמן רשאי במסגרת ביצוע עייי האמות לפי שטר זה  .20.1
ו/או מומחה אחר  עצתו של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך 

הוכה היועצים(" כזו  עצה  ו/או  דעת  חוות  אם  בין  למסקותיה,  בהתאם  ולפעול   ,("
על או  האמן  זק   לבקשת  ו/או  הפסד  כל  בעד  אחראי  יהיה  לא  האמן  החברה.  ידי 

א פעולה  מכל  כתוצאה  עלשייגרם  שעשו  מחדל  עצה   ו  ו/או  דעת  חוות  סמך  על  ידו 
ו/או בחוסר תום   כי האמן פעל ברשלות  ,כאמור, אלא אם כן קבע בפסק דין חלוט

 החלטה רגילה פי  . יועצים כאמור יכול שימוו על  זהו/או ביגוד לשטר    לב ו/או בזדון
 .  של אסיפת מחזיקי אגרות החוב

ובלבד שהאמן ייתן לחברה הודעה    , היועצים  החברה תישא בשכר סביר בגין העסקת  .20.2
כאמור עצה  או  מומחה  דעת  חוות  לקבל  כוותו  על  יהיה   ,מראש  שהדבר  ככל  וזאת 

  מחזיקי אגרות החובאפשרי בסיבות העיין וככל שלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות  
הדרש הטרחה  שכר  פירוט  בצירוף  בדיעבד),  ההודעה  תיתן  כאמור  לשם   (ובמקרה 

הייעוץביצ חורג   וע  איו  האמור  הטרחה  ששכר  וכן  העצה  או  הדעת  חוות  ומטרת 
מחזיקי אסיפת  תוצאות  פרסום  זאת,  עם  והמקובל.  הסביר  החוב  מגבולות    אגרות 
 אודות החלטה על מיוי יועצים יהווה הודעה מספקת לחברה לעיין זה. 

על ידי האמן ככל שלא תתקבל לכך הסכמת החברה וככל שיהיה   ימווהיועצים  שככל   .20.3
בזכויות   לפגוע  בכדי  בכך  יהא  ולא  בסיבות  ואפשרי  החוב דרוש  אגרות   מחזיקי 

  20,000לעיל הים בהיקף מוערך העולה על סכום של    20.2בסעיף  והשירותים כאמור  
האמן יציג לחברה שתי הצעות מחיר משי יועצים, והחברה תהיה רשאית להל  ש"ח,  

הצעתם על  מו"מ  החברהעמם  מחויבת  .  עדתהייה  מ  ,  יאוחר  עסקים  10-לא   ,ימי 
זה.   סעיף  הוראות  יתר  ותחולה  האמורים  היועצים  מבין  אחד  עם  אף  להתקשר  על 

או   בסיבות העיין,  זמן סביר  יועץ בפרק  עם  לעיל, אם לא תתקשר החברה  האמור 
כאמור,  היועצים  משי  הצעות  שקיבל  לאחר  האמן,  רשאי  יהיה  דחופים,  במקרים 

החברה, והחברה תישא במלוא שכר הטרחה להתקשר עם אחד מהם, גם ללא הסכמת 
   הסביר של העסקת היועץ שימוה כאמור.

כל עצה או חוות דעת כזו יכולה להיתן, להישלח או להתקבל באמצעות דואר רשום,  .20.4
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  עם אישור מסירה.   ר אלקטרויפקסימיליה או דוא

עת, אסיפת מחזיק .20.5 בכל  לכס  חייב,  לא  אך  האמן,  רשאי  זה,  שטר  להוראות  י כפוף 
אגרות החוב על מת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה ורשאי 

  לשוב ולכסה. 

האמן ישתמש באמות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקו לו לפי   בכפוף לכל דין,  .20.6
האמן   יהיה  לא  זה  שטר  הוראות  ליתר  וכפוף  המוחלט,  דעתו  שיקול  לפי  זה,  שטר 

שגרם עקב טעות בשיקול הדעת כ"ל, אלא אם כן קבע בפסק דין  אחראי לכל זק  
או ביגוד להוראות שטר   כי האמן פעל ברשלות או בחוסר תום לב או בזדון  ,חלוט

 . זה, והכל בכפוף ובהתאם להוראות הדין
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עסקי האמות, למות שלוח שיפעל במקומו, בין    יהולהאמן יהיה רשאי, במסגרת   .21.1
פעולות מיוחדות שיש לעשותן  עור כדי לעשות או להשתתף בעשיית  ובין אחר,  דין  ך 

 בקשר לאמות ומבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים.  

שהדבר   .21.2 בזכויות ככל  לפגוע  כדי  בכך  יהיה  שלא  וככל  העיין  בסיבות  אפשרי  יהיה 
בדבר מיוי שלוח ובה יפרט , האמן ייתן הודעה מראש לחברה  מחזיקי אגרות החוב

אודות   מחזיקי אגרות החובכי פרסום תוצאות אסיפת    ,את מטרת מיוי השלוח. יובהר
 החלטה על מיוי שלוח כאמור לעיל יהווה הודעה מספקת לחברה לעיין זה.  

כן יהיה האמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח   .21.3
זה  ,(לרבות מראש סעיף  בהוראות  לעמידה  לאמן מבכפוף  והחברה תחזיר  עם  י ),  יד 

 . דרישתו הראשוה הוצאות אלו

במקרה בו השלוח היו מתחרה של   ,החברה תהיה רשאית להתגד למיוי שלוח מסוים .21.4
ובתאי  בעקיפין,  ובין  במישרין  בין  החברה,  עם  עייים  ביגוד  מצוי  או  החברה 

ימים ממועד קבלת ההודעה   3יה הסבירים לכך תוך  שהחברה תעביר לאמן את ימוק
על מיוי השלוח (אם וככל שיתה הודעה כאמור). עם זאת, לא יהא בהתגדותה של 

מחזיקי באסיפת  שמוה  מסוים  שלוח  למיוי  החוב  החברה  את אגרות  לעכב  כדי   ,
 . מחזיקי אגרות החובתחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות 

פעולותיו מוב .21.5 בגין  האמן  לגרוע מאחריות  כדי  כאמור  שלוח  במיוי  יהיה  לא  כי  הר, 
 ופעולות שלוחיו. 
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, כל להלן  22.5כאמור בסעיף    ,הרלווטיהחברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע   .22.1
), מתחייבים בזאת לשפות את האמן  להלן  22.3אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף  

האמן על פי    על ידיוכל ושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימה ו/או ימוה  
מחזיקי אגרות החוב על  תהחלטה כדין שהתקבלה באסיפ  ו/או על פי הוראות שטר זה 

 ") בגין:  הזכאים לשיפוי(כולם או חלקם, ביחד או בפרד: " פי הוראות שטר זה

פי פסק דין ו/או פסק בורר    כל הפסד ו/או אחריות בזיקין ו/או חיוב כספי על .22.1.1
פי פשרה שסתיימה (וככל שהפשרה    (שלא יתן לגביו עיכוב ביצוע) ו/או על

אשר עילתו קשורה לפעולות    ,חברה לפשרה)וגעת לחברה יתה הסכמת ה
פי   שביצעו הזכאים לשיפוי ו/או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה או על

חוק או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין או לפי דרישת מחזיקי אגרות  
 - וכן בגין   ;ו/או לתפקידם מכוח שטר זה  החוב או לפי דרישת החברה

והוצאות   .22.1.2 לשיפוי  הזכאים  שהוציאו  שכר  להוציא  סבירות  שעומדים  ו/או 
האמות לרבות   ביצוע  היו  אגב  דעתם  שלפי  לפעולות  בקשר  דרושות    או 

לביצוע ה"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות התוות בתוקף שטר  
ומומחים    זה דין  עורכי  דעת  חוות  משפטיים,  הליכים  מיי  לכל  בקשר  וכן 

, הליכי חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי  דין ודברים  , משא ומתןאחרים
עיין ו/או  תביעות ודרישות בוגע לכל    ,הערכות שווי  הערכת מצב החוב,  חוב,

לתפקידם    ו/או  זה  22.1.2למפורט בסעיף  ביחס    הו/או לא עש   הדבר שעש
 . מכוח שטר זה

  כי: ,והכל בתאי

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעיין שאיו סובל דיחוי, וזאת מבלי   .22.1.3
 בדיעבד, אם וככל שתקום להם זכות כאמור;לפגוע בזכותם לדרוש שיפוי  
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לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב   .22.1.4
  עשתה שלא במסגרת מילוי תפקידם   בגיה דרש השיפוי   פעולה או כי ה/ו

 פי שטר זה; או שלא עלו/שלא בהתאם להוראות הדין   ו/או

 התרשלו;   שיפויהזכאים לכי  , לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה .22.1.5

 פעלו בזדון.  הזכאים לשיפויכי  , לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה .22.1.6

או   השיפוי  עלזכויות  התחייבויות  התחייבות "  :התקרא   זה  22.1סעיף  פי    השיפוי 
  . , לפי העיין"יוהזכות לשיפאו " "השיפוי

(  ,כי בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה  ,מוסכם ) 1כי הזכאים לשיפוי: 
שלא בהתאם להוראות   ו/או  שלא במסגרת מילוי תפקידם  ו/או  פעלו שלא בתום לב

( זהאו שטר  ו/הדין   ו/או   ;2) ו/או  פעלו בזדון  3) התרשלו;  ישיבו הזכאים לשיפוי   – ) 
   .הםל ככל ששולמו  י,את סכומי התחייבות השיפו יתה קביעה כאמור   הםלגבי

לאמור בשטר זה ו/או  מבלי לפגוע בזכויות לפיצוי היתות לאמן לפי החוק ובכפוף   .22.2
הזכאים לשיפוי, זכאים לקבל שיפוי מתוך ר זה, יהיו  פי שט  חויבויות החברה עלמב

על שיתקבלו  האמן    הכספים  שהואידי  מקור  על מכל  שקיבלו  להתחייבויות  בוגע   ,
או בקשר לפעולות שלפי  עצמם, בוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע האמות  

היו התוות   דעתם  והרשאות  בסמכויות  לשימוש  בקשר  ו/או  ה"ל  לביצוע  דרושות 
בתוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיי הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים 

  ה משא ומתן, דין ודברים, תביעות ודרישות בוגע לכל עיין ו/או דבר שעשאחרים,  
ם כספים המצאים ברשותו ולשל והאמן יוכל לעכב את ה  ביחס לדון  הו/או לא עש

החוצים לשם תשלום השיפוי האמור. כל הסכומים האמורים   מתוכם את הסכומים
ובכפוף להוראות כל דין. לעיין סעיף    אגרות החוביעמדו בעדיפות על זכויות מחזיקי  

תיחשב כפעולה  ו/או מחזיקי אגרות החוב  פעולה של האמן שאושרה על ידי החברה    ,זה
  ושה באופן סביר. שהייתה דר

 זהמבלי לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי, כל אימת שהאמן יהיה חייב לפי תאי שטר   .22.3
פי חוק או הוראה של רשות מוסמכת או כל דין או לפי דרישת מחזיקי אגרות    או על 

לעשות  החוב  אגרות  מחזיקי  זכויות  על  הגה  לשם  או  החברה  דרישת  לפי  או  החוב 
לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי    פעולה כלשהי, לרבות אך 

אגרות החוב, כאמור בשטר זה, יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור, 
 ,")כרית המימוןפיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי ("עד שיקבל לשביעות רצוו  

בסכום הדרש בעדיפות ראשוה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית 
הפעולות ולאחר שהאמן קט בכל    ידי האמן  המימון במועד בו דרשה לעשות זאת על

מהאמן  הדרשות  בחברה,    הסבירות  הכספים  אגרות לגביית  למחזיקי  האמן  יפה 
להלן), בבקשה כי יפקידו בידיו את   22.5  כאמור בסעיףהחוב שהחזיקו במועד הקובע (

 את חלקו היחסי (כהגדרת מוח זה להלן).   סכום כרית המימון, כל אחד 

 :  תחול על הזכות לשיפוי

שבוצעו על פי שיקול דעת האמן ו/או על  פעולות  )  1ש: (בכל מקרה    ,החברה .22.3.1
ו/או   זכויות   או לשם הגה על  זהדרשו להתבצע לפי תאי שטר  פי כל דין 

  מחזיקי אגרות החוב (לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה לשם הגה כאמור)
) פעולות שבוצעו או דרשו  2; וכן (שיפוי קמה מכח שטר זהה  זכותו/או אם  

  . להתבצע לפי דרישת החברה

) בכל    להלן  22.5הקובע (כאמור בסעיף  שהחזיקו במועד    אגרות החוב  מחזיקי .22.3.2
דרישת מחזיקי אגרות החוב (ולמעט    הזכות לשיפוי קמה בשל )  1מקרה של: (

לשם הגה    מחזיקי אגרות החוב פעולות שקטו לפי דרישת  זכות הקמה בשל  
שיפוי.  הזכות לידי החברה של סכום    ) אי תשלום על2); וכן (יהםעל זכויות

מחזיקי בתשלום  אין  כי  החוב  יובהר,  סעיף    אגרות  לעיל 2(קטן  לפי    כדי   ) 
בהתאם לאמור בסעיף    בתשלום האמורלגרוע מחובתה של החברה לשאת  

 לעיל.  22.3.1

התחייבות  .22.4 לכיסוי  הדרושים  הסכומים  את  תשלם  לא  החברה  (א)  בו:  מקרה  בכל 
או (ב) חובת השיפוי חלה   ;השיפוי ו/או לא תפקיד את סכום כרית המימון, לפי העיין

  מחזיקי אגרות החובאו קראו    לעיל  22.3.2הוראות סעיף    מכח  מחזיקי אגרות החובעל  
 : הכספים יגבו באופן הבא,  לעיל 22.3להפקיד את סכום כרית המימון לפי סעיף 

וככל שלא יספיקו כספי הריבית,    הסכום ימומן מתוך כספי הריבית  -ראשית .22.4.1
תאריך    מכספי לאחר  החוב  אגרות  למחזיקי  לשלם  החברה  שעל  הקרן 
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 ; לעיל 12הוראות סעיף   ותחולההפעולה הדרשת, 

ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי    -שית .22.4.2
שהחזיקו במועד    מחזיקי אגרות החובלכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו  

) כל אחד בהתאם לחלקו היחסי  להלן  22.5(כאמור בסעיף    הרלווטי  הקובע 
כל   שיפקיד  הסכום  החסר.  הסכום  האמן  בידי  להלן)  זה  מוח  (כהגדרת 

ריבית שתית בשיעור השווה לריבית  באגרות החוב  מחזיק     השתית יישא 
 . לעיל 10 וישולם בקדימות כאמור בסעיף

היחסי" המחזיק   -" חלקו  החזיק  אותם  החוב  אגרות  של  היחסי    החלק 
מסך הערך    )להלן  22.5בסעיף  כאמור  (במועד הקובע הרלווטי    באגרות החוב

כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע    ,הקוב שבמחזור באותו מועד. מובהר
יחול שיוי בערך הק אגרות החוב שבידי  אף אם לאחר אותו מועד  וב של 

  .באגרות החוב המחזיק

אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור    ,החוביובהר, כי מחזיקי אגרות  
לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר    יהיו רשאיםבסעיף זה לעיל  

ובמקרה זה יחול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם    ,לחלקם היחסי
  . לעיל 10 לאמור בסעיף

מחזיק   .22.5 של  חבותו  לקביעת  הקובע  החוב  המועד  או  באגרות  השיפוי  בהתחייבות 
 בתשלום כרית המימון היו כדלקמן: 

בשל החלטה או פעולה דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית לרעה   .22.5.1
החוב אגרות  מחזיקי  אסיפת    ,בזכויות  של  מוקדמת  החלטה  ללא  וזאת 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום    -מחזיקי אגרות החוב
יום   מסחר,  יום  איו  יום  אותו  ואם  ההחלטה  קבלת  או  הפעולה  קיטת 

   ; אוהמסחר הקודם לו

יהיה המועד הקובע לחבות המועד    -פי החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב  על .22.5.2
)  ה(כפי שמועד זה קבע בהודעת זימו  האמורה   סיפההקובע להשתתפות בא 

 . בהאשר לא כח או השתתף  באגרות החוב ותחול גם על מחזיק

ידי החברה, לא יהיה   ככל שהסכומים שישולמו לאמן היו צריכים להיות משולמים על .22.6
כדי למוע מהאמן לפעול להשגת הסכומים   ממחזיקי אגרות החוב בקבלת התשלומים  

זהמן   בסעיף  כמפורט  יפעל    לעיל  החברה,  סביר  והאמן  הסכומים באופן  להשגת 
 .  מהחברה

  הודעות . 23

ידי דיווח במג"א   כל הודעה מטעם החברה או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן על .23.1
לאלתר . האמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח  ו/או במאי"ה

ידי האמן.   ל דיווח בוסחו כפי שיועבר בכתב עלבשם האמן כ   ו/או במאי"ה  במג"א
תיתן ההודעה בוסף גם באמצעות פרסום   ,פי דין  עם זאת, במקרים המחייבים זאת על

בשפה  בישראל  לאור  היוצאים  רחבה,  תפוצה  בעלי  יומיים  עיתוים  בשי  מודעה 
העברית. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו מסרה לידי מחזיק  

 או בעיתוות, לפי העיין).  ו/ ו/או במאי"ה  אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במג"א

או האמן  החברה    שייתוהעתקים מההודעות    לעיל,  17.18  לגורע מהאמור בסעיףי  מבל .23.2
לאמן  אגרות החוב,  למחזיקי גם  (לפי העיין)  יישלחו  יובהראו לחברה  כי פרסום    ,. 

במג"א  כאמור  במאי"ה   הודעות  את   ו/או  המבקש  (או  המפרסם  הצד  את  יפטור 
  הפרסום) ממשלוחם לצד האחר.

 ככל שלא קבע מפורשות אחרת בשטר זה, כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה  .23.3
רשום או באמצעות   שישלח בדוארידי מכתב    תוכל להיתן על  או מטעם החברה לאמן

או לפי כתובת אחרת עליה תודיע החברה   זה לעיללפי כתובתה המפורטת בשטר  (שליח  
 בפקס.  באמצעות שיגורה או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוי או   )לאמן בכתב

ימי   5ידי כעבור    כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו תקבלה על
בדואר למשלוח  מסירתה  מיום  שליח  ;עסקים  הראשון    -באמצעות  העסקים  ביום 

(בתוספת וידוא טלפוי בדבר קבלתה)    -באמצעות פקס  ;שלאחר מועד מסירתה לחברה
כעבור יום עסקים   -באמצעות דואר אלקטרוי  ;כעבור יום עסקים אחד מיום שיגורה

  בדבר קבלתה.   )אוטומטי אחד מיום קבלת אישור בדואר אלקטרוי חוזר (לא 
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  ויתור, פשרות או שיויים . 24

דין  .24.1 כל  להוראות  בשטר  ו  בכפוף  האמור  שהשיוי  לכך  הסדר    זהבכפוף  מהווה  איו 
(כהגדרתו בחוק חד לחוק החברות  350כמשמעו בסעיף  ( פירעון)ל) או הסדר חוב  , ות 

החברה והאמן יהיו רשאים, בין לפי ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפירעון, 
  או תאי אגרות החוב, אם תקיים אחד מאלה:  זהלשות את שטר 

, למעט לגבי  כי השיוי איו פוגע בזכויות מחזיקי אגרות החוב  ,האמן שוכע .24.1.1
הריבית (לרבות    ת החוב; שיוי בשיעוריו פי אגר שיוי במועדי התשלומים על

שיוי   לצורך  הפיסיות  המידה  באמות  עמידה  אי  בגין  הריבית  שיעורי 
באמות המידה הפיסיות כאמור  ריבית); בעילות להעמדה לפירעון מיידי;  

  1בספח    2  בסעיף; במגבלות על חלוקה כאמור  לשטר זה  1בספח    1  בסעיף
; בזהות האמן  לעיל  2.4.1  סדרה כאמור בסעיףהרחבת ל  בתאים;  לשטר זה

   .או שכרו, או מיוי אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו

החוב .24.1.2 אגרות  בהחלטה  מראש  הסכימו    מחזיקי  שהתקבלה  לשיוי  מיוחדת 
 מחזיקי אגרות החוב. תבאסיפ

לעיל    23  אמור בסעיףלכל מחזיקי באגרות החוב הודעה כ  ו/או האמן ימסרוהחברה   .24.2
  ביצועו. לפי    ללא שיהוי בהקדם האפשרי ככל היתן   וזאת  ,ויתור, פשרה או שיויעל כל  

פי סעיף זה לעיל, יהיה האמן רשאי לדרוש   בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על .24.3
החוב   ממחזיקי  רישום   אגרות  לשם  אגרות החוב,  תעודות  לחברה את  או  לו  למסור 

פשרה   ויתור,  כל  בדבר  האמן, תרשום החברה או  הערה  דרישת  ולפי  כאמור,  שיוי 
 לה.  אגרות החוב שתימסרה  הערה כאמור בתעודות

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר  .24.4
  לחוק החברות.    350ידי בית המשפט, לפי סעיף  על או פשרה, אשר אושר

  לעיל, וכפוף להוראות כל דין:  24.1 בסעיף בוסף לאמור .24.5

יהיה רשאי מזמן לזמן ובכל עת  לעיל,    24.1.1למעט כאמור בסעיף   .24.5.1 האמן 
, לוותר  מחזיקי אגרות החובבדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות    כאשר אין

   ;ידי החברה  על זהמילוי של כל תאי מתאי שטר -על כל הפרה או אי 

חוק   .24.5.2 להוראות  ערךבכפוף  פירעוןיירות  חדלות  חוק  החברות  ,    , וחוק 
של  והתקות שהותקו מכוחם, ובאישור מוקדם שיתקבל בהחלטה מיוחדת 

היתרה  יהיה האמן רשאי, בין לפי ובין אחרי   ,מחזיקי אגרות החוב  תאסיפ
אגרות החוב תעמוד לפירעון, להתפשר עם החברה בקשר    הבלתי מסולקת של 

זיקי אגרות החוב ולהסכים עם החברה לכל הסדר  לכל זכות או תביעה של מח
לרבות ויתור על כל זכות מזכויות    , של זכויות מזכויות מחזיקי אגרות החוב

מחזיקי אגרות החוב או תביעה של מחזיקי אגרות החוב כלפי החברה והכל  
 . בחוק חדלות פירעון)כמשמעותו ( אם אין מדובר בהסדר חוב 

שקי .24.6 לאחר  החברה  עם  האמן  של  התפשר  מוקדם  אישור  אגרות   אסיפתבל  מחזיקי 
ידי  החוב כאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על 

, ובלבד שהאמן לא הפר חובת אמון ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון  כאמורהאסיפה  
  .כאמורביישום החלטת האסיפה 

  של מחזיקי אגרות החוב  אסיפות . 25

  אסיפות מחזיקי אגרות החוב יתהלו כאמור בתוספת השיה לשטר זה.  

 שכר האמן  . 26

 כמפורט להלן:  החברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו, בהתאם לשטר זה

הפקת   .26.1 ממועד  שתחל  אמות  שת  כל  החובבגין  זהל  בהתאם   אגרות  ישולם   ,שטר 
על אף האמור, יובהר,    ").השכר השתיש"ח ("  30,000  לאמן שכר טרחה שתי בסך של

בהתאם לחלק היחסי מהשה    השכר השתיכי בגין חלק משת האמות ישולם לאמן  
 הרלווטי. 

ש"ח,   600מבלי לפגוע בכלליות האמור, יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של   .26.2
אשר יבצע במסגרת תפקידו    ,בגין פעולות מיוחדות  לה בעבור כל שעת עבודה שיידרש  

   לרבות: ,)זהכאמן (הכל בכפוף להוראות שטר 

 על ידי החברה;  זה פעולות הובעות מהפרה של שטר .26.2.1
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פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם   .26.2.2
החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי  

 לרבות כל הובע מכך; 

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי   .26.2.3
ולשם הגה עליהן, לרבות  החוב    אגרותבקשר עם זכויות מחזיקי    ,שטר זה

מחזיקי אגרות   תולמעט כיוס אסיפ,  כיוסן של אסיפות מחזיקי אגרות חוב
סעיף    החוב להוראות  לחוק1ב(א35בהתאם  ערך  )  הדו"ח  יירות  ועריכת   ,

 השתי; 

הדרשת בשל דרישת    עבודה הדרשת בשל שיוי במבה החברה או עבודה  .26.2.4
וס פעולות  בביצוע  הצורך  בגין  או  כאמן  החברה  מילוי תפקידו  לשם  פות 

ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות אחרות    חור יירות ערךבהוראות    סביר,
ו/או   בדיקות  ו/או  פעולות  לביצוע  האמן  יידרש  לפיהם  האמן  על  החלות 

 הכת דוחות וספים; 

ב .26.2.5 עם  בקשר  האמן  שיבצע  שהועמדווטחו יפעולות    ) שתועמדה(ככל    ת 
החוב אגרות  מחזיקי  במרשם    ,לטובת  ועדכון,  החלפתן  רישומן,  לרבות 

 המתהל על פי כל דין (לרבות בחו"ל).

במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או   .26.3
תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או  

וי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המועקות לו על פי שטר זה, אם שביצע במסגרת מיל 
וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, האמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים  

מתקבולים   כוותו  לעיל  10-ו  9  פיםבסעיכאמור  האלה  על  לחברה  שהודיע  ובלבד   ,
 .לעשות כן בכתב ומראש

כל אסיפ .26.4 יטול בה חלק, לרבות    של החברה,  מיותה בעלי    ה כללית של בגין  שהאמן 
עקב העדרו של מיין חוקי, ישולם לאמן    ו שלא פתח  כלליות כאמור  תווכחותו באסיפ

    .כללית ש"ח לאסיפה 600  שכר וסף של

 מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.   .26.5

הידוע במועד המחירים לצרכן  צמודים למדד  הקובים בסעיף זה יהיו  כל הסכומים   .26.6
  . זה 26 ובכל מקרה לא יפחתו מהסכומים הקובים לעיל בסעיףהסדרה  הפקת  

בגין התקופה שעד תום האמות הכלולה בשטר זה אף אם מוה שכר האמן ישולם   .26.7
, או אם האמות לפי  או בעל תפקיד אחר  כוס כסים לחברה (או כוס כסים ומהל)

  . שטר זה תוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו

לרבות השכר  שכר   .26.8 ימי עסקים ממועד   30ישולם בתוך    ,השתי האמור לעילהאמן, 
  הוצאת דרישה כאמור על ידי האמן.

פות על פי הכספים המגיעים למחזיקי זה, ייהו מעדי  26כל הסכומים האמורים בסעיף   .26.9
  החוב.  אגרות

, לא יהיה האמן זכאי לתשלום שכר  זהבמידה ופקעה כהות האמן, כאמור בשטר   .26.10
טרחתו החל מיום מיויו של האמן החלופי. במידה וכהות האמן פקעה במהלך שת  

יוחזר   השתיהאמות  כאמן   השכר  האמן  שימש  לא  בהם  החודשים  בגין  ששולם 
החלופי. האמן  ממיוי  החל  החוב  שת  ה  לאגרות  לגבי  יחול  לא  זה  בסעיף  אמור 

   .האמות הראשוה

יד(ד) לחוק  35) או  1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים   .26.11
יישאו   ערך,  החוביירות  אגרות  שמוה   מחזיקי  האמן  של  שכרו  עלה  שבו  בהפרש 

 ותחולה   ראם ההפרש היו בלתי סבי  כאמור על השכר ששולם לאמן שבמקומו מוה
   הוראות הדין הרלווטיות במועד החלפה כאמור.

בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי   מחזיקי אגרות החובשיאה של  
  זהשל ההפרש מכל תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתאי שטר  

 החברה ישירות לאמן.   על ידיוהעברתו 

החברה   .26.12 שיאת  להבטחת  פיקדון  הפקדת  חובת  החברה  על  תחול  דין  פי  שעל  ככל 
 להוראות כאמור.   בהוצאות מיוחדות של האמן, תפעל החברה בהתאם

ההחה .26.13 על  מבוססים  לעיל  הקובים  הסכומים  החוב    , כל  אגרות  מגובותכי   אין 
   בין האמן לבין החברה. בביטחוות. בכל מקרה אחר, יסוכם שכר טרחת האמן
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חודשים או יותר,   3במקרה של ביטול הפקה של אגרות חוב או דחייתה לתקופה של   .26.14
באמות,  הקשורים  המסמכים  גיבוש  עם  בקשר  עבודה  ביצע  כבר  שהאמן  לאחר 

ש"ח לשעה בהתאם לשעות העבודה שביצע,  600ישולם לאמן שכר טרחה בתעריף של 
שבו העבודה  בדבר  האמן  של  מפורט  דו"ח  להמצאת  זה  בכפוף  בסעיף  כאמור  צעה 

(התשלום על פי פסקה זו לא יהא מותה בהפקת אגרות חוב בפועל או בחתימה על 
 ש"ח.  10,000), וזאת עד לתקרה של זהשטר 

 סודיות . 27

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בסעיף זה להלן, האמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה,  .27.1
יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל לשמור בסודיות כל מידע שיתן לו מהחברה, לא  

, לפי שטר  הדיןלשם מילוי תפקידו לפי   אם כן גילויו או השימוש בו דרש  שימוש, אלא
  , או לפי צו של בית משפט. זה

 ). וכו'חובת הסודיות כאמור תחול גם על כל שלוח של האמן (לרבות כל יועץ, בא כוח  .27.2

למחזיקי   .27.3 מידע  קבלת   אגרותהעברת  לצורך  פומבי,  פרסום  באמצעות  לרבות  החוב, 
החוב או לצורך מתן דיווח על מצב החברה    ת ואגרהחלטה הוגעת לזכויותיהם על פי  

כאמור לסודיות  התחייבות  של  הפרה  מהווה  כך   ,איה  על  מסרה  שהודעה  ובלבד 
  . לחברה טרם העברת המידע

לק מהמידע, שהיו בבחית חלת לא תחול על כל ח על פי סעיף זה  ההתחייבות לסודיות   .27.4
או  לסודיות)  זו  ההתחייבות  של  הפרה  בגין  הכלל  לחלת  שהפך  מידע  (למעט  הכלל 

 שהתקבל בידי האמן שלא מהחברה. 

והדיוים בחלק אסיפות .27.5 או   מחזיקי אגרות החוב  כל השיחות  המתהל ללא החברה 
החברה, והחברה או מי המתהלות ללא החברה, הים סודיים כלפי  כאמור  באסיפות  

 גילוי אותם התוים. ולא תהא זכאית ללא תדרוש    ,לרבות כל ושא משרה בה  ,מטעמה

  תחולת הדין וסמכות ייחודית . 28

  הדין החל על שטר זה, על ספחיו, היו הדין הישראלי בלבד.  .28.1

אביב .28.2 בעיר תל  ובלעדית בכל סכסוך  -לבתי המשפט  ייחודית  יפו תהא סמכות שיפוט 
 ר זה.הוגע לשט

 כללי  . 29

כל ויתור, ארכה, החה,  שמבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי  
") מצד האמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי  ויתורשתיקה, הימעות מפעולה ("

ויתור  וחשבו כית החוב, לא י ופי שטר זה ואגר  כון של התחייבות כלשהי מהתחייבות לאמן על 
  מצד האמן על זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמות המיוחדת בה יתה.  

כל שיוי בהתחייבויות לאמן  שת החוב, הרי  ומבלי לגרוע מההוראות האחרות של שטר זה ואגר
ובין על דרך של   כל הסכמה אחרת, בין בעל פה  מחייב קבלת הסכמת האמן מראש ובכתב. 

  או בכל דרך אחרת שאיה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי.  ויתור והימעות מפעולה

זכות   לכל  בוסף  ובאות  בזו,  זו  תלויות  ובלתי  עצמאיות  הין  זה  הסכם  לפי  האמן  זכויות 
  ת החוב). ופי דין או הסכם (לרבות שטר זה ואגר  שקיימת או שתהיה לאמן על

  מעים   . 30

מ כל  או  זה,  לשטר  במבוא  כמפורט  יהיו  הצדדים  הודעה  כתובות  לגביו  תיתן  אשר  אחר  ען 
  מתאימה בכתב לצד שכגד.  

 אחריות האמן . 31

, ככל שהאמן פעל לשם מילוי תפקידו  זהעל אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר   .31.1
שאמן סביר היה מברר בסיבות  כפי העובדותבתום לב ובתוך זמן סביר וכן בירר את 

פעל  הוא  העיין,   האמן  כי  התובע  יוכיח  כן  אם  אלא  שגרם,  לזק  אחראי  יהא  לא 
כי ככל שתתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת   ,חמורה. מובהר  ברשלות

 , תגבר הוראת סעיף זה.זהבשטר 

סעיף   .31.2 להוראות  בהתאם  התרשלות  ובלא  לב  בתום  האמן  או  2(דח35פעל  ) 3ח(ד35) 
 לחוק יירות ערך, לא יהיה אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.
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 הסכמים אחרים  . 32

בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על האמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של האמן,  
לפי שטר זה, או בעצם מעמדו כאמן, כדי למוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שוים או  

   .ולא לשם כל התקשרות אחרת עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו כאמן   מלבצע עמה

  הסמכה למג"א  . 33

, האמן מאשר  2003-בהתאם להוראות תקות יירות ערך (חתימה ודיווח אלקטרוי) התשס"ג 
על   ערך  ליירות  לרשות  אלקטרוי  באופן  לדווח  החברה,  מטעם  לכך  המוסמך  לגורם  בזאת 

  חתימתו על שטר זה. 

  : ולראיה באו הצדדים על החתום

  

      

   בע"מ  רזיק פז בו אמויות      בע"מ צור שמיר אחזקות

  

  

  אישור עו"ד

שהים מורשי החתימה של   ,[_] ו[_] ידי ה"העל מאשר כי שטר זה חתם כדין  ,[_]הח"מ, עו"ד אי 
   בקשר עם שטר אמות זה. החברה, וחתימתם מחייבת את ")החברה("  בע"מ צור שמיר אחזקות

 ________________________  

  עו"ד , [_]
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    בע"מ צור שמיר אחזקות

  תוספת ראשוה

  ") אגרת החוב(") י"א סדרה חוב (תעודת אגרת 

  

  אגרות חוב רשומות על שם 

  מספר: __  
  ____ ערך קוב של אגרת חוב זו: _________

  %שיעור ריבית שתי: __
  ________________ חוב זו: _________ המחזיק הרשום של אגרת 

  

הבורסה  ") תשלם לחברה לרישומים של  החברה(" בע"מ    צור שמיר אחזקותכי    ,זו מעידהתעודה   .1
("  בע"מ  אביב-ליירות ערך בתל זו  מחזיק אגרת  או למי שיהיה הבעל הרשום של אגרת חוב 

לדף החוב מעבר  הרשומים  בתאים  כהגדרתם  הפירעון  במועדי  קרן,  להלן  ")    ריבית   ,תשלום 
שחתם בין החברה לבין רזיק פז בו אמויות    והכל בכפיפות לשטר האמות   והפרשי הצמדה

מעבר הרשומים  יתר התאים המפורטים בתאים  לו ,  ")שטר האמות("  2021  [_]ביום  בע"מ  
 לדף.

כחלק מסדרה של אגרות חוב בתאים זהים לתאי אגרת חוב זו, המופקת    מופקתאגרת חוב זו   .2
חלק בלתי פרד מהוראות  תהוויה  בהתאם לשטר אמות. מובהר כי הוראות שטר האמות  

  את החברה ואת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה ה"ל.   ותחייבה אגרת חוב זו, 

 אגרות החוב אין מובטחות בשעבוד כלשהו.   .3

פסו), מבלי שתהיה  - כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודה בדרגת בטחון שווה בין לבין עצמן (פרי .4
 כל זכות עדיפה לאחת על פי האחרת. 

כגד מסירת תעודת   .5 יעשה  לידי החברה במשרדה הרשום של  התשלום האחרון  אגרות החוב 
ימי עסקים לפי מועד תשלומו    5-החברה או בכל מקום אחר עליו תודיע החברה לא יאוחר מ

  . על פי תאי אגרות החוב

  

  

 __________________________________  

  בע"מ  צור שמיר אחזקות

  ____________ חתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

  על ידי:

  מורשה חתימה:___________     מורשה חתימה: _________

  

  

צור שמיר  , עו"ד, מאשר/ת, כי תעודת אגרת חוב זו חתמה על ידי  ________________אי הח"מ,  
ה"ה    אחזקות  באמצעות  תקוה,  פי  על  כדין  וכי_____________________בע"מ  חתימתם    , 

  מחייבת את החברה לצורכי אגרת חוב זו. 

  

 __________________ 

  , עו"ד ___________
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  צור שמיר אחזקות בע"מ 

   ראשוהתוספת 

   התאים הרשומים מעבר לדף

   

 כללי   .1

  . לשטר האמות המשמעות שלצידם  1.5שבסעיף באגרת חוב זו תהייה לביטויים  .1.1

המצורפים לתוספת הראשוה לשטר   ר לדףתאי אגרות החוב (התאים הרשומים מעב .1.2
שטר  האמות הוראות  את  ויראו  האמות  שטר  מהוראות  פרד  בלתי  חלק  הים   (

 האמות כאילו כללו במפורש בתאי אגרות חוב אלו.  

 אגרות החוב  בגיןהקרן והריבית תשלומי  .2

  . לשטר האמות 2 החוב, ראו סעיףלפרטים אודות הקרן והריבית של אגרות  .2.1

אגרהתשלום   .2.2 החובולמחזיקי  חשבון    ת  לזכות  בקאית  בהעברה  או  בשיקים  ייעשה 
ת החוב במועד  ומחזיקי אגר   הבק של האשים אשר שמותיהם יהיו רשומים במרשם

 ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף   הקובע
כלשהו    2.3 סכום  לשלם  תוכל  לא  אגרות החובלהלן. אם החברה  , מסיבה  למחזיקי 

  . לשטר האמות 14 הוראות סעיף  תחולהשאיה תלויה בה, 

במחזיק   .2.3 בתשלומים רשום  לזיכוי  הבק  חשבון  פרטי  לחברה את  יודיע  אגרות החוב 
בהודעה   העיין,  לפי  בכתובתו,  או  בפרטי החשבון האמור  שיוי  על  או  לעיל,  כאמור 

. החברה תהא חייבת לפעול לשטר האמות  23בהתאם להוראות סעיף  בכתב שישלח  
ימי עסקים   15בדבר שיוי כאמור לאחר חלוף    באגרות החוב   פי הודעתו של המחזיק  על

  הגיעה לחברה.   באגרות החוב  מיום שהודעתו של המחזיק

לעיל מבעוד   2.3בסעיף  אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור  רשום בלא מסר מחזיק   .2.4
והריבית  מועד הקרן  חשבון  על  תשלום  כל  ייעשה  אגרות,  שיישלח  החוב    בגין  בשיק 

. משלוח שיק ת החובומחזיקי אגר  בדואר רשום לכתובתו האחרוה הרשומה במרשם
שלום הסכום הקוב בו בתאריך שיגורו  בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר ועיין כת
 בדואר, ובלבד שפרע עם הצגתו כהלכה לגביה. 

 תשלום למחזיק לא רשום יבוצע באמצעות מסלקת הבורסה. .2.5

  מרשם מחזיקי אגרות החוב  .3

חוק  .3.1 להוראות  בהתאם  חוב,  אגרות  מחזיקי  מרשם  הרשום  במשרדה  תהל  החברה 
  יירות ערך, אשר יהיה פתוח לעיוו של כל אדם.  

  מרשם מחזיקי אגרות החוב יהווה ראיה לכאורה לכוות הרשום בו.   .3.2

בדבר  .3.3 הודעה  שום  החוב  אגרות  מחזיקי  במרשם  לרשום  חייבת  תהיה  לא  החברה 
או משוערת, או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות  אמות מפורשת, מכללא  

שביושר, תביעה או קיזוז או זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר 
אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשמו אגרות החוב. יורשיו החוקיים, מהלי עזבוו 

ת חוב עקב פשיטת או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה זכאי לאגרו
תאגיד   הוא  (ואם  רשום  מחזיק  כל  של  להירשם   -רגל  רשאים  יהיו  פירוקו)  עקב 

כמחזיקים בהן לאחר מתן הוכחות שלדעת מהלי החברה תספקה להוכיח את זכותם  
  להירשם כמחזיקים שלהם. 

 העברת אגרות החוב  .4

ים חדשים אגרות החוב יתות להעברה לגבי כל סכום ערך קוב ובלבד שיהיה בשקל .4.1
אשר איה מתבצעת באמצעות מסלקת הבורסה, שלמים. כל העברה של אגרות החוב  

תיעשה על פי כתב העברה הערוך בוסח המקובל להעברת מיות, חתום כיאות על ידי  
ציגיו החוקיים,   או  ידי מקבל ההעברה  על  וכן  ציגיו החוקיים,  או  הבעלים הרשום 

רוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו, וכל  יבצ  ,שיימסר לחברה במשרדה הרשום
המעביר  של  זכותו  הוכחת  לשם  החברה  ידי  על  שתידרש  אחרת  סבירה  הוכחה 

  להעברתן.  

לאופן   .4.2 ביחס  החברה  בתקון  הכללות  פרוצדוראליות  הוראות  לעיל,  לאמור  בכפוף 
רות  , בשיויים המתחייבים לפי העיין, ביחס לאופן העברת אגתחולההעברת מיות  
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  החוב ועל הסבתן.  

אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה  .4.3
  הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש ההעברה. 

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב, תפוצל תחילה על   .4.4
להלן התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן    5  סעיףפי הוראות  

שסך כל סכומי הקרן הקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של תעודת אגרות 
  החוב האמורה.

במרשם ויחולו על העבר כל התאים  לאחר קיום כל התאים האלה תירשם ההעברה   .4.5
  ת חוב. והמפורטים בשטר האמות ובאגר

  על מבקש ההעברה.  תחולהכל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה  .4.6

 פיצול אגרות חוב   .5

כל תעודת אגרות החוב יתת לפיצול למספר תעודות אגרות חוב, אשר סך כל סכומי  .5.1
ובלבד   ,התעודה שפיצולה מבוקשהקרן הקובים בהן שווה לסכום הקרן הקוב של  
  שתעודות כאמור לא תוצאה אלא בכמות סבירה.  

פיצול תעודת אגרות החוב כאמור יעשה על פי בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אגרות  .5.2
בצ לחברה במשרדה הרשום,  תימסר  ציגיו החוקיים, אשר  או  שבתעודה  רוף  יהחוב 

  תעודת אגרות החוב שפיצולה מבוקש. 

ימים מתום החודש בו מסרה התעודה במשרדה הרשום של   7ל יעשה תוך  ביצוע הפיצו .5.3
בעקבות הפיצול תהייה בסכומי ערך   שתוצאה החברה. תעודות אגרות החוב החדשות  
  קוב בשקלים חדשים שלמים כל אחת. 

כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות מיסים והיטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש  .5.4
 הפיצול.

  קבלה מאת מחזיקי אגרות החוב  .6

ידי מחזיק אגרות החוב    מבלי לגרוע מכל תאי אחר מתאים אלה, תהווה קבלה חתומה על
שבתעודה זו או אסמכתא מאת חבר בורסה על ביצוע העברה הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום  

על עשה  אשר  בקבלה  על  הקוב  או  החברה  אגרו  ידי  בגין  העיין,  לפי  האמן,  החוב  ידי  ת 
  שבתעודה זו. 

  החלפת תעודת אגרות חוב  .7

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה  
תעודה חדשה של אגרות החוב, וזאת באותם תאים ביחס להוכחה, לשיפוי ולכיסוי ההוצאות  
הסבירות שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא  

של   שבמקרה  בתאי  שתוצא  לכון,  לפי  לחברה  תוחזר  הבלויה  החוב  אגרות  תעודת  בלאי, 
  התעודה החדשה.  

היטלים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, ככל שיחולו, יחולו על המבקש  
  את החלפת התעודה כאמור. 

  פדיון מוקדם   .8

ב  ידי הבורסה על מחיקת אגרות החועל  במקרה בו יוחלט  מוקדם  פדיון  להוראות בדבר   .8.1
 לשטר האמות.  6.1, ראו סעיף מהרישום למסחר

 . לשטר האמות 6.2, ראו סעיף פדיון מוקדם ביוזמת החברהלהוראות בדבר  .8.2

 הוראות כלליות  .9

סכום הקרן והריבית משתלמים ויתים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או   .9.1
כל זכות קיזוז או תביעה גדית הקיימות או שתהייה קיימות בין החברה לבין מחזיק 

 קודם, כולל המחזיק המקורי של אגרות החוב. 

צאה מהליכי פירוק של החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתו  אגרותכל מי שעשה זכאי ל .9.2
לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שהחברה תדרוש  מחזיק אגרות החוב, תהיה 

אגרות החוב, בכמחזיק    במרשם מחזיקי אגרות החובממו מדי פעם בפעם, להירשם  
 או בכפיפות לתאים המפורטים לעיל בתעודה זו, להעביר אותן. 

זכ  אגרות  מחזיקי .9.3 להפעיל את  רשאים  יהיו  עלהחוב  ושטר    אגרותפי    ויותיהם  החוב 
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על או  האמן  באמצעות  אסיפת    האמות  החלטת  בדרכים   מחזיקי פי  החוב  אגרות 
המפורטות באגרות החוב ובשטר האמות. למרות האמור לעיל, היה והאמן יהג שלא 

ואגר  האמות  שטר  להוראות  יהיו  ובהתאם  החוב,  אגרותת  רשאים    מחזיקי  החוב 
 . אסיפת מחזיקי אגרות החובפי החלטת  לרבות על ,להפעיל את זכויותיהם

  הדין החל וסמכות השיפוט  . 10

המש אביבלבתי  תל  בעיר  לאגר-פט  הוגע  סכסוך  בכל  ובלעדית  ייחודית  סמכות  תהא  ת  ו יפו 
החוב, לשטר האמות ולהסכמים מכוחם הוקצו אגרות החוב, ויחולו עליהם דיי מדית ישראל  

  בלבד.

  הודעות  . 11

 האמות. לשטר  23סעיף  ראו

 -----------------------  
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  צור שמיר אחזקות בע"מ 

  תוספת שייה  

  מחזיקי אגרות החוב (סדרה י"א)כלליות של אסיפות 

 זימון אסיפה  .1

" האסיפה("  אגרות החובשל מחזיקי  כלליות  האמן או החברה רשאים לזמן אסיפות   .1.1
 . ", לפי העיין)האסיפותאו "

זימה החברה אסיפה, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לאמן על המקום, היום והשעה  .1.2
או ציג מטעמו יהיו ו/בה תתקיים האסיפה וכן על העייים שיובאו לדיון בה, והאמן  

 רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי שתהיה להם זכות הצבעה.  

ל מחזיקי אגרות החוב  אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב ש  אסיפההאמן יכס   .1.3
ב לפחות  יחדיו,  או  לבד  החוב   5%- המחזיקים,  אגרות  של  הקוב  הערך  מיתרת 

 שבמחזור.  

במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הים מחזיקי אגרות החוב, יהיה האמן רשאי   .1.4
בכך.  הכרוכות  הסבירות  ההוצאות  עבור  מראש,  לרבות  שיפוי,  מהמבקשים  לדרוש 

אשר זומה לצורך קיטת פעולה אשר    האסיפה תפגע בזימון    דרישת השיפוי כאמור לא
ולא יהיה בדרישת שיפוי כאמור כדי    אגרות החוב ועדה למוע פגיעה בזכויות מחזיקי 

 לגרוע מחובת החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון אסיפה כאמור. 

בע  ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכסה, למועד שייק  21בתוך    אסיפההאמן יזמן   .1.5
מ מוקדם  יהיה  לא  הכיוס  שמועד  ובלבד  מ   7-בהזמה,  מאוחר  ולא  ימים   21-ימים 

 . ממועד הזימון

האמן רשאי להקדים את כיוס האסיפה, ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם  .1.6
עשה כן, ימק האמן   מחזיקי אגרות החוב.סבר כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות  

 ת הסיבות להקדמת מועד הכיוס.  בדוח בדבר זימון האסיפה א 

בתוך המועד כאמור בסעיף    באגרות החוב   , לפי דרישת מחזיקאסיפהזימן האמן  לא   .1.7
 ימים,   14לעיל, רשאי המחזיק לכס את האסיפה, ובלבד שמועד הכיוס יהיה בתוך    1.4

מתום התקופה לזימון האסיפה בידי האמן, והאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק 
 בקשר עם כיוס האסיפה.

, באגרות החוב  כאמור לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת מחזיק  הלא התקיימה אסיפ .1.8
הורה בית המשפט כאמור, יישא האמן בהוצאות סבירות שהוציא   להורות על כיוסה.

   .המבקש בהליך בבית המשפט, כפי שיקבע בית המשפט

אסיפ .1.9 לכס  מעשית  אפשרות  שאין  בשטר   המקום  לכך  שקבעה  בדרך  להלה  או 
בחוק או  ערךיי  האמות  לבקשתרות  המשפט,  בית  רשאי  של,  מחזיק   ם  החברה, 

אגרות חוב הזכאי להצביע באסיפה או האמן, להורות שתכוס ותוהל אסיפה בדרך ב
 שיקבע בית המשפט, ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לכון. 

  פגמים בכיוס .2

מחזיק .2.1 לבקשת  רשאי,  המשפט  החוב  בית  בבאגרות  על  להורות  החלטה ,  של  יטולה 
שהתכסה או שהתהלה בלא שהתקיימו התאים הקבועים לכך   השהתקבלה באסיפ 

  . האמותאו לפי שטר  חוק יירות ערך לפי 

היה הפגם בכיוס וגע להודעה לגבי מקום כיוס האסיפה או מועדה, לא יהיה רשאי  .2.2
  מחזיק שהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש את ביטול ההחלטה. 

 הודעה על כיוס אסיפה  .3

  . לשטר האמות 23סעיף תפורסם לפי הוראות  ה הודעה על אסיפ .3.1

לעיין , ההחלטות המוצעות וכן הסדרים  תכלול את סדר היוםלאסיפה  הודעת הזימון   .3.2
 הצבעה בכתב. 

  סדר היום באסיפה .4

, כאמור , ויכלול בו ושאים שבשלהם דרש כיוסה  לאסיפההאמן יקבע את סדר היום   .4.1
  להלן.  4.2בסעיף וכן ושא שתבקש כאמור 

לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות   5%, אחד או יותר, שלו  באגרות החוב  מחזיק .4.2
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שתתכס בעתיד, ובלבד   אסיפהחוב, רשאי לבקש מהאמן לכלול ושא בסדר היום של  ה
 שהושא מתאים להיות דון באסיפה כאמור.  

 החלטות בושאים שפורטו בסדר היום בלבד. ה תתקבלהיפבאס .4.3

  מקום כיוס אסיפה .5

בישראל  אסיפה .5.1 יודיע   ,תיערך  עליו  בישראל  במשרדי החברה או במקום חלופי אחר 
  והחברה תישא בעלויות סבירות בקשר עם כיוס האסיפה במקום החלופי.    ,האמן

  האמן רשאי לשות את מען כיוס האסיפה.  .5.2

  המועד הקובע לבעלות באגרות חוב .6

מחזיקים באגרות חוב במועד  ההם    ההזכאים להשתתף ולהצביע באסיפ   אגרות החוב  מחזיקי 
 .  האסיפ השייקבע בהודעה בדבר זימון  

  יו"ר האסיפה .7

 יכהן האמן או מי שהוא מיה כיושב ראש אותה אסיפה.  הל אסיפ בכ .7.1

שים    7, וישמור אותו במשרדו הרשום לתקופה של  לאסיפההאמן יערוך פרוטוקול של   .7.2
של הקלטה. פרוטוקול, ככל  יכול שיהיה בדרך  ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה 

על  ייחתם  בכתב,  על  שערך  או  האסיפה  של  הראש  יושב  של ידי    ידי  הראש  יושב 
האסיפה שהתקיימה לאחריה. כל פרוטוקול שחתם בידי יושב ראש האסיפה מהווה 
ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים יישמר אצל האמן כאמור, ויהיה פתוח 

דיוים  /אסיפות ורק לעיין  (מחזיקי אגרות החוב ולעיון החברה על פי בקשתה  לעיון  
ממו    )מטעמה  מיאו  /ו   החברה  כחה  בהן והעתק  מראש,  ובתאום  העבודה  בשעות 

 שיבקש זאת.באגרות החוב יישלח לכל מחזיק 

שיקול   על פיהאמן יהיה רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא, אם   .7.3
לפגיעה   להביא  או  לפגוע  עשויה  חלקו,  או  כולו  הפרוטוקול,  העברת  הבלעדי,  דעתו 

 בזכויות מחזיקי אגרות החוב.

התקבלה או דחתה, בין פה אחד ובין   ההכרזת יושב ראש האסיפה שהחלטה באסיפ  .7.4
 ברוב פלוי, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה.  

 מין חוקי; אסיפה דחית או משכת  .8

האסיפה  אסיפה  .8.1 יו"ר  ידי  על  שקבע  ,תיפתח  הדרוש    ,לאחר  החוקי  המיין  קיים  כי 
 לאיזה מן הושאים שעל סדר יומה של האסיפה, כדלקמן:

אשר אין יתות להתיה ולהוראות שטר    ,כפוף להוראות חוק יירות ערך .8.1.1
, באסיפה שכוסה לצורך קבלת החלטה רגילה יהווה מיין חוקי  האמות

 . רךיירות ע  (א) לחוק14יב 35- ו 13יב 35 עיףבהתאם למפורט בס

יהוו מיין חוקי אם כחו באסיפה    ,באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת .8.1.2
על  או  בעצמם  הוכחים  חוב,  אגרות  בא  מחזיקי  או  -ידי  המחזיקים  כוח, 

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של    50%המייצגים יחדיו לפחות  
 אגרות החוב שבמחזור אותה עת.  

כח באסיפ .8.1.3 ת השעה מהמועד שקבע לתחילת  בתום מחצי  ה מין חוקילא 
האסיפה, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משי ימי עסקים לאחר  
יום עסקים אחד, אם  או  המועד הקובע שקבע לקיום האסיפה המקורית 

האמן זכויות    ,סבר  על  הגה  לשם  דרוש  הדבר  החובכי  אגרות  ;  מחזיקי 
 את הסיבות לכך.   דחתה האסיפה, ימק האמן בדוח בדבר זימון האסיפה

כח   .8.1.4 באסיפה לא  חוקי  המועד    מין  לאחר  השעה  מחצית  כעבור  הדחית 
או   שהוא  משתתפים  מספר  בכל  האסיפה  תתקיים  לה,  באסיפה    –שקבע 

אם כחו בה מחזיקי אגרות חוב,    – שכוסה לצורך קבלת החלטה מיוחדת  
חות  כוח, המחזיקים או המייצגים יחדיו לפ -ידי בא  הוכחים בעצמם או על

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור    20%
בחוק   אחרת  הוראה  קבעה  כן  אם  אלא  עת,  ערך  אותה  בשטר  יירות  או 

  האמות.

מחזיקי  על פי דרישת    אסיפה לעיל, כוסה    8.1.8.1.4בסעיף  על אף האמור   .8.1.5
לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב    5%-המחזיקים ב  אגרות החוב
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רגילה, תתקיים   לצורך קבלת החלטה  אם    האסיפהשבמחזור  רק  הדחית 
במספר הדרוש לצורך כיוס אסיפה  החוב לפחות    כחו בה מחזיקים באגרות 

 לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור).   5%-כאמור (קרי: ב 

לפי החלטה של האמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שכח בה מין   .8.2
") מפעם לפעם, הדיון או קבלת האסיפה המקורית חוקי, ידחה המשכה של האסיפה (" 

בושא   או החלטה  שהאמן  כפי  שיקבע  ולמקום  אחר  למועד  היום,  בסדר  שפורט 
"). באסיפה משכת ובאסיפה דחית לא יידון  אסיפה משכתהאסיפה כאמור יחליטו ("

 אלא ושא שהיה על סדר היום ושלא תקבלה לגביו החלטה. 

בלי לשות את סדר יומה, ייתו הזמות לגבי המועד החדש לאסיפה   האסיפהדחתה   .8.3
מ המש יאוחר  ולא  האפשר,  ככל  מוקדם  המשכת;   12-כת,  לאסיפה  קודם  שעות 

 .  לעיל  3סעיף ההזמות כאמור ייתו לפי  

 השתתפות והצבעה  .9

, בעצמו או באמצעות שלוח או  באסיפהחוב רשאי להשתתף ולהצביע  המחזיק באגרות   .9.1
 באמצעות כתב הצבעה.  

לקבוע  .9.2 רשאי  האסיפה  או   ,יו"ר  ידיים,  בהרמת  הישיבה,  במהלך  יהיו  הצבעות  כי 
כי  קבע,  בו  במקרה  ידו.  על  ייקבע  אשר  במועד  שימסרו  הצבעה  כתבי  באמצעות 

הצבעה כתב  של  בדרך  תהיה  כך  , ההצבעה  על  אגרות   יודיע  למחזיקי  האסיפה  יו"ר 
להוראות   בהתאם  בהודעה  הפרטים  לשט  23סעיף  החוב,  את  שתכלול  האמות  ר 

הפיה של  דרך  על  לרבות  ממחזיקהדרשים,  לדרוש  רשאי  האמן  החוב   .   באגרות 
לו.  שיש  מוגד  עיין  של  היעדרו  או  לקיומו  באשר  ההצבעה  כתב  במסגרת  להצהיר 

כתב את  ימלא  לא  אשר  זכאותו   מחזיק  את  יוכיח  לא  אשר  או  במלואו  ההצבעה 
, ייחשב כמי שלא מסר כתב זו  להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות תוספת שייה

ההצבעה.   שבכתב  הושא/ים  על  להצביע  שלא  בחר  ולפיכך  באגרות    מחזיקהצבעה, 
יצהיר  החוב את    ,אשר  לספור  שלא  לאמן  כמורה  ייחשב  מוגד  עיין  בעל  היו  כי 

האמן רשאי להאריך   הצבעתו במיין הקולות בהצבעה (אך כן לצורך המיין החוקי).
למחזיקי   הודעה  כך  על  וייתן  הצבעה  כתב  באמצעות  ההצבעה  מועדי  את  לקצר  או 

  אמות. ה לשטר   23אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 

את אופן הצבעתו, אשר הגיע לאמן עד   באגרות החוב  כתב הצבעה שבו ציין מחזיק .9.3
החוקי.  המיין  קיום  לעיין  באסיפה  כוכחות  ייחשב  לכך,  שקבע  האחרון  למועד 
בהתאם, יהיה האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות  

בהן   התכסות    תיערכההצבעה  וללא  הצבעה  כתבי  באמצעות  של  הצבעות  בפועל 
אגרות   מטעמם)מחזיקי  מי  (ו/או  אצל ")הצבעה  אסיפת ("  החוב  שיתקבלו  ובלבד   ,

האמן, עד למועד עילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כיוס האסיפה או 
המהווים מיין  באגרות החוב  קיום ההצבעה, לפי העיין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים  

 חית, לפי העיין. חוקי הדרוש לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה ד

 ש"ח ערך קוב של אגרות החוב המיוצגות בהצבעה יקה קול אחד בהצבעה.  1כל  .9.4

אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו לרבות להצביע במחזיק   .9.5
בגין חלקן בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר גדה ובגין חלק אחר להימע, הכל כפי 

 ראות עייו. 

לא   ) לשטר האמות  4.2  בסעיףכהגדרתו  (חוב המוחזקות על ידי מחזיק קשור  ה אגרות   .9.6
החוקי    תובאה המיין  קביעת  לצורך  במיין   באסיפה בחשבון  יובאו  לא  וקולותיו 

 הקולות בהצבעה באסיפה כאמור. 

 החלטות . 10

  במספר הקולות המשתתפים בהצבעה לא ימו קולות המעים מהצבעה.  .10.1

ברוב  הצעת   .10.2 יוכרע  כי  האמות,  בשטר  או  בחוק  לגביו,  קבע  שלא  בושא  החלטה 
 מסוים, תוכרע בהחלטה רגילה, במיין קולות. 

 החלטות באסיפות תתקבלה בהצבעה במיין קולות.  .10.3

 בא כוח   הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/ . 11

  כתב מיוי  .11.1

- ידי בא  ידי הממה או על  כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .11.1.1
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כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה  
המיוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה  

 של התאגיד.  

 כתב מיוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על האמן.   .11.1.2

 חוב.  הת ו אגרבשלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק  .11.1.3

שעלכת .11.1.4 אחרת  תעודה  וכל  הכוח  וייפוי  מיוי  או    ב  המיוי  כתב  חתם  פיה 
ייפוי כוח כזה, יימסר לאמן עד למועד כיוס האסיפה   ,העתק מאושר של 

 אלא אם כן קבע אחרת בהודעה המזמת את האסיפה. 

כוח,  -קול שיתן ו/או הצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה בא  .11.1.5
קודם לכן פטר הממה או הוכרז פסול דין; או    ) 1יהיה בר תוקף אף אם: (

ת  ו אגר  ו) לאחר הצבעה הועבר 3) לאחר ההצבעה בוטל כתב המיוי; או (2(
יתן הקול, אלא אם תקבלה בידי האמן, לפי האסיפה או    ן החוב שלגביה

בדבר   או  דין,  פסול  היותו  הממה,  פטירת  בדבר  בכתב  הודעה  ההצבעה, 
  לעיל. הביטול או ההעברה כאמור  

האמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, ושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או אדם   .11.2
 אחר שיתמה על ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה.

ציגיה)  החברה .11.3 באמצעות  בתחילת    (לרבות  להשתתף  רשאים  לצורך  האסיפהיהיו   ,
למעט   מעבר לכך, החברה וכל אדם אחר   . הצגת עמדת החברה בושאים שעל סדר היום

או בכל חלק ממה, אלא לפי החלטת האמן    באסיפההאמן יהיו מועים מלהשתתף  
 או לפי החלטה רגילה של מחזיקי אגרות החוב.  

 פיה למחזיקי אגרות חוב . 12

לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב   5%האמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו   .12.1
למחזיקי בכתב  לפות  רשאים  מת החוב אגרות    שבמחזור,  על  האמן,  באמצעות   ,

הודעת לשכעם לגבי אופן הצבעתם בושא מהושאים העולים לדיון באותה אסיפה (" 
 ").עמדה

לעיל, רשאי   1.4כמפורט בסעיף    אגרות החוב  בהתאם לבקשת מחזיקי  אסיפהזומה   .12.2
החוב  מחזיק למחזיקי    באגרות  מטעמו  עמדה  הודעת  לפרסם  ולבקשו  לאמן  לפות 

 .  לשטר האמות 23, וזאת בכפוף לאמור בסעיף אגרות החוב האחרים

למחזיקי .12.3 עמדה  הודעת  לשלוח  רשאים  החברה  או  החוב  האמן  על  אגרות  בתגובה   ,
 . ת החובולמחזיקי אגרהודעת עמדה ששלחה כאמור או בתגובה לפייה אחרת 

  לצורך התייעצות אסיפהכיוס  . 13

, אם אסיפהלעיל כדי לגרוע מסמכות האמן לכס    1.8-ו   1.6  ,1.3סעיפים  אין בהוראות   .13.1
יומה    . ראה צורך בהתייעצות עמם בזימון לאסיפה כאמור לא יפורטו ושאים לסדר 

  ומועד כיוסה יהיה יום אחד לפחות לאחר מועד הזימון. 

לא   .13.2 הצבעה,  תיערך  לא  כאמור  ולא    תתקבלה באסיפה  החלטות  עליה    תחולה בה 
סעיפים   , 13יב35,  12יב 35(ב),  7יב 35,  6יב35,  5יב 35,  3יב35,  2יב35,  1יב 35הוראות 

 יירות ערך.  לחוק  24יב35-, ו21יב35(ב), 20יב35, 14יב35
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  צור שמיר אחזקות בע"מ 

 לשטר אמות  1ספח 

 אמות המידה הפיסיות מפורטות להלן: .1

  . "חש  ןמיליו 110-מההון העצמי של החברה לא יפחת  .1.1

של   -"עצמי  הון" הכספיים  הדוחות  פי  על  חותות  בעלים  הלוואות  כולל  עצמי  הון 
   .לא כולל זכויות מיעוט החברה

בעלי השליטה בה והין    על ידיהלוואות שהועמדו לחברה    - "הלוואות בעלים חותות"
החברה שטלה  ההתחייבויות  ליתר  ביחס  לאחר  חותות  רק  תיפרעה  זה  ובכלל   ,

ות החוב וכן הין חותות ביחס לאגרות החוב בפירוק  הפירעון הסופי והמלא של אגר
  . (ככל שיהיה)

החוב הפיסי טו בהתאם לדוחות הכספיים שאין כגדו שעבודים קבועים, לא יעלה   .1.2
   כלל הכסים של החברה.משווי  58%שיעור של  על

בע"מ,    - "אדגר" ופיתוח  השקעות  חברה  אדגר  אשר ,  520035171מס' 
חתימת   למועד  האמותכון  ציבורית    ,שטר  חברה  היה 

  למסחר בבורסה.   יםרשומ שיירות ערך שלה 

איי.די.איי.  "
  - "ביטוח

אשר   ,513910703מס' חברה  איי.די.איי. חברה לביטוח בע"מ,  
ציבורית  חברה  היה  האמות,  שטר  חתימת  למועד    כון 

  למסחר בבורסה.  יםרשומ שיירות ערך שלה 

ו/או ביטוח ישיר ו/או  שתזמין החברה   שווי חיצוית הערכת    -"הערכת שווי"
אחזקות   ביחס  ישיר  לשה  אחת  (ולפחות  בפעם  פעם  מדי 

וישיר   ישיר  ביטוח  שמיותיהן    אחזקותלהחזקות  בחברות 
בבורסה), למסחר  רשומות  השווי אין  על  שיבחר ממעריך 

ובמקביל  ןה ייד במג"א  לאמן.   העתקה יישלח ותפורסם 
יימה על אחת מארבעת    לעיין זה מוסכם, כי מעריך השווי 

רו את הפירמות  גבאי  פורר  קוסט  (קרי,  במשק  הגדולות  "ח 
(קסירר חשבון  רואי   ,EY(חייקין סומך  חשבון  ;  רואי   ,

)KPMG(;   חשבון רואי  ושות',  זוהר  אלמגור    בריטמן 
)Deloitte Israel;(  וקסלמן חשבוןקסלמן  רואי   ,  )PwC 

Israel(,יובהר תהיה כי   ).  האמורה  השווי  ה  תקפ הערכת 
חודשים מיום פרסומה. בוסף, תמציא החברה   12של   לתקופה
האחרוה    6לאחר   השווי  הערכת  פרסום  ממועד  חודשים 

שיתה, אישור מאת מעריך השווי ולפיו לא חל שיוי מהותי  
בתוקף   יהיה  אשר  שיתה,  האחרוה  השווי  בהערכת  לרעה 

עד לפרסומה של הערכת שווי  חודשים (  6לתקופה וספת של  
האחרוה)    12בחלוף   השווי  הערכת  פרסום  ממועד  חודשים 
האחרוה  ש(ככל   השווי  בהערכת  לרעה  מהותי  שיוי  חל 

בדבר  השווי  מעריך  מאת  אישור  החברה  תמציא  שיתה, 
  השיוי כאמור).  

לאדגר,   שווי  הערכת  אדגר כי    ,יובהרלעיין  שווי  בין  היחס 
לבין הוה העצמי של אדגר על פי    ,הערכת השוויהאמד על פי 

  . 1.1על  לא יעלה  אדגר, שלהאחרוים הדוחות הכספיים  

ביטוח,   באיי.די.איי.  ההחזקות  שווי  ככל לעיין  כי  יובהר, 
ששווי החזקות ביטוח ישיר באיי.די.איי. ביטוח על פי הערכת 

,  , לפי העייןמהשווי הבורסאי  30%- השווי יהא גבוה ביותר מ
  . 30%השווי שיקבע יהא השווי הבורסאי בתוספת 

  מהותית   חברה"
  - "אחרת

(לפי    ו/או ישיר אחזקות  או ביטוח ישירו/החזקות של החברה 
או  ביטוח ישיר, ישיר אחזקות    השאי ,  בחברה אחרת  העיין)

הבות על  החברות  העולה  בשיעור  המופק  מהו  5%),  ה 
  והפרע ומזכויות ההצבעה בה.

  חברות"(ה)
  - "בות(ה)

  איי.די.איי. ביטוח, אדגר ומימון ישיר. 
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  לשטר האמות.  5.5בסעיף  ח והמ  כהגדרת    - "חוב פיסי"

  ,מזומים מוגבלים  ,ביכוי מזומים  ,החוב הפיסי של החברה  - "חוב פיסי טו"
יירות   ,קדוות כספייםיפ  ,כספים (לרבות בחשבוות אמות)
החברה   החזקות  (למעט  הבות ערך  ובחברות    בחברות 

 וביכוי הלוואות בעלים חותות.  ,)מהותיות אחרות

טו  " פיסי  חוב 
  - "בביטוח ישיר

החוב הפיסי של ביטוח ישיר, בצירוף החוב הפיסי של ישיר 
כספים (לרבות    ,מזומים מוגבלים  ,ביכוי מזומים  אחזקות,

בעלות  בשפיקדוות כספיים ויירות ערך    ,בחשבוות אמות)
וישיר    ביטוח ישיר (למעט החזקות    אחזקותביטוח ישיר וישיר  

וביכוי    ,)ובחברות מהותיות אחרות  אחזקות בחברות הבות
לישיר   ישיר  ביטוח  שהעמידה  הון    אחזקותהלוואות  ושטרי 

לישיר   ישיר  ביטוח  הלוואות    אחזקות,שהפיקה  וביכוי 
ישיר   הון שהפיקה    אחזקות שהעמידה  ושטרי  ישיר  לביטוח 

  לביטוח ישיר.   אחזקותישיר 

, אשר 512280058 , מס' חברהישיר איי.די.איי. אחזקות בע"מ  - "אחזקותישיר "
האמות שטר  חתימת  למועד  פרטית,    ,כון  חברה  היה 

  ה מלאה של ביטוח ישיר. תובשליט ה בבעלות

של  כלל  " הכסים 
  - "החברה

ישיר בביטוח  החברה  בחברות    ,החזקות  אחזקות,  בישיר 
  . ובחברות מהותיות אחרותהבות  

של  " הכסים  כלל 
  - "ביטוח ישיר

ובחברות  וישיר אחזקות בחברות הבות  החזקות ביטוח ישיר
  . מהותיות אחרות

(  - "מימון ישיר" ישיר  מקבוצת  ישיר  בע"מ,  2006מימון  חברה )  מס' 
האמות,  513893123 שטר  חתימת  למועד  כון  היה    ,אשר 

  . למסחר בבורסה יםרשומ שיירות ערך שלה ציבורית חברה 

ימי    30- מכפלת הממוצע המשוקלל של שער העילה למיה ב  - "שווי בורסאי"
(כהגדרת הבדיקה  למועד  עובר  האחרוים  ח  והמ  המסחר 

  . במספר המיות הרלווטיות ,להלן) 1.3בסעיף 

הכסים  " כלל  שווי 
    -" של החברה

) להלן:  לאמור  בהתאם  החברה 1ייקבע  להחזקות  ביחס   (
ישיר אחרות  בביטוח  מהותיות  ובחברות  אחזקות  בישיר   ,

;  על פי הערכת שווי,  שמיותיהן אין רשומות למסחר בבורסה
ביחס להחזקות החברה  2( הבות  בישיר אחזקות)  , בחברות 

אחרות  מהותיות  למסחר    ובחברות  רשומות  שמיותיהן 
, מכפלת שיעור ההחזקה של החברה בהוה המופק  בבורסה

, אשר אותה חברהבשווי של    החברה הרלווטיתוהפרע של  
) שווי בהתאם ii) שווי בורסאי; (iייקבע על פי הגבוה מבין: (

  להערכת שווי, לשיקול דעת החברה. 

הכסים  " כלל  שווי 
  - "של ביטוח ישיר 

) ביחס להחזקות ביטוח ישיר 1ייקבע בהתאם לאמור להלן: (
  הבות ובחברות מהותיות אחרות בחברות  אחזקותו/או ישיר  

על פי הערכת שווי;    ,שמיותיהן אין רשומות למסחר בבורסה
  בחברות  אחזקות) ביחס להחזקות ביטוח ישיר ו/או ישיר  2(

מסחר  שמיותיהן רשומות ל  הבות ובחברות מהותיות אחרות
(iבבורסה, יחושב לפי הגבוה מבין: ( ) שווי  ii) שווי בורסאי; 

  בהתאם להערכת שווי, לשיקול דעת החברה. 

של  " קי  כסי  שווי 
  - "ביטוח ישיר

טו   פיסי  חוב  ביכוי  ישיר  ביטוח  של  הכסים  כלל  שווי 
  בביטוח ישיר. 

המפורטות לעיל תתבצע בדיקת עמידת החברה בכל אחת מאמות המידה הפיסיות   .1.3
על בסיס התוים    ,")מועד הבדיקהאחת לרבעון, במועד פרסום הדוחות הכספיים ("

 של אותם דוחות כספיים.  

, בדבר לדוחות הכספייםבאורים  בדוח הדירקטוריון או  החברה תכלול גילוי במסגרת  
וכן את היחסים לאותו    לעיל  כאמור הפיסיות  עמידתה או אי עמידתה באמות המידה  

  מועד.  

ימי עסקים ממועד הבדיקה וכל עוד קיימות אגרות חוב במחזור, תעביר החברה  7תוך  
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  ,לאמן אישור חתום על ידי ושא משרה הבכיר בתחום הכספים בחברה, המעיד על כך
 יין),  כי החברה עומדת (או איסיותה עומדת, לפי העשבסעיפים    באמות המידה הפי

אשר יכלול פירוט בדבר החוב   ,לעיל, כולל חישוב מפורט בקובץ אקסל פעיל  1.2-ו  1.1
  טי. וו, ככל שרלים קבועיםהפיסי טו שאין כגדו שעבוד

-ו 1.1הקבועות בסעיפים  הפיסיות ככל שהחברה איה עומדת באיזו מאמות המידה
   ימי עסקים ממועד הבדיקה.  7וח מיידי בתוך יו לעיל, תדווח על כך בד  1.2

וכן   לעיל  1.2-ו 1.1הקבועות בסעיפים   הפיסיות  המידהבאיזו מאמות  עמידת החברה   .1.4
(ובכלל זה כאמור בסעיף  בשטר  ש  תיות הפיסיות האחרות ההביחס לכל   האמות 

 תחושב על   "),הפיסיות  תיותה ה(בסעיף זה: "  להלן)  2לשטר האמות ובסעיף    5.7.1
המקובלים החלים על החברה, לפיהם ערכו הדוחות הכספיים כללי החשבואות  פי  

  .  במועד הפקת אגרות החוב

לו   שיש  אחר,  רגולטורי  שיוי  ו/או  בכללי החשבואות המקובלים  שיוי  של  במקרה 
החברה   עמידת  חישוב  אופן  על  זיחה  שאיה  הפיסיותבאיזו  השפעה  ,  מההתיות 

לפ  ,החברה תבדוק החוב  אגרות  להעמדת  עילה  לא קמה  מיידייכי  סעיף    רעון   7לפי 
פרופורמה במתכות מקוצרת הכוללת או הפסד  רווח  , על פי מאזן ודוח  האמותלשטר  

ורלווטיים בלבד, מסוקרים (אך לא מבוקרים), על פי דוחות כספיים באורים מהותיים  
השפעה  הערוכים על פי כללי החשבואות המקובלים טרם השיוי ה"ל. לעיין זה, "

(במצטבר, ביחס לכל שיויי    הפיסיות  מההתיות חות  לפ  5%של  שיוי    -"שאיה זיחה 
   .האמותבשטר שחרות הפיסיות הא  ההתיותוכן ביחס לכל  התקיה שחלו)

במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח פרופורמה לבחית היחסים הפיסיים באמצעות  
תוך   שיפורסם  מיידי  ("עסקי  ימי  7דוח  הכספיים  הדוחות  פרסום  ממועד  דוח ם 

הפרופורמה  ").  פיסית  להתיהפרופורמה   לדוח  הבא  העיתי  מהדוח  תפה  החברה 
 הפיסית. להתיה

פיסית,    להתיהכי במקרה שפרסמה החברה דוח פרופורמה    ,למען הסר ספק, מובהר
הפרופורמה   דוח  לפי  רק  תתבצע  בה  עמידתה  ובמידה    להתיהבחית  הפיסית 

פיסית לא תיחשב החברה   להתיה בה בהתאם לדוח הפרופורמה  שהחברה תעמוד  
סעיף   לרבות  האמות,  בשטר  מהתחייבויותיה  איזו  סעיף  לעיל  1כמפרה   להלן  2, 

  לשטר האמות.  7-ו 5.8וסעיפים 

 מגבלות על חלוקה   .2

פי תאי אגרות    כי עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על  ,החברה מתחייבת
אמות ותאי  הפי שטר  על  החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב  

במצטבר להלן  המפורט  כל  יחול  החוב,  בחוק    ,אגרות  זה  מוח  (כהגדרת  חלוקה  לכל  ביחס 
ד לבעלי מחלוקהיותיה ("החברות), לרבות דיביד :("  

מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי   ,במועד ההכרזה על החלוקה החברה .2.1
שטר  האמותשטר   הוראות  של  בהפרה  מצויה  איה  אגרות החוב,   האמות   ותאי 

 ותאי אגרות החוב, וביצוע החלוקה לא יגרום להפרה כאמור;  

לא התקיימה (או תתקיים בעקבות ביצוע החלוקה) עילה להעמדה לפירעון מיידי לפי   .2.2
ב  7.1סעיף   להביא  (מבלי  האמות  והתיקון  לשטר  ההמתה  תקופות  את  חשבון 

 ולהערכת החברה, לא צפוי להתקיים אירוע כאמור; ,המויות בו)

לעיל, וביצוע   1.2-ו  1.1הקבועות בסעיפים  החברה עומדת באמות המידה הפיסיות   .2.3
הפיסיות   המידה  באמות  החברה  של  בעמידתה  יפגע  לא  והכל   האמורות,החלוקה 

 . לדוחות הכספיים האחרוים עובר למועד החלוקהבהתאם 

לעיין החלוקה. .2.4 החלוקה מקיימת את מבחן    החברה עומדת בהוראות חוק החברות 
יכולת הפ  ואת מבחן    שיתוקן (כפי    לחוק החברות  302רעון, כמשמעם בסעיף  יהרווח 

וקה אושרה על ידי בית המשפט המוסמך, בהתאם להוראות סעיף ל או שהח  ,מעת לעת)
החברות  303 עמיד  .לחוק  אודות  מיידי  בדיווח  תדווח  חוק ת החברה  בהוראות  ה 

החברות כאמור. כמו כן, תודיע לאמן בכתב בכל מקרה בו דירקטוריון החברה יחליט  
לחוק החברות). עם    303על חלוקה שאיה מקיימת את מבחן הרווח (כמשמעו בסעיף  

לצורך דיון בחלוקה    גרות החובמחזיקי אקבלת הודעה כאמור, יכס האמן את אסיפת  
כאמור וקבלת החלטה האם להורות לאמן לפעול להגשת התגדות לחלוקה במסגרת  

לחוק החברות. יובהר, כי החברה לא תבצע חלוקה שאיה    303הליך משפטי לפי סעיף 
מחזיקי אגרות שאלא ככל    ,לחוק החברות  303מקיימת את מבחן הרווח כאמור בסעיף  

 החליטו שלא לפעול להגשת התגדות כאמור. החוב  
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   .לאחר החלוקה ש"ח ןמיליו  140- מלא יפחת עובר למועד החלוקה, ההון העצמי  .2.5

קדוות כספיים יוכספים (לרבות בחשבוות אמות) ופ  יתרת המזומים ושווי מזומים .2.6
החברהו בבעלות  ערך  באדגר  יירות  החברה  החזקות  ישיר  (למעט  פי  )ובביטוח  על   ,

הכספייםה החלוקה  דוחות  למועד  של  עובר  מסך  יפחתו  לא  לאחר   "ח ש  מיליון   30, 
   החלוקה.

החברה מבהירה, כי כון למועד החתימה על שטר האמות, לא חלות מגבלות וספות   .2.7
מיותיה או של יירות ערך  ביחס לחלוקת דיבידד או רכישה עצמית של    על החברה

שלה למחזיקי   ,המירים  פיסיות  מידה  באמות  לעמידה  החברה  התחייבויות  למעט 
(סדרה   החוב  בבאור  יאגרות  כמפורט  החברה,  של  ים הכספי  ותלדוח  .א.2.ג.19') 

   .2020 המאוחדים של החברה של שת

ימי עסקים    3-ולא יאוחר מ  החלוקה, החברה תעביר לאמן, קודם למועד הקובע של   .2.8
ידי ושא   לאחר קבלת החלטה אודות החלוקה בדירקטוריון החברה, אישור חתום על

עד   2.1פים  כי החלוקה עומדת בתאים שבסעי  , בתחום הכספים בחברהמשרה הבכיר  
טיים. האמן יסתמך על אישור החברה ולא וו לעיל, בצירוף התחשיבים הרל   (כולל)  2.6

  צע בדיקה וספת. לביידרש 
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 צור שמיר אחזקות בע"מ

  ("החברה") 

[_] 2021  

  תמצית תיות בהפקה 

"  אגרות החוב) בלבד של החברה (" י"אבהמשך לטיוטת שטר האמות התקף לאגרות החוב (סדרה 
  ", בהתאמה), להלן תמצית תיות בהפקה.שטר האמות"-ו

פי   דין, לרבות קבלת אישור  פרסום דוח הצעת המדף מותה בקבלת כל האישורים הדרשים על 
  "), אשר למועד מסמך זה טרם התקבלו. הבורסהאביב בע"מ ("-הבורסה ליירות ערך בתל 

יובהר, כי כון למועד מסמך זה, אין וודאות ביחס לביצוע ההפקה, עיתויה, היקפה ותאיה ואין  
  באמור במסמך זה כדי להוות משום הצעה לציבור או הזמה לרכישת יירות ערך. 

 ו ממצה  מספקה. הוא איאי מסמכי ההמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מת
  ואיו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים. 

 " יין השקעת  2010-9-3חוזר גופים מוסדיים    -", משמעו החוזר במסמך זהו הוראות לעיישע ,
, וכולל כל הבהרה שיתה  גופים מוסדיים באגרות חוב לא ממשלתיות (בוסחו העדכי ביותר

  לו). 

  

  מעמד אגרות החוב 

   .ותאגרות החוב מובטחות בביטחו 

  . ______________ פירוט תמציתי של הביטחוות:

 . ______________ במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

   ות להן מעמד בכיר ביחס לסדרות אג"ח אחרות שלהחברה:אגרות החוב כוללות הוראות המק 

  בכירות ביחס ל: _____________________________________________________. 

 תמצית הוראות הבכירות: ______________________________________________. 

 :חות ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה ות להן מעמדאגרות החוב כוללות הוראות המק 

  . _____________________________________________________ חיתות ביחס ל:

  . ______________________________________________תמצית הוראות החיתות:  

   בין "בכירות"  מדרג  המייצרות  הוראות  כוללים  אים  ותאיהן  מובטחות  אין  החוב  אגרות 
 סדרות. 

או  /ו  וספותת אגרות חוב  וסדר  הככל שתופקלשטר האמות,    2.5.2, כי בהתאם לסעיף  יובהר
  בביטחוות   יםמגוב ם  שאי  ,("וסף  חוב: "זה(בסעיף    חוב   שהים   אחרים  סחירים  ערך  יירות

לא תהא זכות עדיפה בפירוק על זו   הוסף בחובטחוות), למחזיקים יבב יםמגוב  םאי(וכל עוד  
  (סדרה י"א) של החברה.  של מחזיקי אגרות החוב

  רישום למסחר 

   המסחר במערכת  או  בבורסה  למסחר  החוב  אגרות  לרישום  בקשר  מפורשת  קביעה  קיימת 
  ").רצף מוסדייםלגופים מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה ("

  

  מגבלות על פעולות "מדללות"

  וסף: __________________________________. קיימות סיטילת חוב פי מגבלות על 

  ") שעבוד שליליקיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים:(" 
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אגרות החוב, ומילוי כל יתר    תאי  פי  על   החוב  של  והמדויק  הסופי,  המלא  הסילוק   למועד  עד
החברה   החוב,    כלפי התחייבויות  אגרות  תעביר,    החברה  מתחייבתמחזיקי  תמכור,  לא  כי 

תשעבד, תמשכן ו/או תעשה פעולה דומה אחרת כלשהי בהחזקותיה בדבוקת השליטה בביטוח  
  קוב  ערךש"ח    1בות    ,סך המיות הרגילות  - "דבוקת השליטה בביטוח ישיר"לעיין זה,    ישיר.

מהוה המופק והפרע של ביטוח    -50.01%ה מעת לעת כי של ביטוח ישיר, אשר תהוו  ,כל אחת
 . ישיר

כי על החברה לא תחול כל מגבלה במתן ערבויות לטובת חבויות והתחייבויות של חברות    ,יובהר
היא תוכל להעמידן ללא צורך בקבלת הסכמת האמן ו/או אסיפת מחזיקי  שוהרי    ,מוחזקות

  .לשטר האמות  7הכל ובלבד שלא התקיימה עילה לפירעון מיידי כאמור בסעיף  ו,  אגרות החוב

 לשטר האמות.  7.1.19-ו  5.6.2, 5.4עיפים לפרטים וספים, ראו ס

  אמות מידה פיסיות 

 :סיותקיימות התחייבויות לעמידה באמות מידה פי 

עד למועד הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תאי אגרות החוב והוראות שטר  
בסעיף   המוח  (כהגדרת  הכספיים  הדוחות  פי  על  תעמוד,  האמות)    1.5.4האמות,  לשטר 

הכספיים(" שלהלן  הדוחות  הפיסיות  המידה  באמות  אחרת),  במפורש  צוין  אם  (אלא   ("
  "):הפיסיותאמות המידה ("

    ."חש  מיליון 110-ההון העצמי של החברה לא יפחת מ .1

 הון עצמי כולל הלוואות בעלים חותות על פי הדוחות הכספיים של החברה  -"עצמי  הון"
    .לא כולל זכויות מיעוט

חותות" בעלים  לחברה    -"הלוואות  שהועמדו  ידיהלוואות  והין    על  בה  השליטה  בעלי 
חותות ביחס ליתר ההתחייבויות שטלה החברה, ובכלל זה תיפרעה רק לאחר הפירעון  
  הסופי והמלא של אגרות החוב וכן הין חותות ביחס לאגרות החוב בפירוק (ככל שיהיה). 

החוב הפיסי טו בהתאם לדוחות הכספיים שאין כגדו שעבודים קבועים, לא יעלה על   .2
 משווי כלל הכסים של החברה.   58%של  ור שיע

אשר כון  ,  520035171מס' חברה  אדגר השקעות ופיתוח בע"מ,    - "אדגר"
שיירות ערך  היה חברה ציבורית  ,למועד חתימת שטר האמות

  למסחר בבורסה.  יםרשומ שלה 

איי.די.איי.  "
  - "ביטוח

בע"מ,   לביטוח  חברה  חברה  איי.די.איי.  אשר   ,513910703מס' 
שיירות   כון למועד חתימת שטר האמות, היה חברה ציבורית

  למסחר בבורסה.  יםרשומערך שלה 

ו/או ביטוח ישיר ו/או ישיר  שתזמין החברה   שווי חיצוית  הערכת    -"הערכת שווי"
להחזקות אחזקות   ביחס  לשה  אחת  (ולפחות  בפעם  פעם    מדי 

וישיר   ישיר  רשומות    אחזקות ביטוח  אין  שמיותיהן  בחברות 
בבורסה), השווי למסחר  יד  שיבחר ממעריך  ותפורסם    ן היעל 
ובמקביל כי  העתקה יישלח במג"א  מוסכם,  זה  לעיין  לאמן. 

רו פירמות  יימה על אחת מארבעת  הגדולות  ה מעריך השווי  "ח 
קסירר את  גבאי  פורר  קוסט  (קרי,  חשבבמשק  רואי   ,) ; )EYון 

חייקין (סומך  חשבון  רואי   ,KPMG(;    זוהר אלמגור  בריטמן 
חשבון  רואי  וקסלמן   );Deloitte Israel(  ושות',  רואי  קסלמן   ,

 כי הערכת השווי האמורה תהיה ). יובהר,)PwC Israel(  חשבון
תמציא    12של   לתקופה תקפה בוסף,  פרסומה.  מיום  חודשים 

רכת השווי האחרוה  חודשים ממועד פרסום הע  6החברה לאחר  
מהותי   שיוי  חל  לא  ולפיו  השווי  מעריך  מאת  אישור  שיתה, 
בתוקף   יהיה  אשר  שיתה,  האחרוה  השווי  בהערכת  לרעה 

של   וספת  שווי    6לתקופה  הערכת  של  לפרסומה  (עד  חודשים 
חודשים ממועד פרסום הערכת השווי האחרוה) (ככל    12בחלוף  

שיתה,  ש האחרוה  השווי  בהערכת  לרעה  מהותי  שיוי  חל 
  תמציא החברה אישור מאת מעריך השווי בדבר השיוי כאמור).  

היחס בין שווי אדגר האמד  יובהר, כי  לעיין הערכת שווי לאדגר,  
פ  על  לבין הוה העצמי של אדגר  פי הערכת השווי  הדוחות  על  י 

  .1.1הכספיים שלה לא יעלה על 
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יובהר, כי ככל ששווי  לעיין שווי ההחזקות באיי.די.איי. ביטוח,  
החזקות ביטוח ישיר באיי.די.איי. ביטוח על פי הערכת השווי יהא  

, השווי שיקבע  , לפי העייןמהשווי הבורסאי  30%- גבוה ביותר מ
  . 30%יהא השווי הבורסאי בתוספת 

  מהותית   חברה"
  - "אחרת

(לפי   אחזקות  ישיר  ו/או  ישיר  ביטוח  ו/או  החברה  של  החזקות 
או   אחזקות  ישיר  ישיר,  ביטוח  שאיה  אחרת,  בחברה  העיין) 

והפרע    5%החברות הבות), בשיעור העולה על   מהוה המופק 
  ומזכויות ההצבעה בה . 

  חברות"(ה)
  - "בות(ה)

  איי.די.איי. ביטוח, אדגר ומימון ישיר. 

  לשטר האמות.  5.5בסעיף  ח והמ  כהגדרת    - "חוב פיסי"

החברה  - "חוב פיסי טו" של  הפיסי  מזומים  ,החוב  מוגבלים  ,ביכוי    , מזומים 
אמות) בחשבוות  (לרבות  כספייםיפ   ,כספים  יירות    , קדוות 

ובחברות מהותיות    בחברות הבותערך (למעט החזקות החברה  
 וביכוי הלוואות בעלים חותות. ,)אחרות

טו  " פיסי  חוב 
  - "בביטוח ישיר

ישיר   ישיר, בצירוף החוב הפיסי של  ביטוח  הפיסי של  החוב 
מזומים  אחזקות,  מוגבלים  , ביכוי  (לרבות    , מזומים  כספים 

אמות) ערך    ,בחשבוות  ויירות  כספיים  בעלות  בש פיקדוות 
וישיר  ביטוח   החזקות    אחזקותישיר  וישיר  (למעט  ישיר  ביטוח 

הבות בחברות  אחרות  אחזקות  מהותיות  וביכוי    , )ובחברות 
לישיר   ישיר  ביטוח  שהעמידה  הון    אחזקותהלוואות  ושטרי 

לישיר   ישיר  ביטוח  הלוואות    אחזקות, שהפיקה  וביכוי 
לביטוח ישיר ושטרי הון שהפיקה ישיר   אחזקותשהעמידה ישיר 

  לביטוח ישיר.   זקותאח

בע"מ  - "אחזקותישיר " אחזקות  איי.די.איי.  חברהישיר  מס'  אשר 512280058  ,   ,
  ה היה חברה פרטית, בבעלות ,כון למועד חתימת שטר האמות

  ה מלאה של ביטוח ישיר. ת ובשליט

של  " הכסים  כלל 
  - "החברה

בישיר אחזקות, בחברות הבות    ,החזקות החברה בביטוח ישיר
  .ובחברות מהותיות אחרות

של  " הכסים  כלל 
  - "ביטוח ישיר

ישיר ביטוח  ובחברות    החזקות  הבות  בחברות  אחזקות  וישיר 
  . מהותיות אחרות

,  513893123מס' חברה  ) בע"מ,  2006מימון ישיר מקבוצת ישיר (  - "מימון ישיר"
האמות שטר  חתימת  למועד  כון  ציבורית    ,אשר  חברה  היה 

  למסחר בבורסה.   יםרשומ שיירות ערך שלה 

ב   - "שווי בורסאי" למיה  העילה  שער  של  המשוקלל  הממוצע  ימי    30-מכפלת 
  ח בסעיף והמ   המסחר האחרוים עובר למועד הבדיקה (כהגדרת

  .במספר המיות הרלווטיות ,)לשטר האמות  1לספח  1.3

הכסים  " כלל  שווי 
    -" של החברה

) ביחס להחזקות החברה בביטוח  1ייקבע בהתאם לאמור להלן: (
, בישיר אחזקות ובחברות מהותיות אחרות שמיותיהן אין  ישיר

) ביחס להחזקות  2; (על פי הערכת שווי,  רשומות למסחר בבורסה
מהותיות  החברה   ובחברות  הבות  בחברות  אחזקות,  בישיר 

בבורסה  אחרות  למסחר  רשומות  משמיותיהן  שיעור  ,  כפלת 
של   והפרע  המופק  בהוה  החברה  של  החברה  ההחזקה 

, אשר ייקבע על פי הגבוה מבין:  אותה חברהבשווי של    הרלווטית
)i) בורסאי;  שווי   (ii  דעת לשיקול  שווי,  להערכת  בהתאם  שווי   (

  החברה. 

הכסים  " כלל  שווי 
  - "של ביטוח ישיר 

) ביחס להחזקות ביטוח ישיר ו/או  1ייקבע בהתאם לאמור להלן: (
מהותיות    בחברות   אחזקותישיר   ובחברות  הבות 

על פי הערכת    ,שמיותיהן אין רשומות למסחר בבורסהאחרות
בחברות    אחזקות ) ביחס להחזקות ביטוח ישיר ו/או ישיר  2שווי; ( 

אחרות   מהותיות  ובחברות  למהבות  רשומות  סחר  שמיותיהן 
) מבין:  הגבוה  לפי  יחושב  (iבבורסה,  בורסאי;  שווי   (ii  שווי  (
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  בהתאם להערכת שווי, לשיקול דעת החברה. 

של  " קי  כסי  שווי 
  - "ביטוח ישיר

שווי כלל הכסים של ביטוח ישיר ביכוי חוב פיסי טו בביטוח  
    ישיר.

לשטר האמות, עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי    7.1.17יובהר, כי כמפורט בסעיף  
  עוקבים  תחול רק אם החברה לא תעמוד באיזו מאמות המידה הפיסיות במשך שי רבעוים 

  רצופים. 

  לשטר האמות.  1לספח   1 לשטר האמות וסעיף 5.3  ראו סעיף ,לפרטים וספים

  

 : התאמה בשיוי שיעור הריבית כתוצאה מאי עמידה באמות מידה פיסיות מגון

 ש"ח. ןמיליו  110סך של לא יפחת מ ההון העצמי של החברה .1

החוב הפיסי טו בהתאם לדוחות הכספיים שאין כגדו שעבודים קבועים, לא יעלה על   .2
 . משווי כלל הכסים של החברה 53%

יובהר, כי בכל מקרה, לא יפחת שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות  
לפרטים וספים, ראו    .לשטר האמות)  2.3(כהגדרת המוח בסעיף    החוב משיעור ריבית הבסיס 

    לשטר האמות. 5.7סעיף 

  

  מגבלות על "חלוקה" 

 מפורשת קביעה  רכישה   קיימת  או  דיבידד  לחלוקת  ביחס  על החברה  הגבלות  קיימות  האם 
 עצמית של מיות. 

 :"קיימות מגבלות על "חלוקה 

הסילוק המלא, הסופי והמדויק של החוב על פי תאי אגרות  החברה מתחייבת, כי עד למועד  
פי שטר האמות ותאי  -החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב על

בחוק   זה  מוח  (כהגדרת  חלוקה  לכל  ביחס  במצטבר,  להלן  המפורט  כל  יחול  החוב,  אגרות 
  "): חלוקההחברות), לרבות דיבידד לבעלי מיותיה ("

החברה מקיימת את כל התחייבויותיה המהותיות לפי שטר   , במועד ההכרזה על החלוקה .1
ותאי אגרות החוב, איה מצויה בהפרה של הוראות שטר האמות ותאי אגרות    האמות

 החוב, וביצוע החלוקה לא יגרום להפרה כאמור; 

עון מיידי לפי סעיף  לא התקיימה (או תתקיים בעקבות ביצוע החלוקה) עילה להעמדה לפיר .2
בו),   7.1 והתיקון המויות  (מבלי להביא בחשבון את תקופות ההמתה  לשטר האמות 

 ולהערכת החברה, לא צפוי להתקיים אירוע כאמור; 

לשטר   1לספח    1.2-ו  1.1החברה עומדת באמות המידה הפיסיות הקבועות בסעיפים   .3
החברהאמות של  בעמידתה  יפגע  לא  החלוקה  וביצוע  הפיסיות  ,  המידה  באמות  ה 
 , והכל בהתאם לדוחות הכספיים האחרוים עובר למועד החלוקה.  האמורות

החברה עומדת בהוראות חוק החברות לעיין החלוקה. החלוקה מקיימת את מבחן הרווח   .4
לחוק החברות (כפי שיתוקן מעת לעת), או   302ואת מבחן יכולת הפרעון, כמשמעם בסעיף 

על   אושרה  סעיף  שהחלוקה  להוראות  בהתאם  המוסמך,  המשפט  בית  לחוק    303ידי 
 החברות. 

 לאחר החלוקה.   ש"ח ןמיליו  140- ההון העצמי עובר למועד החלוקה, לא יפחת מ .5

ופ  .6 אמות)  (לרבות בחשבוות  וכספים  ושווי מזומים  קדוות כספיים ייתרת המזומים 
דוחות  ה, על פי  )ובביטוח ישיר  (למעט החזקות החברה באדגר  ויירות ערך בבעלות החברה

   החלוקה. לאחר  "חש מיליון 30, לא יפחתו מסך של  עובר למועד החלוקה הכספיים

  .  לשטר האמות 1לספח  2סעיף  לפרטים וספים, ראו  

  :קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים _____________________________. 

 

  מגבלות על "עסקאות בעלי שליטה" 

 ות.  5.8סעיף ב : כמפורט קיימות מגבלות על עסקאות עם בעלי שליטהאמלשטר ה  



 

5 

  

  שיויי מבה 

 וי שליטה: כמפורט בסעיות.   7.1.23 ףקיימות מגבלות על שיאמלשטר ה  

 ות.ל  5.5 ףכמפורט בסעי :קיימות מגבלות על עסקאות מיזוגאמשטר ה    

  

  דירוג 

 :לא אגרות החוב מדורגות.   

 קיימת התחייבות לשמירת רצף דירוג . 

 אי אגרות החוב בעת ירידת דירוגקיימות הוראות התאמה של ת . 

   תהשי ואם  להחליף חברה מדרגת  שלא  האם החברה מתחייבת  מפורשת  קביעה  קיימת  לא 
 להחלפה. מתחייבת לפרסם סיבות 

  

  עילות העמדה לפירעון מיידי 

  לשטר האמות.  7.1שלהלן מפורטות בסעיף   העילות להעמדה לפירעון מיידי

סעיף בשטר    העילה 
האמות/  

  לא קיים 

  הערות

  ימים 7תקופת ריפוי של   7.1.8  אי תשלום 
הפרה יסודית או הפרת התחייבויות  

  מהותיות 
  ימים  14תקופת ריפוי של   7.1.9

  ימים  14תקופת ריפוי של     7.1.16כוות מצגים אי 
מגבלות   –הפרת התחייבויות ספציפיות 

על גיוס חוב וסף כולל מגבלות על  
  הרחבת סידרה 

  לשטר האמות  2.4בכפוף לסעיף   7.1.20

אי יצירת   –הפרת התחייבויות ספציפיות 
  שעבודים (שעבוד שלילי) 

  האמות לשטר   5.4בכפוף לסעיף   7.1.19

מגבלות על   – הפרת התחייבות ספציפית 
  חלוקה 

לשטר   1בספח  2בכפוף לסעיף   7.1.18
  האמות 

מגבלות על   – הפרת התחייבות ספציפית 
  עסקאות בעלי שליטה 

7.1.19    

העמדת   – הפרת התחייבות ספציפית 
  בטוחות 

    לא קיים 

  פרסוםאי  – הפרת התחייבות ספציפית 
  דוחות כספיים במועד הדרש

ימים מהמועד האחרון    30בתוך   7.1.10
או  לפרסמם  שבו היא חייבת

על ידי   םמהמועד שדרשה לפרסמ
  רשות מוסמכת, לפי המאוחר 

אמות   – הפרת התחייבות ספציפית 
  המידה הפיסיות 

בתקופה העולה על שי רבעוים   7.1.17
  עוקבים רצופים 

למעט כתוצאה ממיזוג, בכפוף   7.1.2  וע וסופי החלטת פירוק, צו פירוק קב 
  לשטר האמות  5.5לסעיף  

צו פירוק זמי, מיוי מפרק זמי או כל  
  החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה 

7.1.3    

    7.1.4  הטלת עיקול או ביצוע פעולת הוצל"פ 
בקשות כיוס או מיוי כוס זמי, צו  

  קבוע  למיוי כוס
7.1.5    

צו פתיחת  בקשת הקפאת הליכים; 
הליכים; בקשת החברה לפשרה או  

לחוק   350להסדר עם ושיה לפי סעיף 
  החברות 

7.1.1    
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סעיף בשטר    העילה 
האמות/  

  לא קיים 

  הערות

החברה חדלה או הודיעה על כוותה  
לחדול מיהול עסקיה, החברה הפסיקה  

או הודיעה על כוותה להפסיק את  
  תשלומיה 

7.1.6    

חלה הרעה מהותית בעסקי החברה,  
ממשי שהחברה לא תוכל  וקיים חשש 

לפרוע את חובותיה למחזיקי אגרות  
  החוב 

7.1.12    

חשש ממשי שהחברה לא תעמוד  
בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי  

  אגרות החוב 

7.1.22    

,   7.1.7  בבורסה  ממסחר  מחיקה או השעיה
  -ו  7.1.11

7.1.13  
  

אם אגרות החוב תחדלה מלהיות  
לתקופה  רשומות למסחר בבורסה 

  ; ימים  60העולה על  
  הרישום ן אם אגרות החוב מחקו מ

  ; מסחר בבורסהל
השעתה את המסחר    אם הבורסה

באגרות החוב, למעט השעיה בעילה  
של היווצרות אי בהירות וההשעיה  

  ימים.   60לא בוטלה תוך  
Cross Default/ Cross Acceleration  :

הפרה צולבת (במקרי אי תשלום חובות  
במקרי העמדה לפירעון מיידי  אחרים או 

  של חובות אחרים)

  -ו  7.1.14
7.1.15  

אם סדרת אגרות חוב אחרת של 
  ;החברה הועמדה לפירעון מיידי

אם ושה כלשהו ו/או מס' ושים 
במצטבר של החברה ו/או של 

חברות מאוחדות (שאים האמן או  
מחזיקי אגרות החוב) העמיד/ו  

  רעון מיידי חוב מהותי ילפ
   לא קיים   הפסקת דירוג 
   לא קיים   ירידת דירוג 
    7.1.23  שיוי שליטה 

הפרת התחייבויות בקשר לשיויים  
  מביים, מיזוגים ורכישות 

7.1.19   

תמכור, תעביר, תשעבד, תמשכן ו/או   אם
תעשה פעולה דומה אחרת כלשהי  

בהחזקותיה בדבוקת השליטה בביטוח  
  ישיר 

  -"השליטה בביטוח ישיר דבוקת"  7.1.19
ש"ח    1בות  ,סך המיות הרגילות

  של ביטוח ישיר ,כל אחת ערך קוב 
, אשר השקעות פיסיות בע"מ -

   -50.01%ה מעת לעת כיתהוו 
    מהוה המופק והפרע

יירות הערך על פי  סך המזומים ואם 
הדוחות הכספיים, יפחת מסך תשלומי  

הריבית בגין אגרות החוב שיחולו  
החודשים שלאחר מועד   6בתקופה של 

  הדוחות הכספיים האמורים 

7.1.19    

    7.1.21  רישום הערת "עסק חי" 
הפרת הוראה מהותית בקשר עם 

  השעבודים 
אם מומש שעבוד על כס מהותי של    7.1.25

  החברה 
החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח,  אם 

  כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך 
7.1.24    

  

  

  ציגות דחופה 

 .ציגות דחופה וי שלות.  8סעיף  ב   כמפורטהערות:    קיימות הוראות המסדירות מיאמלשטר ה  
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  בתאגיד שאיו מדווח:

  דוחות ודיווחים   .א

   'ספח אפקה כולל את המידע המפורט בלחוזר. הערות: ________________. מזכר הה 

   המפורטים והמיידיים  הרבעויים  השתיים,  הדיווחים  את  למסור  התחייבות  קיימת 
  ו' לחוזר. הערות: _____________________________________. -בספחים ד', ה' ו

  דרישות וספות בתאגיד שאיו מדווח:   .ב

 פקה כאמור בסעב. לחוזר. 8יף החברה התחייבה לשאת בכל הוצאות הה. 

  אמן לאגרות החוב כאמור בסעיף תהלחוזר. 1.ג.8החברה מי (  

  אמן דיווח על פי דרישתו כאמור בסעיףלחוזר. 2.ג.8החברה התחייבה למסור ל ( 

  ד. לחוזר. 8החברה התחייבה בכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור בסעיף. 

  

  הדין החל וסמכות השיפוט 

 קבע הדין החל: הדין הישרא .לי 

 קבעה סמכות השיפוט: לבתי המשפט המוסמכים בתל אביב- .יפו 

  

  

  רב, בכבוד 

 צור שמיר אחזקות בע"מ 
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