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 2021 יוליב 1

GFI Real Estate Limited 
 ג'י. אף. איי ריאל אסטייט לימיטד

 חברה המאוגדת לפי דיני איי הבתולה הבריטיים 
 )"החברה"(

 

 חלקית  בדרך של הצעת רכש חליפין)המהווה גם מפרט הצעת רכש( דוח הצעת מדף  

החברה  -על של  מדף  תשקיף  תאריךפי  המדף)"  20191באוגוסט    28  נושא  "תשקיף  או  ובהתאם    "(,התשקיף" 
התשס"ולהוראות   ערך(,  ניירות  של  מדף  )הצעת  ערך  ניירות  המחויבים(  הסדרים  וה   2005-תקנות  )בשינויים 
  רגילה בכל הנוגע להצעת רכש    "(תקנות הצעת רכש)"  2000-תקנות ניירות ערך )הצעת רכש(, התש"סב  הקבועים
סדרה  מחזיקי אגרות החוב )ל  לכלפנות לבזאת החברה  , מתכבדת(הצעת רכש לתקנות 1 בסעיף זה מונח)כהגדרת 

ש"ח ערך נקוב    26,000,000  לבין "ח ערך נקוב  ש  0  ביןכמות של  מהם  בהצעה לרכוש    , "(הניצעים)"  של החברה  ('א
מערכן הנקוב של אגרות החוב    38.12%-כ המהוות  )  ידם- המוחזקות על   )כולל(  החברה  של(  'א  סדרה )  חוב  אגרות

להנפקה בתמורה    ,חלקית  בדרך של הצעת רכש חליפין  ,(, בהנחת רכישה מלאה( שבמחזור למועד דוח זה'אסדרה  )
בבורסה  למסחר  הונפקה לראשונה ונרשמה  אשר    בדרך של הרחבת סדרה( של החברה  'גשל אגרות חוב )סדרה  

-2021  :)אסמכתא מספר  2021בפברואר    21יום  מ פי דוח הצעת מדף  -על   "(הבורסה)"  אביב בע"מ-לניירות ערך בתל 
החלפה    ,"(המקורי  המדף  הצעת  דוח)"  (01-019866 יחס  ההחלפה  לפי  יחס  על  יעלה  לא  ואשר  במכרז  שייקבע 

)כמפורט בסעיף   זה להלן  הצעת מדף  כמפורט בדוח    תנאיםליתר ה; והכל בכפוף  (לדוח ההצעה 3.3המקסימלי 
 . (בהתאמה, "חליפיןה רכש  הצעת"-ו  "ההצעה דוח " או  "דוח הצעת המדף)"

 ."(המפרט )"  המחויבים  שינוייםבהצעת רכש,    תקנותל  בהתאםהצעת המדף כולל ומהווה גם מפרט הצעת רכש    דוח

  3.3הנקוב בסעיף    לפי דוח הצעה זה וביחס ההחלפה המקסימליבמקרה שהצעת רכש החליפין תתקבל במלואה  
הכל,   סך  החברה,  תרכוש  ההצעה,  )סדרה    26,000,000לדוח  חוב  אגרות  נקוב  ערך  להנפקה    (א'ש"ח  בתמורה 

הכל   סך  של  ג'(  25,740,000לניצעים  )סדרה  חוב  אגרות  נקוב  ערך  ההחלפה   ש"ח  יחס  לפי  החלפה  של  )בהנחה 
 . המקסימלי(

צוין   מדף   תבדוח הצע כן  בו המשמעות שניתנה להם בתשקיף המדף, אלא אם  זה תיוחס למונחים המובאים 
 במפורש אחרת.

בארה"ב ו/או   תעשהבישראל בלבד ולא    תעשהפי דוח הצעת מדף זה, ככל שתעשה,  - יודגש כי ההצעה לציבור על
 U.S. Securities Act-ה  מכוח  שהותקנה"Regulation S  "(Regulation S  )-כהגדרתם ב  U.S. Persons-ל

of 1993  "(Securities Actכל זאת בהתאם לפטור מדרישות הרישום על ,)"-  1פי  Category    שלRegulation 
S תחת ה נהאשר הותק-Securities Act . 

 .U.Sכי הוא תושב ישראל, כי אינו    ,ייחשב כמי שהצהיר  דוח ההצעהפי  -כל רוכש של ניירות הערך שמוצעים על
Person    וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עבורU.S. Person    ו/או אדם הנמצא בארה"ב, כי לא שהה

בארה"ב בעת שהגיש בקשה לרכוש את ניירות הערך האמורים וכי אינו רוכש את ניירות הערך האמורים עם  
 עו של מונח זה בחוקי ניירות הערך האמריקאיים(. " בארה"ב )כמשמdistributionכוונה לבצע "

- ידיהם או על-שכל הצעת ניירות ערך שתבוצע על  התחייבו(  ההצעה   לדוח  23.4  בסעיףהמפיצים )כהגדרתם    כל
 . U.S. Person-די מי מטעמם תבוצע בישראל בלבד ולא לי

של   בהתאם דעת  חוות  זה,  מדף  הצעת  דוח  פרסום  לפני  בסמוך  לבורסה  המציאה  החברה  המדף,  לתשקיף 
McDermott Will & Emery LLPעל פי דוח הצעת מדף זה פטורה מדרישות הרישום  -פיה ההצעה על-, על-

פי  -יוצעו על , ניירות ערך אשר  Regulation S-ל   904וכן כי בהתאם לסעיף    Regulation S  של   Category 1  יפ
לתשקיף    1.2)כפוף למגבלות הקבועות בסעיף    אדם  כל  ידי-על  בבורסה  למכירה  ניתנים  יהיודוח הצעת מדף זה  

  המדף(.

)מדינת התאגדותה    2מאיי הבתולה הבריטיים   ppelbyAדעת של משרד עורכי דין    חוותהמציאה לבורסה    החברה
איי הבתולה הבריטיים ומסמכי ההתאגדות של החברה אינם מגבילים או מונעים את    דיניפיה,  -(, עלשל החברה

לציבור בישראל, את רישומם למסחר של ניירות הערך המוצעים    זה  הצעה  בדוחהצעתם של ניירות הערך המוצעים  
על  ההצעה  דוח פי  -על המוצעים  הערך  וניירות  בבורסה,  בהם  המסחר  את  ו/או  כלו  יו  ההצעה  דוח פי  -בבורסה 

 

-הוארך תוקפו של תשקיף המדף על  2020באוגוסט    25ביום    (. 074037-01-9201  מספר:  )אסמכתא  9201  אוגוסטב  27פורסם ביום    1
 .2021באוגוסט  27חודשים נוספים, דהיינו עד ליום  12-די רשות ניירות ערך בי

 . 1968- "חהתשכ, ערך ניירות לחוק( 3)ב()17 סעיף  לעניין  דין  עורך  של דעת חוות   בגדר אינו  זה  מכתב כי  יודגש  2
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במסלקת הבורסה ללא מגבלות כלשהן תחת דיני איי הבתולה הבריטיים    ולהיסלקלהיסחר בחופשיות בבורסה  
בעניין זה    Appelbyנוספים ראו גם בחוות הדעת של משרד עורכי דין    לפרטיםומסמכי ההתאגדות של החברה.  

 . המדף הצעת  לדוחותרגומה לעברית המצ"ב 

 חליפיןהרכש ידי החברה במסגרת הצעת -המוצעות לרכישה על( 'אסדרה ) פרטים אודות אגרות החוב  .1

  שווים( תשלומים שנתיים  5)  בחמישהלפירעון )קרן(    עומדות רשומות על שם,  (  'א  סדרה )  החוב  אגרות 1.1
מקרן    20%באופן שכל אחד מהתשלומים יהווה    2022עד    2018במרס של כל אחת מהשנים    31ביום  

'( אינן צמודות )קרן וריבית(  אהחוב )סדרה    אגרותערכן הנקוב הכולל של אגרות החוב )סדרה א'(.  
  7.75%'( נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של  אלבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב )סדרה  

במקרה של שינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה א'( ו/או אי עמידה    הריבית  בשיעור   להתאמות)בכפוף  
. הריבית  (3לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה א'(  5.3-ו  5.2בהתניות פיננסיות כמפורט בסעיפים  

בתשלומים    )או שולמה, לפי העניין(  תשולם '(אעל היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב )סדרה  
)כולל(, בעד התקופה    2022עד    2015של כל אחת מהשנים    מרסב  31-ו  בספטמבר  30חצי שנתיים בימים  

 .  "(הריבית תקופת: "זה בסעיף) של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום

שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת )למעט תקופת הריבית הראשונה( )קרי, התקופה  

המתחילה ביום התשלום של תקופת הריבית הקודמת ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום  
תשלום הריבית הראשון  הסמוך אחרי יום תחילתה( תחושב כשיעור הריבית השנתית חלקי שניים.  

 .  2022 מרסב 31תשלום הריבית האחרון ישולם ביום ו 2015בספטמבר  30ם שולם ביו

למעט התחייבות להפקדת כרית ריבית כאמור   כלשהו בשעבוד  מובטחות  אינן( א'החוב )סדרה  אגרות
פי שפורסם בדיווח מיידי של  כ)נוסח משולב(    לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה א'(  5.7בסעיף  

  החוב   אגרותהנאמנות בגין    שטר( )" 2020-01-138408)אסמכתא מספר:    2020  דצמבר ב  22החברה ביום  
לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב    6.2כאמור בסעיף  וכן התחייבות לא ליצור שעבודים    "('(א)סדרה  

 . )סדרה א'(

 (. 'א סדרה) חוב אגרות נקוב ערך"ח  ש 68,208,400למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור    נכון

למחזיקי אגרות החוב( לדוח    יעודי י)גילוי    13סעיף    ראה (  'אנוספים אודות אגרות החוב )סדרה    לפרטים
לשנת    החברהשל    התקופתי בדוח    הכלול ,  2020  דצמבר ב  31  ליוםהדירקטוריון על מצב ענייני החברה  

  לשנת  התקופתי  הדוח" ( )2021-01-053328)אסמכתא מספר:    2021  במרס  31פורסם ביום    אשר   2020
)גילוי ייעודי למחזיקי אגרות החוב( לדוח    9סעיף  ו  ( , לפי העניין"2020  לשנתדירקטוריון  ה  דוח "",  2020

הכלול בדוח החברה לרבעון הראשון   ,2021החברה לרבעון הראשון לשנת על מצב ענייני  הדירקטוריון 
 הדירקטוריון   דוח)"   (2021-01-033163)אסמכתא מספר:    2021  מאי ב  31פורסם ביום  כפי ש   2021שנת  ל

כן ראה שטר    .(, לפי העניין "2021  לשנת  הראשון  לרבעון  החברה  דוח "-ו  " 2021  לשנת  הראשון  לרבעון
 . ('אהנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה 

רכש   שהצעת  במלואה,החליפין  ככל  )סדרה    תענה  החוב  אגרות  שא'כמות  תהיה    במחזוריוותרו  ( 
לא יחול שינוי בתנאי  ו   מיליון ש"ח  3.2סך של  התשלום האחרון לא יפחת מ   ,ש"ח ערך נקוב  42,208,400

פי דוח  - חליפין עלה'( שייוותרו במחזור לאחר השלמת הצעת רכש  אהפירעון של אגרות החוב )סדרה  
   .הצעה זה

  סדרהש"ח ערך נקוב אגרות חוב )  1של    הנמוכים  הסגירה  ושערי  הגבוהים  הסגירה  שערי  פירוט  להלן 1.2
בתקופה    היינוקדמו לתאריך דוח הצעת המדף,    אשר( החודשים  12עשר )-משנים  אחד  בכל( בבורסה,  'א

האחרון    2021  יוניב  30  לבין   2020  יוליב   1שבין   המסחר  ההצעה(,    פרסום   לפני  שהסתיים)יום  דוח 

 

 . 8.25%של  בשיעור קבועהאגרות החוב )סדרה א'( נושאות ריבית שנתית   קרן למועד זה,   נכון   3
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 )באגורות(:  4הבורסה ידי  -על שפורסמו לנתונים בהתאם

 שער נמוך* שער גבוה*  שנהחודש/
 שער יום בחודש שער יום בחודש

 76.23 29/07/2020 80.33 21/07/2020 2020 לייו
 75.93 04/08/2020 82.07 31/08/2020 2020 אוגוסט

 78.04 16/09/2020 83.06 01/09/2020 2020 ספטמבר
 81.73 04/10/2020 85.47 29/10/2020 2020 אוקטובר

 86.19 05/11/2020 89.96 25/11/2020 2020 נובמבר
 86.40 09/12/2020 94.13 30/12/2020 2020 דצמבר

 94.75 05/01/2021 97.63 21/01/2021 2021 ינואר
 95.09 03/02/2021 98.27 21/02/2021 2021 פברואר

 95.42 11/03/2021 98.46 02/03/2021 2021 מרס
 97.04 01/04/2021 99.34 29/04/2021 2021 אפריל

 99.51 02/05/2021 103.33 23/05/2021 2021 מאי
 101.38 10/06/2021 104.10 29/06/2021 2021 יוני

 "(. שערי נעילה מתואמים* שערי נעילה מתואמים לריבית והטבות )"
   

)כהגדרת המונח    הנעילה  שערי  ממוצע 1.3 ש"ח ערך    1  שללעיל(  בהערה שבתחתית הטבלה  המתואמים 

הצעת המדף,    דוח  תאריך( החודשים שקדמו ל6)  ששת  במהלך  בבורסה(  'א  סדרהנקוב אגרות חוב )
  פרסום  לפני  שהסתיים  האחרון  המסחר  יום)   2021  יוניב  30  לבין  2021  ינוארב   1שבין    בתקופה  היינו
  "(.( 'א סדרה)  חוב אגרותשל  נעילהה שערי ממוצע)" אגורות 98.68- כ היה(, ההצעה דוח

  30ריבית(, ביום    בתוספת   נקוב  ערך,  קרי( )'א  סדרה)  חוב  אגרותש"ח ערך נקוב    1המתואם של    השווי  1.4
  יום. באותו  אגורות 102.06(, היה  ההצעה דוח  פרסום  לפני שהסתיים האחרון המסחר יום)  2021 יוניב

 .  אגורות 104.08 ('א סדרה)  חוב אגרות ש"ח ערך נקוב  1  של הנעילהשער   היהמסחר 

   בחליפין המוצעות( 'ג)סדרה אגרות החוב  – פרטים אודות התמורה .2

 התמורה 

להחליף    של החברה  ( 'אסדרה  חוב )ההחברה מציעה למחזיקי אגרות  פי דוח ההצעה וכפוף לתנאיו,  -על 2.1
נקוב אגרות חוב )סדרה א'(    0  בין   ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'("ח  ש  26,000,000  לביןש"ח ערך 

( של החברה, שתונפקנה על  'גאגרות חוב )סדרה  בתמורה להנפקה של    ,ידם-המוחזקות עלשבמחזור  

, לפי יחס החלפה שייקבע במכרז ואשר לא יעלה על  בבורסה  למסחר  הרשומהדרך של הרחבת סדרה  
   .לדוח ההצעה( 3.3)כמפורט בסעיף  יחס ההחלפה המקסימלי

המקורי  דוח הצעת מדף    ראהלפרטים    .2021  פברואר( הונפקו לראשונה בחודש  'גהחוב )סדרה    אגרות 2.2
   (.2021-01-020454 :מספר)אסמכתא  2021 פברוארב 21  יוםמ  ההנפקה  תוצאות ודוח

 (. 'ג"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ש 55,200,000  במחזור קיימותלמועד פרסום דוח ההצעה   נכון

-ו  6,  3והמכרז על יחס ההחלפה ראה סעיפים    (ג'סדרה  אגרות החוב )לפרטים אודות אופן ההצעה של    2.3
 לדוח ההצעה.  7

 ( 'גתנאי אגרות החוב )סדרה 

אגרות  .  2024ביוני    1בתשלום אחד ביום  עומדות לפירעון )קרן(  ( רשומות על שם,  'גהחוב )סדרה    אגרות 2.4
נושאות  אינן צמודות )קרן וריבית( לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב )סדרה ג'(  החוב )סדרה ג'(  

של   בשיעור  שנתית קבועה  כתוצאה    9.5%ריבית  שיבוצעו,  ככל  הריבית,  בשיעור  )בכפוף להתאמות 

, הכל  כתוצאה משינוי בדירוג אגרות החוב )סדרה ג'(מאופן עמידת החברה באמות מידה פיננסיות ו/או  
הריבית על היתרה הבלתי  .  (בגין אגרות החוב )סדרה ג'(  לשטר הנאמנות  5.3- ו  5.2בסעיפים  כמפורט  

ג'( )סדרה  החוב  אגרות  קרן  של  חציתשולם   מסולקת  בתשלומים  העניין(  לפי  שולמה,  שנתיים    )או 

 

  החברה   של(  א)סדרה    חוב  אגרות  שער  אם.  /http://www.tase.co.ilהבורסה באתר האינטרנט שכתובתו:    פי נתונים שמפרסמת-על  4
 . מבניהם הראשון התאריך  צוין , חודש באותו ימים מספר במשך  זהה  היההנמוך /הגבוה

http://www.tase.co.il/
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בעד התקופה של שישה חודשים  )כולל(,    2024עד    2021בדצמבר של כל אחת מהשנים    1-ביוני ו  1בימים  
   שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום.

  31עד ליום  ו לאחר יום המכרז על אגרות החוב )סדרה ג'( החלה אשר  למעט תקופת הריבית הראשונה 
ופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם  , כל תשלום ריבית ישולם בעד התק)כולל(  2021במאי  

. שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסוימת  "(הריבית   תקופת"בסעיף זה:  למועד התשלום )
הריבית   תקופת  של  התשלום  ביום  המתחילה  התקופה  )קרי,  הראשונה(  הריבית  תקופת  )למעט 

כשיעור    בתחוש  (יום תחילתה  ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הסמוך אחריהקודמת  
שניים.   חלקי  השנתית  ביום  הריבית  שולם  הראשון  הריבית  הריבית  ו   2021ביוני    1תשלום  תשלום 

ביום  האחרון   למועד    2024ביוני    1ישולם  קודם  יום  שנסתיימה  חודשים  שישה  של  התקופה  בעד 
   התשלום.

בסעיף   המפורטים  התנאים  ג'(,    2.2בהתקיים  )סדרה  החוב  אגרות  בגין  הנאמנות  תשולם  לשטר 
מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב )סדרה    15%למחזיקי אגרות החוב ריבית בשיעור של  

הנוספת, ראה סעיף  לפרטים נוספים אודות הריבית    ."(הריבית הנוספת)"   ג'( שתהא במועד התשלום
 הנאמנות בגין אגרות החוב )סדרה ג'(.  לשטר 2.2

, סדרה אחת  הנפקתןמדף, תהוונה החל ממועד  הפי דוח הצעת  - ( שתונפקנה על'גהחוב )סדרה    אגרות
  בגין אגרות החוב )סדרה ג'(, ושטר הנאמנות  שבמחזור (  'גלכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב )סדרה  

הניצעים    כייובהר,    .דוח הצעה זהלפי  ידי החברה  - שתונפקנה עלכל אגרות החוב )סדרה ג'(  יחול גם לגבי  
חליפין, לא יהיו זכאים לקבלת תשלום על  הפי הצעת רכש  -( על'גלהם תונפקנה אגרות החוב )סדרה  

 .( שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הנפקתן'גחשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב )סדרה  

  ביום   ראשון פי דוח הצעה זה יהיו זכאים לתשלום ריבית  -( על'גכי רוכשי אגרות החוב )סדרה    מובהר
 . 2021 דצמברב 1

  לשטר הנאמנות  6כמפורט בסעיף    ות מובטחות בבטוח(  'גאגרות החוב )סדרה    התחייבויות החברה בגין
 . '(גבגין אגרות החוב )סדרה 

(, לרבות אודות אמות מידה פיננסיות שהתחייבה החברה  'ג לפרטים נוספים אודות אגרות החוב )סדרה  
  למחזיקייעודי  י   )גילוי  15סעיף  (, ראה  'גהחוב )סדרה  אגרות  בגין  פי תנאי שטר הנאמנות  -לעמוד בהן על

  2021הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת לדוח    11סעיף  ,  2020לשנת  דירקטוריון  האגרות החוב( לדוח  
  נספח ב' בדוח הצעת המדף שפרסמה החברהבהכלול  (  'ג אגרות החוב )סדרה  בגין  ר הנאמנות  טכן שו

בגין אגרות החוב )סדרה  הנאמנות    שטר )"  (2021-01-019866:  מספר)אסמכתא    2021  בפברואר  18ביום  
 5 ."('(ג

, מרחוב  513771337חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ.   -משמרת ( הינו 'גלאגרות החוב )סדרה   הנאמן 
"(. איש הקשר מטעם הנאמן  הנאמן)"  036374344, פקס:  03-6374352אביב, טלפון:  -, תל48בגין    מנחם

  .ramis@mtrust.co.il, רו"ח, דואר אלקטרוני: סבטי רמי מר הינו

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב    1  שללעיל(    1.2)כהגדרת המונח בסעיף    המתואמים  הנעילהשערי    ממוצע 2.5
בבורסה  'ג)סדרה   בבורסה(  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  הנפקת  ממועד  שבין  החל  בתקופה  היינו   ,23  

-כהיה  (,  ההצעה  דוח   פרסום   לפני  שהסתיים   האחרון  המסחר  יום)  2021  יוני ב   30לבין    2021  פברוארב
 "(. ('גאגרות חוב )סדרה של נעילה  השערי  ממוצע)" אגורות  102.41

  30(, ביום  ריבית  בתוספת   נקוב  ערך ,  קרי( )'ג ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    1של    המתואם   השווי  2.6
. באותו יום  אגורות 100.75(, היה  ההצעה דוח  פרסום  לפני שהסתיים האחרון המסחר יום)  2021 יוניב

   .אגורות 110.60( 'גש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה  1ה שער הנעילה של  מסחר הי 

בהתאם להוראות    חליפיןה רכש  ענו להצעת  יי ( תועבר לניצעים ש 'אסדרה  אגרות חוב )בגין  התמורה   2.7
 . להלן 7ובכפוף להוראות סעיף  הלןל  9סעיף 

 

לחוק ניירות ערך,    1לא מתנהלים כנגד הנאמן הליכים משפטיים בקשר עם אחריותו לפי פרק ה'שנמסר לחברה מהנאמן,    כפי  5
 .1968-התשכ"ח
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עמדת סגל משפטית  ' פי  -עלבגין אגרות החוב )סדרה ג'( בשטר הנאמנות  לטבלאות ריכוז מידע רלוונטי   2.8
נספח ג'  , ראה  רשות ניירות ערך   פרסמה' ש: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי הנאמנות103-41

, המובא  (2021-01-019866אסמכתא מספר:  )   2021בפברואר    18לדוח הצעת מדף של החברה מיום  
   .בדוח זה בדרך של הפניה

 טווח   עם  ההחלפה  יחס  על  מכרז  של  בדרךהצעת רכש חליפין    –לציבור    '(גהצעת אגרות החוב )סדרה    אופן .3
 כמויות

  מוצעות לציבור בדרך של מכרז על יחס ההחלפה בין אגרות החוב )סדרה א'(  אגרות החוב )סדרה ג'(  3.1
של החברה אותן תנפיק החברה כנגד קבלת אגרות החוב )סדרה    של החברה לבין אגרות החוב )סדרה ג'(

 של החברה לפי דוח ההצעה, ובהצעה עם טווח כמויות, כמפורט להלן. א'(

  1אשר תנפיק החברה כנגד קבלת    ( ג'אגרות החוב )סדרה  יחס ההחלפה הינו היחס בין כמות ערך נקוב   3.2
 . ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'(

לצורך המכרז נשוא   לבין אגרות החוב )סדרה ג'( מלי בין אגרות החוב )סדרה א'(יחס ההחלפה המקסי  3.3
על   עומד  זה  כל  "(המקסימלי  ההחלפה  יחס)"   0.99דוח  בגין  דהיינו,  חוב    1.  נקוב אגרות  ש"ח ערך 

פי יחס ההחלפה  -)על  תנפיק החברה, לכל היותרשיימסרו לחברה בהתאם לדוח הצעה זה,    )סדרה א'(
 6. ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ג'( 0.99, המקסימלי(

יחס החלפה אחיד,  -יחס ההחלפה על 3.4 יהא  זה  דוח הצעה  נשוא  כפי  פיו תתבצע הצעת רכש החליפין 
להלן, ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה   7על יחס ההחלפה ובהתאם לאמור בסעיף  שייקבע במכרז  

 המקסימלי. 

הנובע מחלוקת שער הנעילה של אגרות החוב )סדרה    מהיחס  5.20%-בכ  גבוה  המקסימלייחס ההחלפה  
כן, יחס    .(2021  ביוני   30)כפי שהיו בסוף יום המסחר של  '(  גהנעילה של אגרות החוב )סדרה    בשער(  'א

  החוב   אגרות   של  הנעילה   שערי  ממוצע  מחלוקת  הנובע  מהיחס  2.74%-כב   גבוה המקסימלי  ההחלפה  
  2.5-ו  1.3 בסעיפים '( )כהגדרת מונחים אלו ג)סדרה  החוב  אגרות  של  הנעילה  שערי בממוצע '( א)סדרה 

 (. בהתאמה, ההצעה  לדוח

  ערך "ח  ש  0  בין  נע   אשר   פי דוח זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות,-הצעת רכש החליפין על 3.5
מועד הקיבול  בתום    '(.אש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    26,000,000לבין    )סדרה א'(  חוב  אגרות  נקוב

בסעיף   )כהגדרתו  ההצעה(  4.2האחרון  א'(לדוח  )סדרה  החוב  אגרות  כמות  על  החברה  תחליט   ,  
  6.2בתוך טווח הכמויות )כהגדרתו בסעיף  רכש החליפין,  ידי החברה במסגרת הצעת  -עלשתירכשנה  

וספים  לפרטים נ   במכרז.וזאת בהתאם ליחס ההחלפה האחיד שייקבע  , לפי שיקול דעתה,  (לדוח ההצעה
 לדוח ההצעה.  6ראה סעיף 

 פרטים אודות הקיבול .4

רכז  )"  רמת גן,  7ז'בוטינסקי    מרחוב ,  טפחות בע"מ  בנק מזרחי  באמצעותחליפין תבוצע  ה הצעת רכש   4.1
 ."(ההצעה

, החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד  להלן  5.1  בסעיף הודעות קיבול ניתן למסור, באופן המפורט   4.2
",  מועד הקיבול האחרון" -" ויום הקיבול האחרון", "תקופת הקיבול)"  15:30בשעה    2021  יוליב  8ליום  

  09:00בין השעות    , שהינו יום עסקים,א' עד ה'כל אחד מהימים  ב  בהתאמה(. הודעות קיבול תוגשנה
, החל  (15:30עד    09:00)פרט ליום הקיבול האחרון שבו הודעות קיבול תוגשנה בין השעות    16:30עד  

 ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד למועד הקיבול האחרון. 

לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום הקיבול האחרון, בהודעה   החברה  רשאית הקיבול   בתקופת 4.3
בד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים אחד לפני  , ובלולבורסהערך    ניירותלרשות    שתימסר   בכתב

הנדחה   האחרון  הקיבול  ומועד  האחרון  הקיבול  )"  מסחרמתקיים    בוליום    ייקבעיום    יוםבבורסה 

 

  1גין כל  מובהר, כי יחס ההחלפה המקסימלי הנקוב לעיל משקף את התמורה המקסימלית של אגרות חוב )סדרה ג'( שתשולם ב  6
ש"ח ערך נקוב אגרות    1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה א'(. דהיינו, יחס ההחלפה המקסימלי משקף את ה"מחיר המזערי" של  

 חוב )סדרה ג'(. 
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  יום .  ההצעה  דוחתאריך    לאחר( ימים  60)  משישים  יאוחר  לא,  והכל"( שהינו גם יום עסקים,  מסחר
-כ  תחשב  יום  באותו  15:30" והשעה  האחרון  הקיבול  יום" -כ  ייחשב  כאמור  הנדחה  האחרון   הקיבול

  יידחו,  כאמור  שנדחה   מועד  אותו  לאחר  שיחולו  ההצעה  בדוח  המועדים  וכל "  האחרון  הקיבול  מועד"
 .בהתאם

, החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון אם לא  לעיל  4.3  בסעיף על אף האמור   4.4
תקפה גם בתנאים החדשים או אם לא  להלן    13  בסעיף אישר רכז ההצעה בכתב, כי התחייבותו כאמור  

 קיבלה החברה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר. 

 ( ' אי אגרות החוב )סדרה ידי מחזיק-היענות על .5

ניצע המחזיק באגרות ח 5.1 )סדרה  היענות של  בורסה 'אוב  "( להצעת רכש משתתף)"  7( באמצעות חבר 
חליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר הבורסה, אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של  ה

ידי מיופה כוחו. ההודעה הנ"ל תהא בנוסח  -ידי המשתתף או על- אותו משתתף, כשהיא חתומה כדין על
 "(.  הודעת קיבול)" נספח א'המצורף לדוח ההצעה כ

במסגרת  שהוא מבקש להחליף    יציין בהודעת הקיבול את מספר אגרות החוב )סדרה א'(כל משתתף   5.2

 , אשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי. ידו- הצעת רכש החליפין ואת יחס ההחלפה המוצע על

ימלי.  המקסיראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה  הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה   5.3
מיחס ההחלפה המקסימלי   גבוה  בה  יחס ההחלפה שהוצע  כבקשה שלא  הודעת קיבול אשר  יראוה 

 הוגשה. 

לכמות  ( יחסי החלפה שונים, וזאת ביחס  3כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול עד שלושה ) 5.4
)כל בקשה  אותה מבקש המשתתף להחליף בגין כל אחד מיחסי ההחלפה שננקבו    )סדרה א'(אגרות חוב  

, ובלבד שהסך הכולל של כמויות אגרות החוב  ("הזמנהתיקרא להלן: "לגבי כל אחד מיחסי ההחלפה  
ידי המשתתף  -המוחזקות על  שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב )סדרה א'(  )סדרה א'( 

 אצל חבר הבורסה אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף. 

, וכלפי מטה  (0.99, החל מיחס ההחלפה המקסימלי )קרי,  0.001פה יינקבו במרווחים של  יחסי ההחל 5.5
. הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה  (וכו'  0.987,  0.988,  0.989יחס החלפה של  )קרי,    0.001במרווחים של  

 . ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה  תעוגל  0.001-במדרגות הקטנות מ

אחד  ידי משתתף  -על יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה  מבלי לגרוע מהאמור לעיל,   5.6
 ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו. תיחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול עצמאיות 

פי דוח הצעת  -המוצעת עלכל הודעת קיבול שצוינה בה כמות אגרות חוב הגבוהה מהכמות המרבית   5.7
פי דוח  -כהודעת קיבול שצוינה בה הכמות המוצעת על, יראוה לדוח ההצעה(  6.1יף המדף )כאמור בסע

יחס החלפה תופחת  אזי הכמות בגין כל  קיבול צוינו יחסי החלפה שונים, הצעת המדף וככל שבהודעת  
 באופן יחסי. 

( לגביהן  'אבהודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף, בדבר היות אגרות החוב )סדרה   5.8
בבעלותו ונקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון  ידו,  -יתנת הודעת הקיבול, המוחזקות עלנ

או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, והתחייבות המשתתף  
דיספוזיציה או  'שלא יקנה לצד שלישי כל זכויות באגרות החוב )סדרה א יעשה כל  ( האמורות ולא 

עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח    -עסקה בהן, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, הכל  

כהגדרתו   ההקצאה,  יום  ועד  האחרון  הקיבול  שממועד  בתקופה  ולרבות    .להלן  9.1  בסעיףההצעה 
 חרון לא תתקבלנה.הודעות קיבול שלא תימסרנה לחבר בורסה עד למועד הקיבול הא

ביום הקיבול    16:30חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד ולא יאוחר מהשעה   5.9
-( שנמסרו לו על 'אהאחרון, הודעה אחת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים באגרות החוב )סדרה  

היינה בכתב בנוסח  . הודעות חבר בורסה האמורות ת)כולל(  ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול האחרון

 

שמה של מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ומוחזקות    7 על  )סדרה א'( רשומות  למועד פרסום דוח ההצעה, כל אגרות החוב 
 באמצעותה.  
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"(. בהודעת חבר הבורסה תיכלל הצהרת חבר  הודעת חבר הבורסהלדוח ההצעה )"  נספח ב'המצורף כ
)סדרה   החוב  אגרות  היות  בדבר  שעבוד,  'אהבורסה  מכל  נקיות  האמורה,  ההודעה  ניתנה  שבגינן   ,)

ן אותה הודעה  עיקול, חוב, התחייבות, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מת
)סדרה   החוב  באגרות  זכויות  כל  שלישי  לצד  יקנה  שלא  הבורסה  חבר  והתחייבות  מכן,  (  'אולאחר 

הכלולות בהודעת חבר הבורסה ולא יעשה בהן כל דיספוזיציה, או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה  
מועד  עד להעברתן על שם החברה בהתאם לדוח ההצעה ולרבות בתקופה שמ  -מחוץ לבורסה, הכל  

להלן. הודעות חבר הבורסה שתימסרנה לרכז   9.1  בסעיףהקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרתו  
 ביום הקיבול האחרון לא תתקבלנה.   16:30ההצעה לאחר השעה 

כל    מרוכזת  קיבול הודעת    ביום הקיבול האחרון,  19:30השעה  עד    חברה,רכז ההצעה ימסור ל 5.10 בגין 
אשר  ( הנזכרות בהודעת חבר הבורסה  'א. אגרות חוב )סדרה  שהתקבלו אצלוחברי הבורסה    הודעות

תעבורנה ביום הקיבול    ,לדוח ההצעה(  8.1פי תנאי דוח הצעה זה )כמפורט בסעיף  -ייקבע כי יוחלפו על
או ביום המסחר    האחרון או ביום המסחר הראשון שאחריו לחשבון רכז ההצעה במסלקת הבורסה

, ורכז ההצעה יודיע באותו  לדוח ההצעה  9.7.1התקופה הנוספת כמפורט בסעיף    תום  חר הראשון לא
מובהר    ( בחשבונו תוך ציון כמות אגרות החוב שהתקבלו.'אמועד לחברה על קבלת אגרות החוב )סדרה  

רכז ההצעה יעביר לחברה את אגרות החוב המוחלפות שיתקבלו בחשבונו מיד עם הפקדת  בזאת, כי  
החברה רואה בקבלת אגרות החוב )סדרה א'( בידי    ידי החברה.-בחשבונו על  )סדרה א'(  אגרות החוב

 רכז ההצעה כקבלת התמורה בידי החברה. 

משתתף רשאי לחזור בו, עד למועד הקיבול האחרון, מהודעת קיבול שנתן. חזרה מהודעת קיבול של   5.11
ידו, חתומה כדין  -תנה עלמשתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול הודעת הקיבול שני

גבי הודעת  - "( ואשר תימסר לחבר הבורסה. עלהודעת ביטול ידי המשתתף האמור או מיופה כוחו )"-על
לעיל   חזרה מהודעה כאמור  כי  מובהר,  הודעת הביטול.  של  ושעת החתימה  התאריך  יצוינו  הביטול 

על  ורק  אך  להתבצע  יא-יכולה  לא  הבורסה  לחבר  הביטול  הודעת  מסירת  הקיבול  ידי  ממועד  וחר 
בהם   לחזור  רשאים  יהיו  לא  המשתתפים  האחרון  הקיבול  ממועד  החל  כי  מובהר,  עוד  האחרון. 

 מהודעות קיבול שנתנו. 

, יחזיר רכז ההצעה לכל חבר  הלןל 10  בסעיף חליפין, כמפורט  ה במקרה של חזרת החברה מהצעת רכש   5.12
חליפין )כמפורט  ה בורסה, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת רכש  

( שהינו גם יום מסחר, את הודעת חבר הבורסה, אם נתקבלה אצל רכז ההצעה, בצירוף  להלן  10  בסעיף
על חתום  על-מסמך  ההצעה  רכז  הבורסה  -ידי  חבר  הודעת    יחזיר  הבורסה  וחבר   ,מבוטלתפיו 

 ידם. -את כל הודעות הקיבול שנמסרו על קיבול הודעות לו שמסרו למשתתפים

  באמצעות   תיעשה  ההצעה  לרכזלעיל    5.9בסעיף    כאמורידי חברי הבורסה  - הודעות הקיבול על  העברת 5.13
)או באופן מקובל אחר עליו    וירטואלית  כספת  באמצעות,  דיגיטלי  באופן   ההצעה  לרכז  הבקשות  שידור

,  החברה  נציג  בנוכחות  שבכספות  הקיבול  הודעות  יוצגו  האחרון  הקיבול  מועד  לאחריורה רכז ההצעה(.  
  יסוכמו  מעמד  ובאותו  המכרז  הליכי  של  נאות  קיום  על  יפקח  אשר  שלה  החשבון  ורואה  ההצעה  רכז  נציג

 . המכרז  תוצאות ויעובדו

  במעטפותהבורסה    חברי  ידי-על  ההצעה  לרכזהקיבול    הודעותלעיל, העברת    5.13  אף האמור בסעיף  על 5.14
ולא תתאפשר    כגיבוי  תתאפשר,  האחרון  הקיבול   המועד   עד   סגורות  תשארנה   אשר  סגורות  במקרה 

. המעטפות הסגורות תוכנסנה  דיגיטלי  באופןההצעה    לרכז  הבקשות  שידור  באמצעותהעברת הודעות  
  תיפתח מועד הקיבול האחרון    בתום,  זה  במקרה.  האחרון  הקיבול   מועדלחלוף    עד   ונעולה  גורהס  לתיבה

  קיום  על   יפקח   אשר,  חשבון  ורואה   ההצעה   רכז   נציג,  החברה  נציג  בנוכחות   המעטפות  וייפתחו  התיבה 
 וכן תסוכמנה ותעובדנה תוצאות המכרז. המכרז הליכי  של נאות

 האחיד  ההחלפה ויחס המוחלפות החוב אגרות כמות קביעת .6

כמות אגרות  פי דוח הצעה זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות. לפיכך,  -הצעת רכש החליפין על 6.1
ש"ח ערך    0במסגרת הצעת רכש החליפין תעמוד על בין    ידי החברה-החוב )סדרה א'( שתירכשנה על

ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה    26,000,000לבין    "(המזערית  הכמות)"  ( א'נקוב אגרות חוב )סדרה  
 ."(המירבית הכמות)"שבמחזור  '(א
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 ."הכמויות טווחטווח הכמויות שבין הכמות המזערית לבין הכמות המירבית ייקרא להלן: " 6.2

שהינו  הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה יהא יחס החלפה אחיד,  פיו תתבצע  -על יחס ההחלפה   6.3

)שאינה  כמות  יגיעו לכיחס ההחלפה  הודעות הקיבול שנקבו בו במכרז  יחס ההחלפה הגבוה ביותר אשר  
לרכוש  חורגת מטווח הכמויות( דוח ההצעה כמפורט  - עלמהמשתתפים    שאותה החליטה החברה  פי 

)"  7בסעיף   יובהר, כי יחס ההחלפה האחיד לא    ."(האחיד   ההחלפה  יחסלדוח ההצעה  להסרת ספק 
 יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי. 

הקיבול   6.4 מועד  א'(האחרון  בתום  )סדרה  החוב  אגרות  כמות  על  החברה  על   תחליט  ידי  -שתירכשנה 
יחס ההחלפה ייקבע    במסגרת הצעת רכש החליפין, בתוך טווח הכמויות, לפי שיקול דעתה.החברה  

ההצעה  תימסר לרכז  לדוח ההצעה. הודעת החברה    6.3ההחלפה האחיד כמפורט בסעיף  בהתאם ליחס  
  ר עד ליום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון לצורך מסירת ההודעות למשתתפים כאמו

 לדוח ההצעה.  8.1בסעיף 

 למשתתפים )סדרה ג'( אגרות החוב   הקצאת .7

החוב 7.1 אגרות  ג'(  הקצאת  בהצעת    )סדרה  קיבול  הודעות  שהגישו  תתבצע  למשתתפים  החליפין  רכש 

 כדלקמן: 

 לא תענינה.  –מיחס ההחלפה האחיד  גבוההודעות קיבול הנקובות ביחס החלפה  7.1.1

תענינה במלואן )לפי    -  מיחס ההחלפה האחיד   נמוךהודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה   7.1.2
 . יחס ההחלפה האחיד(

  ך תענינה באופן יחסי כ  -ליחס ההחלפה האחיד    שווההודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה   7.1.3
א'(  )סדרה  החוב  אגרות  סך  מתוך  יוחלף  משתתף  היענות    שלכל  לאחר  להחלפה  שיוותר 

שבין מספר  חלק השווה ליחס  ,  מיחס ההחלפה האחידהנוקבות ביחס החלפה נמוך  לבקשות  
שהגיש לחברה בה נקב ביחס ההחלפה  הכלולות בהודעת הקיבול    אגרות החוב )סדרה א'( 

א'( )סדרה  החוב  אגרות  של  הכולל  המספר  לבין  הקיבול    האחיד  הודעות  בכל  הכלולות 
 שבהן ננקב יחס ההחלפה האחיד.  שהוגשו לחברה

לא יעלה בכל מקרה    ו שיונפקו במסגרת הצעת רכש חליפין ז  יובהר, כי מספר אגרות החוב )סדרה ג'( 7.2

אגרות החוב )סדרה א'( שהחברה החליטה לרכוש כמפורט  בכמות  על מכפלת יחס ההחלפה האחיד  
 לדוח ההצעה.  6.4בסעיף 

 המכרז  תוצאות בדבר הודעה .8

צעות  ידי רכז ההצעה ובאמ-, תימסר הודעה על ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון 8.1
ההודעה תציין את  אשר הודעות הקיבול שלהם נענו, במלואן או בחלקן.  , למשתתפים,  חברי הבורסה

שתוקצינה לכל מבקש ואת כמות אגרות    (ג'יחס ההחלפה שנקבע במכרז, את מספר אגרות החוב )סדרה  
 אותה נדרש המבקש למסור לחברה בעבורן.  החוב )סדרה א'(

כן, החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון  -כמו 8.2
דוח ההצעה.  -עלעל תוצאות הצעת רכש החליפין   יחס ההחלפה  פי  בדוח המיידי תציין החברה את 

 שתתפים.שנקבע במכרז ואת כמות אגרות החוב )סדרה ג'( אשר יוקצו למ

 ( ורישומן למסחר בבורסה'גהקצאת אגרות החוב )סדרה   .9

)סדרה   9.1 החוב  אגרות  קרי  למשתתפים,  המגיעה  התמורה  ליום  'גהעברת  עד  תבוצע  השני  (,  המסחר 
  או עד ליום המסחר השני שלאחר תום התקופה הנוספת, לפי העניין  שלאחר מועד הקיבול האחרון

ההקצאה)" בסעיף  יום  המפורט  באופן  החוב  להלן  9.2"(,  אגרות  של  הפקדה  לאחר  שיהיה  ובלבד   ,
 . במסלקת הבורסה )סדרה ג'(

"(, לטובת  לרישומים  החברה)"  "מבע   לרישומים  חברה  טפחות  למזרחיבמועד כאמור החברה תקצה  
פי תנאי דוח  -( בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד על'גרכז ההצעה, את אגרות החוב )סדרה  

   ההצעה.
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ידי החברה, למשתתפים, בכמות המגיעה  -( שתוקצינה על'גמורה, קרי אגרות החוב )סדרה העברת הת  9.2
על ההקצאה,  ביום  ההצעה  רכז  באמצעות  תתבצע  ההצעה,  דוח  להוראות  בהתאם  זיכוי  -להם  ידי 

באמצעות   שמסרו,  הקיבול  בהודעות  המצוינים  החשבון  לפרטי  בהתאם  המשתתפים,  של  חשבונם 
 רסה. מסלקת הבורסה וחברי הבו 

חליפין  הפי תוצאות הצעת רכש  - ( שתבוצע על'גבמקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב )סדרה   9.3
כאמור החוב  אגרות  שברי  אזי  כאמור,  חוב  אגרות  של  שברים  ייווצרו  זכאים    ,כאמור,  יהיו  להם 

(, המחזיקים בהן באמצעות חברי  'אהמשתתפים שהינם מחזיקים בלתי רשומים באגרות החוב )סדרה  
)סדרה   חוב  אגרת  לכדי  המצטברים  על'ג בורסה,  יימכרו  אחת,  באמצעותם  -(  הבורסה  חברי  ידי 

)סדרה   החוב  אגרות  המצטברים 'אמוחזקות  השברים  מכירת  תמורת  שברים.  לאותם  המזכות   )  
( ביחידות שלמות, אם יהיו כאלה, לאחר ניכוי הוצאות מכירתן וכל היטל או  'גלאגרות החוב )סדרה  

מס שיוטלו, תחולק בין המשתתפים האמורים בהתאם לזכויותיהם, בזיכויים בנקאיים, לא יאוחר  
( ימים לאחר מכירתן כאמור. הודעות בקשר עם היווצרות ומכירת שברים כאמור  15עשר )- מחמישה

 (.'אידי חברי הבורסה שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב )סדרה  - שלחנה למשתתפים האמורים עלת

עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון שהחברה   9.4

)סדרה   חוב  באגרות  ההצעה,  לרכז  עליו  לתנאים  'אתורה  כפוף  והכל  נענו  בגינן  קיבול  שהודעות   )
 המפורטים בדוח ההצעה.  

ב כמחויב למכור  החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל משתתף ייחש 9.5
( בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את אגרות החוב )סדרה  'אלחברה את אגרות החוב )סדרה  

לתוצאות המכרז וליחס ההחלפה  בהתאם    ,( שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור'ג
 לתנאי דוח ההצעה. לדוח ההצעה(, והכל בכפוף    6.3האחיד )כהגדרתו בסעיף  

)סדרה    אגרות 9.6 על'אחוב  שתירכשנה  מהמסחר  -(  ותמחקנה  תתבטלנה  ההצעה  דוח  לפי  החברה  ידי 
)סדרה   החוב  אגרות  תעודות  את  למשוך  בבקשה  הבורסה  למסלקת  תפנה  החברה  (  'אבבורסה. 

על )סדרה  -שתירכשנה  החוב  אגרות  מחיקת  כי  בזאת,  מובהר  כאמור.  החברה  שתירכשנה  'אידי   )
לאחר רק  תעשה  בבורסה  )סדרה    מהמסחר  החוב  אגרות  הקצאת  הליך  לדוח  ' גהשלמת  בהתאם   )

 ההצעה. 

 חלקית  והקצאה ממסחר מחיקה , מועד הארכת  אירוע 9.7

נענו    ההחזקהושיעור    היה 9.7.1 הניצעים שלא    , או שנענו באופן חלקי, החליפין  רכש  להצעתשל 
'( אהחוב )סדרה  אגרותהערך הנקוב של כל  מסך( 25%) אחוזים  וחמישה מעשרים יהיה נמוך
  תאגידיםאו  /ו  בה   השליטה  בעלי ,  החברה  החזקות)בניכוי    עובר לתאריך דוח ההצעה  שבמחזור

או אם הסך הכולל של שווי אגרות החוב    (רך נקובעח  ש"  17,052,100- מ  נמוך( )קרי,  בשליטתם
א'(   הי)סדרה  לא  לגביהן  היענות  הקיימות  החליפין  יתה  רכש  מכפליים  להצעת  נמוך  יהיה 

  3.2העומד במועד דוח זה על  ) מסחר בבורסה  ן המ של הסדרה    ההשווי שהיה מביא למחיקת 
  להצעת   נענו  שלא  לניצעים  תוקנה  אזי"(,  מועד  הארכת  אירוע"כל אחד מהנ"ל:  )  (מיליון ש"ח

  החוב   מאגרות   חלק  או  כל  את  לחברה  למכור  הזכות,  חלקי  באופן  לה  שנענו  או,  חליפיןה  רכש
נוספים הבאים לאחר מועד פרסום    עסקים( ימי  3)  שלושה'( שברשותם, וזאת במהלך  א)סדרה  

רכש   הצעת  )"התוצאות  באותהנוספת  התקופהחליפין  רכש תנאים    ם"(,  בהצעת  כמפורט 
ועל זו  יחס ההחלפה האחיד שנקבע-חליפין    כאמור   מועד   הארכת   אירוע  שיתקיים   ככל.  פי 

",  המאוחר  האחרון  הקיבול  יום"כ  ייחשב  הנוספת   התקופה   של   האחרון היום,  לעיל  זה  בסעיף

)סדרה   חוב    תכונינה  הנוספת  התקופה   במהלך  קיבול   הודעות  בגינן  יימסרו  אשר'(  ג אגרות 
  תכונינה  הנוספת  בתקופה  שתתקבלנה  הקיבול  והודעות"  הנוספות'(  גהחוב )סדרה    אגרות"
הקיבול  הנוספות  הקיבול  הודעות" למועד  עד  קיבול  הודעת  שמסר  משתתף  כי  מובהר,   ."

לא יהא רשאי לחזור בו מהודעתו במהלך התקופה הנוספת. כן, משתתף שמסר הודעת  האחרון  
 קיבול במהלך התקופה הנוספת לא יהא רשאי לחזור בו מהודעתו. 

  10:00שעה  בדוח מיידי לא יאוחר מה  על כך   החברה תודיע  :אירוע הארכת מועדככל שיתקיים  
במסגרתו תודיע החברה על התקופה    האחרון  מועד הקיבול ביום העסקים הראשון שלאחר  
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)סדרה  הנוספת ויום הקיבול האחרון המאוחר; תפרסם החברה דוח מיידי בדבר אגרות החוב  
יום    שלאחר  הראשון  העסקים  מיום  יאוחר   לא'( הנוספות והודעות הקיבול הנוספות, וזאת  ג

לדוח ההצעה( בגין    9.1וכן, יידחה יום ההקצאה )כהגדרתו בסעיף    מאוחר;ה  האחרון  הקיבול
פי דוח ההצעה, עד לאחר חלוף התקופה הנוספת  -כלל אגרות החוב )סדרה ג'( אשר יוקצו על 

ההצעה )בהתאמות ככל ונדרשות(, בגין כלל אגרות החוב  לדוח    9.1-9.6  סעיפיםויחולו הוראות  
 וח ההצעה.פי תנאי ד-)סדרה ג'( שיוקצו על

)סדרה    רכישת ;  חליפיןה   רכש  הצעת  לביצוע   החברההתחייבות    מותנית   שבהם   תנאים .10 חוב  (  'אאגרות 
 נוספות 

אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן   10.1
חליפין באותן הנסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה  ה מראש, ותנאי הצעת רכש  

דוח   נסיבות בתאריך  ידע את אותן  , תהא החברה רשאית לבטל את הצעת רכש ההצעהמציע אילו 
חליפין תימסר לרכז ההצעה לפני מועד  הין, והכל כפוף לכך שההודעה על חזרה מהצעת רכש  חליפה

זה,    10. במקרה של ביטול ההצעה כאמור בסעיף  (עילל  4  )כהגדרת מונחים אלו בסעיף האחרון  הקיבול  
חליפין, דוח הצעת המדף יתבטל והוראותיו לא תחייבנה את החברה, והחברה  הלא תתבצע הצעת רכש  

 חליפין.ההנסיבות המיוחדות שבגינן חזרה בה החברה מהצעת רכש  ו יפורט בו  תפרסם דוח מיידי

, יפעל רכז ההצעה כמפורט בסעיף  לעילזה    10חליפין כאמור בסעיף  הרכש  מהצעת    החברהחזרה בה  
 . עילל 5.12

זה  ה רכש    בהצעת 10.2 דוח הצעה  נשוא    חליפין ה  רכש  להצעת  היענות   של  מזערי  שיעורנקבע    לא חליפין 
 .הכתנאי להשלמת 

זה לעיל או בכל מקרה בו לא נרכשו כל    10חליפין כאמור בסעיף  ההיה והחברה חזרה בה מהצעת רכש   10.3
)סדרה   החוב  לרכישה(  'אאגרות  החברה  -על  המוצעות  רשאית  תהא  זה,  מדף  הצעת  דוח    לרכושפי 

במסגרת הצעות רכש נוספות ובין  בכל מועד, תמורה, אופן ותנאים, בין    נוספות(  'א)סדרה    חוב  אגרות
מחוצה לה, לפי שיקול דעתה הבלעדי של החברה, וזאת מבלי שתהיה    אובבורסה  במסגרת עסקאות  

  פי דוח הצעה זה, והכל בכפוף להוראות כל דין.-עלליפין  החמחויבת לתנאי הצעת רכש 

 החברה פרטים אודות  .11

 BVI- ה  להוראות   בהתאם   במניות   מוגבלת  פרטית   כחברה   2014בדצמבר    5הוקמה והתאגדה ביום    החברה 

Business Companies Act, 2004  , להמרה   ניתנות  שאינן   חוב  אגרות   הנפקת   באמצעות ,  הון   גיוס   לצורך 
למועד פרסום   ועד הקמתה    מאזבנדל"ן בארה"ב.    להשקעה,  "מ בע   ביב א - בתל  ערך   לניירות   בבורסה ,  למניות 

זניח(.   לא  2015  בשנת   החברה   פרסמה   אשר   להשלמה   תשקיף ה  מניות  )למעט הון  כל פעילות  הייתה לחברה 
 אשר  חברה   , GFI Capital Holdings LLC-ל   הזכויות   בעלי   העבירו להשלמה,    התשקיף   מכוח   ההנפקה   בעקבות 

 את,  '( א )סדרה    החוב  אגרות  הנפקת  מועד   לאחר   בסמוך החברה,    ידי -על   במלואן  מוחזקות   בה   הבעלות  זכויות
בתאגידים, שמחזיקים בשרשור בזכויות   ( בבעלותם   אמריקאים   תאגידים   באמצעות   בעקיפין )לרבות    זכויותיהם 

  .מניות של החברה שהונפקו לבעלי הזכויות  בנכסי נדל"ן להשקעה וכן במלונות, וזאת כנגד הנפקת 

  13אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום    לפירוט
 . , המובא בדוח זה בדרך של הפניה(2020-01-074811)אסמכתא מספר:  2020 יוליב

בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של    אחזקות, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות  לפירוט

 . , המובא בדוח זה בדרך של הפניה 2020( לדוח התקופתי של החברה לשנת  12)סעיף  24תקנה  ראההחברה 

 להלן.  25 לפרטים נוספים אודות החברה ראה סעיף

 חברהביוזמת ה דוח ההצעה תיקון  .12

חליפין באופן  הרכש רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת  החברה 12.1
ניירות    בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשותדוח ההצעה  המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את  

  ( 3)   כאמור, במהלך שלושת  חליפיןהרכש  ת  את הצע החברה  . תיקנה  "(הודעת תיקון)"  ולבורסה  ערך
, כך  עילל   4.3הקבוע בסעיף    ימי העסקים שקדמו למועד הקיבול האחרון, יידחה מועד הקיבול האחרון
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ימי    (5)  ימי עסקים ולא יאוחר מחמישה  (3)  משלושהשמועד הקיבול האחרון החדש יחול לא מוקדם  
. במקרה כזה  מביניהם, המאוחר  ההצעהמתאריך דוח  ימים    (60)  עסקים ממועד התיקון או משישים

ההודעה על דחיית מועד הקיבול האחרון תיכלל    יידחו מועד הקיבול האחרון ויום ההקצאה בהתאם.
 . בהודעת התיקון

ה כל תיקון, אשר  לתקן בדוח ההצע החברה  עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית   12.2
יוגש לרשות    חליפין. התיקון כאמורהרכש  אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת  

 לעיל. 12.1 בסעיףכאמור  על כך תפורסם הודעהו ולבורסה

ם  א,  כאמור  דוח ההצעהלא תהיה רשאית לתקן את  החברה  לעיל,    12.2-ו  12.1  פים בסעי על אף האמור   12.3
כי התחייבותו    לא אישר גם בתנאים המתוקנים או אם    הלןל  13עיף  סכאמור ברכז ההצעה  תקפה 

 התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר. לא קיבלה  חברהה

 והחברה התחייבות רכז ההצעה .13

 פי דוח ההצעה. - להעברת התמורה עלהחברה  רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של  13.1

(  'גחוב )סדרה  הלבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות  התחייבה  החברה   13.2

כדי לאפשר את הקצאת אגרות החוב    , חליפיןה רכש  ובהתאם להיענות להצעת    ה צעהפי תנאי דוח ה-על
חליפין. התחייבות החברה  הרכש  חליפין, בהתאם לתנאי הצעת  הרכש  ( לניצעים שנענו להצעת  'ג)סדרה  

   פי דוח ההצעה הניחה את דעתו של רכז ההצעה.- המוטל עליה עללבצע את 

 ('ג ואגרות החוב )סדרה  ('אסדרה )חוב ה ביחס לאגרות  , הסדרים או הבנותםמיהסכ .14

, אין הסכם, הסדר או הבנה עם אחר  בשליטתם  לתאגידים, ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או  לחברה
 . החברה של'( גלאגרות החוב )סדרה   או'( א סדרה) החוב הנוגעים לאגרות  

רכש  ( על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת  'אסדרה  ממחזיקי אגרות חוב )  חברה הודעות שקיבלה ה .15
 חליפין ה

  כוונתם   על(  'א  סדרה)  החוב  אגרות  ממחזיקי  הודעה  כל  החברה  קיבלה  לא  ההצעה  דוח  פרסום  מועד  עד
   .חליפיןה רכש להצעת להיענות  שלא או  להיענות

 מיסוי .16

ובהחלפתן  (  'ג( ובאגרות החוב )סדרה  'אסדרה  בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב )  הלןהתיאור ל
ידי מומחים,  -הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי עלחליפין,  הפי תנאי הצעת רכש  -על

( של החברה יבחנו  'אסדרה  כי המחזיקים באגרות החוב )  ,מומלץבשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע.  
חליפין, בהיענות לה או בפעולות העשויות לבוא בעקבותיה, בין  האת היבטי המיסוי הקשורים בהצעת רכש  

רכש  הית להצעת  היענות  טרם  האמורים,  בנושאים  ספציפי  מקצועי  ייעוץ  קבלת  באמצעות  חליפין,  ה ר 
 למי  המלצה או/ו דעת חוות מהווה אינו להלןבהתאם לנתונים והנסיבות הייחודיים לכל אחד מהם. האמור 

האמורה    הקשורים  המיסוי  בהיבטי  ממצה   דיון  או/וחליפין  ה  רכש  הצעת  פי-על  מהניצעים  אובהצעה 
  .בעקבותיה לבוא שעשויות בפעולות

  דוח  נשוא  חליפיןה  רכש  הצעת  עם  בקשר  מס  להסדר  המסים  רשותאישור    התקבל  2021  יוניב  3  ביום 16.1
 "( כאמור: המס הסדרהחברה )" שביקשהמס ה הסדרעקרונות   תמצית להלן  .זה הצעה

)סדרה    החלפת  16.1.1 החוב  )סדרה    אגרות ל  תמורהב(  'אאגרות  הצעת  'גהחוב  במסגרת   רכש( 

  ויחולו  חליפיןה  רכשהניצעים שנענו להצעת   במישורדבר ועניין    לכלאירוע מס    הינהחליפין,  ה
 . העניין  לפי"(, הפקודה)" 1961-"א התשכ[, חדש]נוסח   הכנסה מס פקודת  הוראות 

  רכש ( בידי הניצעים שנענו להצעת  ' אבהחלפה כאמור, כמכירה של אגרות חוב )סדרה    יראו 16.1.2
)סדרה  ה החוב  אגרות  בגין  התמורה  )סדרה    תחושב (  'אחליפין.  החוב  אגרות  שווי  (  'גלפי 

 "(.התמורה )" בעבורן שיתקבלו
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,  ינוכה מס במקור מהתמורה  (,'אהחוב )סדרה    אגרותשל    ןבמכירת  ,בגין רווח ההון המחושב 16.1.3
בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון   ,כאמור ההחלפה במועד

 . 2002-במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית(, התשס"ג 

  כמות למכפלת בהתאם יחושב המוצעות( 'ג קביעת התמורה, שווי אגרות החוב )סדרה  לצורך 16.1.4
)סדרה    להן  המוקצות(  'ג  )סדרה  החוב  אגרות שערי    בממוצע(  'אזכאי מחזיק אגרות החוב 

בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה   ,('גהסגירה של אגרות החוב )סדרה 
 8. בפועל

 יהיה מועד ההחלפה בפועל.   ,המכירה מועד 16.1.5

  כפי  יוהשו  את  יראו  חליפיןה  רכש  הצעת   אגב  שהתקבלו(  'ג  סדרה)  חוב  אגרות  מכירת  בעת 16.1.6
כן, יום הרכישה  -( אלו. כמו'גאגרות חוב )סדרה    של  המקורי  כמחיר  לעיל  16.1.4  בסעיף  שנקבע

 . לעיל 16.1.5  בסעיףיהיה כאמור 

, נשוא ההסדר  התמורה  חלק   על   יחויב  לפקודה ג)ד(  125  סעיף   הוראות  עליו  חלות  אשר  יחיד  16.1.7
)סדרה   בגין אגרות החוב  והריבית שנצברו  הניכיון  בגובה דמי    ההחלפה  למועד (  'אהמוצע, 

  הסעיף  להוראות   בהתאם  המס  את  וישלם  ידווח  כאמור  יחיד.  הסעיף  להוראות  בהתאם,  בפועל
 . מס לצורכי השנתי הדוח   הגשת בעת האמור

לצורך חישוב הניכיון בגין אגרות    שמשי,  לעיל  16.1.4  בסעיףהתמורה בהנפקה כאמור    שווי 16.1.8
)מסלול    בהסכם  מיסוי  בהחלטת( והחברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות  'גהחוב )סדרה  

כמפורט  ,  2021  יוניב  17אשר קיבלה החברה ביום    משוקלל  ניכיון  שיעורבנושא חישוב    ירוק(
 להלן.   16.2בסעיף 

יחליפו את אגרות    אשרהמס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים    הסדר 16.1.9
 . הניצעים של הסופית המס חבות  את ממצה ואינו  חליפיןה רכש( בהצעת 'אהחוב )סדרה 

  לכל ,  החוב  אגרות  מחזיקי  בידי  שהתקבלה  ההכנסה  סיווג  את  לקבוע   כדיבהסדר המס    אין 16.1.10
 . הרלוונטיים השומה פקידיידי  - על וייבחן  יכול  כאמור סיווג, ועניין דבר

 ניכיון  דמי 16.2

. הערך  3%בשיעור ניכיון של    2021בחודש פברואר    ( הונפקו לראשונה'אגרות החוב )סדרה ג 16.2.1
  שהסתייםיום המסחר האחרון ) 2021ביוני  30המתואם של אגרות החוב )סדרה ג'( נכון ליום 

אגרות  ש"ח ערך נקוב אגרות חוב )סדרה ג'(.    1ש"ח לכל    110.60( הינו  דוח ההצעה  פרסום  לפני
ג'(   )סדרה  החליפין    שתוקצינההחוב  רכש  הצעת  עשויות    המדף  הצעת  דוחפי  -עלבמסגרת 
  .(שרלוונטי ככל)לרבות העדר ניכיון,  בניכיוןלהיות מונפקות 

ור על דמי  קיבלה החברה אישור מרשות המסים, כי לעניין ניכוי המס במק   2021ביוני    17ביום   16.2.2
ג'(,   (  'שיעור הניכיון לצורכי מס של אגרות החוב )סדרה גהניכיון בגין אגרות החוב )סדרה 

  ( הקיימות'אגרות החוב )סדרה גשל  ייקבע לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי  
פי  -על( שיוקצו ', שיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות החוב )סדרה גנכון למועד דוח ההצעה

( נוספות בעתיד, ככל  'דוח הצעת המדף ושיעור הניכיון היחסי מהנפקת אגרות חוב )סדרה ג
 "(. שיעור הניכיון המשוקללשתהיינה )"

החוב    שיווצרהניכיון    סכום 16.2.3 אגרות  ג'(  בגין    בעתידאו  /ו  ההצעה  דוחפי  -על  שיוקצו)סדרה 

)סדרה    החוב  אגרות  של  פועלב  ההקצאה  במועד  ייקבע, ככל שיהיו,  "(הנוסף  הניכיון  סכום)"
הנוסף יהא הפרש שבין סך הערך הנקוב של    הניכיוןסכום  ."(ההקצאה מועד )בסעיף זה: " ג'(

 עד מתואם לפי תנאי אגרות החוב )סדרה ג'(    כשהואאגרות החוב )סדרה ג'( שיוקצו כאמור  
ולאחר שהופחתה  ההקצאה  למועד , לבין תמורת ההנפקה של אגרות החוב שיוקצו כאמור 

הניכיון שנוצר בגין אגרות    שיעורריבית צבורה אם קיימת, והכל אם ההפרש הוא חיובי בלבד.  

 

בתום השלמת הליך הצעת רכש חליפין, יוקצו לניצעים אשר ייענו להצעת רכש    – "  בפועל  ההחלפה   מועד , "המס  להסדר   בהתאם   8
 לחברה.   אגרות החוב )סדרה א'(ובמקביל באותו מועד יועברו   אגרות החוב )סדרה ג'(חליפין,  
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ג'(   הינו סכום הניכיון הנוסף שהוא    ("הנוסף   הניכיון  שיעור")  כאמור  שיוקצו החוב )סדרה 
מחולק בסך הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה ג'( שיוקצו כאמור מתואם לפי תנאי אגרות  

ג'( עד למועד ההקצאה. )סדרה  הנוספות שיוקצו כאמור    החוב  ג'(  )סדרה  אם אגרות החוב 
   .0%יונפקו בפרמיה או בערכן הנקוב המתואם, שיעור הניכיון הנוסף יהא 

  הניתנות'(  ג)סדרה    חוב  אגרות  של  המשוקלל  הניכיון  שיעור  לקביעת  מיועד  כאמור  המס  הסדר 16.2.4
)סדרה    החוב  אגרות  פדיון   במועד,  הניכיון  מדמי  בלבד  במקור  מס  ניכוי  לצורכי  והינו   לפדיון

 '(. ג)סדרה   החוב אגרות מחזיקי  של הסופית המס חבות את ממצה ואינו'(, ג

את    מיידיתפרסם החברה בדוח  בפועל    הראשון שלאחר מועד ההחלפהלא יאוחר מתום יום המסחר   16.3
כפי    ('ג( לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב )סדרה  'אהתקבול בגין אגרות החוב )סדרה    פירוט

את סכום ושיעור הריבית ו/או ניכיון הצבורים בגין אגרות החוב )סדרה    ,לעיל  16.1.4שנקבע בסעיף  
)סדרה  'א החוב  לאגרות  הניכיון המשוקלל  שיעור  וכן את  )ככל שרלוונטי( 'ג(  סכום התמורה    (  ואת 

 . בפדיון

 נוספים  מס  היבטי

לפירוט השלכות המיסוי ופרטים בדבר ניכוי המס במועדי תשלום הריבית, המכירה והפדיון של אגרות   16.4
 הצעת המדף. לדוח  'הנספח ל  3סעיף פי דוח הצעת מדף זה, ראה  -( המוצעות על 'גהחוב )סדרה 

תחליף   מהווה  ואינו  בלבד  כללי  הינו  המוצעים  הערך  בניירותלעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים    תיאורה
על אינדיבידואלי  לכל  - לייעוץ  מומלץ  משקיע.  לכל  הייחודיות  לנסיבות  לב  בשים  מומחים,    המבקש ידי 

מנת להבהיר את תוצאות  -פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על-על  המוצעות  היחידות  אתלרכוש  
 .המוצעים  הערך רותנייהמס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות של המשקיע ושל 

 חליפין ה  רכש הצעת לביצוע  החברה דירקטוריון נימוקי .17

 חליפין כלל הדירקטוריון את הנימוקים שלהלן: הבמסגרת החלטתו לאשר את הצעת רכש 

  מח"מ קצר באגרות חוב עם מח"מ  עם  חוב   אגרות   החלפת  מהווה,  המדףפי דוח הצעת  -חליפין, עלהרכש    הצעת
   "מ.המח  והארכת  הבאות בשנים"שיטוח" הפירעונות -ארוך. ביצוע ההחלפה יוביל ל

בגין אגרות    )ג( לשטר הנאמנות4.1, דירקטוריון החברה קבע כי החברה עומדת בתנאים הקבועים בסעיף  כן

ג'(   החוב בהתחייבויותיה    )סדרה  לעמוד  החברה  של  יכולתה  על  כאמור  הסדרה  הרחבת  השפעת  את  ובחן 
 . קודם לביצוע ההנפקה כאמור למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(

 סמכות רשות ניירות ערך  .18

או עובד שהסמיכה לכך,    ניירות ערך  רשותניירות ערך בכתב, לפי דרישת  למסור לרשות    חברהעל ה 18.1
סמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר שהרשות סבורה  הסבר, פירוט, ידיעות ומ

זה  שיש   בדוח  כמו-עללכלול  רכש.  הצעת  תקנות  רשותכן,  -פי  ראתה  ערך  אם  עובד  ניירות  לרבות   ,
או כי לא    כל הפרטים שלדעתה חשובים לניצע סביר בדוח הצעת המדף את  שהסמיכה לכך, כי אין  

רכש הצעת  תקנות  הוראות  ההצעה  בדוח  רשותמתקיימות  רשאית  ערך  ,  בתקופת    ,להורות  ניירות 
הזדמנות    חברה, לאחר שניתנה ל לחברה  וכן רשאית להורות ,הקיבול, על דחיית מועד הקיבול האחרון

קון  תי  -  או תוך מועד אחר שקצבהמתאימה להביא טענותיה לפניה, לפרסם בתוך יום עסקים אחד  
 ורה. תמתוקן בצורה ובדרך ש  דוח הצעהאו   לדוח הצעת המדף

ם  להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון לעשות כן לש  רשאית  ניירות ערך  רשות 18.2
 .  עילל  18.1סעיף כן, יחולו הוראות  הגנת עניינם של הניצעים. הורתה

 חליפין זו לא תושלם לפני מילוי הוראתה.רכש  כאמור, הצעת   ניירות ערך אם תורה רשות 18.3

על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על    ניירות ערך  הורתה רשות 18.4
. קיבלה  חברהיה האמורה, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לידוח ההצעה הכולל את הדח 

 )א( לתקנות הצעת רכש. 25כאמור בתקנה   ,הודעה כאמור, תודיע על כך מיד חברהה
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 דירוג .19

אגרות חוב  ל  'il.BBB'  דירוג על    "(מעלות)"  .Standard & Poor's Maalot Ltdהודיעה    2021  יוליב   1ביום  

  המחזיקה בנכס  ,המובטחות בשעבוד ראשון על מניות חברת בת  ,מיליון ש"ח ערך נקוב  26בהיקף של עד  
כן, ציינו  .  באמצעות הרחבת סדרת אג"ח ג'  (ilBBB/Stable)  ידי החברה- , שיונפקו עלThe James  מלונאיה

כי   הדירוג  בדוח  החוב  מעלות  אגרות  אג"ח  הנפקת  יוחלפו  שבמסגרתו  סדרות  החלפת  ממהלך  חלק  היא 
  1לפרטים ראה דוח מיידי שפרסמה החברה ביום  .  מסדרה א' באג"ח מסדרה ג' בהיקף של עד הסכום האמור 

 האמור בו מובא כאן על דרך ההפניה. אשר המידע (, 2021-01-046387)אסמכתא מספר:  2021 יוליב

, הסכמת מעלות לצירוף דוח הדירוג האמור לרבות על דרך ההפניה, לדוח  הצעת המדףלדוח  'ג נספחמצ"ב כ
   .הצעת המדף

 הימנעות מעשיית הסדרים  .20

, להימנע מלעשות הסדרים שאינם  דוח הצעת המדףהחברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על   20.1
פי דוח  -עלהמוצעים  , בקשר עם הצעת ניירות הערך  ת המדףו/או בדוח הצע  המדף  כתובים בתשקיף

המדףהצע הערך  ת  ניירות  לרוכשי  זכות  מלהעניק  להימנע  ומתחייבים  בציבור,  ופיזורם  הפצתם   ,

  ובדוחהמדף  רכשו מעבר למפורט בתשקיף  שלמכור את ניירות הערך    הצעת המדף  פי דוח-על המוצעים  
 .  הצעת המדף

על    ניירות ערך  , להודיע לרשות דוח הצעת המדףהחברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על   20.2
,  דףהצעת המ  פי דוח-על המוצעים    הערך  ניירות  הצעת  עם  בקשר,  כלשהוכל הסדר הידוע להם עם צד ג'  

 לעיל.   20.1בסעיף בציבור, הסותר את ההתחייבות כאמור   ופיזורם הפצתם

על   20.3 והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם  ג' דוח הצעת המדףהחברה  צד  , להימנע מלהתקשר עם 
, שלפי  בציבור  ופיזורם  הפצתם,  הצעת המדף  פי דוח -על המוצעים    הערך  ניירות  הצעת  עם  בקשר כלשהו,  

   לעיל. 20.1בסעיף מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור 

 היתרים ואישורים  .21

( המוצעות בדרך של הצעת  'גהחברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב )סדרה   21.1
 פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.  - חליפין עלהרכש 

אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם אין לראות באישור האמור של הבורסה  
ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח  

 .הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים

  העצמי  ההון  2021לרבעון הראשון של שנת  החברה    של  המאוחדיםביניים  פי הדוחות הכספיים  -על
החברה  .  דולר  אלפי  226,629  הינו  (שליטה  מקנות  שאינן  זכויות  בניכוי) של  העצמי  כהגדרתו  ההון 

בהמשך להתחייבותה של החברה    מיליון ש"ח.  16- למועד דוח הצעה זה אינו פוחת מ  בתקנון הבורסה 
כי לא תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה, באופן שבשל חלוקת הדיבידנד הונה    המקורי   בדוח הצעת המדף 

מאשרת  וזאת כל עוד אגרות החוב )סדרה ג'( רשומות למסחר,  ,  מיליון ש"ח  16העצמי יפחת מסך של  
החברה כי החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף המקורי ועד למועד פרסום דוח הצעת מדף זה, החברה  

 .על ביצוע כל חלוקה לא ביצעה ולא הכריזה

 ניירות ערך נתנה את אישורה לפרסום דוח הצעת המדף.  רשות 21.2

בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או    אין
 .המוצעים הערך ניירותשל   םעל טיב דיעהאישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת 

 תשלום אגרה  .22

,  1995-א' לתקנות ניירות ערך )אגרת בקשה למתן היתר לפרסום תשקיף(, התשנ"ה4בהתאם להוראות תקנה  
ניירות ערך את תוספת האגרה בעד אגרות החוב )סדרה   ( המוצעות במסגרת דוח  'גתשלם החברה לרשות 

   הצעת המדף.
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 תמורה והוצאות נלוות .23

 פי דוח הצעת המדף.-לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת ניירות הערך על  23.1

 מובטחת בחיתום. פי דוח הצעת המדף אינה -( על' גחוב )סדרה  ההצעת אגרות  23.2

חליפין מכוחו  ההחברה, ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת רכש    להערכת  23.3
לדוח    23.4דמי הפצה כמפורט בסעיף  סכום זה כולל, בין היתר,    9.ש"ח  אלפי  190-כ   של  בסך  מסתכמות

לעיל; דמי    22בסעיף  ש"ח; אגרה כאמור    פיאל   30של    בסךהצעה לרכז ההצעה    ריכוז  עמלתההצעה,  
  נלוות  והוצאות;  בבורסה  למסחר  זה  הצעה  דוח פי  -על   שתונפקנה(  'גרישום של אגרות החוב )סדרה  

   .נוספות

פי דוח ההצעה  -על   ציםכמפי"( ישמשו  המפיצים)"  אוריון חיתום והנפקות בע"מו אינפין קפיטל בע"מ   23.4
שיר על וותמורת  המוצעים  הערך  ניירות  הפצת  המדף  -תי  הצעת  דוח  הפצהלעמלזכאים  יהיו  פי    ת 

תחולק בין  עמלת ההפצה    .( שיוחלפו בפועל' אמהערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה    2%של    שיעורב
 המפיצים בחלקים שווים. 

 נוספים פרטים .24

  1970-תקופתיים ומיידיים(, התש"לכ לתקנות ניירות ערך )דוחות  37פי תקנה  -לפרטים אודות גילוי על 24.1
 לדוח ההצעה.  'ו נספח, ראה "(הדוחות תקנות)"

לשנת    הראשון   לרבעוןדוח הדירקטוריון  שפורסם במסגרת    חזוי ההמזומנים    תזריםלגילוי    השלמת ל 24.2
 .לדוח ההצעה 'ו נספח, ראה 2021

 המדף הצעת בדוחלעניין הטיפול  חברהה פרטים על נציגי  .25

ממשרד    יונתן כהןו  בתיה רוזנברג,  מירב קינן וגנרעוה"ד  הינם    המדף  הצעת  בדוחלעניין הטיפול    חברהה   ינציג
   .03-6089908; פקס:  03-6089816, טלפון:  , תל אביב98גולדפרב זליגמן ושות', מרחוב יגאל אלון 

 עדכונים לתשקיף המדף  .26

שחלו החל  אשר אירוע בכל עניין שיש לתארו בתשקיף המדף,  בדבר שינויים וחידושים מהותיים    לפרטים
פרסום דוח ההצעה, ראה דיווחיה השוטפים של החברה המפורסמים   מועדממועד פרסום תשקיף המדף ועד 

בורסה  ובאתר האינטרנט של ה  http://www.magna.isa.gov.ilבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך בכתובת:  
. דיווחים שוטפים כאמור נכללים בדוח הצעה זה על דרך ההפניה, בהתאם  http://maya.tase.gov.ilבכתובת:  

   .2005-"ותשס ה(, ערך ניירות  של מדף)הצעת  ערך  ניירות לתקנות )א( 4להוראות סעיף 

 מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים .27

בהם נכללת    ,מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים של החברה  'ד  נספחלדוח הצעת מדף זה מצורף כ
 88ולדוחות הכספיים של  הסכמתם, כי חוות הדעת ודוחות הסקירה שלהם לדוחותיה הכספיים של החברה

Madison Hotel Mezz, LLC  יכללו, על דרך ההפניה, בדוח הצעת מדף זה, הכל בנוסח מכתב ההסכמה ,
)לרבות    הצעת המדףסכמת רואי החשבון המבקרים של החברה להכללה בדוח  ה   כן, -כמו  המצורף וכפוף לו.

ולדוחות הכספיים    בדרך של הפניה( של חוות הדעת ודוחות הסקירה שלהם לדוחותיה הכספיים של החברה
  ף , מובאת בדוח זה על דרך ההפניה למכתב ההסכמה כאמור כפי שצורMadison Hotel Mezz, LLC 88  של

   .2021שנת  ללדוח החברה לרבעון הראשון 

 

אגרו  9 כמות  מלוא  בהנחת החלפת  הינה  הנלוות  בדבר ההוצאות  החברה  עלהערכת  להחלפה  א'( המוצעת  )סדרה  חוב  דוח  -ת  פי 
 ההצעה.
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 : החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה .28

 

 
 info@goldfarb.com אמפא מגדל    

 www.goldfarb.com 98רחוב יגאל אלון 
  6789141אביב  תל

  608-9999 (03)טלפון 
  608-9909 (03)פקס 

 

 2021 יוליב 1

 לכבוד 
LimitedGFI Real Estate  

 
 ,נכבדים ואדונים גברות

 
 

 הצעת מדף  דוח –)"החברה"(  GFI Real Estate Limited הנדון:
 )"דוח הצעת המדף"(   1202 יוליב 1 מיום

יפורסם    הצעת  לדוח  בהתייחס,  לבקשתכם של החברה הנושא    המדף   תשקיף  מכוחהמדף שבנדון, אשר 
של  ו   2019  אוגוסטב  28תאריך   דעתם  חוות  על  הבתולה  בהתבסס  באיי  החברה  של  המשפטיים  יועציה 

 :כדלקמן דעתנו לחוות  הננו, הבריטיים

"( המוצעים  הערך  ניירות)"  המדף  הצעת  דוחפי  - עלהנלוות לניירות הערך המוצעים    הזכויות,  לדעתנו [1]
 .המדף הצעת  בדוחתוארו נכונה 

ניירות הערך המוצעים בצורה    להנפיק, לחברה הסמכות  לדעתנו [2]   המדף   הצעת  בדוח  וארתהמתאת 
 . ובכפוף לה

 .  המדף הצעת  בדוח, הדירקטורים של החברה מונו כדין ושמותיהם נכללים לדעתנו [3]

 

 

 . המדף  הצעת בדוחאנו מסכימים שחוות דעתנו זו תיכלל 

 

 

 

 

 בכבוד רב, 
 

 , עו"ד יונתן כהן  , עו"ד בתיה רוזנברג  , עו"ד נרמירב קינן וג
     

 , עורכי דין ושות'זליגמן  דפרבגול
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דר חוות  ג מובאת חוות דעת של יועציה המשפטיים של החברה באיי הבתולה הבריטיים. חוות דעת זו אינה ב  להלן

   :1968-"חהתשכ( לחוק ניירות ערך, 3)ב()17דעת עורך דין לעניין סעיף 

GFI Real Estate Limited  
c/o Hauteville Trust (BVI) Limited 
P.O. Box 3483 
Road Town 
Tortola 
British Virgin Islands 

 
The Tel Aviv Stock Exchange Ltd. 
2 Ahuzat Bait Street 
Tel Aviv  
Israel 

 
Goldfarb Seligman & Co., Law Offices 
Ampa Tower 
98 Yigal Alon Street 
Tel Aviv 
6789141, Israel 

 

 
 

Email  jkirk@applebyglobal.com 

 
Direct Dial  +1 284 393 5318 

   

Tel  +1 284 393 4742 

 

 
   

 
Appleby Ref  432200.0019/JK/TKM 

 
 

 

30 June 2021  

Dear Sirs 

GFI Real Estate Limited – Public Offering in Israel 

We act as counsel as to British Virgin Islands law to GFI Real Estate Limited (the Company) and 
have been requested to render a legal opinion as to certain legal matters relating to the Company's 
registration, ownership, control and business. 

We have been advised that our opinion has been requested in connection with (i) the Company's 
filing of a shelf offering report (the Shelf Report) (also constituting a tender offer specification) to 
exchange Debentures (Series A) for Debentures (Series C) (the Securities) by way of an Exchange 
Tender Offer (as described in the Shelf Report ); and (ii) the listing of the offered Securities under 
the Shelf Report and/or the trading thereof on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd. (TASE) in 
accordance with the Shelf Report to be published in Israel according to Israeli Law. 

1. DOCUMENTS REVIEWED 

We have reviewed originals, copies, drafts or conformed copies of the following documents: 

1.1 A registered agent’s certificate dated 18 June 2021 issued by Hauteville Trust (BVI) Limited, 
the Company’s registered agent (a copy of which is attached as Annexure A) (the Registered 
Agent’s Certificate). 

1.2 The public records of the Company on file and available for public inspection at the Registry 
of Corporate Affairs in the British Virgin Islands (the Registry of Corporate Affairs) on 29 
June 2021. 

1.3 The records of proceedings on file with and available for inspection on 29 June 2021 at the 
British Virgin Islands High Court Registry (the High Court Registry). 

1.4 Copies of the Company’s certificate of incorporation and memorandum and articles of 
association, as amended on 22 March 2017 (the Company's Memorandum & Articles) 
obtained from the Registry of Corporate Affairs on 29 June 2021. 
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1.5 The unanimous written resolutions of the board of directors of the Company dated 30 June 
2021 (the Resolutions). 

1.6 Certified copies of the Company’s register of members, register of directors and register of 
officers, certified by Hauteville Trust (BVI) Limited, the Company’s registered agent, on 21 
June 2021 (the Registers). 

The above are the only documents or records that we have examined and the only enquiries we 
have carried out. In particular we have made no enquiries as to matters of fact other than searches 
referenced at 1.2 and 1.3 above and we have not reviewed the Shelf Report or any other document 
relating to the Shelf Report.  

2. ASSUMPTIONS 

In giving this opinion we have assumed (without further verification) the completeness and 
accuracy of the Registered Agent’s Certificate and the Registers.  We have also relied upon the 
following assumptions, which we have not independently verified: 

2.1 Copy documents, conformed copies or drafts of documents provided to us are true and 
complete copies of, or in the final forms of, the originals. 

2.2 All signatures, initials and seals are genuine. 

2.3 The accuracy and completeness of all factual representations expressed in or implied by the 
documents we have examined. 

2.4 That all public records of the Company which we have examined are accurate and that the 
information disclosed by the searches which we conducted against the Company at the 
Registry of Corporate Affairs and the High Court Registry is true and complete and that such 
information has not since then been altered and that such searches did not fail to disclose any 
information which had been delivered for registration but did not appear on the public 
records at the date of our searches. 

2.5 That the correct procedure was carried out for the Resolutions passed and the Resolutions 
remain in full force and effect and the offering of the Securities is in the ordinary course of 
the Company’s business and does not exceed 50% of the Company’s assets in value and that 
the Company has sufficient Securities to make each public offering.  

2.6 The Company is issuing its own Securities and is not acting as a principal or agent on behalf 
of any or person or entity.  

2.7 That no resolution of the shareholders of the Company has been passed limiting the powers 
of the directors. 

2.8 That the Company is not dealing in investments, arranging deals in investments managing 
investments, providing investment advice, providing custodial services with respect to 
investments, providing administration services with respect to investments or operating an 
investment exchange within the meaning of the Securities and Investment Business Act, 
2010 (as amended) or any other activity which would require the Company to be licenced 
by the British Virgin Islands Financial Services Commission.  

2.9 There are no provisions under any law (other than the law of the British Virgin Islands) that 
would or might affect the opinions hereinafter appearing.  Specifically, we have made no 
independent investigation of the laws of Israel. 

2.10 The Company is not a land holding company in accordance with BVI law. 

2.11 The Company does not and will not offer the Securities to the public in the British Virgin 
Islands for the purposes of Section 25 of the Securities and Investment Business Act, 2010 
(as amended) and other applicable British Virgin Islands legislation.  
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3. OPINIONS 

Based upon, and subject to, the foregoing assumptions and the qualifications set out below, and 
having regard to such legal considerations as we deem relevant, we are of the opinion that: 

3.1 The Company is a limited liability company registered under the BVI Business Companies 
Act, 2004 (the Act), in good standing at the Registry of Corporate Affairs and validly 
existing under the laws of the British Virgin Islands, and possesses the capacity to sue and 
be sued in its own name.  The Company was incorporated under the laws of the British Virgin 
Islands on 5 December 2014. 

3.2 Relying solely on the Registered Agent's Certificate and the register of directors: the 
directors of the Company are: 

• Allen Gross, Non-External and Non-Independent Director, appointed on 5 December 
2014; 

• Edith Gross, Non-External and Non-Independent Director, appointed on 5 December 
2014;  

• Michael Weiser, Non-External and Non-Independent Director, appointed on 5 
December 2014;  

• Brian Gross, Non-External and Non-Independent Director, appointed on 5 December 
2014;  

• Steven Hurwitz, Non-External and Non-Independent Director appointed on 25 
August 2015;  

• David Martin, External Director appointed on 21 May 2015;  

• Shira Golovinski Non-External and Independent Director appointed on 21 May 2015; 
and 

• Oren Elezra External and Independent Director appointed on May 21, 2018. 

3.3 Relying solely on the Registered Agent Certificate and register of officers, the officers of the 
Company are:  

• Allen Gross, the CEO appointed on 17 December 2014 and;  

• Alexander Volkov, the CFO appointed on 13 July 2020.  

3.4 Under the Act and the Company's Memorandum & Articles, the directors have all the powers 
necessary for managing, and for directing and supervising, the business and affairs of the 
Company. 

3.5 Pursuant to the Company's Memorandum & Articles, the Company is authorised to issue a 
maximum of 10,000 registered shares of a single class with no par value.   

3.6 Relying solely on the Registered Agent’s Certificate and the register of members, 100 shares 
were issued to GFI Properties Holdings LLC on 5 December 2014, and further 5,000 shares 
were issued to GFI Properties Holdings LLC on 9 March 2015.  

3.7 Relying solely on the Resolutions, the Company has approved the publication of the Shelf 
Report in Israel and the offering of the Securities to the public in Israel.  

3.8 No regulatory consents, filings or notices are required under British Virgin Islands law or 
the Company's Articles for (i) the consummation of a public offering of the Securities in 
Israel via the TASE; or (ii) the listing of the Securities on the TASE except that the Company 
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may not issue the Securities to members of the public in the British Virgin Islands without 
holding a licence under the Securities and Investment Business Act, 2010 (as amended). 

3.9 Relying solely on the Resolutions, the Securities to be issued by the Company in the public 
offering in Israel via the TASE are not subject to any restrictions on transfer under British 
Virgin Islands law or the Company's Articles, and following the completion of the public 
offering of the Securities in Israel via the TASE (under applicable Israeli securities laws) and 
the listing of the Securities on the TASE, the Securities may be resold freely on the TASE 
and cleared by the TASE Clearing House without the imposition of any holding period or 
other restriction under British Virgin Islands law or the Company's Articles except that the 
Company may not transfer or resell the Securities to members of the public in the British 
Virgin Islands without holding a license under the Securities and Investment Business Act, 
2010 (as amended).  

3.10 As of the date of this Opinion, the Company is exempt from all provisions of the Income 
Tax Ordinance of the British Virgin Islands, including with respect to all dividends, interest, 
royalties, compensation and other amounts payable by the Company to persons who are 
resident or not resident in the BVI.  Capital gains realized with respect to any shares, debt 
obligation or other securities of the Company by persons who are resident or not resident in 
the BVI are also exempt from all provisions of the Income Tax Ordinance of the British 
Virgin Islands.  No estate, inheritance, succession or gift tax, rate, duty, levy or other charges 
are payable by persons who are resident or not resident in the BVI with respect to any share, 
debt obligations or other securities of the Company. 

3.11 The Company's Memorandum & Articles, including, for the avoidance of doubt, Regulation 
31 and 32, do not violate, conflict with or result in a breach of any law, public rule or 
regulation applicable to the Company in the British Virgin Islands currently in force.   

4. QUALIFICATIONS 

The opinions expressed above are subject to the following qualifications: 

4.1 To maintain the Company in good standing under the laws of the British Virgin Islands, 
annual filing fees must be paid to the Registry of Corporate Affairs. 

4.2 Wherever we have qualified our opinion by the phrase “to our knowledge” or similar 
language, it means that during the course of reviewing the Documents specially listed in 
paragraph 1 herein and conducting the searches at paragraphs 1.2 and 1.3 above, no 
information has come to our attention which has given us actual knowledge of the facts or 
circumstances referred to.  However, we have not undertaken any special or independent 
investigation to determine the existence or absence of such facts or circumstances and no 
inference as to our knowledge in that regard to the fact that we may have acted on behalf of 
the Company in other transactions may be drawn. 

4.3 Where obligations are to be performed in a jurisdiction outside the British Virgin Islands 
they may not be enforceable under the laws of the British Virgin Islands to the extent that 
such performance would be contrary to public policy under the laws of that jurisdiction or 
contrary to mandatory laws or public policy of that jurisdiction. 

4.4 This opinion is given only as to, and based on, circumstances and matters of fact existing 
and known to us on the date of this opinion. This opinion only relates to the laws of the 
British Virgin Islands which are in force on the date of this opinion and case authority that 
is binding on the Courts of the British Virgin Islands as at the date of this opinion.   

4.5 We express no opinion as to the meaning, validity or effect of any references to foreign (i.e. 
non-British Virgin Islands) statutes, rules, regulations, codes, judicial authority or any other 
promulgations and any references to them in the Company's Memorandum & Articles. 

This opinion may be relied on by the addressees only. It may not be relied upon by any other 
person except with our prior written consent.  This opinion may be disclosed to those who will buy 
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the Securities from the Company and anyone who sells or acquires the Securities of the Company 
in the course of trading on the Tel Aviv Stock Exchange Ltd., or over the counter via the TASE for 
information purposes only. This opinion is limited to the matters detailed herein and is not to be 
read as an opinion with respect to any other matter. 

We consent to the filing of this opinion and its Hebrew translation with the Israeli Securities 
Authority and The Tel Aviv Stock Exchange Ltd., as part of the Shelf Report. 

Yours faithfully 

 

Jeffrey Kirk, Partner 
Appleby (BVI) Limited  
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ANNEXURE A 

REGISTERED AGENT'S CERTIFICATE 
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 info@goldfarb.com מגדל אמפא  
 www.goldfarb.com 98יגאל אלון  רחוב 

  6789141אביב  תל 

  608-9999 (03)טלפון  

  608-9909 (03)פקס  

 

   2021 יוליב 1              

 לכבוד

.GFI Real Estate Limited 

 ג.א.נ.,

 1202 יוניב 30מיום  ppelbyA עורכי הדיןמשרד תרגום מהשפה האנגלית של חוות הדעת של  הנדון: 

לבקשתכם, הריני לאשר בזאת כי אני שולט בשפה העברית ובשפה האנגלית וכי לדעתי התרגום המצ"ב מאנגלית  
 לעברית של חוות הדעת שבנדון, המצ"ב הינו נכון.

  למען הסר ספק יובהר כי במקרה של סתירה בין נוסח חוות הדעת בשפה אנגלית לבין התרגום בשפה העברית של
 הנוסח בשפה האנגלית.   חוות הדעת האמורה, יגבר

  יולי, העתיד להתפרסם בחודש GFI Real Estate Limitedמסכים כי מכתבי זה ייכלל בדוח הצעת המדף של  אני
2021 . 

 

 בכבוד רב, 

 , עו"ד יונתן כהן

 גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין 
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GFI Real Estate Limited :דואר אלקטרוני   jkirk@applebyglobal.com 

  אצל הוטוויל טראסט )בי.וי.איי.( לימיטד 

 5318 393 284 1+ טלפון ישיר 3483ת.ד. 

    רואד טאון, טורטולה 

 4742 393 284 1+טלפון  איי הבתולה הבריטיים 

  

  אביב בע"מ -הבורסה לניירות ערך בתל 

    2רחוב אחוזת בית 

  תל אביב  

 JK/TKM/9432200.001  אסמכתא באפלבי   ישראל 

  

  גולדפרב זליגמן ושות', עורכי דין 

  אמפא מגדל 

  ,  98רחוב יגאל אלון  

    6789141אביב  -תל

   2021 יוני ב 30 ישראל 

  

 נכבדיי, 

 הצעה לציבור בישראל  - GFI Real Estate Limited :הנדון

"( בכל הקשור לדיני איי הבתולה  החברה)"  GFI Real Estate Limitedאנחנו פועלים כיועציה המשפטיים של  
הבריטיים ונתבקשנו להכין חוות דעת משפטית באשר למספר נושאים משפטיים הקשורים לרישומה של החברה, 

 הבעלות עליה, השליטה בה ועסקיה. 

)המהווה  (  "דוח הצעת המדף")  של החברה  הגשת דוח הצעת מדף  (1)  נאמר לנו כי חוות דעת זו נתבקשה בקשר עם:
בדרך של הצעת רכש   "(הערך  ניירות)"   להחליף אגרות חוב )סדרה א'( באגרות חוב )סדרה ג'(גם מפרט הצעת רכש(  

פי דוח הצעת המדף ו/או -עלשל ניירות הערך המוצעים  רישום  ה  (2)-; וחליפין )כפי שמתואר בדוח הצעת המדף(
"( בהתאם לדוח הצעת המדף העתיד להתפרסם  הבורסהאביב בע"מ )"- בבורסה לניירות ערך בתלבהם  מסחר  ה

 בישראל בהתאם לדין הישראלי. 

 שנבחנו  מסמכים .1

המסמכים   של  המתאימים  העתקים  או  הטיוטות  ההעתקים,  המקוריים,  המסמכים  את    המפורטיםבחנו 
 להלן: 

,  לימיטד)בי.וי.איי.(    טראסטהוטוויל    ידי-על  הוצאה  אשר,  2021  יוניב  18  מיוםרשום  הסוכן ה  תעודת .1.1
 (. "הרשום  הסוכןתעודת  "'( )א  כנספח  מצורפת  האמורה  התעודה  של)העתק    החברה  של  הרשום  הסוכן

  הבתולה  באיי  החברות   במרשם  הציבור  לעיון  ונגישים  הפתוחים  החברה  של  הציבוריים  הרישומים .1.2
 . 2021 יוניב 29 ביום ("החברות מרשם ") הבריטיים

  באיי  הגבוה  המשפט  בית  במרשם  2021  יוניב 29ביום    לעיוןההליכים בפועל הפתוחים ונגישים   רישומי .1.3
 . ("הגבוה המשפט ביתמרשם  ")  הבריטיים הבתולה

שתוקן ביום  , כפי  החברה  של  ההתאגדות   ותקנון   ותזכיר   החברה  של   ההתאגדות  תעודת   של  העתקים  .1.4
 . 2021 יוניב 29שהתקבלו ממרשם החברות ביום  "(החברה ותקנון תזכיר)" 2017במרס  22
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 .("ההחלטות" ) 2021 יוניב  30מיום   החברהשל דירקטוריון פה אחד החלטות בכתב    פרוטוקול .1.5

של מרשם בעלי המניות של החברה, מרשם הדירקטורים ומרשם נושאי המשרה,    מאושרים העתקים   .1.6
  2021  יוניב  21ביום    החברהידי הוטוויל טראסט )בי.וי.איי.( לימיטד, הסוכן הרשום של  -מאושרים על

 . ("המרשמים")

ביצענו  המפורטים לעיל הינם המסמכים והרשומות היחידים שבחנו, והבדיקות היחידות שביצענו. בפרט, לא  
לעיל, וכן לא עיינו    1.3-ו   1.2בדיקה נוספת ביחס לנתונים עובדתיים למעט הבדיקות המפורטות בסעיפים  

 בדוח הצעת המדף או בכל מסמך אחר הקשור לדוח הצעת המדף. 

 הנחות  .2

בהעניקנו את חוות הדעת הזו הנחנו )ללא אימות נוסף( את שלמות ודיוק תעודת הסוכן הרשום והמרשמים.  
 ידינו עצמאית:- ן הסתמכנו על ההנחות המפורטות להלן, אשר לא אומתו עלכ-כמו

לנו הינם העתקים אמיתיים    העתקי .2.1 מסמכים, העתקים מתאימים או טיוטות של מסמכים שניתנו 
 ומלאים של הגרסאות הסופיות של המקור. 

 כל החתימות, ראשי התיבות וחותמות הינן מהימנות.  .2.2

 ובדתיים אשר ניתנו או שנבעו מן המסמכים שבחנו.הדיוק והשלמות של כל המצגים הע  .2.3

המידע שנתגלה במהלך  וידינו הינם מדויקים,  -כי כל המרשמים הציבוריים של החברה אשר נבחנו על  .2.4
ומלא,   נכון  הינו  הגבוה  המשפט  בית  ובמרשם  החברות  במרשם  החברה  כנגד  שערכנו  וכי  הבדיקות 

ות האמורות לא כשלו מלמצוא איזשהו מידע אשר  המידע כאמור לא שונה מאז אותו מועד וכי הבדיק 
 הועבר לרישום אך לא הופיע במרשמים הציבוריים במועד הבדיקה שערכנו.

בתוקף,   .2.5 עודן  ההחלטות  וכי  שהתקבלו  ההחלטות  עם  בקשר  הנכון  ההליך  התקיים  של  וכי  ההצעה 
משווי נכסיה ולחברה    50%-מניירות הערך הינה במהלך עסקיה הרגיל של החברה ואינה מהווה למעלה  

 כמות מספקת של ניירות ערך כדי לבצע כל הצעה לציבור.

החברה מנפיקה את ניירות הערך של החברה ואינה משמשת כמנהלת או כסוכן מטעמו של כל אדם או   .2.6
 ישות אחרת.

 בעלי המניות של החברה המגבילה את כוחו של הדירקטוריון.   ידי- ללא התקבלה החלטה ע .2.7

עוסקת בהשקעות, מארגנת עסקאות השקעה, מנהלת השקעות, מייעצת ביחס להשקעות,    החברה אינה .2.8
מספקת שירותי משמורת ביחס להשקעות, מספקת שירותים אדמיניסטרטיביים הקשורים להשקעות  

)כפי    Securities and Investment Business Act, 2010או מפעילה בורסת השקעות במשמעות של  
פעילות  כל  או  השירותים    שתוקן(  מוועדת  רישיון  לקבל  החברה  את  מחייבת  הייתה  אשר  אחרת 

 הפיננסיים של איי הבתולה הבריטיים. 

להשפיע   ותעלול ישפיעו או  אין שום הוראות בשום דין )להוציא את דיני איי הבתולה הבריטיים( אשר  .2.9
 על חוות הדעת האמורה להלן. במיוחד, לא ערכנו שום חקירה עצמאית של הדין הישראלי. 

 החברה אינה חברת החזקות בנדל"ן בהתאם לדין באיי הבתולה הבריטיים.  .2.10

  -ל  25למטרות סעיף החברה אינה מציעה ולא תציע את ניירות הערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים  .2.11
Securities and Investment Business Act, 2010  )באיי   תאחר תחקיקה רלבנטי או כל)כפי שתוקן

 הבתולה הבריטיים. 

 דעת  חוות .3

אשר   משפטיים  היבטים  לאותם  ובהתייחס  להלן,  המפורטות  וההסתייגויות  להנחות  וכפוף  על  בהתבסס 
 נראים לנו רלבנטיים, הרינו בדעה כי: 

חו  .3.1 לפי  שנרשמה  באחריות  מוגבלת  חברה  הינה  הבתולה,  החברה  באיי  העסקיות  החברות    2004ק 
הבתולה,  "החוק") איי  לדיני  בהתאם  וקיימת  החברות  במרשם  רשומה  הינה  כוחות  ו(,  בעלת  הינה 

 . 2014בדצמבר  5לתבוע ולהיתבע בשמה. החברה נוסדה בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים ביום  

 ורים המכהנים בחברה הינם:  בהתבסס רק על תעודת הסוכן הרשום ומרשם הדירקטורים, הדירקט  .3.2
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  5אלן גרוס, דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ושאינו דירקטור בלתי תלוי, אשר מונה ביום   •
 ;  2014בדצמבר 

אדית גרוס, דירקטורית שאינה דירקטורית חיצונית ושאינה דירקטורית בלתי תלויה, אשר   •
 ; 2014 בדצמבר 5מונתה ביום  

  5, דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ושאינו דירקטור בלתי תלוי, אשר מונה ביום מייקל וייזר •
 ;  2014בדצמבר 

  5בריאן גרוס, דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ושאינו דירקטור בלתי תלוי, אשר מונה ביום   •
   ;2014בדצמבר 

סטיבן הורביץ, דירקטור שאינו דירקטור חיצוני ושאינו דירקטור בלתי תלוי, אשר מונה ביום   •
 ;  2015באוגוסט   25

 ; 2015במאי  21דוד מרטין, דירקטור חיצוני, אשר מונה ביום  •

  21שירה גולובינסקי, דירקטורית בלתי תלויה שאינה דירקטורית חיצונית, אשר מונתה ביום   •
 ;  2015במאי 

 . 2018במאי  21לעזרא, דירקטור חיצוני, אשר מונה ביום אורן א  •

 בהתבסס רק על תעודת הסוכן הרשום ומרשם נושאי המשרה, נושאי המשרה בחברה הינם:  .3.3

 ; -ו 2014בדצמבר  17אלן גרוס, שמונה כמנכ"ל החברה ביום   •

 .   2020ביולי   13אלכסנדר וולקוב, אשר מונה כסמנכ"ל כספים ביום   •

יר ותקנון החברה, לדירקטורים של החברה יש את כל הכוחות הנדרשים לניהול  בהתאם לחוק ולתזכ  .3.4
 ולפיקוח על עסקי וענייני החברה.

להנפיק מקסימום   .3.5 ותקנון החברה, החברה מוסמכת  לתזכיר  רשומות, מסוג    10,000בהתאם  מניות 
 אחד בלבד, ללא ערך נקוב.  

  GFI Properties- מניות הוקצו ל  100, על תעודת הסוכן הרשום ועל מרשם בעלי המניות רק  בהתבסס .3.6
Holdings LLC    ל  מניות נוספות הוקצו   5,000-, ו 2014בדצמבר    5ביום -  GFI Properties Holdings 

LLC 2015 במרס 9 ביום . 

פרסום    בהסתמך .3.7 את  אישרה  החברה  בלבד,  ההחלטות  ואת    המדף  הצעת  דוחעל    ההצעהבישראל 
 בישראל של ניירות הערך. לציבור

שות הסכמות רגולטוריות, הודעות או רישומים בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים או תקנון  לא נדר .3.8
( )1החברה ל:  ניירות הערך באמצעות הבורסה; או  ( רישום 2( השלמת ההצעה לציבור בישראל של 

ניירות הערך למסחר בבורסה, למעט שהחברה אינה רשאית להנפיק את ניירות הערך לציבור באיי  
 Securities and Investment Business Act, 2010פי  -בריטיים מבלי להחזיק ברישיון עלהבתולה ה

 )כפי שתוקן(. 

על .3.9 יונפקו  אשר  הערך  ניירות  בלבד,  ההחלטות  על  לציבור  - בהסתמך  ההצעה  במסגרת  החברה  ידי 
עבירות למגבלות  כפופים  אינם  הבורסה  באמצעות  או    כלשהן  בישראל  הבתולה  איי  לדיני  בהתאם 

)בהתאם  תקנ ניירות הערך באמצעות הבורסה  לציבור בישראל של  ועם השלמת ההצעה  ון החברה, 
יוכלו   ניירות הערך  להוראות דיני ניירות ערך בישראל( ורישומם של ניירות הערך למסחר בבורסה, 
להימכר מחדש בצורה חופשית בבורסה ולהיסלק במסלקת הבורסה ללא תקופת חסימה או מגבלה  

העביר או  איי הבתולה הבריטיים או תקנון החברה, למעט שהחברה אינה רשאית ל  אחרת לפי דיני
 Securities פי-ניירות ערך לציבור באיי הבתולה הבריטיים מבלי להחזיק ברישיון על למכור מחדש  

and Investment Business Act, 2010  .)כפי שתוקן( 

מס הכנסה באיי הבתולה הבריטיים,    דיניהוראות    כללמועד חוות דעת זו, החברה פטורה מתחולת    נכון .3.10
ידי  -דיבידנדים, ריבית, תמלוגים, פיצויים וכל סכום אחר שישולם עלכל  לרבות, בכל הקשור לתשלום  

הון    החברה לאנשים שהינם תושבי איי הבתולה ולאנשים שאינם תושבי איי הבתולה הבריטיים. רווחי
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של החברה, לתושבי איי הבתולה ומי   כלשהם שנבעו ביחס למניות, אגרות חוב, או ניירות ערך אחרים
דיני מס הכנסה באיי הבתולה  כל הוראות  שאינם תושבי איי הבתולה, גם כן הינם פטורים מתחולת  

עיזבון, מתנה או חובה מיסויית אחרת שחלה על מי שהינם תוש  .הבריטיים בי איי  אין מס ירושה, 
של  כלשהם  הבתולה או אינם תושבי איי הבתולה ביחס למניות, אגרות חוב או ניירות ערך אחרים  

 החברה. 

 סותרים,  מפרים אינם לתקנון,    32ותקנה    31לרבות, למען הסר כל ספק, תקנה    תזכיר ותקנון החברה, .3.11

 הבתולה  באיי החברה  על החלים תקנה או הציבורתקנת    ,חוק כל של להפרה להוביל עלולים או
 .זה במועד בתוקף הינם ואשר הבריטיים

 מגבלות  .4

 חוות הדעת שתוארה דלעיל הינה כפופה למגבלות המפורטות להלן: 

כדי לשמור על המשך קיומה התקין של החברה בהתאם לדיני איי הבתולה הבריטיים, יש לשלם דמי   .4.1
 רישום שנתיים למרשם החברות.

ביטוי דומה, המשמעות    ידי- להביטוי "למיטב ידיעתנו" או ע  ידי-לדעתנו ע בכל פעם שסייגנו את חוות   .4.2
לעיל, וכן תוך כדי הבדיקות כאמור    1היא שתוך כדי העיון במסמכים, בפרט אלו הרשומים בסעיף  

לעיל, לא הגיע לידינו שום מידע שנתן לנו מידע ממשי לגבי העובדות או הנסיבות    1.3-ו  1.2בפסקאות  
על עצמנו לחקור במיוחד   לקחנו  כן, לא  פי  על  כדי לקבוע את  המתייחסות לכך. אף  עצמאי  ובאופן 

קיומם או את היעדרם של עובדות ונסיבות כאלה, ואין להסיק מסקנות ביחס לידע שלנו מן העובדה  
 שייתכן ופעלנו לטובת החברה בעסקאות אחרות. 

יש לבצען מחוץ לתחום השיפוט של איי הבתולה הבריטיים, עשויות שלא להיות   .4.3 התחייבויות אשר 
איי   דיני  תחת  מנוגד  אכיפות  יהא  כאמור  התחייבויות  של  שביצוען  וככל  אם  הבריטיים,  הבתולה 

למדיניות הציבורית תחת דיני אותו תחום שיפוט או מנוגד לחקיקה מנדטורית או מדיניות ציבורית  
 של אותו תחום שיפוט.

עד  חוות דעת זו ניתנת, אך ורק בהתייחס ובהתבסס על הנסיבות והעובדות הקיימות והידועות לנו במו  .4.4
חוות דעת זו. חוות דעת זו מתייחסת אך ורק לדיני איי הבתולה הבריטיים אשר הינם בתוקף במועד  

 חוות דעת זו ותקדימים המחייבים את בתי המשפט באיי הבתולה הבריטיים למועד חוות דעת זו. 

,  איננו מביעים דעה באשר למשמעותם, תקפותם או השפעתם של חוקים, כללים, תקנות, קבצי חוקים .4.5
או כל פרסום והתייחסות אליהם בתזכיר  זרים )כלומר, שאינם איי הבתולה הבריטיים(  רשות שיפוטית  
 ותקנון החברה. 

נמעני חוות דעת זו בלבד רשאים להסתמך על חוות דעת זו. כל אדם אחר אינו רשאי להסתמך על חוות דעת זו ללא  
ערך מהחברה או מי שמוכר  ה ניירות  את    ירכושש  הסכמתנו לכך מראש ובכתב. חוות דעת זו יכול שתוצג לכל מי

חוות דעת זו   או רוכש ניירות ערך של החברה תוך כדי מסחר בבורסה או מחוצה לה וזאת לצורכי מידע בלבד.
 מוגבלת לנושאים הכלולים בה ואין לקרוא אותה כחוות דעת ביחס לכל נושא אחר. 

- לרשות ניירות ערך הישראלית והבורסה לניירות ערך בתלהרינו מסכימים להעביר חוות דעת זו ותרגומה לעברית  
 אביב בע"מ כחלק מדוח הצעת המדף. 

 

 בכבוד רב, 

 ג'פרי קירק, שותף 

 לימיטד אפלבי )ביויאי( 
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 חתימות 

 החברה 

 

GFI Real Estate Limited 
 

  

 

 דירקטורים

 אלן גרוס 

 

 אידית גרוס 

 

 יזר ו מייקל ו

 

 בריאן גרוס 

 

 הורביץ סטיבן שלום 

 

 דוד מרטין 

 

 גולובינסקי - שירה קולמן

 

 אורן אלעזרא 
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 הודעת קיבול  – 'נספח א
 לכבוד 

GFI Real Estate Limited "(החברה )" 
 "(חבר הבורסה)" בע"מ  __________ –באמצעות חבר הבורסה 

 א.ג.נ.,

 של החברה  )סדרה ג'(אגרות חוב  החברה תמורת של  ( 'אסדרה הצעת רכש חליפין לאגרות חוב )הנדון: 

הציעה    ולפי  ,"(דוח הצעת המדף)"  פרסמה החברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפין  2021  יוליב   1הואיל וביום  
נקוב    26,000,000עד  לרכוש  החברה   )ש"ח ערך  אגרות חוב    נפקתבתמורה לה של החברה    ('אסדרה  אגרות חוב 
הנקוב בדוח    )ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי  במכרז, לפי יחס החלפה שייקבע  ( של החברה'ג)סדרה  

   ;"(חליפיןהרכש הצעת )" בדוח הצעת המדף כמפורט ובתנאים בכמות ,באופן והכל ,(הצעת המדף

  ף בסניהמתנהל  ____  ________מס' _  חשבון /, בפיקדוןחבר הבורסה  הואיל והנני הבעלים והמחזיק באמצעות ו
   ;של החברה( 'א סדרה אגרות חוב )ש"ח ערך נקוב _________ , של של חבר הבורסה מס' _______

, וזאת  פי תנאיו-ועל   המדף  הצעת   בדוחהכלולה    החברהשל    חליפיןה   רכשוהואיל וברצוני להיענות בחיוב להצעת  
______________ נקוב    (*)בגין  ערך  החברה  ('א  סדרה)  חוב  אגרותש"ח  על  של  ביחס  - המוחזקות  וזאת  ידי, 

   ;ההחלפה המפורט בהודעתי להלן

בכמות הנ"ל,    החוב  אגרות, והתחייבות להעברת  המדף  הצעת  בדוחכמשמעה    ,, ניתנת בזאת הודעת קיבוללפיכך
 :"(המועברות החוב אגרות)" וביחס ההחלפה המפורטים להלן

  '(א)סדרה    החוב  אגרות   כמות  
 ( .נ)ע.

 המוצע   ההחלפה יחס

   -  ' א הזמנה
   -  ' ב הזמנה
   - ' ג הזמנה

ה  ר ובלבד שהסך הכולל של כמויות אגרות החוב )סד,  עד שלושה יחסי החלפה שוניםיהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול  משתתף    כל •
ידי המשתתף אצל חבר הבורסה אשר אצלו  -המוחזקות על  שצוינו בכל ההזמנות לא יעלה על כמות אגרות החוב )סדרה א'(  א'(

 מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף. 

ס  )קרי, יח   0.001במרווחים של    , וכלפי מטה (0.99, החל מיחס ההחלפה המקסימלי )קרי,  0.001יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של   •
תעוגל ליחס החלפה הקרוב    0.001-במדרגות הקטנות מ. הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה  וכו'(  0.987,  0.988,  0.989החלפה של  
 כלפי מעלה. 

הודעות קיבול עצמאיות ונפרדות  ידי משתתף אחד תיחשבנה כהזמנות/-עליובהר, כי כל ההזמנות/ הודעות הקיבול אשר תוגשנה   •
 חליפיות זו לזו. ולא תהיינה 

הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה    הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה המקסימלי. •
 יראוה כבקשה שלא הוגשה.שהוצע בה גבוה מיחס ההחלפה המקסימלי 

 בהתאם, הנני מצהיר ומתחייב בחתימתי על הודעת קיבול זו כדלקמן:

חוב, עיכבון  התחייבות,  נקיות מכל שעבוד, עיקול,    , והןאגרות החוב המועברותבלעדי של  הבעלים ה  הנני .1
וכן כי   המועברות    אגרות החובאו זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, 

 . החברה  על שםתהיינה במצבן זה במועד העברתן 

זכויות    הנני .2 לצד שלישי כלשהו  כל  מתחייב שלא להקנות  לא אעשה בהן  וכי  באגרות החוב המועברות 
מועד העברתן על שם החברה  כולל  דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד ו

   בדוח הצעת המדף. מונחים אלו ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת

לי .3 על  החברהידי  -עלהמועברות    אגרות החובכי תנאי מוקדם לרכישת    ,ידוע  דוח  פי  -ותשלום תמורתן 
 הינו נכונות הצהרתי זו.   הצעת המדף

בגין   התמורה  החובאת  אצל המועברות    אגרות   ,______________ מס'  לחשבוני  להעביר  נא 
 סניף ________________. , ________________
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(* ) ( חוב  אגרות  של  המרבית  אגרות  'אסדרה  הכמות  מלוא  קרי,  קיבול;  הודעת  ניתנת  בגינה  אשר  )ה (  (  'אסדרה  חוב 
 ניירות הערך הנ"ל, או כמות קטנה יותר, לפי בחירת המחזיק.  חשבונות /שבפיקדונות

 שם מלא  תאריך 

   

 ת.ז. / מס' תאגיד   

   

 חתימה / חותמת התאגיד בצירוף חתימה   
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 נספח ב' – הודעת קיבול של חבר בורסה 
 לכבוד 

GFI Real Estate Limited "(החברה )" 
 ("ההצעה  רכז") בנק מזרחי טפחות בע"מ :באמצעות

 

 א.ג.נ.,

 של החברה  )סדרה ג'(החברה תמורת אגרות חוב  של  ( 'אסדרה הצעת רכש חליפין לאגרות חוב )הנדון: 

הציעה    ולפי  "(,דוח הצעת המדף)"  חברה דוח הצעת מדף להצעת רכש חליפיןפרסמה ה  2021  יוליב   1יום  הואיל וב
נקוב    26,000,000עד  לרכוש  החברה   )ש"ח ערך  בתמורה להנפקת אגרות חוב  של החברה  (  'אסדרה  אגרות חוב 
במכרז )ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי הנקוב בדוח  לפי יחס החלפה שייקבע    ,( של החברה'ג)סדרה  

   "(;חליפיןההצעת רכש בדוח הצעת המדף )" כמפורט ובתנאים בכמות ,באופן הצעת המדף(, והכל

 מצהירים ומתחייבים בחתימתנו על הודעת קיבול זו כדלקמן: הרינו לפיכך, 

______  קיבלנו   .1 קיבולבסה"כ  אגרות  ל המתייחסות    הודעות  של  ) ה מחזיקים  החברה  ('אסדרה  חוב  ,  של 

סדרה  אגרות חוב )ש"ח ערך נקוב ___________ כמות כוללת של  חליפיןהת רכש המבקשים להחליף בהצע
 . , ביחס החלפה כמפורט בטבלה המצורפת להודעה זו("אגרות החוב המועברות"של החברה )( 'א

זו טבלה   .2 ת הקיבול  ו שאליהן התייחסו הודע  המועברות  המפרטת את כמות אגרות החובמצורפת להודעה 
   .ידי המשתתפים בהודעות הקיבול שנתקבלו אצלינו-ואת יחסי ההחלפה שהוצעו על שנתקבלו אצלנו 

   – בהודעתנו זו יש לראות .3

חבר  ' המדף  'בורסהההודעת  הצעת  בדוח  החוב  ,כמשמעותה  אגרות  להעברת    המועברות   והתחייבות 
 וכן  ;לעיל  1הקיבול שנתקבלו כאמור בסעיף  מתייחסות הודעות שלהעברתן 

עיכבון או זכות כלשהי לטובת  התחייבות,  מכל שעבוד, עיקול, חוב,    נקיות   המועברות  הצהרה שאגרות החוב
 וכן  ;צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו

 .  דוח הצעת המדף   פי - על   החברה   שם   ל ע תהיינה במצבן זה במועד העברתן  המועברות    אגרות החוב כי  התחייבות  

באגרות החוב .4 זכויות  כלשהו  שלישי  לצד  להקנות  כל    המועברות  הרינו מתחייבים שלא  בהן  לעשות  ושלא 
העברתן על שם החברה ולרבות  מועד  כולל  דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד ו

 בדוח הצעת המדף.  מונחים אלו בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת

דוח הצעת  פי -ותשלום תמורתן על החברה ידי  - עלהמועברות   אגרות החובידוע לנו, כי תנאי מוקדם לרכישת  .5
 הינו נכונות הצהרתנו זו. המדף

 נא להעביר לחשבוננו במסלקת הבורסה. ברות המוע אגרות החובאת התמורה בגין 

 

 

 שם חבר הבורסה   תאריך 

   

 מס' חבר הבורסה   

   

 חותמת בצירוף חתימה   
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 המועברות( 'אסדרה  )כמות אגרות החוב 

 
 ליחס המתייחסות ההודעות   מספר

 )*(  מסוים החלפה 
יחס ההחלפה שנקוב בהודעות  

 הקיבול 
)סדרה א'(  "כ אגרות החוב סה

שנקבו  בכל הודעות הקיבול    הכלולות
 )בש"ח ע.נ.( ביחס החלפה זהה 

1.    

2.    

3.    

5.    

5.    

6.    

7.    

8.    

9.    

10    

11.    

12.    

13.    

14.    

15.    

(. לדוגמא, אם נתקבלו בסך  'אסדרה  אגרות חוב ) ביחס החלפה מסוים של  נקבו  מספר זה מתייחס לסך כל ההודעות שנתקבלו אשר    (*)
 ". 10, יופיע בטור זה המספר " הנוקבות ביחס החלפה זהההודעות  10הכל 
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 של מעלות  מכתב הסכמה –נספח ג' 



 

 

      
 
 
 
 

 
 2021, יל ביו 1

 
 לכבוד 

 ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד  
 , שלום רב

 
 

 לאג"ח   דירוג: הנדון
 

  ג'י.אפ.איי ריאל אסטייט לימיטד  י "שיונפקו לציבור ע   אג"חל'  ilBBB'קבעה דירוג    מעלות   S&Pהרינו להודיעכם כי  
כפי שפורסם    "( דירוג"ה :  להלן)  ₪ ע.נ.   מיליון   26  עד   של   בהיקף כולל   , ג'   הסדר  רחבת הבאמצעות  "(  חברה "ה :  להלן)

 .  ("דוח הדירוג" )  2021 ,י לביו  1 בדוח דירוג מיום 
 

לזאת ל ברצוננו   ,בהתייחס  כי הדירוג    דוח הצעת המדף טיוטת  על סמך  ,  בין היתר,  נקבע   גרות החוביאלהדגיש 
  ,יוני ב  29יום שהתקבלה אצלנו ב  האחרונה שלה, שקיבלנו בטרם פרסמנו את דוח הדירוג, וכן נבחן אל מול הגרסה

שמסרתם    ההנפקה  ייעוד תמורתו  המוצעתועל בסיס מבנה ההנפקה  "(  דוח הצעת המדף  טיוטת"   :  הלן ל)   2021
 . לנו
 

,  ההנפקה במבנה שינויים יכלול"( דוח הצעת המדף הסופי כפי שיפורסם )להלן: "   המדף דוח הצעת בו מקרה בכל
 מהותי  שינוי  חל  בו מקרה  בכל  או , המדף דוח הצעת  של טיוטת הנוסח  לעומת  אחרים  שינויים או /ו ההנפקה  במטרת

 ולתקן  בנושא שנית  לדון הזכות  את   מעלות   S&Pשומרת  ,  דרך שהיא בכל   הדירוג  על  להשפיע  העשוי  כלשהו  בגורם
 ולהעביר  להודיענו  וכתנאי להסכמתנו להלן, עליכם    לכך אי "(.  תוספות( ה) ינויים וש(ה ) ":  להלן) האמור   הדירוג את

  המדף דוח הצעת  טיוטתלעומת  דוח הצעת המדף הסופיבשחלו  והתוספות השינויים כל בדבר פרטים בכתב אלינו
 אישור בקבלת יםמותנ וכן הסכמתנו להלן הדירוג  .חלו ש, ככל  יםוכן בכל השינויים והתוספות האחר   שהועברה אלינו

לעומת    כלשהם ותוספות שינויים   כולל אינו  הסופי   המדף דוח הצעת כי המדף דוח הצעת פרסום לפני בכתב  מכם
 טיוטת דוח הצעת המדף.  

 

, לרבות על  כפי שיפורסם   בדוח הצעת המדף הסופיאנו מסכימים כי דוח הדירוג ייכלל במלואו  ,  בכפוף לאמור לעיל 

 . למועד פרסומו של דוח הדירוג נכון  ג, דוח הדירוג כאמור בדוח הדירו דרך ההפניה.

 
על החברה להימנע מלכלול את  .  2021,  י ליו ב  14עד ליום  ,  דהיינו,  יום מיום מועד מכתב זה  14הסכמתנו בתוקף  

 . לאחר מועד זה ללא קבלת אישורנו מראש ובכתב המדף בדוח הצעת הדירוג דוח 
 

)בהתאם לשיטות ההערכה  היבטים רלוונטיים לצורך הדירוג  רק  בוחנת    מעלות  S&P,  מובהר כי לצורך קביעת הדירוג
מסמכים נוספים  ב  בדוח הצעת המדף הסופי או  או  האת כל האמור בואינה בוחנת  ,  דוח הצעת המדףטיוטת  בשלה(  

לרבות תיאור של מסמכים כאמור בטיוטת דוח  ,  הסופי  דוח הצעת המדף טיוטת דוח הצעת המדף או ב ב  הקשורים
 .  או בדוח הצעת המדף הסופי המדף  הצעת

 
 

 , בברכה 
 

 אס אנד פי גלובל רייטינגס מעלות בע"מ  
"(S&P  )"מעלות 

 
 

12 Abba Hillel 
Ramat Gan, 5250606, Israel   
972-3-7539700 Tel 
972-3-7539710 Fax 
www.maalot.co.il 
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   המבקרים החשבון רואי של הסכמה מכתב – 'דנספח 



 

 

 
 
 

 
 
 2021 יוליב 1
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

GFI Real Estate Limited 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 2021 יוליחודש בלהתפרסם  המיועד GFI Real Estate Limited  של צעת מדףהדוח  הנדון:

 

 שלנו  הדוחות  שלשבנדון  המדף  הצעת  דוח  ב(  היהפני  שלבדרך  לרבות  )  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הננו
   :להלן  המפורטים

 
  31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים    2021במרץ    30דוח רואה החשבון המבקר מיום   א. 

 . 2020בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2019- ו 2020בדצמבר 
 
ג'  9החברה בהתאם לתקנה  על המידע הכספי הנפרד של    2021במרץ    30דוח רואה החשבון המבקר מיום   ב.

ולכל אחת   2019- ו  2020בדצמבר    31לימים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 . 2020בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 
  31על הדוחות הכספיים המאוחדים של החברה לימים    2020במרץ    25דוח רואה החשבון המבקר מיום   . ג

 . 2019בדצמבר  31ולכל אחת משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום  2018- ו 2019צמבר בד
 
ג'  9על המידע הכספי הנפרד של החברה בהתאם לתקנה    2020במרץ    25דוח רואה החשבון המבקר מיום   .ד

ת ולכל אח  2018- ו  2019בדצמבר    31לימים    1970-לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
 . 2019בדצמבר  31משלוש השנים בתקופה שהסתיימה ביום 

 
 2020בספטמבר    30של החברה ליום    מידע כספי תמציתי מאוחדעל    2020בנובמבר    29דוח סקירה מיום   . ה

 .תאריך באותו ושהסתיימחודשים  שהשלו תשעה ושל  ותולתקופ
 
 2020בספטמבר    30ליום  נפרד של החברה    תמציתי  על מידע כספי  2020בנובמבר    29מיום    סקירהדוח   .ו

ד' לתקנות ניירות ערך 38תאריך בהתאם לתקנה  באותו    וחודשים שהסתיימ  השלושתשעה ושל    ותולתקופ
 . 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
מאוחד  על    2020באוגוסט    31ם  מיו  סקירהדוח    .ז תמציתי  כספי  החברה  מידע    2020ביוני    30ליום  של 

 .תאריךבאותו  וחודשים שהסתיימ שישה ושלושהשל  ותולתקופ
 
 ולתקופות   2020ביוני    30ליום  נפרד של החברה    תמציתי  על מידע כספי  2020באוגוסט    31מיום    סקירהדוח   .ח

)דוחות ד' לתקנות ניירות ערך  38תאריך בהתאם לתקנה  באותו    חודשים שהסתיימו  שישה ושלושהשל  
 . 1970- תקופתיים ומיידיים(, התש"ל 
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  ה ולתקופ   2020במרץ    31ליום  של החברה  מידע כספי תמציתי מאוחד  על    2020  יוניב  28ם  מיו  סקירהדוח   .ט
 .תאריךבאותו ה חודשים שהסתיימ שלושהשל 

 
של  ולתקופה    2020במרץ    31ליום  נפרד של החברה    תמציתי  על מידע כספי  2020  יוניב  28מיום    סקירהדוח   .י

ד' לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים  38תאריך בהתאם לתקנה  באותו    חודשים שהסתיימה  שלושה
 . 1970-ומיידיים(, התש"ל 

 
 2019בספטמבר    30ליום  של החברה  מידע כספי תמציתי מאוחד  על    2019בנובמבר    26ם  מיו  סקירהדוח   .יא

 .תאריךבאותו ו חודשים שהסתיימ ושלושה ות של תשעהולתקופ
 
 2019בספטמבר    30ליום  נפרד של החברה    תמציתי  על מידע כספי  2019בנובמבר    26מיום    סקירהדוח   .בי

ד' לתקנות ניירות ערך 38תאריך בהתאם לתקנה  באותו    תשעה ושלושה חודשים שהסתיימושל  ולתקופות  
 . 1970- )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל

 
 המדף שבנדון.הצעת דוח הננו מסכימים כי מכתב הסכמה זה ייכלל ב

 
 בכבוד רב, 

 
 בריטמן אלמגור זהר ושות'

 רואי חשבון        
A Firm in the Deloitte Global Network         

 
 
 
 
 

 
 
 
 



 

 

 
 
 
 

 
 
 2021 יוליב 1
 

 לכבוד
 הדירקטוריון של

GFI Real Estate Limited 
 

 א.ג.נ., 
 
 

 2021 יוליחודש בלהתפרסם  המיועד GFI Real Estate Limited  של צעת מדףהדוח  הנדון:

 

 שלנו  הדוחות  שלשבנדון  המדף  הצעת  דוח  ב(  היהפני  שלבדרך  לרבות  )  להכללה  מסכימים  אנו  כי  להודיעכם  הננו
   :להלן  המפורטים

 
מיו א.  המבקר  החשבון  רואה  של   2021  במרץ   30ם  דוח  המאוחדים  הכספיים  הדוחות                            על 

Madison Hotel Mezz, LLC  88  אחת    2019-ו  2020בדצמבר    31  לימים בתקופה   משתיולכל  השנים 
 . 2020בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 
 
מיו . ב המבקר  החשבון  רואה  של   2021  בינואר  24ם  דוח  המאוחדים  הכספיים  הדוחות                            על 

Madison Hotel Mezz, LLC  88  אחת    2018-ו  2019בדצמבר    31  לימים בתקופה   משתיולכל  השנים 
 . 2019בדצמבר  31שהסתיימה ביום 

 

 Madison Hotel Mezz, LLC  88של    מידע כספי תמציתי מאוחדעל    2021  בינואר  24ם  מיו  סקירהדוח   . ג
 . תאריךבאותו   ושהסתיימחודשים  שהשלו תשעה ושל  ותולתקופ 2020בספטמבר  30ליום 

 
 

 המדף שבנדון.הצעת דוח הננו מסכימים כי מכתב הסכמה זה ייכלל ב
 

 בכבוד רב, 
 

 בריטמן אלמגור זהר ושות'
 רואי חשבון        

A Firm in the Deloitte Global Network         
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 מיסוי –נספח ה' 
בניירות  השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה  ל  בנוגעכמקובל בעת קבלת החלטות  

אינן ניירות הערך המוצעים בו  בדבר מיסוי    בדוח הצעה זה. ההוראות הכלולות  בדוח הצעה זה  הערך המוצעים
, ואינן באות במקום יעוץ מקצועי, דוח הצעה זהמתיימרות להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות  

 לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. ובהתאם לנתונים המיוחדים  

 פי דיני איי הבתולה הבריטיים - מיסוי על .1

קיים במועד דוח ההצעה.  התיאור האמור מטה של דיני המס באיי הבתולה הבריטיים מבוסס על הדין ה
נכון למועד דוח הצעה זה, למדינת ישראל אין הסכם או אמנה עם איי הבתולה הבריטיים בדבר מניעת  

 מיסי כפל ומניעת התחמקות ממיסים.  

 שיקולי מס החלים על מחזיקי אגרות החוב באיי הבתולה הבריטיים 

(, הן יחידים והן חברות תושבות ישראל והן תושבים  'גלעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב )סדרה  
שהינ כאלו  לרבות  זרות  וחברות  הבתולה   ם זרים  איי  הבתולה  הבריטיים  תושבי  באיי  ממס  פטורים   ,

חברה במסגרת  ידי ה-(, אשר תונפקנה על'גהבריטיים בגין הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב )סדרה  

 דוח הצעה זה, ומרווח הון כאמור, ככל שיהיה, אין חובת ניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים. 

(,  'ג(, וכן לעניין מיסוי בגין דמי ניכיון אגרות החוב )סדרה  'גלעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב )סדרה  
זרים   והן תושבים  ישראל  תושבי  והן חברות  יחידים  כאלו שהינהן  לרבות  זרות  איי    םוחברות  תושבי 

( אשר  'ג, פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין ריבית על אגרות החוב )סדרה  הבריטיים  הבתולה
(, לפי העניין,  'גידי החברה במסגרת דוח הצעה זה, או בגין דמי ניכיון על אגרות החוב )סדרה  - תונפקנה על

ינה חייבת בניכוי מס במקור באיי הבתולה הבריטיים והמחזיקים  ידי החברה, א -וריבית אשר תשולם על
 . '(ג)סדרה  יהיו פטורים מניכוי במקור גם בגין דמי הניכיון על אגרות החוב

(, ראו  'גלעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על אגרות החוב )סדרה  
 האמור מטה. 

מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור, תודיע החברה על כך למחזיקי אגרות החוב )סדרה  
מחזיקי  על  ר תהיה של החברה ו( בדיווח מיידי, בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום, וחובת הניכוי במקו'ג

 לפעול בהתאם לאמור להלן.החובה תהיה אז אגרות החוב 

נכון למועד דוח ההצעה לא חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים וחברות תושבי ישראל וכן לתושבים זרים  
החוב  ו/או לחברות זרות, לרבות תושבי איי הבתולה הבריטיים, בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות  

( ו/או בגין הריבית שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בגין דמי הניכיון על אגרות החוב  'ג)סדרה  
 הללו. 

 דיני ארה"ב  .2

 מיסוי פדראלי בארה"ב  2.1

סעיף זה מסכם השלכות מס מהותיות הנוגעות למס הכנסה פדראלי ומס עיזבון פדראלי בארה"ב  
 "(. ניירות הערךיציה אחרת של אגרות החוב )"ביחס לרכישה, החזקה, מכירה או כל דיספוז

אלא אם מצוין אחרת, סעיף זה רלבנטי אך ורק ל"מחזיק ישראלי" )כהגדרת המונח להלן( אשר  

למטרות  המוחזק  נכס  כללי,  )באופן  אמריקאי  מס  לצורכי  הוני  כנכס  הערך  בניירות  מחזיק 
 השקעה(. 

"(, הקוד, כפי שתוקן )"U.S. Internal Revenue Code of 1986תיאור זה מבוסס על הוראות  
האוצר  משרד  של  המוצעות  והתקנות  קיימות  תקנות  הקוד,  של  החקיקתית  ההיסטוריה 

על שפורסמו  מנהליות  והנחיות  משפטיים  פירושים  ההכנסה  -האמריקאי,  מס  שלטונות  ידי 
ול למפרע, ואשר הינם נתונים לפירושים שונים. תיאור זה  "(, אשר עשויים לחIRSבארה"ב )"

על   לחול  עשוי  אשר  בארה"ב  הכנסות  של  הפדראלי  המיסוי  של  ההיבטים  לכל  מתייחס  אינו 
מיוחד במסגרת   לטיפול  כפופים  אשר  על משקיעים  או  המיוחדות  נסיבותיהם  לאור  משקיעים 
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בסס על הוראות האמנה בין ממשלת  חוקי מס הכנסה פדראלי בארה"ב. בנוסף לכך, תיאור זה מת
, ותוקנה  1975בנובמבר   20ארצות הברית וממשלת ישראל ביחס למיסוי הכנסות שנחתמה ביום 

 "(.האמנה )" 1993בינואר  26וביום   1980במאי  30באמצעות פרוטוקולים שנחתמו ביום 

יד המתגורר  )לרבות תאגיד ישראלי ויחהינו כל מחזיק    –"מחזיק ישראלי"    –  זהלצורך סעיף  
אשר הינו תושב ישראל למטרות האמנה, אשר זכאי להטבות מכוח  בישראל לצורכי מס בישראל(  

האמנה, ואשר נחשב כבעלים המוטב של ניירות הערך ובלבד שמחזיק כאמור אינו: )א( אזרח או  
תושב ארה"ב, )ב( אזרח או תושב לשעבר של ארצות הברית הכפוף לכללים המיוחדים בהתאם  

של הקוד, )ג( תאגיד, שותפות או ישות אחרת שנוצרה או התאגדה לפי חוקי    877Aאו    877  לסעיף
 ( )ד( נאמנות אם  או אחת מהמדינות בתוך ארצות הברית,  בית משפט בתוך  1ארצות הברית   )

אחד או   US Person-ארצות הברית יש סמכות להפעיל פיקוח ראשי על האדמיניסטרציה שלה ו
( הנאמנות הייתה  2ת לשלוט בכל ההחלטות המהותיות של הנאמנות, או )יותר, הינם בעלי סמכו

( Treasury Regulations, והיא בחרה בהתאם לתקנות האוצר )1996באוגוסט    20קיימת ביום  
( או  domestic trustהרלבנטיות, להיחשב כנאמנות מקומית  זו הינה בתוקף,  ובחירתה  )ה(   –( 

 ס הכנסה בארצות הברית, יהא מקורה אשר יהא.עיזבון, אשר ההכנסה ממנו כפופה למ

סיכום זה הינו כללי באופיו ואינו דן בכל השלכות מס ההכנסה הפדראלי האמריקאי העשויות  
לסוגים מסוימים של   או  נסיבותיהם המיוחדות  לאור  ישראלים  למחזיקים  רלבנטיות  להיות 

הפדראלי   ההכנסה  מס  במסגרת  מיוחד  מס  לטיפול  הכפופים  כגון משקיעים  האמריקאי, 
מוסדות ממשלתיים, בנקים או מוסדות פיננסיים, חברות ביטוח, ישויות שאינן אמריקאיות  
אשר יכול ותסווגנה כשותפויות או נאמנויות לצורכי מס הכנסה פדראלי אמריקאי, תאגידים  
נשלטים זרים, חברות השקעה זרות פאסיביות, סוחרים בניירות ערך או במטבעות, משקיעים  

העסקתם, הפט במהלך  או  משכרם  כחלק  הערך  ניירות  את  המקבלים  עובדים  ממס,  ורים 
 לפחות מכוח ההצבעה במשלם. 10%-ומחזיקים ישראלים המחזיקים )במישרין או בעקיפין( ב

כישות שהיא  שלא להיות שקופה לצרכי מס  בארה"ב, החברה בחרה    פדרלי למטרות מס הכנסה  
 החייבת במס כתאגיד. כתאגיד נפרדת מבעליה הבלעדי, ואינה מסווגת 

מומלץ למחזיקים ישראלים להתייעץ עם יועצי המס שלהם לגבי השלכות דיני מס ההכנסה  
בגין רכוש אישי, זיכיון, מקומי, מדינתי ופדראלי בארצות הברית והשלכות   הישראלי ומסים

ניירות   של  ומכירה  בעלות  לרכישה,  המתייחסות  האמנה,  הוראות  תחולת  כולל  אחרות,  מס 
 הערך.

 יםי מיסוי של מחזיקים ישראל 2.2

הינם מורכבים וסעיף    ישראליםחוקי מס ההכנסה הפדראלי בארצות הברית החלים על מחזיקים  
בלבד של כללים אלו. למחזיקים ישראליים מוצע להתייעץ עם  תמציתי  זה ינסה לספק סיכום  

יועצי המס שלהם על מנת לקבוע את היקף ההשפעה של חוקי המס המקומי, המדינתי והפדראלי  
בארצות הברית ומחוץ לארצות הברית )כולל ישראל(, כמו גם אמנות מס הכנסה רלבנטיות, בנוגע  

 ת הערך, כולל דרישות דיווח בגינם. להשקעה בניירו

 הכנסות מריבית  2.3

( המיוחס לאג"ח תחת הוראות הקוד  OIDככלל, הכנסה מריבית )לרבות ניכיון הנפקה מקורי )
ידי מחזיק ישראלי, ואשר אינה נחשבת כ"קשורה באופן אפקטיבי"  -הרלבנטיות( המתקבלת על 

הישראלי, חייבת בניכוי מס במקור בארה"ב בשיעור  למסחר או עסק בארצות הברית של המחזיק  
לנסיבות30%של   בכפוף  או,  במקור  בניכוי  ,  מסוימות  ,  המחזי   17.5%של  בשיעור  מס  ק  אם 

על ישראל  כתושב  נחשב  זאת, -הישראלי  עם  יחד  מתקיימות.  נוספות  דרישות  וכן  האמנה  פי 
אגרת חוב עשויה, ככלל,  המתקבלת מ  OIDהכנסתו של מחזיק ישראלי מתשלומי ריבית )לרבות  

לא תהא חייבת בניכוי מס  בדרך כלל  " ולפיכך,  "Portfolio Interest Exemptionלעמוד בתנאי  
אם הריבית האמורה אינה נחשבת קשורה באופן    -י בארצות הברית  במקור או מס הכנסה פדראל 

 ( ש:  בתנאי  וכן  הישראלי  המחזיק  של  הברית  בארצות  מסחר  או  לעסק  המ1אפקטיבי  חזיק  ( 
או   במישרין  מחזיק  אינו  קונסטרוקטיבית  בעקיפין  הישראלי  בעלות  חוקי  החלת  של  בדרך 
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הריבית איננה  (  2מכוח ההצבעה הכולל של כל סוגי המניות של המשלם; )  10%מסוימים לפחות  
( המחזיק הישראלי אינו "חברה נשלטת זרה" לצורכי  3; )העסקיות של המשלםתלויה בתוצאות 

( )א( המחזיק הישראלי מאשר  4)-ו  פדראלי בארה"ב אשר נחשבת כקשורה למשלם;מס הכנסה  
בפני המשלם או נציגיו של המשלם, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בגין עדות שקר, כי המחזיק  
הישראלי אינו אזרח או תושב ארה"ב ומוסר את שמו של המחזיק כאמור, כתובתו ומידע נוסף  

  )במקרה של ישות(,  IRS  W-8BEN-Eאו טופס   מקרה של יחיד( )ב  IRS  W-8BENאחר על טופס  
הערוך כדין או טופס חלופי, או )ב( מסלקת ניירות ערך, בנק או   , לפי העניין,W-8IMYאו טופס  

ובכלל זה    מוסד פיננסי אחר אשר מחזיק בניירות ערך של לקוחות במהלך העסקים הרגיל שלו
של המשלם, בכפוף לעונשים הקבועים בחוק בשל    , מאשר בפני המשלם או נציגיובאגרות החוב

-W, או טופס  W-8BEN-E IRSכאמור או טופס    W-8BEN IRSעדות שקר, כי קיבל טופס  

8IMY,כאמור מהבעלים הסופי )או שקיבל ממוסד פיננסי אחר הצהרה דומה, על  , לפי העניין-
וכן מולאו    מהבעלים הסופי יה הוא או מוסד פיננסי אחר הפועל מטעם הבעלים, קיבל טופס כזה  פ

   (.דרישות נוספות בנוגע לאג"ח ולריבית הכל בהתאם להוראות הקוד והתקנות

למעט במקרים בהם קובעת האמנה אחרת, עלול מחזיק ישראלי להיות, ככלל חייב במס הכנסה  

פדראלי בארצות הברית בכל הנוגע לריבית המתקבלת בגין אגרת חוב אם ריבית כאמור קשורה  
אם המחזיק הישראלי יסווג  אפקטיבי למסחר או לעסק של המחזיק הישראלי בארה"ב.    באופן 

בנסיבות   גם,  עלול  כאמור,  ישראלי  מחזיק  אמריקאי,  פדראלי  הכנסה  מס  לצורכי  כתאגיד 
)או, אם דרישות    30%מסוימות, להיות כפוף בנוסף למס "רווחי סניף" אמריקאי בשיעור של  

ומס הכנסה אמריקאי מדינתי    במסגרת האמנה(  12.5%ופחת של  מסוימות ימולאו, בשיעור מס מ
בגין מחזיק  כאשר    ,15%יהיה  ככלל  השיעור המקסימלי בארה"ב    .ומקומי אשר עשוי להיות מוטל

.  5%המס בארה"ב יהא    שיעורמזכויות ההצבעה של התאגיד,    10%ישראלי אשר יחזיק לפחות  
 , בהתאמה. 12.5%- ו 25%מקורו בישראל יהא  שיעור ניכוי המס במקור בישראל בגין דיבידנד ש

 אחרת של אגרות חוב   העברהמכירה, החלפה, רכישה מחדש, פדיון או   2.4

ככלל, מחזיק ישראלי לא יהיה כפוף למס הכנסה פדראלי בארה"ב בגין כל רווח ממכירה, החלפה,  
 ( כן:  אם  אלא  חוב  אגרות  של  אחרת  העברה  או  פדיון  מחדש,  קשור  1רכישה  הרווח  באופן  ( 

מיוחס   הרווח  ואם חלה האמנה,  של המחזיק הישראלי בארה"ב,  לעסק  או  אפקטיבי למסחר 

( במקרה בו מחזיק ישראלי הינו יחיד, מחזיק  2למוסד קבע של המחזיק הישראלי בארה"ב; )
ימים או יותר בשנת המס בה   183-כאמור שהה בארה"ב במשך תקופה או תקופות המסתכמות ב

 התקיימו תנאים מסוימים נוספים.  התקיימה ההעברה וכן

( לעיל, ככלל יחיד כאמור יהא כפוף למס על הרווח  1אם מחזיק ישראלי יחיד נכלל תחת ס"ק ) 2.5
הנקי הנובע ממכירה או העברה אחרת באותו האופן שבו היה חייב תושב ארה"ב. למחזיקים  

יותר בארצות הברית    ימים או   183ישראליים אשר הינם יחידים ואשר שוהים )או צפויים לשהות(  
בשנת המס בה הם שוקלים להעביר את אגרות החוב, מומלץ להתייעץ עם יועצי המס שלהם בכל  
הקשור להשלכות המס של מכירה או העברה אחרת. מחזיק ישראלי שהינו תאגיד זר ואשר ס"ק  

שבו היה  ( לעיל חל לגביו, יהא כפוף, ככלל, למס על הרווח הנקי הנובע מהמכירה באותו אופן  1)
)או ככל    30%חייב תאגיד אמריקאי, ובנוסף, עשוי להיות חייב במס על רווחי סניף בשיעור של  

 כמפורט באמנה(.  12.5%שמתקיימות דרישות מסוימות, בשיעור מופחת של  

 מס עיזבון פדראלי  2.6

על   Portfolio Interest Exemption-עומדות בתנאי הה אגרות חוב  ככלל,   יחיד  -ומוחזקות  ידי 
יצוין,    ראלי בזמן מותו לא יכללו בעיזבונו של אותו יחיד למטרות מס עיזבון פדראלי בארה"ב.יש

 כי ארה"ב וישראל לא חתמו על אמנת מס עיזבון. 

 ( וחובות דיווח backup withholding taxניכוי מס במקור לצורך גיבוי ) 2.7

י ריבית ששולמו בגין  החברה נדרשת לבצע "ניכוי במקור כגיבוי" על בסיס ברוטו על כל תשלומ
, אם דרישות מסוימות אינן מתקיימות. תחת הדין הקיים שיעור  "US Person" -ל  אגרות החוב 

. ניכוי מס במקור כגיבוי אינו חל על תשלומים בגין אגרות החוב  28%ניכוי מס במקור כגיבוי הינו  
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השלמת טופס   –)תחת הכותרת של  למחזיק ישראלי אם ההצהרות הרלבנטיות המתוארות להלן  
ידי מחזיקי  -על   W-8IMY, או טופס  W-8BEN-E  או מס הכנסה טופס  W-8BENמס הכנסה  

ידי המחזיק הישראלי, ובתנאי שלמשלם אין ידיעה בפועל או סיבה  -נמסרו כדין על  אגרות החוב(
קיים( בגין כל  ש. ניכוי המס במקור כגיבוי )במידה  "US Person"נו  לדעת שהמחזיק הישראלי הי

 .IRS- מחזיק ישראלי ידווח מדי שנה ל

 ידי מחזיקי אגרות החוב -על  E IRS-8BEN-W ,8IMY IRS-Wאו  8BEN IRS-W מילוי טופס 2.8

פי דוח הצעה זה וכן מחזיקים אשר ירכשו את אגרות  - מחזיקי אגרות החוב אשר תונפקנה על
מאוחר, יותר  בשלב  האמורות  חבר    החוב  אצל  למלא  החוב,  אגרות  לרכישת  כתנאי  ידרשו, 

 W-8BEN-E IRSאו טופס    W-8BEN IRSהבורסה, באמצעותו רכשו את אגרות החוב, טופס  
ישות( של  טופס    )במקרה  או  W-8IMYאו   ,W-8ECI  וההכנסה מאגרות החוב קשורה במידה 

 ארה"ב. באופן ישיר לעסקה של מחזיק ישראלי ב

או   W-8BEN IRSלמען הסר ספק יובהר בזאת, כי מחזיק אגרות חוב אשר לא יעביר טופס  
W-8BEN-E IRS  ,W-8IMY    אוW-8ECI ממולא כנדרש, יהיה כפוף לניכוי מס במקור על ,

 כמתואר לעיל.  30%כל תשלומי הריבית וזאת בשיעור של 

אם בעתיד תקום לחברה חובת ניכוי מס במקור תודיע על כך החברה בדיווח מיידי סמוך למועד 
 התשלום והחובה לניכוי המס תחול על החברה.

 דרישות תפעוליות נוספות   2.9

בדצמבר של כל שנה קלנדארית    15החברה תעביר למסלקת הבורסה מדי שנה ולא יאוחר מיום  
בצרוף התפלגות התשלומים השונים אותם זכאים לקבל מחזיקי אגרות   IRS 1042טיוטת טופס  

פי  -פי דוח הצעה זה( מהחברה, באמצעות החברה לרישומים והמסלקה, על -החוב )שהונפקו על
( ותנאי שטר הנאמנות, לרבות תשלומי ריבית, ערוך כדין. החברה  ' גתנאי איגרת החוב )סדרה  

ידי מסלקת הבורסה,  -, כפי שהוסכם עלIRS  1042תעביר למסלקת הבורסה נוסח סופי של טופס 
 בינואר של כל שנה קלנדארית.  15עד ליום 

 (  FATCAהחוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים ) 2.10

לקוד, אשר נחקקו במסגרת חקיקה המוכרת בשם "החוק לאכיפת    1471-1474לסעיפים  בהתאם  
(  1יוטל על )  30%"(, מס מנוכה במקור ברוטו בשיעור של  FATCAמיסים בחשבונות זרים" )" 

( התמורה ברוטו ממכירה, החלפה,  2לרבות ריבית על אגרות החוב(, וכן )  ריבית ממקור בארה"ב,
ה  או  פדיון  מחדש,  בארה"ב  רכישה  ממקור  ריבית  המייצרות  התחייבויות  של  אחרת  עברה 

)כדוגמת אגרות החוב(, בכל מקרה ומקרה לגופים זרים, בין אם כבעלים מוטב או כגוף ביניים  
(intermediaries  .במידה שאישורים או דרישות מסוימות לא מולאו ,)  בהתאם להצעת תקנות

י2018משרד האוצר מדצמבר   על  , אשר משלמי המיסים  במקור  ניכוי  עליהן,  כולים להסתמך 
 תמורה ברוטו לא נדרש יותר.

, בכפוף למספר  FACTA-במקרה של תשלומים המתבצעים למוסד פיננסי זר, כהגדרת המונח ב
  IRS  - ( אוסף ומעביר ל1, אלא אם מוסד כאמור )FACTA- פי ה- חריגים יוטל ניכוי מס במקור על

ם לגבי בעלי חשבונות בארה"ב של מוסד כאמור מכוח  או לרשויות המס הרלבנטיות, מידע מסוי
)  IRS  -הסכם עם ה (  2או חוק זר אחר רלבנטי אשר נחקק בקשר עם הסכם בין ממשלתי; וכן 

בחובות   ו עומד  מוסד  דיווח  של  ספציפיים  חשבונות  לבעלי  מסוימים  מתשלומים  במקור  ניכוי 
ם לישות זרה שאינה מוסד  כאמור ולאנשים מסוימים אחרים. במקרה של תשלומים המתבצעי
פי  -יחול על  FACTA  - פי ה-פיננסי זר )כהגדרתו(, בכפוף למספר חריגים, ניכוי המס במקור על

( אישור על כך שאין לה "בעלים מהותיים  1רוב אלא אם ישות זרה כאמור מסרה לסוכן הניכוי: )
ב  המונח  כהגדרת  )FACTA  -אמריקאים",  או  לבעלים  2;  בנוגע  ספציפי  מידע  מהותיים  ( 

 אמריקאים שיש לה. 

( בשרשרת הבעלות,  Non-U.S. intermediaryמחזיק ישראלי, או גוף ביניים שאינו אמריקאי )
על פי  -או על   FACTA  -פי ה-אשר לא עמד בדרישה לאישורים או בדרישות אחרות המוטלות 
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יגיע בדרך כלל לניכוי במקור בשיעור של  -הסכם בין . לא ישולמו סכומים  30%ממשלתי שחל, 
ניכוי במקור המוטלת לגבי תשלומים בגין אגרות החוב כתוצאה מאי   נוספים על חשבון חובת 

גוף ביניים שאינו אמריקאי באמצעותו   עמידתו של מחזיק אגרת חוב שאינו אמריקאי, או כל 
 . FACTA  -שרין או בעקיפין, מחזיק באגרות החוב, בדרישות המחזיק כאמור, במי

   פי דיני מדינת ישראל-על מיסוי הכנסות .3

ערך   בניירות  בהשקעה  הקשורות  המס  השלכות  את  לשקול  המשקיע  על  השקעה,  בהחלטות  כמקובל 
ההצעההכלולים   האמור  בדוח  ההצעה.  של    בדוח  מלאה  ו/או  מוסכמת  פרשנות  להוות  מתיימר  אינו 

ות החוק או תיאור ממצה של הוראות המס הנוגעות לניירות הערך הכלולים בו, ואינו בא במקום  הורא
 יעוץ משפטי ומקצועי בנדון, שאותו יש לקבל בהתאם לנתוניו המיוחדים של כל משקיע. 

ביחס למיסוי ניירות הערך אינן מתיימרות להיות פרשנות מוסמכת של    בדוח ההצעהההוראות הכלולות  
 הוראות החוק והן אינו מחליפים ייעוץ מקצועי, שבודק את נסיבותיו המיוחדות של כל משקיע. 

 מס חברות בישראל   היבטי

חברה תיחשב    ,"(הפקודה)"  1961-לפקודת מס הכנסה )נוסח חדש(, התשכ"א  1בהתאם להוראות סעיף  

ת ישראל לצרכי מס אם התאגדה בישראל או שהשליטה והניהול בה מופעלים מישראל. המונח  כתושב
שליטה וניהול אינו מוגדר בפקודה. החברה התאגדה מחוץ לישראל ולמיטב ידיעת החברה, רישום ניירות  
הערך המוצעים של החברה למסחר בבורסה בישראל, כשלעצמו, אינו מקיים שליטה וניהול בישראל, ועל  

 כן למיטב ידיעת החברה היא אינה נחשבת כתושבת ישראל לצרכי מס הכנסה.  

חבר בני אדם תושב חוץ חייב במס בישראל רק על הכנסה ממקורות ישראלים. החברה אינה צופה כי יהיו  
 לה הכנסות ממקורות ישראלים.  

 )סדרה ג'(  מס החלים על מחזקי אגרות חוב  היבטי

של משקיעים ישראלים בלבד. לפיכך, מוצע לתושב חוץ    מיסוייםופן  , שהאמור להלן מתייחס לא יובהר
 המעוניין לרכוש את ניירות הערך המוצעים לפנות לקבלת ייעוץ מקצועי טרם ביצוע הרכישה. 

  בישראל המס הסדרי, זה הצעה דוח פי -חלים על ניירות הערך המוצעים לציבור על כיום הקיים  הדין לפי
 :להלן  בתמצית המתוארים

 מיסוי רווחי הון ממימוש ניירות ערך סחירים   3.1

 בידי תושבי ישראל רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים .א

ידי יחיד תושב ישראל חייב  - רווח הון ריאלי ממכירת ניירות ערך על  ,הלפקוד  91בהתאם לסעיף  
במכירת אגרת    . יחד עם זאת,לפקודה  121במס בשיעור המס השולי של היחיד בהתאם לסעיף  

נקובה במטבע חוץ או שערכה אינו צמוד למטבע חוץ(   שאינה צמודה למדד יחויב  10)או שאינה 

 ( ויראו את כל רווח ההון כרווח הון ראלי.15%זים )במס בשיעור שלא יעלה על חמישה עשר אחו

קרי, המחזיק,  -ידי יחיד שהינו "בעל מניות מהותי" בחברה-מכירת ניירות ערך על  כן, לגבי-כמו
עם אחר  יחד  או  לבדו  בעקיפין,  או  של    10%-ב  11במישרין  כלשהו  יותר מסוג  או  לפחות באחד 

החודשים שקדמו    12-או במועד כלשהו באמצעי השליטה בחברה במועד מכירת ניירות הערך  
בעל מניה  )"   20%למכירה כאמור, שיעור המס לגבי רווח הון בידיו יהיה בשיעור שלא יעלה על  

 "(מהותי

יחויב רווח    ,יחיד שתבע הוצאות ריבית ריאלית והפרשי הצמדה בשל ניירות הערךכן, לגבי  -כמו
הוראות ותנאים   קביעת(, עד  30%וזים )ההון ממכירת ניירות הערך במס בשיעור של שלושים אח

לפקודה. שיעור המס המופחת  א)ב(  101או  (  9א)א()101  פים לניכוי הוצאות ריבית ריאלית לפי סעי
כאמור לא יחול לגבי יחיד שההכנסה בידיו ממכירת ניירות הערך היא בגדר הכנסה מ"עסק",  

במקרה זה יחויב היחיד בשיעור מס שולי בהתאם להוראות  ( לפקודה.  1)2בהתאם להוראות סעיף  

 

 לפקודה   91 בסעיף   זה מונח   כהגדרת  10
 לפקודה. 88כהגדרת מונח זה בסעיף   11
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 לפקודה.  121סעיף 

נ  ריאלי ממכירת  רווח הון  על  יהיה חייב במס  בני אדם  הקבוע בסעיף  יירות ערך בשיעור  חבר 

 (. 2021בשנת   23%)  )א( לפקודה126

( לפקודה, פטורים ממס  2)9פטורים ממס לפי סעיף  הקרן נאמנות פטורה וכן קופות גמל וגופים  
הון ממכירת   רווחי  ערך כאמורבגין  ובכפוף    ניירות  סעיף  באותו  בהתקיים התנאים הקבועים 

ניירות  הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת ממכירת    על.  להמצאת האישורים המתאימים על ידם
" או  עסק"יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מערך  

"משלח יד" בידיו, אלא אם כן נקבע מפורשות אחרת. לא נקבע להכנסה שיעור מס מיוחד, תחויב  
 דה.לפקו 121ההכנסה במס בשיעור המירבי הקבוע בסעיף 

  במקרה . בישראל הופק  או שנצמח  הון   רווח על  רק  בישראל הון רווח  במס חייב   חוץ תושב , ככלל
  על  ממס  פטור   חוץ  תושב   הפקודה   הוראותפי  - על,  בישראל  הון   רווח  במס  החוץ   תושב  חייב  בו

  שלו  הקבע  במפעל  אינו   ההון   רווח   אם,  בבורסה  הנסחרים   ערך  ניירות  במכירת   הון   רווחי
במקרה שפטור כאמור אינו חל, יחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל  .  12בישראל 

 למדינת התושבות של תושב החוץ. 

הפסדים בשנת המס, שמקורם במכירת ניירות הערך המוצעים בשנת המס ושאילו היו רווחי הון  
יקוזזו כנגד רווחי הון ושבח מקרקעין לרבות רווח ממכירת נייר    ,היו חייבים במס בידי מקבלם

ערך, נסחר או שאינו נסחר, ישראלי או זר, וכן, כנגד ריבית ששולמה בגין אותו נייר ערך או ריבית  
ודיבידנד ששולמו בגין ניירות ערך אחרים )בתנאי ששיעור המס החל על ריבית או דיבידנד כאמור  

(  1ב)125לגבי חברה ולא עלה על שיעור המס הקבוע בסעיפים    ברות,לא עלה על שיעור מס הח
ו )שיעור מס של  125לפקודה  יחיד  לגבי   באותה שנת מס. קיזוז ההפסדים  (,25%ג)ב( לפקודה 

 יבוצע בדרך של קיזוז הפסד ההון כנגד רווחי הון או הכנסות מריבית או מדיבידנד כאמור. 

מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך, במכירת    בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי מתמורה, 
"(, בעת חישוב  תקנות ניכוי רווח הון)"  2002  - יחידה בקרן נאמנות או בעיסקה עתידית(, התשס"ג

יחידות של קרנות נאמנות   ניירות ערך נסחרים,  ניכוי המס במקור ממכירת  רווח ההון לצורך 
ב בניכוי במקור את הפסד ההון שנוצר ממכירת  "(, יקזז החייניירות סחיריםועסקאות עתידיות )"

ניירות סחירים שהיו בניהולו ובכפוף לכך שהרווח נוצר באותה שנת מס שבה נוצר ההפסד, בין  
 טרם יצירת ההפסד ובין לאחר המועד האמור. 

 ממכירת אגרות החוב המוצעות  ניכוי מס במקור .ב

בהתאם לתקנות  ות הערך המוצעים,  לעניין ניכוי המס במקור מרווח ההון הריאלי במכירת נייר
הון,   רווח  אלו(  חייב  ניכוי  בתקנות  זה  מונח  ניירות  )כהגדרת  במכירת  תמורה  למוכר  המשלם 

בנייר ערך שאינו    מרווח ההון הריאלי (  15%חמישה עשר אחוזים )  ערך, ינכה מס בשיעור של ה
מרווח ההון הראלי    (2021בשנת    23%מס חברות )צמוד למדד כאשר המוכר הינו יחיד, ובשיעור  

מניכוי מס במקור    )או שיעור מופחת(  שורי פטוריכפוף לאכאשר המוכר הינו חבר בני אדם. זאת,  
לא ינוכה מס במקור לקופות גמל,    ,כן-מנכה במקור לבצע. כמוה  שרשאיוכפוף לקיזוז הפסדים  

הפטורים מניכוי מס במקור לפי הדין. אם במועד המכירה לא נוכה    קרנות נאמנות וגופים נוספים
סעיף   יחולו הוראות  וההוראות מכוחו  91מלוא המס במקור מרווח ההון הריאלי,  )ד( לפקודה 

 ידי המוכר בגין מכירה כאמור. -בדבר דיווח ותשלום מקדמה על

יימחקו ממסחר בבורסה, שיעור הניכוי במקור    זהדוח הצעה  פי  - על  ניירות הערך המוצעים ככל ש
 ( אחוזים  שלושים  יהיה  המחיקה(  )לאחר  מכירתם  בעת  לא  30%שינוכה  עוד  כל  מהתמורה,   )

הומצא אישור מפקיד השומה המורה על שיעור ניכוי מס במקור אחר )לרבות פטור מניכוי מס  
 במקור(.  

לא יחולו על חייב שהוא מוסד כספי המשלם למוכר שהנו תושב    ניכוי רווח הוןתקנות  הוראות  

 

 . לפקודהא  68 בסעיף לקבוע בהתאם, ישראל  תושבי בידי  המוחזקת חוץ תושבת חברה לגבי  יחול  לא לעיל האמור   12
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  14חוץ תמורה או תשלום אחר בשל רווח הון פטור, אם הגיש תושב החוץ למוסד הכספי בתוך  
הצהרה   כוחו,  בא  או  הוא  בישראל,  היה  אם  שנים,  לשלוש  ואחת  החשבון  פתיחת  מיום  ימים 

 על זכאותו לפטור. על היותו תושב חוץ ו  2402בטופס 

'( בדרך של הצעת רכש חליפין עשויה להיחשב כאירוע מס  ג)סדרה    חוב  אגרותכי, הצעה של    יצוין
)מכירה( כבר במועד החליפין ועשויה לגרור חבות בניכוי מס במקור )אלא אם יוצג אישור תקף  

לה להיענות  המעוניין  מחזיק  לכל  מומלץ  לפיכך,  במקור(.  מס  מניכוי  פטור  רכש המקנה  צעת 
מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו  -חליפין, ככל שתהא, להיוועץ עם יועץ מקצועי על

  החברה  קיבלה  2021  ביוני  3  ביוםלהצעה כאמור.    היענותו   לפניבשים לב לנסיבותיו הייחודיות,  
  לדוח   16  בסעיף)כמפורט    החליפין  רכש  הצעת  בגין  במקור  המס  ניכוי  לאופן  בנוגע  מיסוי  החלטת
   .פיה- על תפעל  והיא (  ההצעה

ככלל, תושב חוץ )יחיד וחברה( פטור ממס על רווחי הון במכירת ניירות ערך הנסחרים בבורסה,  
אם רווח ההון אינו במפעל הקבע שלו בישראל. האמור לעיל לא יחול לגבי חברה תושבת חוץ  

דה. במקרה שפטור כאמור אינו  א לפקו68המוחזקת בידי תושבי ישראל, בהתאם לקבוע בסעיף  
-כמוחל, יחולו הוראות אמנת המס )אם קיימת( בין ישראל למדינת התושבות של תושב החוץ.  

על,  כן במקור  מס  ינוכה  תנאים  -לא  בהתקיים  חוץ  לתושב  בורסה  חבר  או  בנקאי  תאגיד  ידי 
 .מסוימים

 מאגרות החוב המס שיחול על הכנסות ריבית   שיעור 3.2

 שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב בידי תושב ישראל שיעור המס  .א

( על  15%ג)ג( לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים )125בהתאם לסעיף  
 אגרת חוב שאינה צמודה למדד.מ , (ריבית )לרבות דמי ניכיון

לסעיף   לפקודה,125בהתאם  היתר,    יחולולא    כאמורהמס    שיעורי  )ד(  בין  אחד  בהתקיים, 
( לפקודה או  1)2לפי סעיף  או "משלח יד"  ( הריבית היא הכנסה מ"עסק"  1)  מהתנאים הבאים:

( כאמור;  ברישום  חייבת  או  היחיד  של  חשבונותיו  בספרי  רשומה  תבע  2שהיא  היחיד    בניכוי( 
כהגדרתו    –  היחיד הוא בעל מניות מהותי (3)-ו  החוב;  אגרותהוצאות ריבית והפרשי הצמדה בשל  

בחברה המשלמת את הריבית. במקרים אלו יחול מס שולי בהתאם לסעיף    –לפקודה    88בסעיף  

   .כמפורט לעיל לפקודה  121

שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר  
לפקודה  )ח(  3( לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף  2)9בני אדם שהוראות סעיף  

 .  (2021בשנת  23%) לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות 

. ככל  בישראל  אינו  הריבית  משלם  מושב  מקום  כאשר  בישראל  במס  חייב  אינו  חוץ  תושב,  ככלל
פטור ממס על  פטור ממס על הכנסה מריבית,    13שמשלם הריבית הנו תושב ישראל, תושב חוץ 

או מהפר ניכיון  מריבית, מדמי  בישראל,  הכנסה  בבורסה  חוב הנסחרת  אגרת  בשל  שי הצמדה 
שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל ובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.  

, שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ )יחיד  ככל שלא יחול הפטור כאמור לעיל
להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל  אדם( שמקורן בניירות הערך, עשוי  -וחבר בני 

 מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין מדינת מושבו של תושב החוץ.

( לפקודה, פטורים ממס  2)9פטורים ממס לפי סעיף  הקרן נאמנות פטורה, וכן קופות גמל וגופים  
ריבית או דמי  )ח( לפקודה בדבר  3הכנסת ריבית או דמי ניכיון כאמור, כפוף להוראות סעיף  בגין  

ריבית או דמי  הכנסותיה של קרן נאמנות חייבת מ  ניכיון שנצברו בתקופת החזקתו של אחר. על

 

  מניות  בעל(  1: )מאלה  אחד  למעט,  העניין  לפי,  ההצמדה  הפרשי  או  הניכיון  דמי,  הריבית  קבלת  ביום  חוץ  תושב  שהוא  מי  -חוץ  תושב  13
)המנפיק  האדם  בני  בחבר  מהותי   האדם   בני   חבר   של,  לפקודה  88  בסעיף  קרוב  להגדרת   3  בפסקה  זה   מונח  כהגדרת,  קרוב(  2; 

  אם   אלא   עימו   מיוחדים   יחסים  לו  שיש  או   מוצרים  לו   מוכר ,  שירותים  לו   נותן ,  המנפיק  האדם  בני  בחבר   שעובד  מי(  3; )המנפיק
;  כאמור   היחסים  של  מקיומם  שהושפעו  ומבלי   לב  בתום  נקבעו  הניכיון  דמי   או   הריבית  ששיעור  השומה  פקיד  של  דעתו   להנחת   הוכח

 . לפקודהא 68 בסעיף  לקבוע  בהתאם , ישראל  תושבי בידי המוחזקת  חוץ  תושבת חברה( 4)
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"  עסק"יחול שיעור המס החל על הכנסתו של יחיד שההכנסה אינה מהווה בידיו הכנסה מניכיון  
 או מ"משלח יד", אלא אם נקבע אחרת. 

מושב משלם הריבית אינו בישראל. ככל  ככלל, תושב חוץ אינו חייב במס בישראל כאשר מקום  
ניכיון או   שמשלם הריבית הנו תושב ישראל, תושב חוץ פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי 
מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אדם תושב ישראל  

,  טור כאמור לעילככל שלא יחול הפובלבד שההכנסה אינה במפעל קבע של תושב החוץ בישראל.  
וחבר בני  )יחיד  אדם( שמקורן בניירות  -שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית בידי תושבי חוץ 

הערך, עשוי להיות כפוף להוראותיהן של אמנות למניעת כפל מס שנכרתו בין מדינת ישראל לבין  
 מדינת מושבו של תושב החוץ.

 ניכוי מס במקור  .ב

מריב )ניכוי  הכנסה  מס  לתקנות  התשס"ובהתאם  מסוימים(,  ומרווחים  מדיבידנד    2005-ית, 
הניכוי)" הנ"ל(תקנות  בתקנות  )כהגדרתה  ריבית  על  במקור  לנכות  שיש  המס  שיעור   ,)"14 

, לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת  נסחרות בבורסהחוב  אגרותהמשולמת על  
, הינו  או למטבע חוץ  לצרכן  אינן צמודות למדד המחירים  את הריבית במקרה בו אגרות החוב 

לגבי יחיד שאינו בעל מניות מהותי בחברה המשלמת את   . מאידך,(15%חמישה עשר אחוזים )
שיעור   או עובד בחברה המשלמת את הריבית או נותן לה שירותים או מוכר לה מוצרים, הריבית

לגבי חבר  כמפורט לעיל.  לפקודה    121המס יהיה בהתאם לשיעור המס השולי המרבי לפי סעיף  
 שיעור מס החברות.  ינוכה מס ב  )תושב ישראל ותושב חוץ(בני אדם 

שיעור המס שינוכה במקור לגבי תושב חוץ, ככל שהינו חייב במס כאמור לעיל, כפוף להוראות  
 תומה מדינת ישראל.  האמנות למניעת כפל מס עליהן ח

ידיה למחזיקי אגרות החוב את תשלומי  -תנכה במקור מתשלומי הריבית שישולמו על   15החברה 

כאמור   במקור  מס  מניכוי  הפטורים  גופים  לגבי  למעט  במקור,  לנכות  חייבת  היא  אותם  המס 
   בהתאם לדין.

ה, מלווה מדינה  לתקנות מס הכנסה )חישוב רווח הון במכירת נייר ערך הנסחר בבורס   4בתקנה  
חוב הנסחרת בבורסה שבו    אגרת , נקבע כי בפדיון של  2002-או יחידה בקרן נאמנות(, התשס"ג

משולמים גם דמי ניכיון, יראו כתמורת הפדיון את התמורה בתוספת דמי הניכיון, אם התקיימו  
הפסד הון; ( במועד הפדיון נוצר 2( רווח ההון במכירת איגרת החוב אינו פטור ממס; )1כל אלה: )

( הפדיון אינו בידי בעל שליטה או בידי מי שהחזיק באיגרת החוב מיום שהוקצתה או הוצאה,  3)  -ו
לא יחשבו   לפי הוראות אלה,  גובה הפסד ההון. דמי הניכיון שרואים אותם כתמורה  עד  והכל 

 ( לפקודה.4)2כהכנסה לפי סעיף  

  מס על הכנסות גבוהות  3.3
  647,640על סך של    2021שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס    ב לפקודה, יחיד121בהתאם לסעיף 

ש"ח )סכום שמתואם מידי שנה(, יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום  
. הוראות סעיף זה חלות בין היתר, על רווחי הון מניירות ערך, למעט  3%האמור, בשיעור נוסף של  

 האינפלציוני, ועל הכנסות מדיבידנדים ומריביות. על מרכיב רווח ההון  

   נוספות בעתיד  הרחבות 3.4

בו    במקרהפי דוח הצעת מדף זה יכול שתונפקנה בניכיון.  -אגרות החוב )סדרה ג'( המוצעות על
במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון השונה    נוספות(  'ג)סדרה    חוב  אגרות  בעתיד  החברה   תנפיק

החברה, לפני הרחבת    תפנה ,  לאותה סדרה )לרבות העדר ניכיון, ככל שרלבנטי(משיעור הניכיון  
ניכוי המס במקור על דמי הניכיון    לענייןלקבל את אישורה כי    מנת  על  המסים  לרשות הסדרה  

  הניכיון   שיעורינוסחה המשקללת את    לפיאחיד    ניכיון  שיעור   ייקבע(  'גבגין אגרות חוב )סדרה  

 

( לפקודה ודמי  13)9פי כל דין, לרבות הפרשי הצמדה חלקיים, כהגדרתם בסעיף  -ריבית, הפרשי הצמדה שאינם פטורים על  – ריבית    14
 . ןניכיו

 במישרין או באמצעות חברי הבורסה, לפי העניין והוראות רשות המיסים כפי שיהיו מעת לעת.   15
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,  כאמור  אישור  קבלת  של  במקרה  "(.המשוקלל  הניכיון  שיעור)"  שיהיו   ככל ,  בסדרה  השונים 
  אשראת שיעור הניכיון המשוקלל    הסדרההרחבת    פניל,  אישור  לאותו  בהתאםתחשב,    החברה

תפרסם דוח מיידי  בהתאם לאותו אישור, ולפני הרחבת הסדרה אגרות החוב  כליהיה אחיד בגין 
מס במועדי הפדיון של אגרות החוב    ינוכה, והסדרה  לכלהניכיון המשוקלל    שיעורבו תודיע את  

ובהתאם להוראות הדין. במקרה    כאמורשיעור הניכיון המשוקלל    לפי (  'ג אגרות חוב )סדרה    של
יתקבל אישור כאמור   ניכיון. אם לא  למיסוי דמי  כל יתר הוראות הדין הנוגעות  יחולו  כאמור 

על אי קבלת אישור  , בו תודיע חבת הסדרהיווח מיידי לפני הר ד החברה תפרסםמרשות המסים, 
ועל   יהיה שיעור הניכיון  שיעור הניכיון  ש  כך כאמור  ביותר שנהאחיד  בגין הסדרההגבוה  ,  וצר 

חברי הבורסה ינכו מס במקור בעת פדיון  ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון.  
   ידווח כאמור., בהתאם לשיעור הניכיון ש הסדרה

לפיכך, ייתכנו מקרים בו ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מהניכיון שנקבע למי  
"(, וזאת בין אם התקבל אישור  דמי הניכיון העודפים)"  שהחזיק אגרות חוב ערב הרחבת הסדרה

את אגרות  נישום שהחזיק  .  מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו
, יהיה זכאי  ידיו-( המוחזקים על'ג)סדרה  ועד פירעון אגרות החוב הרחבתהלפני (  'ג)סדרה החוב 

זכאי   המס שנוכה מדמי הניכיון, ככל שהינו   מס בגובהלהגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר  
 פי דין. -להחזר כאמור על 

ידם למחזיקי אגרות החוב את תשלומי  -חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על 
המס אותם חובה לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם 

 וב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו. לדין. במועדי פירעון קרן אגרות הח 

עלהכללי  התיאור   אינדיבידואלי  לייעוץ  תחליף  מהווה  אינו  לנסיבות  -לעיל  לב  בשים  מומחים,  ידי 
על ערך  ניירות  לרכוש  המבקש  לכל  מומלץ  משקיע.  לכל  הצעהפי  -הייחודיות  לייעוץ   דוח  לפנות  זה, 

 ות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות. מנת להבהיר את תוצא מקצועי על

כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה  
משקף את הוראות הדין המתוארות מובהר כי האמור לעיל    .פי דוח הצעה זה- בניירות הערך המוצעים על

למועד שהינן  כפי  ואלה   בו  המדף,  הצעת  יש    דוח  בנוסף  שונות.  לתוצאות  ולהוביל  להשתנות  עשויות 
דוח הצעת אינו מתיימר להוות פרשנות מוסמכת של הוראות החוק הנזכרות בלהדגיש, כי האמור לעיל  

ידי מומחים, בשים לב  -המדף; לפיכך, התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על
פי דוח הצעה זה, לפנות  -ומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך עללנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מ

 לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
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 פרטים נוספים –נספח ו' 
 הדוחות לתקנותכ 37 תקנהפי -על גילוי .1

והדוח הרבעוני האחרון של   2020הינו הדוח התקופתי לשנת  החברה  שלהדוח התקופתי האחרון  1.1
, וכל שינוי או חידוש מהותי שאירע בכל  2021של שנת    הראשוןרבעון  לדוח החברה  הינו    החברה

  2020  לשנת  התקופתיעניין שיש לתארו בדוח התקופתי, מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לדוח  
 . 2021 לשנת הראשון  לרבעון החברה ולדוח 

 .  לעיל  זה הצעה  בדוח ראה, החליפין רכש הצעת  אודות רטיםלפ 1.2

 של '(  א)סדרה    החוב  באגרות  מחזיקים  אינם  בחברה  המשרה  נושאי,  החברה  ידיעת  למיטב 1.3
 . החברה

לעסקי    פרטים 1.4 המהותיים  אחרים  בתאגידים  החברה  החזקות  בחברה,  השליטה  בעל  אודות 
והליכים משפטיים, מובאים בדוח זה בדרך של    16"( מהותיים  נושים)"  מהותיים  נושים,  החברה

 .  2021ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת   2020הפניה לדוח התקופתי לשנת  

  השירותים  של  העלות  והערכת  והוצאות  שירותים  בעד  שישולמו  הסכומים  בדבר   לפרטים 1.5
 . ההצעה לדוח 23 סעיף  ראה, החליפין רכש הצעת בשל שיידרשו וההוצאות

ובעלי המניות מקבלים אילו    לעניין 1.6 בפירוק    היתה הסכומים המשוערים שהיו הנושים  החברה 
החברה לא ביצעה עבודה כלכלית לצורך הערכת הסכומים כאמור, ואולם להערכת  מועד,    באותו 

החברה בהתבסס על המידע הקיים לה נכון למועד דוח זה לא חל שנוי מהותי בשווי נכסיה ובסך  
ליום   של החברה  האחרונים  הכספיים המאוחדים  לפי הדוחות    2021במרס    31התחייבויותיה 

כ  ההוןהאמורים    ייםהכספ  לדוחות  םובהתא  17)סולו(,  )סולו( הינו בסך של  - עצמי של החברה 
הנקי של החברה בפירוק )לפי מצבת נכסיה    הנכסיהחברה השווי    להערכתאלפי דולר.    226,629

מיליון דולר, אשר מייצג את    120-ל  70( הינו בטווח שבין  2021והתחייבויותיה נכון לחודש מרס  
 . הממוצע בין ההון העצמי לבין שיעורי שיקום החוב כפי שחושבו בידי חברת הדירוג

הפניה לדוח הדירקטוריון    תזרים המזומנים הצפוי לתקופה של שנתיים נכלל בדוח זה בדרך של 1.7
 . 2021לרבעון הראשון לשנת 

אודות הסכמי מימון והסכמי ארגון מחדש להלוואות בבתי מלון מסוימים לקבלת דחיות    פרטים 1.8
ולדוח החברה לרבעון    2020תשלומי קרן וריבית, מובאים בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת  

לשנת   החבר 2021הראשון  ההצעה,  דוח  למועד  נכון  הלוואות  .  להארכת  לפעול  ממשיכה  ה 
ותהפוכנה   להימחל  צפויות  ואשר  נתקבלו  אשר  הלוואות  של  ממשלתי  לסיוע  וכן  מסוימות 

 להלן.   2ראה סעיף  Beekman-למענקים. לעניין ההלוואה הבנקאית במלון ה

הסברי  דוחות   1.9 בדבר  ופירוט  האחרונות  השנים  בשלוש  החברה  של  המזומנים  תזרימי  על 
החברה לתוצאות פעילותה, מובאים בדרך של הפניה לדוחות הכספיים של החברה    דירקטוריון

 .2021ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת   2020המצורפים לדוח התקופתי לשנת 

אודות נכסים שהועברו ו/או שועבדו בששת החודשים שקדמו למועד דוח ההצעה מובאים  פרטים   1.10
 . 2021ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת  2020שנת  בדרך של הפניה לדוח התקופתי ל

החברה להצעת רכש החליפין לא תהא השפעה על נתוני הדוחות הכספיים ובכלל זה על  להערכת   1.11

 .החברהוההון העצמי של  הרווח

לדוח ההצעה ונספח ה' לדוח    16אודות היבטי המיסוי בהצעת רכש החליפין ראה סעיף  לפרטים   1.12
ג'( המוצעות במסגרת הצעת רכש החליפין, ראה  ההצעה. לפרטים אודות א )סדרה  גרות החוב 

 

" לעניין זה הינו נושה מובטח, נאמן לאגרות חוב וכן מי שהחברה חבה לו חוב אשר במועד דוח זה עולה על סכום של  הותינושה מ"  16
 מן ההון העצמי של החברה, לפי הגבוה מביניהם. 15%שקלים חדשים או סכום של  100,000

 .1202שנת הראשון להדוחות הכספיים האמורים צורפו לדוח החברה לרבעון   17
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לתקנות ניירות ערך )פרטי התשקיף    61לדוח ההצעה. לחוות דעת עורך דין לפי תקנה    18סעיף  
 לדוח ההצעה.  28, ראה סעיף 1969- מבנה וצורה(, התשכ"ט – וטיוטת תשקיף 

ידוע לחברה על    לחברה על נושים של החברה שהינם גם בעלי המניות  ידועלא   1.13 בחברה וכן לא 
שהינם בעלי זיקה לחברה או לבעל השליטה בה, למעט התחייבויות של החברה כלפי בעל   נושים

ובדוח החברה לרבעון    2021השליטה בחברה ותאגידים בשליטתו, כמפורט בדוח התקופתי לשנת  
 . 2021הראשון לשנת 

  –  2021דוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת  חזוי שפורסם במסגרת  ההמזומנים  גילוי תזרים  עדכון ל .2
 מלונאית של החברההפעילות ה

וירידה בשיעור    הסרתבהמשך למגמת השיפור התפעולי בכל מלונות החברה הנתמכת במגמת   מגבלות 
רה  גיף הקורונה לאור חיסון חלק משמעותי מאוכלוסיית ארה''ב וניו יורק בפרט, אשר תואמנהתחלואה  

 , להלן תיאור עדכני ביחס למלונות החברה: 2021  לשנת הראשון לרבעון החברה בדוח

  25.4%-עם שיעור תפוסה ממוצע של כ 2021המלון סיים את חודש מאי  – James Nomad, NY-מלון ה
אלפי דולר כאשר לאחר    562-תפעולית שלילית של כ  EBIDTA  - דולר ו  208.16-ומחיר ממוצע לחדר של כ

מיליון דולר. שיעור התפוסה הממוצע   1-תשלום ריבית על ההלוואה הבכירה ההפסד החודשי הסתכם בכ
כאשר קצב ההזמנות    דולר  201.24-והמחיר הממוצע לחדר בכ  39%-כה הסתכם בכעד    2021בחודש יוני  

יתרות   קיימות  בידי המלון  זה,  להמשך החודש והמשך השנה מצביע על המשך מגמת השיפור. למועד 
( ועוד  במלון  מיועד להשקעות מסוימותהדולר    מיליון   1.4-כ  של  סך  ןמיליון דולר )מתוכ  5.2-נזילות של כ

המיועד לשימוש השוטף של המלון כגון, תשלומי שכר ומסי שכר,    PPP2יליון דולר של כספי  מ  2-של כ  סך
ומים   המעודכנת מחברת  וחשבונות חשמל/גז  בתחזית  הבכירה. בהתחשב  על ההלוואה  ריבית  תשלומי 

תוך שיעור תפוסה ממוצע של    2021ספטמבר    חודשהתפעול של המלון, המלון צפוי להגיע לאיזון תזרימי ב 
כ  79.5%-כ של  ללילה  ממוצע  המלון    306.58-ומחיר  בידי  הקיימות  הנזילות  ביתרות  בהתחשב  דולר. 

 ותחזית ההתאוששות למועד זה החברה אינה צופה כי תידרש להזרמות כלשהן למלון. 

, מחיר  31.4%-עם שיעור תפוסה ממוצע של כ  2021המלון סיים את חודש מאי    –  Beekman, NY-מלון ה
אלפי דולר כאשר לאחר תשלום    61-תפעולית חיובית של כ  EBIDTA-דולר ו   331.76  -של כממוצע לחדר  

אלפי דולר,    560-ריבית על ההלוואה הבכירה ותשלום תשואה שוטפת למשקיע ההון המועדף בסך של כ

עד כה הסתכם    2021מיליון דולר. שיעור התפוסה הממוצע בחודש יוני    0.5-ההפסד החודשי הסתכם בכ 
בכ  47%-בכ דולר, כאשר קצב ההזמנות להמשך החודש והמשך השנה    331.90-והמחיר הממוצע לחדר 

אלפי דולר ועוד    200-מצביע על המשך מגמת השיפור. למועד זה, בידי המלון קיימות יתרות נזילות של כ
המיועד לשימוש השוטף של המלון כגון, תשלומי שכר ומסי    PPP2אלפי דולר של כספי    170-סכום של כ

המעודכנת  ש בתחזית  בהתחשב  הבכירה.  ההלוואה  על  ריבית  ותשלומי  ומים  חשמל/גז  חשבונות  כר, 
  2021מחברת התפעול של המלון, המלון צפוי להגיע לאיזון תזרימי לאחר שירות חוב בחודש ספטמבר  

  דולר. עם זאת, בהתאם לתוצאות   351.29-ומחיר ממוצע ללילה של כ  57%-תוך שיעור תפוסה ממוצע של כ
עד כה וקצב ההזמנות, קיים סיכוי סביר שקצב ההתאוששות במלון יקדים את התחזית.    2021חודש יוני 

יועדו לכסות בין    2-במסגרת התזרים המזומנים החזוי נאמדו הזרמות בסכום של כ מיליון דולר אשר 
גע למתואר  עד לאיזונו התזרימי )לרבות שירות חוב(. בנו   Beekman-היתר גירעונות אפשריים במלון ה

, מועד הפירעון האחרון  2021במרס    31לדוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברה ליום    1בביאור  
מיליון דולר, היה    128 -, שיתרתה נכון למועד זה הינה בסך של כBeekman-של הלוואה הבכירה למלון ה 

יוני   מול  2021בחודש  הבנות  מזכר  על  ומתן  במשא  ממשיכה  החברה  בגין  הקבוצת  .  המממנים  בנקים 

מיליון דולר    15-של כאפשרי  יבוצע פירעון  למשא ומתן עד כה,  ההלוואה הבכירה לשם הארכתה. בהתאם  
כ של  בסך  ההלוואה  ויתרת  הבכירה,  ההלוואה  בכ  113-של  תוארך  דולר  או    3- מיליון  נוספות,  שנים 

בכ תוארך  ההלוואה  ל  7-לחילופין,  אופציה  עם  הפ חודשים    6-חודשים  מזכר  ללא  הקרן.  סכום  חתת 
והשלמת העסקה וחתימה על תיקון מסמכי ההלוואה    2021י  ל חודש יואמצע  ההבנות צפוי להיחתם עד ל 

אוגוסט   חודש  בסוף  גבו.  2021צפויים  וודאות  ברמת  תוארך  ההלוואה  החברה,  וזאת  ה להערכת  ה 
שני הסכמי ארגון מחדש  ( עד כה במהלך משבר הקורונה החברה השלימה  1)  :על  ,בין היתר  ,בהתבסס

להלוואה וריבית  קרן  תשלומי  המלווים  2)  ;ודחיות  עם  קרובים  עבודה  יחסי  השליטה  ולבעל  לחברה   )
- ו  ;השונים בקבוצת המממנים לרבות עסקאות מימון לנכסים אחרים ועסקים אחרים עם בעל השליטה
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י מגורים ונכסים מסחריים אשר  ( לעת זו קיים במדינת ניו יורק תזכיר המגביל הליכי עיקול בגין נכס 3)
, ועד לעדכון  2021הריבית בגין ההלוואה הבכירה שולמה עד וכולל חודש מאי    18. נפגעו ממשבר הקורונה

תנאי ההלוואה במסגרת מזכר ההבנות לא מתבצעים תשלומי ריבית בגינה. למועד זה אין הסכם משפטי  
פי מזכר ההבנות יחול  - השלמת העסקה על  המאפשר למלווים גביית תשלומי ריבית על ההלוואה. לאחר

שוב חיוב של ריבית בהתאם לתנאי ההלוואה המעודכנת. בנוסף ובכפוף לתנאים הסופיים של הארכת  
)אשר יתרת השקעתו   ההלוואה הבכירה, החלה החברה במשא ומתן עם משקיע ההון המועדף הקיים 

( לגבי הגדלת סכום השקעתו  2021מבר  מיליון דולר עד לתום חודש ספט  32- למועד זה הינה בסך של כ
קיבלה   החברה  בנוסף,  הבכירה.  ההלוואה  של  המעודכן  הפירעון  למועד  עד  השקעתו  תקופת  והארכת 

מיליון דולר הון מועדף אשר תהיה נחותה להלוואה   20-למועד זה טיוטת מזכר הבנות להשקעת סך של כ 
ון המועדף החדש ו/או הגדלת ההשקעה  הבנקאית ולמשקיע ההון המועדף הנוכחי. התמורה מגיוס הה 

ממשקיע ההון המועדף הנוכחי, צפויה לממן את מלוא העלויות הנדרשות לשם הארכת ההלוואה הבכירה  
של כ בסך  החוב הבכיר כאמור  פירעון  של  רזרבות אפשריות    15-)לרבות במקרה  דולר, הפקדת  מיליון 

יוס ההון המועדף החדש ו/או הגדלת ההשקעה  ומימון עלויות עסקה(. לפיכך הארכת ההלוואה הבכירה וג 
ממשקיע ההון המועדף הנוכחי צפויים להתבצע בד בבד, ומשכך החברה אינה לוקחת בחשבון במסגרת  
ממשיכה   לטובת הארכת ההלוואה הבכירה. במקביל החברה  כספים מהחברה  התזרים החזוי הזרמת 

 לבחון מקורות מימון נוספים.

, מחיר  28.7%-עם שיעור תפוסה ממוצע של כ  202119ים את חודש מאי  המלון סי   –   NY ,ACE-מלון ה
כ ו  174.43-ממוצע לחדר של  כ   EBIDTA-דולר  שלילית של  דולר. שיעור התפוסה    332-תפעולית  אלפי 

דולר כאשר קצב    197.73- והמחיר הממוצע לחדר בכ  39%-עד כה הסתכם בכ  2021הממוצע בחודש יוני  
ההזמנות להמשך החודש והמשך השנה מצביע על המשך מגמת השיפור. גירעונות אפשריים נוספים במלון  
ימשיכו להיות מכוסים בידי המלווה אשר מספק קו אשראי למימון עלויות תפעול המלון עד לסכום של  

פי תחזית  -. על על ההלוואה  את תשלומי שירות החוב   2023עד לחודש יוני  דחה    אשרמיליון דולר ו   20-כ
ל לעבור  צפוי  המלון  המלון,  של  התפעול  ב  EBITDA-חברת  תפוסה    2021ספטמבר    חודשחיובית  תוך 

 דולר.   274.02- ומחיר ממוצע ללילה של כ 72.1%-ממוצעת של כ 

,  76.5%-עם שיעור תפוסה ממוצע של כ   2021המלון סיים את חודש מאי    –  ACE Palm Springs-מלון ה
אלפי דולר כאשר לאחר    839-בית של כותפעולית חי  EBIDTA-דולר ו  308.25-וצע לחדר של כמחיר ממ 

אלפי דולר. שיעור התפוסה הממוצע   596-תשלום ריבית על ההלוואה הבכירה הרווח החודשי הסתכם בכ

יוני   בכ  2021בחודש  הסתכם  כה  בכ  69%-עד  לחדר  הממוצע  ביתרות    245.88- והמחיר  בהתחשב  דולר. 
כ של  בסך  המלון  של  וכספי    3.7-הנזילות  דולר  כ  בסך  PPP2מיליון  ובתחזית    1.7-של  דולר  מיליון 

מסוימת   לירידה  התייחסות  תוך  השנה  להמשך  הקיץ    צפויהההמעודכנת  חודשי  במהלך  בביקושים 
 החמים, המלון בעל אמצעים נזילים מספקים.  

את חודש    םסיי  Crowne Plaza JFK  מלון  –  Hilton Greenville-ו  Crowne Plaza JFK-מלונות ה
  130.95,  75.75%-תפעולית חיובית של כ  EBITDA  -עם שיעור תפוסה, מחיר ממוצע ללילה ו   2021מאי  

עם שיעור תפוסה,    2021את חודש מאי    םסיי  Hilton Greenville  ומלון,  בהתאמה,  אלפי דולר  205  -דולר ו
ו  ללילה  ממוצע  של    EBITDA-מחיר  חיובית  ו   114.59-כ ,  55.47%-כתפעולית  דולר,    119-כדולר  אלפי 

אלו   למלונות  ההתאוששות,  מגמת  המשך  תוך  השנה  להמשך  לתחזיות  בהתאם  זה,  למועד  בהתאמה. 
וכספי   מספקים  נזילים  חוב.    PPP2אמצעים  שירות  מאפשרים  הממוצע    נתוניאשר  והמחיר  התפוסה 

,  127.87$-ו  70.4%-ובכ   ,149.8$-ו  87.2%-עד כה הסתכמו בכ  Greenville-הו   JFK-ה  מלונות  של  ללילה
 . בהתאמה

, הערכות, הנחות  ותתחזי  זה  ובכלל מידע צופה פני עתיד, כהגדרתו בחוק ניירות ערך,    כולל  כאמור  הגילוי
אינה   ואשר  וודאית  אינה  התממשותם  אשר  עתידיים,  עניינים  או  לאירועים  המתייחס  אחר  ומידע 

ידה על  המוחזקים  התאגידים  או  החברה  החברה    .בשליטת  הנהלת  הערכות  על  מבוסס  המידע 
בנוגע לעסקיה ובנוגע לתאגידים    זה   דוחהמתבססות בין היתר, על מידע הידוע להנהלת החברה במועד  

 

18  19 pandemic and enacted a foreclosure –Governor A. Cuomo proclaimed a state of emergency in response to the COVID

moratorium pursuant to NY LEGIS 104 (2021), 2021 Sess. Law News of N.Y. Ch. 104 (S. 6362-A). 
 חודש מלא. . הנתונים במונחי  2021במאי  5 -המלון נפתח לקהל ב  19
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המוחזקים על ידה, עסקיהן ופעילותן וכן על הערכות הנהלת החברה והנהלות התאגידים המוחזקים על  
כאמו המידע  הקבוצה.  פועלת  בהם  השווקים  לגבי  או  ידה  חלקו,  או  כולו  להתממש,  שלא  עשוי  ר 

מהצפוי,   מהותית  לרבות  שונה,  באופן  מהם  מ  כתוצאה  וזאת להתממש  עסקיים  במהלכים  שינויים 
"ב  בארה  האשראי  מדיניות  הקשחתאו  /ו"ב  בארה"ן  הנדל  בשוקהרעה  מצפויים מקורות לחברה ו/או  

משותם של כל או חלק מגורמי  התממבתשואות אגרות החוב של החברה ו/או    משמעותי  משינויאו  /ו
 . 2020לשנת   התקופתי  לדוח' א לחלק 1.18  בסעיף כמפורט החברההסיכון המאפיינים את פעילות 
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	2.2 אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו לראשונה בחודש פברואר 2021. לפרטים ראה דוח הצעת מדף המקורי ודוח תוצאות ההנפקה מיום 21 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-020454).
	נכון למועד פרסום דוח ההצעה קיימות במחזור 55,200,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').
	2.3  לפרטים אודות אופן ההצעה של אגרות החוב (סדרה ג') והמכרז על יחס ההחלפה ראה סעיפים 3, 6 ו-7 לדוח ההצעה.
	תנאי אגרות החוב (סדרה ג')
	2.4 אגרות החוב (סדרה ג') רשומות על שם, עומדות לפירעון (קרן) בתשלום אחד ביום 1 ביוני 2024. אגרות החוב (סדרה ג') אינן צמודות (קרן וריבית) לבסיס הצמדה כלשהו. קרן אגרות החוב (סדרה ג') נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור של 9.5% (בכפוף להתאמות בשיעור הריבית, כ...
	למעט תקופת הריבית הראשונה אשר החלה לאחר יום המכרז על אגרות החוב (סדרה ג') ועד ליום 31 במאי 2021 (כולל), כל תשלום ריבית ישולם בעד התקופה של שישה חודשים שנסתיימה ביום הקודם למועד התשלום (בסעיף זה: "תקופת הריבית"). שיעור הריבית שתשולם בעד תקופת ריבית מסו...
	בהתקיים התנאים המפורטים בסעיף 2.2 לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ג'), תשולם למחזיקי אגרות החוב ריבית בשיעור של 15% מיתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב (סדרה ג') שתהא במועד התשלום ("הריבית הנוספת"). לפרטים נוספים אודות הריבית הנוספת, ראה סעיף 2.2...
	אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על-פי דוח הצעת המדף, תהוונה החל ממועד הנפקתן, סדרה אחת לכל דבר ועניין ביחד עם אגרות החוב (סדרה ג') שבמחזור, ושטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ג') יחול גם לגבי כל אגרות החוב (סדרה ג') שתונפקנה על-ידי החברה לפי דוח הצעה זה...
	מובהר כי רוכשי אגרות החוב (סדרה ג') על-פי דוח הצעה זה יהיו זכאים לתשלום ריבית ראשון ביום 1 בדצמבר 2021.
	התחייבויות החברה בגין אגרות החוב (סדרה ג') מובטחות בבטוחות כמפורט בסעיף 6 לשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ג').
	הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') הינו משמרת- חברה לשירותי נאמנות בע"מ, ח.פ. 513771337, מרחוב מנחם בגין 48, תל-אביב, טלפון: 03-6374352, פקס: 036374344 ("הנאמן"). איש הקשר מטעם הנאמן הינו מר רמי סבטי, רו"ח, דואר אלקטרוני: ramis@mtrust.co.il.
	2.5 ממוצע שערי הנעילה המתואמים (כהגדרת המונח בסעיף 1.2 לעיל) של 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') בבורסה החל ממועד הנפקת אגרות החוב (סדרה ג') בבורסה, היינו בתקופה שבין 23 בפברואר 2021 לבין 30 ביוני 2021 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה)...
	2.6 השווי המתואם של 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') (קרי, ערך נקוב בתוספת ריבית), ביום 30 ביוני 2021 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה), היה 100.75 אגורות. באותו יום מסחר היה שער הנעילה של 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג') 110.60 אגור...
	2.7 התמורה בגין אגרות חוב (סדרה א') תועבר לניצעים שייענו להצעת רכש החליפין בהתאם להוראות סעיף 9 להלן ובכפוף להוראות סעיף 7 להלן.
	2.8 לטבלאות ריכוז מידע רלוונטי בשטר הנאמנות בגין אגרות החוב (סדרה ג') על-פי 'עמדת סגל משפטית 103-41: גילוי מרוכז של מנגנוני ההגנה בשטרי הנאמנות' שפרסמה רשות ניירות ערך, ראה נספח ג' לדוח הצעת מדף של החברה מיום 18 בפברואר 2021 (אסמכתא מספר: 2021-01-0198...

	3. אופן הצעת אגרות החוב (סדרה ג') לציבור – הצעת רכש חליפין בדרך של מכרז על יחס ההחלפה עם טווח כמויות
	3.1 אגרות החוב (סדרה ג') מוצעות לציבור בדרך של מכרז על יחס ההחלפה בין אגרות החוב (סדרה א') של החברה לבין אגרות החוב (סדרה ג') של החברה אותן תנפיק החברה כנגד קבלת אגרות החוב (סדרה א') של החברה לפי דוח ההצעה, ובהצעה עם טווח כמויות, כמפורט להלן.
	3.2 יחס ההחלפה הינו היחס בין כמות ערך נקוב אגרות החוב (סדרה ג') אשר תנפיק החברה כנגד קבלת 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א').
	3.3 יחס ההחלפה המקסימלי בין אגרות החוב (סדרה א') לבין אגרות החוב (סדרה ג') לצורך המכרז נשוא דוח זה עומד על 0.99 ("יחס ההחלפה המקסימלי"). דהיינו, בגין כל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') שיימסרו לחברה בהתאם לדוח הצעה זה, תנפיק החברה, לכל היותר (על-פי...
	3.4 יחס ההחלפה על-פיו תתבצע הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה יהא יחס החלפה אחיד, כפי שייקבע במכרז על יחס ההחלפה ובהתאם לאמור בסעיף 7 להלן, ובלבד שלא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.
	יחס ההחלפה המקסימלי גבוה בכ-5.20% מהיחס הנובע מחלוקת שער הנעילה של אגרות החוב (סדרה א') בשער הנעילה של אגרות החוב (סדרה ג') (כפי שהיו בסוף יום המסחר של 30 ביוני 2021). כן, יחס ההחלפה המקסימלי גבוה בכ-2.74% מהיחס הנובע מחלוקת ממוצע שערי הנעילה של אגרות...
	3.5 הצעת רכש החליפין על-פי דוח זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות, אשר נע בין 0 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') לבין 26,000,000 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א'). בתום מועד הקיבול האחרון (כהגדרתו בסעיף 4.2 לדוח ההצעה), תחליט החברה על כמות אגרות החוב...

	4. פרטים אודות הקיבול
	4.1 הצעת רכש החליפין תבוצע באמצעות בנק מזרחי טפחות בע"מ, מרחוב ז'בוטינסקי 7, רמת גן ("רכז ההצעה").
	4.2 הודעות קיבול ניתן למסור, באופן המפורט בסעיף 5.1 להלן, החל ממועד פרסום דוח הצעת המדף ועד ליום 8 ביולי 2021 בשעה 15:30 ("תקופת הקיבול", "יום הקיבול האחרון" ו-"מועד הקיבול האחרון", בהתאמה). הודעות קיבול תוגשנה בכל אחד מהימים א' עד ה', שהינו יום עסקים...
	4.3 בתקופת הקיבול רשאית החברה לדחות את מועד הקיבול האחרון ואת יום הקיבול האחרון, בהודעה בכתב שתימסר לרשות ניירות ערך ולבורסה, ובלבד שהודעה כאמור נמסרה עד יום עסקים אחד לפני יום הקיבול האחרון ומועד הקיבול האחרון הנדחה ייקבע ליום בו מתקיים מסחר בבורסה (...
	4.4 על אף האמור בסעיף 4.3 לעיל, החברה לא תהיה רשאית לדחות את מועד הקיבול האחרון אם לא אישר רכז ההצעה בכתב, כי התחייבותו כאמור בסעיף 13 להלן תקפה גם בתנאים החדשים או אם לא קיבלה החברה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

	5. היענות על-ידי מחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
	5.1 היענות של ניצע המחזיק באגרות חוב (סדרה א') באמצעות חבר בורסה  ("משתתף") להצעת רכש החליפין תהא במסירתה של הודעה בכתב לחבר הבורסה, אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך של אותו משתתף, כשהיא חתומה כדין על-ידי המשתתף או על-ידי מיופה כוחו. ההודעה הנ"ל תהא ...
	5.2 כל משתתף יציין בהודעת הקיבול את מספר אגרות החוב (סדרה א') שהוא מבקש להחליף במסגרת הצעת רכש החליפין ואת יחס ההחלפה המוצע על-ידו, אשר לא יעלה על יחס ההחלפה המקסימלי.
	5.3 הודעת קיבול שלא צוין בה יחס החלפה יראוה כהודעת קיבול הנוקבת ביחס ההחלפה המקסימלי. הודעת קיבול אשר יחס ההחלפה שהוצע בה גבוה מיחס ההחלפה המקסימלי יראוה כבקשה שלא הוגשה.
	5.4 כל משתתף יהיה רשאי לנקוב בהודעת הקיבול עד שלושה (3) יחסי החלפה שונים, וזאת ביחס לכמות אגרות חוב (סדרה א') אותה מבקש המשתתף להחליף בגין כל אחד מיחסי ההחלפה שננקבו (כל בקשה לגבי כל אחד מיחסי ההחלפה תיקרא להלן: "הזמנה"), ובלבד שהסך הכולל של כמויות אג...
	5.5 יחסי ההחלפה יינקבו במרווחים של 0.001, החל מיחס ההחלפה המקסימלי (קרי, 0.99), וכלפי מטה במרווחים של 0.001 (קרי, יחס החלפה של 0.989, 0.988, 0.987 וכו'). הודעת קיבול בה צוין יחס החלפה במדרגות הקטנות מ-0.001 תעוגל ליחס החלפה הקרוב כלפי מעלה.
	5.6 מבלי לגרוע מהאמור לעיל, יובהר כי כל ההזמנות/הודעות הקיבול אשר תוגשנה על-ידי משתתף אחד תיחשבנה כהזמנות/הודעות קיבול עצמאיות ונפרדות ולא תהיינה חליפיות זו לזו.
	5.7 כל הודעת קיבול שצוינה בה כמות אגרות חוב הגבוהה מהכמות המרבית המוצעת על-פי דוח הצעת המדף (כאמור בסעיף 6.1 לדוח ההצעה), יראוה כהודעת קיבול שצוינה בה הכמות המוצעת על-פי דוח הצעת המדף וככל שבהודעת קיבול צוינו יחסי החלפה שונים, אזי הכמות בגין כל יחס הח...
	5.8 בהודעת קיבול תיכלל הצהרה והתחייבות של המשתתף, בדבר היות אגרות החוב (סדרה א') לגביהן ניתנת הודעת הקיבול, המוחזקות על-ידו, בבעלותו ונקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת הקיבול ולאחר מכן, וה...
	5.9 חבר בורסה ימסור לרכז ההצעה, במשרדי רכז ההצעה, עד ולא יאוחר מהשעה 16:30 ביום הקיבול האחרון, הודעה אחת בגין כל הודעות הקיבול של מחזיקים באגרות החוב (סדרה א') שנמסרו לו על-ידי לקוחותיו עד למועד הקיבול האחרון (כולל). הודעות חבר בורסה האמורות תהיינה בכ...
	5.10 רכז ההצעה ימסור לחברה, עד השעה 19:30 ביום הקיבול האחרון, הודעת קיבול מרוכזת בגין כל הודעות חברי הבורסה שהתקבלו אצלו. אגרות חוב (סדרה א') הנזכרות בהודעת חבר הבורסה אשר ייקבע כי יוחלפו על-פי תנאי דוח הצעה זה (כמפורט בסעיף 8.1 לדוח ההצעה), תעבורנה ב...
	5.11 משתתף רשאי לחזור בו, עד למועד הקיבול האחרון, מהודעת קיבול שנתן. חזרה מהודעת קיבול של משתתף תהא בדרך של מתן הודעה בכתב בדבר ביטול הודעת הקיבול שניתנה על-ידו, חתומה כדין על-ידי המשתתף האמור או מיופה כוחו ("הודעת ביטול") ואשר תימסר לחבר הבורסה. על-ג...
	5.12 במקרה של חזרת החברה מהצעת רכש החליפין, כמפורט בסעיף 10 להלן, יחזיר רכז ההצעה לכל חבר בורסה, לא יאוחר מיום עסקים אחד לאחר מסירת ההודעה בדבר ביטול הצעת רכש החליפין (כמפורט בסעיף 10 להלן) שהינו גם יום מסחר, את הודעת חבר הבורסה, אם נתקבלה אצל רכז ההצ...
	5.13 העברת הודעות הקיבול על-ידי חברי הבורסה כאמור בסעיף 5.9 לעיל לרכז ההצעה תיעשה באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי, באמצעות כספת וירטואלית (או באופן מקובל אחר עליו יורה רכז ההצעה). לאחר מועד הקיבול האחרון יוצגו הודעות הקיבול שבכספות בנוכח...
	5.14 על אף האמור בסעיף 5.13 לעיל, העברת הודעות הקיבול לרכז ההצעה על-ידי חברי הבורסה במעטפות סגורות אשר תשארנה סגורות עד המועד הקיבול האחרון, תתאפשר כגיבוי במקרה ולא תתאפשר העברת הודעות באמצעות שידור הבקשות לרכז ההצעה באופן דיגיטלי. המעטפות הסגורות תוכ...

	6. קביעת כמות אגרות החוב המוחלפות ויחס ההחלפה האחיד
	6.1 הצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעה זה תתבצע בדרך של הצעה עם טווח כמויות. לפיכך, כמות אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה על-ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין תעמוד על בין 0 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') ("הכמות המזערית") לבין 26,000,000 ש"ח ערך נקוב אגר...
	6.2 טווח הכמויות שבין הכמות המזערית לבין הכמות המירבית ייקרא להלן: "טווח הכמויות".
	6.3 יחס ההחלפה על-פיו תתבצע הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה יהא יחס החלפה אחיד, שהינו יחס ההחלפה הגבוה ביותר אשר הודעות הקיבול שנקבו בו במכרז כיחס ההחלפה יגיעו לכמות (שאינה חורגת מטווח הכמויות) שאותה החליטה החברה לרכוש מהמשתתפים על-פי דוח ההצעה כמפו...
	6.4 בתום מועד הקיבול האחרון תחליט החברה על כמות אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה על-ידי החברה במסגרת הצעת רכש החליפין, בתוך טווח הכמויות, לפי שיקול דעתה. יחס ההחלפה ייקבע בהתאם ליחס ההחלפה האחיד כמפורט בסעיף 6.3 לדוח ההצעה. הודעת החברה תימסר לרכז ההצעה ע...

	7. הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') למשתתפים
	7.1 הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') למשתתפים שהגישו הודעות קיבול בהצעת רכש החליפין תתבצע כדלקמן:
	7.1.1 הודעות קיבול הנקובות ביחס החלפה גבוה מיחס ההחלפה האחיד – לא תענינה.
	7.1.2 הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה נמוך מיחס ההחלפה האחיד - תענינה במלואן (לפי יחס ההחלפה האחיד).
	7.1.3 הודעות קיבול הנוקבות ביחס החלפה שווה ליחס ההחלפה האחיד - תענינה באופן יחסי כך שלכל משתתף יוחלף מתוך סך אגרות החוב (סדרה א') שיוותר להחלפה לאחר היענות לבקשות הנוקבות ביחס החלפה נמוך מיחס ההחלפה האחיד, חלק השווה ליחס שבין מספר אגרות החוב (סדרה א')...

	7.2 יובהר, כי מספר אגרות החוב (סדרה ג') שיונפקו במסגרת הצעת רכש חליפין זו לא יעלה בכל מקרה על מכפלת יחס ההחלפה האחיד בכמות אגרות החוב (סדרה א') שהחברה החליטה לרכוש כמפורט בסעיף 6.4 לדוח ההצעה.

	8. הודעה בדבר תוצאות המכרז
	8.1 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון, תימסר הודעה על-ידי רכז ההצעה ובאמצעות חברי הבורסה, למשתתפים, אשר הודעות הקיבול שלהם נענו, במלואן או בחלקן. ההודעה תציין את יחס ההחלפה שנקבע במכרז, את מספר אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה לכל מבקש ואת כמות...
	8.2 כמו-כן, החברה תפרסם דוח מיידי לא יאוחר מיום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון על תוצאות הצעת רכש החליפין על-פי דוח ההצעה. בדוח המיידי תציין החברה את יחס ההחלפה שנקבע במכרז ואת כמות אגרות החוב (סדרה ג') אשר יוקצו למשתתפים.

	9. הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') ורישומן למסחר בבורסה
	9.1 העברת התמורה המגיעה למשתתפים, קרי אגרות החוב (סדרה ג'), תבוצע עד ליום המסחר השני שלאחר מועד הקיבול האחרון או עד ליום המסחר השני שלאחר תום התקופה הנוספת, לפי העניין ("יום ההקצאה"), באופן המפורט בסעיף 9.2 להלן, ובלבד שיהיה לאחר הפקדה של אגרות החוב (...
	במועד כאמור החברה תקצה למזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ ("החברה לרישומים"), לטובת רכז ההצעה, את אגרות החוב (סדרה ג') בכמות התמורה המגיעה ממנה באותו מועד על-פי תנאי דוח ההצעה.
	9.2 העברת התמורה, קרי אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה על-ידי החברה, למשתתפים, בכמות המגיעה להם בהתאם להוראות דוח ההצעה, תתבצע באמצעות רכז ההצעה ביום ההקצאה, על-ידי זיכוי חשבונם של המשתתפים, בהתאם לפרטי החשבון המצוינים בהודעות הקיבול שמסרו, באמצעות מסלקת...
	9.3 במקרה שכתוצאה מהקצאה של אגרות החוב (סדרה ג') שתבוצע על-פי תוצאות הצעת רכש החליפין כאמור, ייווצרו שברים של אגרות חוב כאמור, אזי שברי אגרות החוב כאמור, להם יהיו זכאים המשתתפים שהינם מחזיקים בלתי רשומים באגרות החוב (סדרה א'), המחזיקים בהן באמצעות חבר...
	9.4 עד תום יום ההקצאה יזכה רכז ההצעה את החברה, באמצעות מסלקת הבורסה, בחשבון שהחברה תורה עליו לרכז ההצעה, באגרות חוב (סדרה א') שהודעות קיבול בגינן נענו והכל כפוף לתנאים המפורטים בדוח ההצעה.
	9.5 החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל משתתף ייחשב כמחויב למכור לחברה את אגרות החוב (סדרה א') בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור, בהתאם לתוצאות המכרז וליחס...
	9.5 החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל משתתף ייחשב כמחויב למכור לחברה את אגרות החוב (סדרה א') בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור, בהתאם לתוצאות המכרז וליחס...
	9.5 החל ממועד הקיבול האחרון, הודעות הקיבול הינן בלתי חוזרות. כל משתתף ייחשב כמחויב למכור לחברה את אגרות החוב (סדרה א') בגינן הגיש הודעת קיבול ולרכוש מהחברה את אגרות החוב (סדרה ג') שתוקצינה לו כתוצאה מביצוע הודעת הקיבול כאמור, בהתאם לתוצאות המכרז וליחס...
	9.6 אגרות חוב (סדרה א') שתירכשנה על-ידי החברה לפי דוח ההצעה תתבטלנה ותמחקנה מהמסחר בבורסה. החברה תפנה למסלקת הבורסה בבקשה למשוך את תעודות אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה על-ידי החברה כאמור. מובהר בזאת, כי מחיקת אגרות החוב (סדרה א') שתירכשנה מהמסחר בבורס...
	9.7 אירוע הארכת מועד, מחיקה ממסחר והקצאה חלקית
	9.7.1 היה ושיעור ההחזקה של הניצעים שלא נענו להצעת רכש החליפין, או שנענו באופן חלקי, יהיה נמוך מעשרים וחמישה אחוזים (25%) מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב (סדרה א') שבמחזור עובר לתאריך דוח ההצעה (בניכוי החזקות החברה, בעלי השליטה בה ו/או תאגידים בשליטתם)...
	ככל שיתקיים אירוע הארכת מועד: החברה תודיע על כך בדוח מיידי לא יאוחר מהשעה 10:00 ביום העסקים הראשון שלאחר מועד הקיבול האחרון במסגרתו תודיע החברה על התקופה הנוספת ויום הקיבול האחרון המאוחר; תפרסם החברה דוח מיידי בדבר אגרות החוב (סדרה ג') הנוספות והודעות...


	10. תנאים שבהם מותנית התחייבות החברה לביצוע הצעת רכש החליפין; רכישת אגרות חוב (סדרה א') נוספות
	10.1 אם אירעו נסיבות שהחברה לא ידעה ולא היה עליה לדעת עליהן, או שלא ראתה ולא היה עליה לראותן מראש, ותנאי הצעת רכש החליפין באותן הנסיבות נעשו שונים מהותית מתנאים שמציע סביר היה מציע אילו ידע את אותן נסיבות בתאריך דוח ההצעה, תהא החברה רשאית לבטל את הצעת...
	חזרה בה החברה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף 10 זה לעיל, יפעל רכז ההצעה כמפורט בסעיף 5.12 לעיל.
	10.2 בהצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה לא נקבע שיעור מזערי של היענות להצעת רכש החליפין כתנאי להשלמתה.
	10.3 היה והחברה חזרה בה מהצעת רכש החליפין כאמור בסעיף 10 זה לעיל או בכל מקרה בו לא נרכשו כל אגרות החוב (סדרה א') המוצעות לרכישה על-פי דוח הצעת מדף זה, תהא רשאית החברה לרכוש אגרות חוב (סדרה א') נוספות בכל מועד, תמורה, אופן ותנאים, בין במסגרת הצעות רכש ...

	11. פרטים אודות החברה
	החברה הוקמה והתאגדה ביום 5 בדצמבר 2014 כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות ה-BVI Business Companies Act, 2004, לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, להשקעה בנדל"ן בארה"ב. מאז הקמתה ועד...
	החברה הוקמה והתאגדה ביום 5 בדצמבר 2014 כחברה פרטית מוגבלת במניות בהתאם להוראות ה-BVI Business Companies Act, 2004, לצורך גיוס הון, באמצעות הנפקת אגרות חוב שאינן ניתנות להמרה למניות, בבורסה לניירות ערך בתל-אביב בע"מ, להשקעה בנדל"ן בארה"ב. מאז הקמתה ועד...
	לפירוט אודות נושאי המשרה הבכירה בחברה נכון למועד דוח ההצעה, ראה דיווח מיידי של החברה מיום 13 ביולי 2020 (אסמכתא מספר: 2020-01-074811), המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
	לפירוט, לפי מיטב ידיעת החברה, אודות אחזקות בעלי עניין ונושאי משרה בכירה בחברה בניירות ערך של החברה ראה תקנה 24 (סעיף 12) לדוח התקופתי של החברה לשנת 2020, המובא בדוח זה בדרך של הפניה.
	לפרטים נוספים אודות החברה ראה סעיף 25 להלן.

	12. תיקון דוח ההצעה ביוזמת החברה
	12.1 החברה רשאית, עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, לתקן את הצעת רכש החליפין באופן המיטיב את תנאיה, ובלבד שתתקן את דוח ההצעה בהתאם לכך ותגיש עותק מן התיקון לרשות ניירות ערך ולבורסה ("הודעת תיקון"). תיקנה החברה את הצעת רכש החליפין כאמור, במהלך ...
	12.2 עד יום עסקים אחד לפני מועד הקיבול האחרון, רשאית החברה לתקן בדוח ההצעה כל תיקון, אשר אין בו כדי להשפיע על שיקולי הניצעים לעניין כדאיות הצעת רכש החליפין. התיקון כאמור יוגש לרשות ולבורסה והודעה על כך תפורסם כאמור בסעיף 12.1 לעיל.
	12.3 על אף האמור בסעיפים 12.1 ו-12.2 לעיל, החברה לא תהיה רשאית לתקן את דוח ההצעה כאמור, אם לא אישר רכז ההצעה כי התחייבותו כאמור בסעיף 13 להלן תקפה גם בתנאים המתוקנים או אם החברה לא קיבלה התחייבות כאמור מחבר בורסה אחר.

	13. התחייבות רכז ההצעה והחברה
	13.1 רכז ההצעה הבטיח את ביצוע התחייבויותיה של החברה להעברת התמורה על-פי דוח ההצעה.
	13.2 החברה התחייבה לבצע את ההתחייבויות החלות עליה בקשר עם ההקצאה של אגרות החוב (סדרה ג') על-פי תנאי דוח ההצעה ובהתאם להיענות להצעת רכש החליפין, כדי לאפשר את הקצאת אגרות החוב (סדרה ג') לניצעים שנענו להצעת רכש החליפין, בהתאם לתנאי הצעת רכש החליפין. התחי...

	14. הסכמים, הסדרים או הבנות ביחס לאגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ג')
	לחברה, ולמיטב ידיעתה גם לבעלי השליטה בה או לתאגידים בשליטתם, אין הסכם, הסדר או הבנה עם אחר הנוגעים לאגרות החוב (סדרה א') או לאגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

	15. הודעות שקיבלה החברה ממחזיקי אגרות חוב (סדרה א') על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין
	עד מועד פרסום דוח ההצעה לא קיבלה החברה כל הודעה ממחזיקי אגרות החוב (סדרה א') על כוונתם להיענות או שלא להיענות להצעת רכש החליפין.

	16. מיסוי
	התיאור להלן בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים באגרות החוב (סדרה א') ובאגרות החוב (סדרה ג') ובהחלפתן על-פי תנאי הצעת רכש החליפין, הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ, כי המחזיקים באגרו...
	16.1 ביום 3 ביוני 2021 התקבל אישור רשות המסים להסדר מס בקשר עם הצעת רכש החליפין נשוא דוח הצעה זה. להלן תמצית עקרונות הסדר המס שביקשה החברה ("הסדר המס") כאמור:
	16.1.1 החלפת אגרות החוב (סדרה א') בתמורה לאגרות החוב (סדרה ג') במסגרת הצעת רכש החליפין, הינה אירוע מס לכל דבר ועניין במישור הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין ויחולו הוראות פקודת מס הכנסה [נוסח חדש], התשכ"א-1961 ("הפקודה"), לפי העניין.
	16.1.2 יראו בהחלפה כאמור, כמכירה של אגרות חוב (סדרה א') בידי הניצעים שנענו להצעת רכש החליפין. התמורה בגין אגרות החוב (סדרה א') תחושב לפי שווי אגרות החוב (סדרה ג') שיתקבלו בעבורן ("התמורה").
	16.1.3 בגין רווח ההון המחושב, במכירתן של אגרות החוב (סדרה א'), ינוכה מס במקור מהתמורה, במועד ההחלפה כאמור, בהתאם לתקנות מס הכנסה (ניכוי מתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך או בעסקה עתידית), התשס"ג-2002.
	16.1.4 לצורך קביעת התמורה, שווי אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות יחושב בהתאם למכפלת כמות אגרות החוב (סדרה ג') המוקצות להן זכאי מחזיק אגרות החוב (סדרה א') בממוצע שערי הסגירה של אגרות החוב (סדרה ג'), בשלושת ימי המסחר האחרונים שקדמו למועד ההחלפה בפועל.
	16.1.5 מועד המכירה, יהיה מועד ההחלפה בפועל.
	16.1.6 בעת מכירת אגרות חוב (סדרה ג') שהתקבלו אגב הצעת רכש החליפין יראו את השווי כפי שנקבע בסעיף 16.1.4 לעיל כמחיר המקורי של אגרות חוב (סדרה ג') אלו. כמו-כן, יום הרכישה יהיה כאמור בסעיף 16.1.5 לעיל.
	16.1.7 יחיד אשר חלות עליו הוראות סעיף 125ג(ד) לפקודה יחויב על חלק התמורה, נשוא ההסדר המוצע, בגובה דמי הניכיון והריבית שנצברו בגין אגרות החוב (סדרה א') למועד ההחלפה בפועל, בהתאם להוראות הסעיף. יחיד כאמור ידווח וישלם את המס בהתאם להוראות הסעיף האמור בעת...
	16.1.8 שווי התמורה בהנפקה כאמור בסעיף 16.1.4 לעיל, ישמש לצורך חישוב הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ג') והחברה תפעל בהתאם להוראות הקבועות בהחלטת מיסוי בהסכם (מסלול ירוק) בנושא חישוב שיעור ניכיון משוקלל אשר קיבלה החברה ביום 17 ביוני 2021, כמפורט בסעיף 16...
	16.1.9 הסדר המס המתואר לעיל מתייחס לאופן ניכוי המס במקור מהניצעים אשר יחליפו את אגרות החוב (סדרה א') בהצעת רכש החליפין ואינו ממצה את חבות המס הסופית של הניצעים.
	16.1.10 אין בהסדר המס כדי לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי מחזיקי אגרות החוב, לכל דבר ועניין, סיווג כאמור יכול וייבחן על-ידי פקידי השומה הרלוונטיים.

	16.2 דמי ניכיון
	16.2.1 אגרות החוב (סדרה ג') הונפקו לראשונה בחודש פברואר 2021 בשיעור ניכיון של 3%. הערך המתואם של אגרות החוב (סדרה ג') נכון ליום 30 ביוני 2021 (יום המסחר האחרון שהסתיים לפני פרסום דוח ההצעה) הינו 110.60 ש"ח לכל 1 ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג'). אגרות...
	16.2.2 ביום 17 ביוני 2021 קיבלה החברה אישור מרשות המסים, כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין אגרות החוב (סדרה ג'), שיעור הניכיון לצורכי מס של אגרות החוב (סדרה ג') ייקבע לפי נוסחה המשקללת את שיעור הניכיון היחסי של אגרות החוב (סדרה ג') הקיימות...
	16.2.3 סכום הניכיון שיווצר בגין אגרות החוב (סדרה ג') שיוקצו על-פי דוח ההצעה ו/או בעתיד ("סכום הניכיון הנוסף"), ככל שיהיו, ייקבע במועד ההקצאה בפועל של אגרות החוב (סדרה ג') (בסעיף זה: "מועד ההקצאה"). סכום הניכיון הנוסף יהא הפרש שבין סך הערך הנקוב של אגר...
	16.2.4 הסדר המס כאמור מיועד לקביעת שיעור הניכיון המשוקלל של אגרות חוב (סדרה ג') הניתנות לפדיון והינו לצורכי ניכוי מס במקור בלבד מדמי הניכיון, במועד פדיון אגרות החוב (סדרה ג'), ואינו ממצה את חבות המס הסופית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').

	16.3 לא יאוחר מתום יום המסחר הראשון שלאחר מועד ההחלפה בפועל תפרסם החברה בדוח מיידי את פירוט התקבול בגין אגרות החוב (סדרה א') לרבות שווי ושערי הסגירה של אגרות החוב (סדרה ג') כפי שנקבע בסעיף 16.1.4 לעיל, את סכום ושיעור הריבית ו/או ניכיון הצבורים בגין אג...
	היבטי מס נוספים
	16.4 לפירוט השלכות המיסוי ופרטים בדבר ניכוי המס במועדי תשלום הריבית, המכירה והפדיון של אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה, ראה סעיף 3 לנספח ה' לדוח הצעת המדף.
	התיאור לעיל בקשר להיבטי המיסוי הכרוכים בניירות הערך המוצעים הינו כללי בלבד ואינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש את היחידות המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה, לפנות לייעוץ מקצועי על...

	17. נימוקי דירקטוריון החברה לביצוע הצעת רכש החליפין
	18. סמכות רשות ניירות ערך
	18.1 על החברה למסור לרשות ניירות ערך בכתב, לפי דרישת רשות ניירות ערך או עובד שהסמיכה לכך, הסבר, פירוט, ידיעות ומסמכים בקשר לפרטים הכלולים בדוח ההצעה ולכל דבר אחר שהרשות סבורה שיש לכלול בדוח זה על-פי תקנות הצעת רכש. כמו-כן, אם ראתה רשות ניירות ערך, לרב...
	18.2 רשות ניירות ערך רשאית להורות על דחיית מועד הקיבול האחרון, אם ראתה לנכון לעשות כן לשם הגנת עניינם של הניצעים. הורתה כן, יחולו הוראות סעיף 18.1 לעיל.
	18.3 אם תורה רשות ניירות ערך כאמור, הצעת רכש חליפין זו לא תושלם לפני מילוי הוראתה.
	18.4 הורתה רשות ניירות ערך על דחיית מועד הקיבול האחרון, יראו את התחייבות רכז ההצעה כחלה על דוח ההצעה הכולל את הדחייה האמורה, אלא אם כן הודיע אחרת בהודעה מיידית לחברה. קיבלה החברה הודעה כאמור, תודיע על כך מיד, כאמור בתקנה 25(א) לתקנות הצעת רכש.

	19. דירוג
	ביום 1 ביולי 2021 הודיעה Standard & Poor's Maalot Ltd. ("מעלות") על דירוג 'il.BBB' לאגרות חוב בהיקף של עד 26 מיליון ש"ח ערך נקוב, המובטחות בשעבוד ראשון על מניות חברת בת, המחזיקה בנכס המלונאי The James, שיונפקו על-ידי החברה (ilBBB/Stable) באמצעות הרחבת...
	מצ"ב כנספח ג' לדוח הצעת המדף, הסכמת מעלות לצירוף דוח הדירוג האמור לרבות על דרך ההפניה, לדוח הצעת המדף.
	20. הימנעות מעשיית הסדרים
	20.1 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף, להימנע מלעשות הסדרים שאינם כתובים בתשקיף המדף ו/או בדוח הצעת המדף, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, ומתחייבים להימנע מלהעניק זכות לרוכשי ניירות הער...
	20.2 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף, להודיע לרשות ניירות ערך על כל הסדר הידוע להם עם צד ג' כלשהו, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, הסותר את ההתחייבות כאמור בסעיף 20.1 לעיל.
	20.3 החברה והדירקטורים מתחייבים בחתימותיהם על דוח הצעת המדף, להימנע מלהתקשר עם צד ג' כלשהו, בקשר עם הצעת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף, הפצתם ופיזורם בציבור, שלפי מיטב ידיעתם ערך הסדרים בניגוד לאמור בסעיף 20.1 לעיל.

	21. היתרים ואישורים
	21.1 החברה פנתה לבורסה בבקשה לרשום בה למסחר את אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות בדרך של הצעת רכש החליפין על-פי דוח הצעת המדף, והבורסה נתנה את אישורה לכך.
	אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
	אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
	אין לראות באישור האמור של הבורסה אישור לפרטים המובאים בדוח הצעת המדף, למהימנותם ולשלמותם ואין בו משום הבעת דעה כלשהי על החברה או על טיבם של ניירות הערך המוצעים בדוח הצעת המדף או על המחיר בו הם מוצעים.
	על-פי הדוחות הכספיים ביניים המאוחדים של החברה לרבעון הראשון של שנת 2021 ההון העצמי (בניכוי זכויות שאינן מקנות שליטה) הינו 226,629 אלפי דולר. ההון העצמי של החברה כהגדרתו בתקנון הבורסה למועד דוח הצעה זה אינו פוחת מ-16 מיליון ש"ח. בהמשך להתחייבותה של החב...
	21.2 רשות ניירות ערך נתנה את אישורה לפרסום דוח הצעת המדף.
	אין בהיתרה של רשות ניירות ערך לפרסום דוח הצעת המדף משום אימות הפרטים המובאים בו או אישור מהימנותם או שלמותם, ואין בו משום הבעת דיעה על טיבם של ניירות הערך המוצעים.

	22. תשלום אגרה
	23. תמורה והוצאות נלוות
	23.1 לחברה לא תהיה כל תמורה במזומן בגין הקצאת ניירות הערך על-פי דוח הצעת המדף.
	23.2 הצעת אגרות החוב (סדרה ג') על-פי דוח הצעת המדף אינה מובטחת בחיתום.
	23.3 להערכת החברה, ההוצאות הנלוות לפרסום דוח הצעת המדף ולהשלמת הצעת רכש החליפין מכוחו מסתכמות בסך של כ-190 אלפי ש"ח.  סכום זה כולל, בין היתר, דמי הפצה כמפורט בסעיף 23.4 לדוח ההצעה, עמלת ריכוז הצעה לרכז ההצעה בסך של 30 אלפי ש"ח; אגרה כאמור בסעיף 22 לעי...
	23.4 אינפין קפיטל בע"מ ואוריון חיתום והנפקות בע"מ ("המפיצים") ישמשו כמפיצים על-פי דוח ההצעה ותמורת שירותי הפצת ניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעת המדף יהיו זכאים לעמלת הפצה בשיעור של 2% מהערך הנקוב של אגרות החוב (סדרה א') שיוחלפו בפועל. עמלת ההפצה תחו...

	24. פרטים נוספים
	24.1 לפרטים אודות גילוי על-פי תקנה 37כ לתקנות ניירות ערך (דוחות תקופתיים ומיידיים), התש"ל-1970 ("תקנות הדוחות"), ראה נספח ו' לדוח ההצעה.
	24.2 להשלמת גילוי לתזרים המזומנים החזוי שפורסם במסגרת דוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 2021, ראה נספח ו' לדוח ההצעה.

	25. פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח הצעת המדף
	26. עדכונים לתשקיף המדף
	27. מכתב הסכמה של רואי החשבון המבקרים
	28.  החברה קיבלה את חוות הדעת המשפטית הבאה:
	1. DOCUMENTS REVIEWED
	2. ASSUMPTIONS
	3. OPINIONS
	4. QUALIFICATIONS
	החברה
	דירקטורים

	1. הנני הבעלים הבלעדי של אגרות החוב המועברות, והן נקיות מכל שעבוד, עיקול, התחייבות, חוב, עיכבון או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד מתן הודעת קיבול זו, וכן כי אגרות החוב המועברות תהיינה במצבן זה במועד העברתן על שם החברה.
	2. הנני מתחייב שלא להקנות לצד שלישי כלשהו זכויות באגרות החוב המועברות וכי לא אעשה בהן כל דיספוזיציה או עסקה, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, עד וכולל מועד העברתן על שם החברה ולרבות בתקופה שממועד הקיבול האחרון ועד יום ההקצאה, כהגדרת מונחים אלו בדוח ...
	3. ידוע לי, כי תנאי מוקדם לרכישת אגרות החוב המועברות על-ידי החברה ותשלום תמורתן על-פי דוח הצעת המדף הינו נכונות הצהרתי זו.
	1. מיסוי על-פי דיני איי הבתולה הבריטיים
	שיקולי מס החלים על מחזיקי אגרות החוב באיי הבתולה הבריטיים
	לעניין רווח הון שינבע ממכירת אגרות החוב (סדרה ג'), הן יחידים והן חברות תושבות ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינם תושבי איי הבתולה הבריטיים, פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב (סדרה ג'), אשר תונפקנה על-...
	לעניין הריבית שתנבע מאגרות החוב (סדרה ג'), וכן לעניין מיסוי בגין דמי ניכיון אגרות החוב (סדרה ג'), הן יחידים והן חברות תושבי ישראל והן תושבים זרים וחברות זרות לרבות כאלו שהינם תושבי איי הבתולה הבריטיים, פטורים ממס באיי הבתולה הבריטיים בגין ריבית על אגר...
	לעניין הסדרים מיוחדים שיידרשו מהמחזיקים בקשר עם תשלום הריבית על אגרות החוב (סדרה ג'), ראו האמור מטה.
	מובהר כי ככל שתקום בעתיד חובה לניכוי מס במקור, תודיע החברה על כך למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בדיווח מיידי, בסמוך לפני מועד ביצוע התשלום, וחובת הניכוי במקור תהיה של החברה ועל מחזיקי אגרות החוב תהיה אז החובה לפעול בהתאם לאמור להלן.
	נכון למועד דוח ההצעה לא חלה חובת ניכוי מס במקור ליחידים וחברות תושבי ישראל וכן לתושבים זרים ו/או לחברות זרות, לרבות תושבי איי הבתולה הבריטיים, בגין רווח הון שינבע להם ממכירת אגרות החוב (סדרה ג') ו/או בגין הריבית שתשולם להם בגין אגרות החוב הללו ו/או בג...

	2. דיני ארה"ב
	2.1 מיסוי פדראלי בארה"ב
	2.2 מיסוי של מחזיקים ישראליים
	2.3 הכנסות מריבית
	2.4 מכירה, החלפה, רכישה מחדש, פדיון או העברה אחרת של אגרות חוב
	2.5 אם מחזיק ישראלי יחיד נכלל תחת ס"ק (1) לעיל, ככלל יחיד כאמור יהא כפוף למס על הרווח הנקי הנובע ממכירה או העברה אחרת באותו האופן שבו היה חייב תושב ארה"ב. למחזיקים ישראליים אשר הינם יחידים ואשר שוהים (או צפויים לשהות) 183 ימים או יותר בארצות הברית בשנ...
	2.6 מס עיזבון פדראלי
	2.7 ניכוי מס במקור לצורך גיבוי (backup withholding tax) וחובות דיווח
	2.8 מילוי טופס W-8BEN IRS או W-8BEN-E IRS, W-8IMY IRS על-ידי מחזיקי אגרות החוב
	2.9 דרישות תפעוליות נוספות
	2.10 החוק לאכיפת מיסים בחשבונות זרים (FATCA)

	3. מיסוי הכנסות על-פי דיני מדינת ישראל
	3.1 מיסוי רווחי הון ממימוש ניירות ערך סחירים
	א. רווח הון ממכירת ניירות הערך המוצעים בידי תושבי ישראל
	ב. ניכוי מס במקור ממכירת אגרות החוב המוצעות
	3.2 שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות החוב
	א. שיעור המס שיחול על הכנסות ריבית מאגרות חוב בידי תושב ישראל
	בהתאם לסעיף 125ג(ג) לפקודה, יחיד יהא חייב בשיעור מס של חמישה עשר אחוזים (15%) על ריבית (לרבות דמי ניכיון), מאגרת חוב שאינה צמודה למדד.
	בהתאם לסעיף 125(ד) לפקודה, שיעורי המס כאמור לא יחולו בהתקיים, בין היתר, אחד מהתנאים הבאים: (1) הריבית היא הכנסה מ"עסק" או "משלח יד" לפי סעיף 2(1) לפקודה או שהיא רשומה בספרי חשבונותיו של היחיד או חייבת ברישום כאמור; (2) היחיד תבע בניכוי הוצאות ריבית וה...
	שיעור המס החל על הכנסות הריבית או דמי הניכיון של חבר בני אדם תושב ישראל שאיננו חבר בני אדם שהוראות סעיף 9(2) לפקודה חלות בקביעת הכנסתו, למעט לעניין סעיף 3(ח) לפקודה לגבי ריבית שנצברה, הינו שיעור מס החברות (23% בשנת 2021).
	ככלל, תושב חוץ אינו חייב במס בישראל כאשר מקום מושב משלם הריבית אינו בישראל. ככל שמשלם הריבית הנו תושב ישראל, תושב חוץ  פטור ממס על הכנסה מריבית, פטור ממס על הכנסה מריבית, מדמי ניכיון או מהפרשי הצמדה בשל אגרת חוב הנסחרת בבורסה בישראל, שהנפיק חבר בני אד...
	ב. ניכוי מס במקור
	3.3 מס על הכנסות גבוהות  בהתאם לסעיף 121ב לפקודה, יחיד שהכנסתו החייבת עולה בשנת המס 2021 על סך של 647,640 ש"ח (סכום שמתואם מידי שנה), יהא חייב במס על חלק מהכנסתו החייבת העולה על הסכום האמור, בשיעור נוסף של 3%. הוראות סעיף זה חלות בין היתר, על רווחי הו...
	3.4 הרחבות נוספות בעתיד
	אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות על-פי דוח הצעת מדף זה יכול שתונפקנה בניכיון. במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב (סדרה ג') נוספות במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון השונה משיעור הניכיון לאותה סדרה (לרבות העדר ניכיון, ככל שרלבנטי), תפנה החברה, לפני הרחבת ה...

	לפיכך, ייתכנו מקרים בו ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה מהניכיון שנקבע למי שהחזיק אגרות חוב ערב הרחבת הסדרה ("דמי הניכיון העודפים"), וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד לאותה סדרה ובין אם לאו. נישום שהחזיק את אגרות ...
	חברי הבורסה ינכו במקור מתשלומי הריבית שישולמו על-ידם למחזיקי אגרות החוב את תשלומי המס אותם חובה לנכות במקור, למעט לגבי גופים הפטורים מניכוי מס במקור כאמור בהתאם לדין. במועדי פירעון קרן אגרות החוב חברי הבורסה ינכו מס במקור בגין דמי הניכיון, אם יהיו.
	התיאור הכללי לעיל אינו מהווה תחליף לייעוץ אינדיבידואלי על-ידי מומחים, בשים לב לנסיבות הייחודיות לכל משקיע. מומלץ לכל המבקש לרכוש ניירות ערך על-פי דוח הצעה זה, לפנות לייעוץ מקצועי על מנת להבהיר את תוצאות המס אשר יחולו עליו בשים לב לנסיבותיו הייחודיות.
	כמקובל בעת קבלת החלטות על השקעות כספים, יש לשקול את השלכות המס הקשורות בהשקעה בניירות הערך המוצעים על-פי דוח הצעה זה. מובהר כי האמור לעיל משקף את הוראות הדין המתוארות בו כפי שהינן למועד דוח הצעת המדף, ואלה עשויות להשתנות ולהוביל לתוצאות שונות. בנוסף י...


	1. גילוי על-פי תקנה 37כ לתקנות הדוחות
	1.1 הדוח התקופתי האחרון של החברה הינו הדוח התקופתי לשנת 2020 והדוח הרבעוני האחרון של החברה הינו דוח החברה לרבעון הראשון של שנת 2021, וכל שינוי או חידוש מהותי שאירע בכל עניין שיש לתארו בדוח התקופתי, מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ו...
	1.2 לפרטים אודות הצעת רכש החליפין, ראה בדוח הצעה זה לעיל.
	1.3 למיטב ידיעת החברה, נושאי המשרה בחברה אינם מחזיקים באגרות החוב (סדרה א') של החברה.
	1.4 פרטים אודות בעל השליטה בחברה, החזקות החברה בתאגידים אחרים המהותיים לעסקי החברה, נושים מהותיים ("נושים מהותיים")  והליכים משפטיים, מובאים בדוח זה בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.5 לפרטים בדבר הסכומים שישולמו בעד שירותים והוצאות והערכת העלות של השירותים וההוצאות שיידרשו בשל הצעת רכש החליפין, ראה סעיף 23 לדוח ההצעה.
	1.6 לעניין הסכומים המשוערים שהיו הנושים ובעלי המניות מקבלים אילו היתה החברה בפירוק באותו מועד, החברה לא ביצעה עבודה כלכלית לצורך הערכת הסכומים כאמור, ואולם להערכת החברה בהתבסס על המידע הקיים לה נכון למועד דוח זה לא חל שנוי מהותי בשווי נכסיה ובסך התחיי...
	1.7 תזרים המזומנים הצפוי לתקופה של שנתיים נכלל בדוח זה בדרך של הפניה לדוח הדירקטוריון לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.8 פרטים אודות הסכמי מימון והסכמי ארגון מחדש להלוואות בבתי מלון מסוימים לקבלת דחיות תשלומי קרן וריבית, מובאים בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021. נכון למועד דוח ההצעה, החברה ממשיכה לפעול להארכת הלוואות מסוימות וכ...
	1.9 דוחות על תזרימי המזומנים של החברה בשלוש השנים האחרונות ופירוט בדבר הסברי דירקטוריון החברה לתוצאות פעילותה, מובאים בדרך של הפניה לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.9 דוחות על תזרימי המזומנים של החברה בשלוש השנים האחרונות ופירוט בדבר הסברי דירקטוריון החברה לתוצאות פעילותה, מובאים בדרך של הפניה לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.9 דוחות על תזרימי המזומנים של החברה בשלוש השנים האחרונות ופירוט בדבר הסברי דירקטוריון החברה לתוצאות פעילותה, מובאים בדרך של הפניה לדוחות הכספיים של החברה המצורפים לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.10 פרטים אודות נכסים שהועברו ו/או שועבדו בששת החודשים שקדמו למועד דוח ההצעה מובאים בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.10 פרטים אודות נכסים שהועברו ו/או שועבדו בששת החודשים שקדמו למועד דוח ההצעה מובאים בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.10 פרטים אודות נכסים שהועברו ו/או שועבדו בששת החודשים שקדמו למועד דוח ההצעה מובאים בדרך של הפניה לדוח התקופתי לשנת 2020 ולדוח החברה לרבעון הראשון לשנת 2021.
	1.11 להערכת החברה להצעת רכש החליפין לא תהא השפעה על נתוני הדוחות הכספיים ובכלל זה על הרווח וההון העצמי של החברה.
	1.11 להערכת החברה להצעת רכש החליפין לא תהא השפעה על נתוני הדוחות הכספיים ובכלל זה על הרווח וההון העצמי של החברה.
	1.11 להערכת החברה להצעת רכש החליפין לא תהא השפעה על נתוני הדוחות הכספיים ובכלל זה על הרווח וההון העצמי של החברה.
	1.12 לפרטים אודות היבטי המיסוי בהצעת רכש החליפין ראה סעיף 16 לדוח ההצעה ונספח ה' לדוח ההצעה. לפרטים אודות אגרות החוב (סדרה ג') המוצעות במסגרת הצעת רכש החליפין, ראה סעיף 18 לדוח ההצעה. לחוות דעת עורך דין לפי תקנה 61 לתקנות ניירות ערך (פרטי התשקיף וטיוט...
	1.13 לא ידוע לחברה על נושים של החברה שהינם גם בעלי המניות בחברה וכן לא ידוע לחברה על נושים שהינם בעלי זיקה לחברה או לבעל השליטה בה, למעט התחייבויות של החברה כלפי בעל השליטה בחברה ותאגידים בשליטתו, כמפורט בדוח התקופתי לשנת 2021 ובדוח החברה לרבעון הראשו...
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