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   העלאת דירוג החברהעקב בשיעור הריבית )הפחתה( שינוי הנדון: 
 

בדבר העלאת    ( 2021-01-187467)מס' אסמכתא:    30.12.2021  שפרסמה החברה ביוםמיידי  לדוח הבהמשך  

)סדרות  תיקון שטר הנאמנות של החברה  להוראות  ובהתאם    P&Sמעלות    של  (ilBBB-)  -דירוג החברה ל

כן  ו,  "(שטר הנאמנותהתיקון ל" )להלן:  , כפי שתוקן מעת לעת17.6.2020בתוקף מיום    לד'(- ו  לא',  יח', יט'

והדוח המשלים לו   (2021-01-101181  אסמכתא:  ' )מס  15.6.2021מיום  של החברה  בהמשך לדוח המיידי  

  אגרות ל  0.25%  של  שנתי  בשיעור  ריביתתוספת  בדבר   ,(2021-01-102015)מס' אסמכתא:    16.6.2021מיום  

י"ט, ל"א  החוב  י"ח,  דירוג החברה כאמור    עד ל"ד(  -ו  )סדרות  יעודכן  בו  הנאמנות  למועד  בתיקון לשטר 

תיקון לשטר הנאמנות שאושר  להוראות ה כי בהתאם  מעדכנת החברה "(, התנאי להורדת הריבית)להלן: "

 . התקיים התנאי להורדת הריבית ,על פי כל דין

גורעת   0.25%של    שנתי  הפחתת הריבית בשיעור   מחזיקיזכאים    להןכלל הריביות מכל מין וסוג  מ  אינה 

יובאו שיעורי  לסדרות השונות  הנאמנות  ישטר   פי  עלל"ד(  -)סדרות י"ח, י"ט, ל"א, ואגרות החוב   . להלן 

 בחישוב של חמש ספרות לאחר הנקודה:  המעודכנים לאחר הורדת הריבית כאמור,הריבית  

מתחילת תקופת    ( ')סדרה יט-ו  (', )סדרה יחיתרות קרן אגרות החוב   תישאנהשיעורי הריבית בפועל ש .1

  , 0.67123%  -ו,  1.04384%  :הם  2021  בדצמבר  30  ביוםשהסתיימה  ועד לתקופה    הרלוונטית  הריבית

)סדרה  -( ו'אגרות חוב, )סדרה לא  בגיןת  והריבי  ימים בשנה(.  365בהתאמה )שיעור הריבית מחושב לפי  

התשלומים    במלואן  שולמו(  'לד הקדמת  ובמסגרת  האמורה  למועד  לתקופה  - ו  20.2.2022עד 

בהתאמה31.12.2021 בגין ם  תשלומיהולכן    ,,  לסעיף    ויבוצע  תוהריבי  הקרובים    . להלן  5בהתאם 

דוח  ראו   )סדרה לד'(   - ו (')סדרה לא  החוב אגרות    למחזיקי   התשלומים אודות הקדמת  נוספים  לפרטים  

   (. 2021-01-172170  אסמכתא: ')מס 28.11.2021מיום של החברה מיידי 

  2021  בדצמבר  31  מיום(  ')סדרה יט-ו  (')סדרה יחשיעורי הריבית שתישאנה יתרות קרן אגרות החוב   .2

בהתאמה. )שיעור    ,1.66890%- ו  2.02219%  :הם ,  , לפי הענייןבפועל  הקרוב  הריבית  תשלום   מועד ועד  

   ימים בשנה(.  365הריבית מחושב לפי  

במועד  ( ')סדרה יט - ו ( ')סדרה יחשיעורי הריבית המשוקללים שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב  .3

 . , בהתאמה2.34014%  -ו  3.06603%  הם:  2  -ו  1  תשלום הריבית הקרוב, לפי העניין, הנובעים מסעיפים

-ו (,  ')סדרה יחמשיעור הריבית המשוקללת של אגרות החוב    יםהמשתקפשיעורי הריבית השנתית   .4

 . בהתאמה ,4.68027%-ו  6.13205% :הם(  'סדרה יט)



- 2  - 

)סדרה    -, ו('לא)סדרה  (,  '(, )סדרה יט ')סדרה יחלתקופות הבאות של אגרות    הריבית השנתית  ישיעור .5

לתקופות    הריבית החצי שנתית  ישיעור   בהתאמה. כמו כן,,  5.48%-ו  5.3%,  4.65%,  6.1%  :הם,  ('לד

,  2.65%,  2.325%,  3.05%:  הם  (')סדרה לד  -, ו ('לא)סדרה  (,  '(, )סדרה יט' )סדרה יח  אגרותהבאות של  

 .(כריבית השנתית חלקי שתיים מחושבתהריבית החצי שנתית )  בהתאמה ,2.74%
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