
 

 

 ("החברה") ע"מבישרס חברה להשקעות 
  2022פברואר ב 28 

              לכבוד        לכבוד

      הבורסה ליירות ערך בת"א בע"מ    רשות יירות ערך 

  באמצעות המג"א    באמצעות המג"א

,..ג.א  

  הפקת סדרה חדשה של אגרות חובלצורך  דו"ח הצעת מדף פרסוםלבחית אפשרות  הדון:

בוחת אפשרות לביצוע הפקה ורישום למסחר של סדרה חדשה של היא כי  דיע,הוהחברה מתכבדת ל

שתפרסם  דו"ח הצעת מדף"), וזאת באמצעות אגרות החוב') של החברה ("טיאגרות חוב (סדרה 

 17של החברה מיום  מדףהתשקיף מכוח  חובהאגרות  תוצעה לציבור (בהצעה אחידה)על פיו  החברה

 ותקובאגרות חוב לא המירות,  , כון למועד זה,תהייהאגרות החוב  ").ףתשקיף המד(" 92011 אפרילב

שייקבע במסגרת  בשיעור קבועריבית שתית  תישאהוהן  ,כלשהו בשעבוד מובטחותואין  בש"ח

או לא צמודות,  אגרות החוב יכול שתהייה צמודות. ההצעה לציבור שתקיים החברה (ככל שתקיים)

   טרם הפקתן.וזאת בהתאם לתאי השוק 

הפקת אגרות החוב, בכוות החברה להתקשר בשטר אמות חדש ביחס לאגרות החוב, לרבות לצורך 

מסמך תמצית תיות וכן שטר האמות ת מצורפת בזאת טיוט .")שטר האמותהתוספות לו ("

  . 2בהפקה

והוא עשוי להיות שוה באופן מהותי משטר  בלבד הטיוטבגדר  והי שטר האמות ובהר, כי וסחי

הוסח , ככל ויפורסם, ועל פיו תוצעה לציבור אגרות החובהאמות אשר יצורף לדו"ח הצעת המדף 

  .יפורסםוככל , כאמור דו"ח הצעת המדףצורף לשיהסופי של שטר האמות וסח ה יהיההמחייב 

ביחס לביצוע ההפקה, עיתויה, היקפה  וודאותכל כי כון למועד דוח מיידי זה אין  ,יובהרעוד 

דירוג לאגרות קבלת , ביצוע ההפקה כפוף, בין היתר, להתקיימותם של תאי שוק מתאימים ותאיה.

ל אביב בת אישור הבורסה ליירות ערך ה,האישורים הדרשים על פי דין, ובכלל זכל קבלת כן , והחוב

זה איו מהווה הצעה לציבור לרכישת  מיידי יובהר, כי דוחכן  .ואישור דירקטוריון החברה בע"מ

  יירות ערך של החברה ואין לרכוש יירות ערך על פיו.

  בברכה,     

  מ"בע ישרס חברה להשקעות      

  סיכוים ודיווחמהל , אילן טוקרעל ידי:     

                                                 
. 2022באפריל  16 חודשים וספים, דהייו עד ליום 12 -ל החברה על פיו הוארכה בושהתקופה להצעת יירות ערך ש 1

  .)2021-01-042804(מס' אסמכתא:  2021במרץ  24לפרטים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה ביום 
 , בהתאם לתאי השוק טרם הפקתן שלשטר האמות היו בהחה ואגרות החוב לא תהייה צמודות, במידה ויוחלט 2

 שטר האמות טרם הפקת אגרות החוב.וסח עדכי של תהייה צמודות, תפרסם החברה הן כי  אגרות החוב,



   שטר אמות

  

  2022 ___________ב__ שערך וחתם בתל אביב ביום 

  ') בלבדטיביחס לאגרות חוב (סדרה 

  

  בין

  

   בע"מישרס חברה להשקעות 

  52-001780-7ח.צ. 

  אביב יפו-, תל3מרחוב הר סיי 

  ")החברה(להלן: "

  ;מצד אחד

  

  לבין

  

  בע"מ) 1992שטראוס לזר, חברה לאמות (

   51-174206-6 ח.פ.

  )2מגדל אלון ( אביב יפו-, תל94יגאל אלון רחוב מ

  ")האמן(להלן: "

  ;מצד שי

(אסמכתא מס':  2019באפריל  17הושא תאריך  תשקיף מדףפרסמה החברה  2019 אפרילב 16 םביוו  :הואיל

במרץ  24ביום  שדיווחה החברה, כפי 2022באפריל  16, וכפי שהוארך עד ליום )2019-01-034614

פיו החברה - , על)"תשקיף המדףאו " "התשקיף" :(להלן )2021-01-042804מס':  (אסמכתא 2021

אשר  בדרך המתוארת בשטר אמות זה להפיק בעתיד, בין היתר, סדרת אגרות חוב,תהא רשאית 

  ;אביב בע"מ-תירשמה למסחר בבורסה ליירות ערך בתל

אשר  ,1999-חוק החברות, התש"ט מוגבלת במיות שתאגדה בישראל לפי החבר יוהמן אוה  :והואיל

  ;1בחברה ןואין לו כל עיי מטרתה העיקרית היה עיסוק באמויות

                                                      

  של החברה.וספות אמן לסדרות אגרות חוב כגם האמן משמש יצוין, כי כון למועד חתימת שטר זה  1
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ותו רהתקשל, חרדין א כל, או 1968-ח"שכיירות ערך, הת פי חוק-על היעמכל  אין כי רצהיהמן אוה  :והואיל

תקשרותו עם החברה , לרבות ביחס ליגודי עייים המועים את הפי שטר אמות זה-ברה עלחעם ה

, 1968-ח"שכיירות ערך, הת בחוקעים הכשירות הקבואי תו תושוכי הוא עוה על הדרי כאמור,

  ;פקת אגרות החוב שוא שטר זהלה אמן שמשל

מן א, והשוא שטר זה בוהחישמש כאמן למחזיקי אגרות שמן אה לה אשבבק תהפרה בוהח   :ליהואו

  ;להלן הז תאמו רטלתאי ש התאםוף ובכפכל בך, הכים לסכה

  והאמן הצהיר כי אין מיעה על פי כל דין להתקשרותו עם החברה על פי שטר זה;  :והואיל

שוא שטר  ל אגרות החובש הקפה עצבפי כל דין ו/או הסכם ל-עה עלמי כל ןי איכ הירצהמה חברוה  :והואיל

  ;לחברה עיין אישי באמןוכן כי אין  מות זהאר י שטפ-אמן עלהם ו/או להתקשר ע זה

ל אגרות החוב שוא שההפקה  לביצוע הסכםאו /ו דין כל לפי הדרשים האישורים כל התקבלוו  :והואיל

  שטר זה;

    .')טי(סדרה  אגרות חובלראשוה תציע החברה  ווהחברה שוקלת לפרסם דוח הצעת מדף אשר על פי  והואיל:

  :הלןלפיכך הוצהר, הותה והוסכם בין הצדדים כדל

  תוכן עייים

  סעיף בשטר  ושא 

  1  פרשות והגדרות

 ;; הרחבת סדרה; הפקת אגרות חוב וספותהפקת אגרות החוב

  לת שטר האמותותח
2  

  3  מיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן

  4  תאי ההפקה; רכישה עצמית

  5   התחייבויות החברה

  6  בטחוות

  7  פדיון מוקדם

  8  או למימוש בטוחות רעון מיידיידה לפזכות להעמ

  9  תביעות והליכים בידי האמן

    10אמות על התקבולים

  11  סמכות לעכב חלוקת הכספים

  12  הודעה על חלוקה

  13  מעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברהיה

  14  קבלה מאת מחזיק אגרת החוב

  15  השקעת כספים

  16  התחייבויות החברה כלפי האמן

  17  התחייבויות וספות

  18  כח-באי
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  סעיף בשטר  ושא 

  19  ןמאה ידי- על חיווד

  20  סמכויות מיוחדות

  21  סמכות האמן להעסיק שלוחים

  22  שיפוי

  23  הודעות

  24  תומהא ים בשטריוישויתור, פשרות ו/או 

  25  ובהחאגרות  קייזמחמרשם 

  26  שחרור

  27  אמןה הותכ תיעקפש ודן חמא ייומ

  28  חובהאגרות  יקיזחמ לת שוסיפא

  29  מןארה לבהח לש יווחד

  30  שכר האמן

  31  הסכמים אחרים

  32  דין חל וסמכות שיפוט

  33  מעים

  34  הסמכה למג"א

  35  אחריות האמן

  36  כללי

  הראשוה לתוספת 1-3 פיםסעי  אגרת החוב

  הראשוה לתוספת 4 סעיף  כללי

  הראשוה לתוספת 5 סעיף  קרן אגרות החוב

  הראשוה לתוספת 6 סעיף  הריבית של אגרות החוב

  הראשוה לתוספת 7 סעיף  תשלומי הקרן והריבית של אגרות החוב

 דירוג אגרות החוב והתאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב

  ו/או אי עמידה באמות מידה פיסיות

  הראשוה לתוספת 8 סעיף

  הראשוה לתוספת 9 סעיף  הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה

  הראשוה לתוספת 10 סעיף  תעודות אגרות החוב ופיצולן

  הראשוה לתוספת 11 סעיף  העברת אגרת החוב

  הראשוה לתוספת 12 סעיף  פירוק מרצון

  הראשוה לתוספת 13 סעיף  ו/או למימוש בטוחות רעון מיידייזכות להעמדה לפ

  ההראשו לתוספת 14 סעיף  הבטחת אגרות החוב

  הראשוה לתוספת 15 סעיף  אגרת החובשיויים בתאי 

  הראשוה לתוספת 16 סעיף  החלפת תעודת אגרת החוב
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  סעיף בשטר  ושא 

  הראשוה לתוספת 17 סעיף  הדין החל וסמכות השיפוט

  הראשוה לתוספת 18 סעיף  הודעות

  הראשוה לתוספת 19 סעיף  ציגות דחופה

  תוספת שיה  אסיפות מחזיקי אגרות החוב

  השיה לתוספת 1-10 פיםסעי  והודעה על כיוס אסיפות אסיפותזימון 

  השיה לתוספת 11-15 פיםסעי  המועד הקובע לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפה

  השיה לתוספת 16-25 פיםסעי משכת ואסיפה דחית אסיפה; חוקי מיין

  השיה לתוספת 26-40 פיםסעי  החלטות

  השיה לתוספת 41-45 פיםסעי  הודעות עמדה

  פרשות והגדרות .1

  המבוא לשטר אמות זה וכן הספחים והתוספות לו מהווים חלק בלתי פרד הימו. .1.1

חלוקת שטר אמות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים, עשו מטעמי וחות וכמראי מקום  .1.2

 בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשות.

ה מין קב אף רלהפך, כל האמור במין זכ אף יחיד במשמע וכן ביםרון שבל הר זטבש ראמוהכל  .1.3

ין בשטר זה הוראה אחרת אוהכל כש, ד במשמעיאף תאג םוכן להפך, וכל האמור באדמע שמב

  מפורשת.

צוין מפורשות  םת שלצדם, אלא אשמעוהמ יםאהבים ויטביה להית בהחו באגרותוזה  ותמא רבשט .1.4

 אחרת להלן:

" או אגרות החוב" או "אגרת החוב"
  "ות החובסדרת אגר"

שתוצעה רשומות על שם, , )'טי(סדרה  אגרות חוב
  תשקיף המדף באמצעות דוחות הצעת מדף; כוחמ

מצורפים אליו הים חספהות בלר הת זואמטר ש  " תואמהר שטאו "" הזטר ש"
  ומהווים חלק בלתי פרד הימו;

תשקיף המדף, פי -וחות הצעת מדף אשר יפורסמו עלד   "וח הצעהדאו "" וח הצעת מדףד"
א(ו) לחוק יירות ערך, 23בהתאם להוראות סעיף 

, בהם יושלמו כל הפרטים המיוחדים 1968-תשכ"ח
לאותה הצעה, לרבות הרכב היחידות המוצעות, 
בהתאם להוראות כל דין ובהתאם לתקון ולהחיות 

  כפי שיהיו באותה עת; , הבורסה

  חוב;הראשוה אגרות פיו תוצעה ל- דוח הצעה על  " דוח ההצעה הראשוה"

 יל מכאו /בע"מ ו) 1992שטראוס לזר, חברה לאמות (   "ןאמה"
שיכהן מדי פעם בפעם כאמן של מחזיקי אגרות החוב 

  לפי שטר זה;

שטר ל 25וב כאמור בסעיף חה אגרותקי ימרשם מחז  מרשם" "
  זה;
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או  "בובאגרות הח קחזימ"
  " המחזיקים"

  כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך;

סחה מצורף כתוספת ור שוב אחרת גא תעודת   "חובה תגרא תעודת"
  ה;זהראשוה לשטר 

ו, כפי פית לותקוה ,1968- ח"שכהתך, רת עויירוק ח   "ךרת עויירוק חאו "" חוקה"
  מעת לעת; ו שיהי

  ;בהחו אגרות לב שטרם פרע שוהק ערךהסך    "רןק"

  ;כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה  " רמסח יום"

יצוע לבאל רשיב יםקבהת ים מרביחותפ וב םויכל    "יום עסקים בקאיאו "ם" קיסעם וי"
  ;עסקאות

  ע"מ;ביב אב-לבתך ערת רוייה לסבורה  סה" רהבו"

או כל חברה  ברה לרישומים בע"מחמזרחי טפחות    "ברה לרישומיםחה"
שתבוא במקומה על פי שיקול דעתה חרת לרישומים א

ובלבד שכל יירות הערך של  הבלעדי של החברה,
  ;חברה לרישומיםאותה החברה יהיו רשומים על שם 

החלטה שתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב   "החלטה רגילה"
) מחזיקי אגרות חוב, הוכחים 2בה כחו לפחות שי (

ם או המייצגים כוח, המחזיקי-ידי בא-בעצמם או על
מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך  25%יחדיו לפחות 

הקוב של אגרות החוב המצאות במחזור במועד 
 זו אסיפה שלאו באסיפה דחית  ההקובע לאסיפ

אשר תקבלה ובכל מספר משתתפים שהוא,  שתתקיים
רוב ב(בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) 

 מבליבהצבעה  רגיל של מספר הקולות המשתתפים
  ;למות את קולות המעים

באסיפה כללית של מחזיקי אגרות חלטה שתקבלה ה  " מיוחדת החלטה"
 )50%( מחזיקים בחמישים אחוזים החוב, בה כחו

ברוב של לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב, 
מיתרת הערך הקוב של  )2/3שי שלישים ( לפחות

ו ברוב כאמור באסיפה אגרות החוב המיוצג בהצבעה, א
כללית דחית של מחזיקי אגרות החוב שכחו בה 

) לפחות מהיתרה 20%מחזיקים בעשרים אחוזים (
  ;כאמור

שעבוד על כסים ו/או ערבויות ו/או התחייבות אחרת   ות"בטוח"
- אשר ועדו להבטיח את מילוי התחייבויות החברה על

ידי -על ידי החברה או- פי אגרות החוב, בין אם יתו על
  ;לטובת מחזיקי אגרות החוב צד שלישי כלשהו

, כפי 2018-חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח  "חוק חדלות פירעון"
  שיהיה מעת לעת;

, ויוהל על שמו על שם האמן יפתחאשר י חשבון  "חשבון האמות"
באחד מחמשת באמות עבור מחזיקי אגרות החוב, 

אשר לא יתן לקבל  ,הבקים הגדולים בישראל
  ;במסגרתו הלוואות ו/או אשראי
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 וטיוטת התשקיף(פרטי  ערך יירות בתקות כהגדרתה  "חברה מדרגת"
, או כל חברה 1969-"טתשכ), וצורה מבה -  תשקיף

שאושרה כחברה מדרגת על ידי הגורם המוסמך לתת 
  ;אישור כאמור

, 5וות ליהול עסקים, שער עקר –קודקס הרגולציה   "הקודקסאו " "קודקס הרגולציה"
יהול  – 4הון מדידה ויהול סיכוים, פרק  – 2חלק 

כסי השקעה, שפורסם על ידי אגף שוק ההון, ביטוח 
, 2014במאי  1וחסכון במשרד האוצר ותחילתו ביום 

  .2כפי שיעודכן מעת לעת

אלה המוגדרים לכל מוח או ביטוי בשטר זה, למעט אלה המוגדרים מפורשות בשטר זה (לרבות  .1.5

לעיל), תהא המשמעות שיתה לו בתעודת אגרת החוב (אשר וסחה מצורף, כאמור לעיל,  1.4 בסעיף

  בתוספת הראשוה לשטר זה).

ן בכל מקום בשטר זה בו אמר "בכפוף לכל דין" (או ביטוי הדומה לכך), הכווה היא בכפוף לכל די .1.6

יתן להת וה.ישאי  

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

במשמע וכן להיפך, וכל האמור באדם, אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה אחרת 

 מפורשת.

לרבות חוק יירות  ,שראליבכל עיין שלא זכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות הדין הי .1.8

בהתאם להוראות הדין  לבין שטר זה, יפעלו הצדדיםערך וכללי הבורסה שאים יתים להתיה 

בכל מקרה של סתירה בין הוראות תשקיף המדף בקשר לשטר זה . שאים יתים להתיה הישראלי

למסמכים הלווים בכל מקרה של סתירה בין שטר האמות  לבין שטר זה, יגברו הוראות שטר זה.

  לו, יגברו הוראות שטר האמות.

  לת שטר האמותותח; ; הרחבת סדרה; הפקת אגרות חוב וספותהפקת אגרות החוב .2

ה ובדוח הצעת המדף בו תוצעה לראשוה ז רשטפורט בכמתאים בב ות אגרות החאיק פת החברה .2.1

 .בחוה אגרות

. השיעורים והמועדים של תשלומי הקרן שם על רשומות), 'טי החוב (סדר אגרות החברה תפיק .2.2

 8 -ו 7, 6, 5הים כמפורט בסעיפים , והריבית בגין אגרות החוב (כולל התאמת שיעורי הריבית)

 7.2סעיף  'לזכות החברה לפדיון מוקדם של אגרות החוב ר לתוספת הראשוה של שטר האמות.

 .הז לשטר

ידי החברה, - חוב עלהאם לאחר מועד הפקתן לראשוה של אגרות החוב תורחב סדרת אגרות 

מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית בגין אגרות החוב 

 האמורות, שהמועד הקובע לתשלומן יחול קודם למועד הפקתן כאמור.

, ללא צורך בקבלת לעת מעתהחברה תהיה רשאית, פי דין, בכפוף לקבלת האישורים הדרשים על  .2.3

אגרות  סדרתאת  להרחיב ,החוב הקיימים באותה עת באגרותאישור מהאמן ו/או מהמחזיקים 

 הצעת דוחפי -על ביןהחוב ולהפיק אגרות חוב וספות (בין בהצעה פרטית, בין במסגרת תשקיף, 

, לחברה שייראו אופן ובכל מחיר בכל, גדרתו להלן)למחזיק קשור (כה לרבות), אחרת בדרך ובין מדף

) בכלל(אם  שהיו מאלו שוים) פרמיה העדר או יכיון העדר(לרבות  פרמיה או יכיון בשיעור לרבות

 . על אף האמור לעיל, הפקה וספת של אגרות החוב תבוצע בכפוף לכךשבוצעו אחרות בהפקות

                                                      

  - codex-entities-https://www.gov.il/he/Departments/Guides/informationכון למועד זה  2
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 ור מראש של חברת דירוג לדירוג אגרות החובלצורך הגדלת סדרת אגרות החוב, התקבל אישש

שתבעה  וספות חוב אגרות לרבות, הוספות החובהוספות, אשר במסגרתו לקחו בחשבון אגרות 

חוב, ככל שיופקו כתבי אופציה כאמור, בדירוג שאיו ופל מדירוג הממימוש כתבי אופציה לאגרות 

 כי הדירוג חברת של אישור וכןהסדרה כאמור  אגרות החוב הקיימות באותה עת קרי, טרם הגדלת

 יועבר כאמור אישור. הקיימות החוב אגרות בדירוג לפגוע כדי הוספות החוב אגרות בהפקת אין

. (לעיין סעיף זה, פרסום אישור חברת הדירוג ייחשב כהעברתו לאמן) ההפקה ביצוע טרם לאמן

 גבוהרגת אחת, ייחשב דירוג אגרות החוב הככל ואגרות החוב תדורגה על ידי יותר מחברה מד

, יכהן האמן .מבייהם ערב הרחבת הסדרה כדירוג אגרות החוב לפיו תיבחן ירידה בדירוג כאמור

 גם וזאת, במחזור לעת מעת שתהייה כפי, החוב אגרות עבור כאמן, האמות שטר להוראות כפוף

. אגרות תידרש לא המורחבת לסדרה כאמור לכהותו האמן והסכמת, סדרה הרחבת של במקרה

, לעילסעיף זה ב כאמור(אם בכלל)  תופקההחוב שתהייה במחזור ואגרות חוב וספות, אשר 

 חוב אגרות כל לגבי גם יחול האמות ושטרן, י) סדרה אחת לכל דבר ועיהפקתן(ממועד  תהוויה

ן ו/או ריבית בגין אגרות החוב . אגרות החוב הוספות לא תקיה זכות לתשלום קרכאמור וספות

  שהמועד הקובע לתשלומו חל קודם למועד הפקתן.

הבאים:  אלא אם כן מתקיימים כל התאיםסדרת אגרות החוב  ה שלהחברה לא תבצע הרחב, בוסף

מיד לאחר  תעמודוכן  להלן 5.6בסעיף  האמורותבכל אמות המידה הפיסיות החברה עומדת  )1(

בכל אמות המידה הפיסיות האמורות, והכל בהתאם לדוחותיה הכספיים  סדרההת הרחב

ת הריפוי ווזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופ האחרוים שפורסמו טרם מועד הרחבת הסדרה

עון מתקיימת עילה להעמדה לפירלא  )2( ;וההמתה בקשר עם אמות המידה הפיסיות האמורות

 )3( ;קיים חשש לקיומה של איזו מהעילות כאמורולא , להלן 8מיידי של אגרות החוב, כאמור בסעיף 

ולא יהיה בהרחבת הסדרה  החברה ממלאת אחר כל התחייבויותיה בהתאם להוראות שטר האמות

ותיות של החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה כדי להביא להפרת איזו מהתחייבויותיה המה

בכל  .;לא יהיה בהרחבת הסדרה כדי לפגוע בכושר הפירעון של החברה את אגרות החוב )4( -ו ;')טי

לקבלת התחייבויות מכרז טרם ביצוע  ,מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, תמציא החברה לאמן

בהתאם לשיקול דעתה  קיים מכרז כאמורל תבחר החברהככל ש( מוקדמות ממשקיעים מסווגים

 ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה,מכ"ל החברה או חתום על ידי אישור בכתב  ,הבלעדי)

והכל בוסח לשביעות  כי הרחבת הסדרה עומדת בכל התאים האמורים בצירוף תחשיב רלווטי,

  .רצון האמן

אמן ו/או מחזיקי אגרות החוב לפי שטר זה, לרבות כדי לגרוע מזכויות הכי אין באמור לעיל  יובהר,

  .לדף מעבר הרשומים לתאים 13.1מזכותם להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב כאמור בסעיף 

 2 לפחותלהוראות כל דין, החברה תודיע לאמן אודות הפקת אגרות חוב וספות כאמור  בכפוף

  .בקשר לעיין זה על פי כל דין פרסםתביצוע ההפקה ותעביר אליו כל דיווח ש טרם ימים

  יכיון אגרות החובשיעור 

, בשיעור ת אגרות החובבמקרה בו תפיק החברה בעתיד אגרות חוב וספות, במסגרת הרחבת סדר

(לרבות העדר יכיון) של אגרות החוב הקיימות במחזור באותה עת יכיון השוה משיעור היכיון 

מת לקבל את אישורה כי לעיין יכוי המס - לרשות המסים על הרחבת הסדרה, פיתפה החברה, ל

שיעור יכיון אחיד לפי וסחה  במקור על דמי היכיון בגין אגרות החוב, ייקבע לאגרות החוב

שיעור היכיון המשקללת את שיעורי היכיון השוים באותה סדרה, ככל שיהיו ("

, ולפי הרישום הרחבת הסדרה אחרשב לבמקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תח ").המשוקלל

לאחר הרחבת  .בהתאם לאותו אישור יון המשוקלל בגין כל אגרות החובאת שיעור היכ למסחר,

תגיש החברה דו"ח מיידי אשר יפורסם באתר האיטרט של רשות  ולפי הרישום למסחר,, הסדרה

סדרה ויוכה מס במועדי הפדיון יירות ערך (המג"א) בו תודיע את שיעור היכיון המשוקלל לכל ה

לפי שיעור היכיון המשוקלל כאמור ובהתאם להוראות הדין. במקרה כאמור יחולו  של אגרות החוב

כל יתר הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי יכיון. באם לא יתקבל אישור כאמור מרשות המסים, 

לשיעור היכיון הגבוה יותר מס במקור מדמי היכיון לגבי כל סדרת אגרות החוב בהתאם  יוכה
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, הרחבת הסדרהאחר ל בסמוך. במקרה זה תגיש החברה דיווח מיידי ת אגרות החובשוצר בגין סדר

בו תודיע את שיעור היכיון שקבע לגבי הסדרה כאמור ויחולו כל יתר  ,הרישום למסחר אך לפי

, במקור מס יכו הבורסה בריחאגרות החוב הוראות הדין הוגעות למיסוי דמי יכיון. בעת פדיון 

  .בהתאם לשיעור היכיון שידווח כאמור

בכל מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, מכל סיבה שהיא, היה ושיעור היכיון שייקבע במסגרת 

הפקת אגרות חוב יהיה גבוה משיעור היכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה (לרבות העדר יכיון), 

במקור בגין דמי יכיון בשיעור הגבוה מדמי היכיון שקבעו למי מס  יוכהיתכו מקרים בהם 

"), וזאת בין אם התקבל אישור דמי היכיון העודפיםהסדרה (" רחבתשהחזיק באגרות החוב טרם ה

מרשות המסים לקביעת שיעור יכיון אחיד לסדרה ובין אם לאו. ישום שהחזיק את אגרות החוב 

ידיו, יהיה זכאי להגיש דו"ח מס -גרות החוב המוחזקות עללפי הרחבת הסדרה ועד לפירעון א

זכאי להחזר  לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס שוכה מדמי היכיון העודפים, ככל שהיו

  .פי דין-כאמור על

 תחאשל הפות עדי וה ארבכות וזכלי ין עצמן, בבן לו, ביה פרי פסוושגה בדר הודתעמוב חה אגרות .2.4

 על פי האחרת.

החברה שומרת לעצמה את הזכות להפיק בכל עת, ללא צורך בהסכמת מבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .2.5

בין בהפקה לציבור  או במתן הודעה למי מהם על כך, האמן ו/או בהסכמת מחזיקי איגרות החוב,

סדרות אחרות של אגרות  ,להלן 4.3, בכפוף לאמור בסעיף לרבות למחזיק קשור ובין בדרך אחרת,

, בין שיקו או יירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא ")תאגרות חוב אחרו(" החוב שאין אגרות חוב

דרגת פירעון  בטוחות, , בתאי פדיון, ריבית, הצמדה,אם לאוזכות המרה למיות החברה ובין 

גרות ן, בין שהם עדיפים על פי תאי אא לכוכפי שהחברה תמצ במקרה של פירוק ותאים אחרים

, וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת על החברה מכוח החוב, שווים להם או חותים מהם

  . ובהתאם להוראות שטר זה

על אף האמור לעיל, במקרה בו תפיק החברה אגרות חוב אחרות שאין מובטחות בבטוחה כלשהי, 

חברה, לא יהיו אגרות החוב האחרות עדיפות על אגרות החוב (סדרה אם וככל שתופקה על ידי ה

 ,כלשהי בבטוחה מובטחות שאין אחרות חוב אגרות הפקת למועד עובר .') בעת פירוק החברהטי

 הכספים בתחום בכירה משרהה ושאאו  החברה"ל מכעל ידי  חתוםהחברה לאמן אישור  תמסור

הפקת מועד עובר ל .בפירוק) 'טיעל אגרות החוב (סדרה  ותעדיפ אין האחרות החוב אגרות כי

 החברה"ל מכעל ידי  חתוםהחברה לאמן אישור  תמסורהמובטחות בבטוחות אגרות חוב אחרות 

מוגבלת לשווי פירוק ב האחרות החוב אגרות לעדיפותן ש כי הכספים בתחום בכירה משרהה ושאאו 

בהתאם ה תודיע בדיווח מיידי על הפקה כאמור, החבר .ן אגרות חובהבטוחות המבטיחות את אות

  דרש על פי דין.ל

מעת  ור יוחזקשפי שטר זה וא-ר עלוכאמ קופשיו ובהח על אגרות לווזה יחת ואמ רטשת ראווה .2.6

 . תרחידי הציבור, אלא אם כן אמר א-לרבות על, אגרות חובמחזיק כל  ידי לע לעת,

ידי החברה. מוסכם כי במקרה של -אגרות החוב על שטר אמות זה יכס לתוקפו במועד הקצאת .2.7

 ביטול הפקת אגרות החוב מכל סיבה שהיא, יהא שטר אמות זה בטל מעיקרו.

 מיוי האמן; תפקידי האמן; סמכויות האמן .3

ב 35החברה ממה בזאת את האמן כאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף  .3.1

 לחוק יירות ערך.

פי כל - לשטר, תפקידי האמן יהיו על 2.7יסתו לתוקף של שטר אמות זה כאמור בסעיף ממועד כ .3.2

 דין ושטר זה.
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תקופת מיויו של האמן תהיה עד מועד כיוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות סעיף  .3.3

 ) לחוק יירות ערך.1ב(א35

 או המוצעים הערך יירות של טיבם בדבר מצדו דעת הבעת זה אמות שטר על האמן בחתימת אין .3.4

 .בהם ההשקעה כדאיות

 . זה שטר חתימת על כלשהו לצד להודיע חייב יהיה לא האמן .3.5

בכפוף להוראות כל דין, האמן איו מחויב לפעול באופן שאיו מפורט במפורש בשטר אמות זה,  .3.6

 תיהבהתחייבויו לעמוד החברה של יכולתהכדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ל

 יגיע לידיעתו.  החוב אגרות למחזיקי

 לשמור, זה שטר על בחתימתו, מתחייב האמןבכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר אמות זה,  .3.7

לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם כן  שיתן מידע כלבסודיות 

ה, או לפי צו של בית ז, לפי שטר ירות ערךי לשם מילוי תפקידו לפי חוק ו השימוש בו דרשגילויו א

  חובת הסודיות כאמור תחול על כל שלוח של האמן.. משפט

על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה, בקשה,  ורשאי להסתמך במסגרת אמות האמן .3.8

 ןמאמי האמןהסכמה או אישור, החזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

 .ם לב כי חתם או הוצא על ידובתו

 רכישה עצמיתתאי ההפקה;  .4

, הבלעדי דעתה לשיקול בהתאם ן,להפיק ידה על שיוחלט ככלהחברה תפיק את אגרות החוב,  .4.1

 .ובדוח הצעת המדף בו תוצעה לראשוהבתאים כמפורט בשטר זה, 

ובתאים בכל מחיר  ,ת, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש בכל עהלעצמ תשומר חברהה .4.2

שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת , בין בבורסה ובין מחוצה לה, אגרות חוב ה,ל ושירא

כאמור על ידי עצמית  רכישהודיע בדוח מיידי על כל מקרה של ת חברה. ההרעון המוטלת עלייהפ

לא  חברהוהתתבטלה ותמחקה מהמסחר בבורסה  חברהידי ה-על רכשו. אגרות חוב שחברהה

. במקרה בו אגרות החוב אחרת על פי כל דין יתאפשר, אלא אם להפיקן מחדש תהיה רשאית

פה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכת תעודות ת חברהתירכשה במסגרת המסחר בבורסה, ה

החברה תפרסם דיווח מיידי על רכישה של  .וכן במידת הצורך גם לחברה לרישומים אגרות החוב

ככל שדרש על פי דין, וכן תאשר במסגרת הדיווח המיידי בוצעה על ידה כאמור, אגרות חוב, ש

האמור, כי איה במצב של חדלות פירעון (כהגדרת מוח זה בחוק חדלות פירעון) במועד הרכישה 

 .לפדות בפדיון מוקדם את אגרות החוב חברהאין באמור לעיל בכדי לפגוע בזכות ה העצמית.

בן משפחתו (בן זוג וכן אח, הורה, הורה הורה, צאצא או צאצא של בן הזוג, בעל שליטה בחברה ו/או  .4.3

ם של כל אחד מהם ו/או חברה בת של החברה תאגיד בשליטתאו בן זוגו של כל אחד מאלה) ו/או 

 בשליטת החברה חברהאו ו/או  חברה כלולה של החברה חברה קשורה של החברה ו/או ו/או

 מחזיק(" (אלא אם יתאפשר אחרת על פי כל דין) חברה עצמהאך למעט ה(במישרין או בעקיפין) 

ו/או למכור מעת לעת, בבורסה או מחוצה לה, לרבות בדרך של הפקה  רכוש") יהיו רשאים לקשור

במקרה של רכישה ו/או מכירה כאמור תמסור  על ידי החברה, אגרות חוב מסדרת אגרות החוב.

מחזיק אגרות החוב אשר תוחזקה כאמור על ידי  דין.החברה דיווח מיידי, ככל שהדבר דרש על פי 

הן תהייה יתות  הקשור, הן לא תמחקה מהמסחר בבורסה וכן המחזיקקשור תיחשבה ככס של 

זכויות  ו, הן לא יקו לקשורמחזיק  גרות החוב. כל עוד אגרות החוב יהיו בבעלותלהעברה כיתר א

חוב של החברה והן לא תימה לצורך קביעת המיין הצבעה באסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות ה

 אסיפות מחזיקים ייערכו על פי הוראות התוספת השייה לשטר האמות. .החוקי באסיפות אלה

גרות לקות אמחזיק קשור כדי לחייב את החברה או  ולעצמלעיל כש 4.3 עד 4.2פים אין באמור בסעי .4.4

  אגרות החוב שבידיהם.חוב או למכור 
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  התחייבויות החברה .5

בבורסה את אגרות החוב, שתופקה, אם וככל  למסחר לרשום בבקשה לבורסה תפה החברה .5.1

  .שתופקה בהתאם לתשקיף המדף

שיעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת צד  רשאית לשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בכל החברה תהא .5.2

 החברה. עם זאת, שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב

 הסכמת ללא כסיהכלל  על שוטף שעבוד ליצור או/ו ליתן שלאכלפי מחזיקי אגרות החוב  מתחייבת

בכדי לגרוע מזכותה של עיל ל. מובהר כי אין באמור מיוחדתבהחלטה  מראש מחזיקי אגרות החוב

) על כלל כסיה החברה לשעבד את רכושה בכל שעבוד ובכל דרך שהיא (למעט כאמור שעבוד שוטף

, בכפוף לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהאמן ו/או ממחזיקי אגרות החוב

 .זה להלןר לשט שגיאה! מקור ההפיה לא מצא.בסעיף לאמור 

אשר ישתלמו  לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן והריבית אתהחברה מתחייבת בז .5.3

 )תחול בהתאם להוראות שטר אמות זהאם וככל ש( ריבית פיגורים , וכן כלעל פי תאי אגרות החוב

בהתאם  ולחו(אם וככל שי פיסיות אמות מידהו/או אי עמידה ב ותוספת ריבית בגין ירידת דירוג

ולמלא אחר כל יתר התאים וההתחייבויות המוטלות עליה על פי תאי  ,להוראות שטר אמות זה)

אגרות החוב תעמודה בדרגה שווה (פרי פסו) בין לבין  כמו כן, אגרות החוב ועל פי שטר האמות.

 עצמן, בלי זכות בכורה או עדיפות של אחת על פי השייה.

 בחןלבחון, לא התבקש , כי על האמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל האמן לא למען הסר ספק מובהר .5.4

האמן לא . הצורך בהעמדת בטחוות להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב ולא יבחן, את

כלכלית, חשבואית או ) Due Diligence(התבקש לערוך, והאמן בפועל לא ערך בדיקת אותות 

בהתקשרותו בשטר זה,  חברות בות של החברה. מצב עסקי ה אומשפטית באשר למצב עסקי החבר

האמן איו מחווה דעתו, באופן מפורש או   ובהסכמת האמן לשמש כאמן למחזיקי אגרות החוב,

משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור 

לרבות אין בה בכדי לגרוע מחובתו של האמן  ה,זעל פי שטר כדי לגרוע מחובות האמן על פי דין או 

(ככל שחובה כזו חלה על האמן על פי כל דין) לבחון השפעתם של שיויים בחברה ממועד הפקת 

אגרות החוב ואילך ככל שיש בהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה 

 למחזיקי אגרות החוב.

מת שטר אמות זה, התחייבה החברה כלפי גורמים מממים שוים שלא ליצור כון למועד חתי .5.5

כלפי מחזיקי אגרות  שעבודים על כסיה, אלא בהסכמת אותם גורמים, בין היתר התחייבה החברה

 מראש מחזיקי אגרות החוב הסכמת ללא כסיהכלל  על שוטף שעבוד ליצור או/ו ליתן שלאחוב 

  .בהחלטה רגילה

 פיסיותאמות מידה  .5.6

 כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, ההון העצמי של החברההחברה מתחייבת  .5.6.1

" הון עצמי. "רבעוים רצופים) 2(שי ל שוזאת לתקופה  ש"ח מיליארד 1של יפחת מסך  לא

לעיין סעיף זה היו הון המיוחס לבעלי המיות בחברה (לא כולל זכויות המיעוט) על פי 

 ם המאוחדים האחרוים.דוחותיה הכספיי

לא תבצע חלוקה כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, החברה החברה מתחייבת  .5.6.2

, דיבידד לבעלי מיותיה, לרבות חלוקת )1999- (כהגדרת מוח זה בחוק החברות, התש"ט

 1.25הוה העצמי של החברה, לאחר החלוקה לא יפחת מסך של ש כפוף לכךאלא ב

" לעיין סעיף זה היו הון המיוחס לבעלי המיות בחברה (לא ון עצמיה" ש"ח. ארדמילי

ימי  2- לא יאוחר מ .כולל זכויות המיעוט) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים

עסקים לאחר החלטת דירקטוריון החברה על ביצוע חלוקה, החברה תעביר לאמן אישור 

בסעיף זה ר כי מעבר לתאי האמור בחתימת ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים המאש
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) 1: (לעיל מתקיימים התאים הבאים, בצירוף תחשיבים והכל בוסח לשביעות רצון האמן

ולא תפר  התחייבויותיה המהותיות בהוראות שטר האמותאיזו מהחברה איה מפרה 

ת ) החלוקה איה פוגע2; (חלוקה כאמורביצוע איזו מהתחייבויותיה המהותיות כתוצאה מ

) לא קיימת עילה לפירעון מיידי, המפורטת 3ביכולת החברה לפרוע את אגרות החוב; (

, וכן לתוספת הראשוה לשטר האמות, ואין חשש לקיומה של עילה כאמור 13בסעיף 

לא יביא להתקיימות איזו מהעילות לפירעון מיידי המפורטת חלוקה כאמור ביצוע ש

) החברה עומדת בכל אמות המידה 4( -ו ;ותלתוספת הראשוה לשטר האמ 13בסעיף 

, וזאת מבלי לקחת בחשבון את תקופות הריפוי זה 5.6הפיסיות, המפורטות בסעיף 

האמן יסתמך על אישור כאמור ולא  וההמתה בקשר עם אותן אמות מידה פיסיות.

 .ויידרש לבצע בדיקה וספת מטעמ

טו פיסי היחס בין החוב כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, החברה מתחייבת  .5.6.3

  . רבעוים רצופים )2( שיל שוזאת לתקופה  75%על  לא יעלה טו (CAP)בסיס ההון לבין 

  לצידם: זה יהיו למוחים הבאים המשמעות הקובה 5.6.3 בסעיף

בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בתוספת  קצר לזמן חוב": פיסיחוב "

   .כמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה חוב לזמן ארוך

 השקעות לזמן קצר וביכוימזומן ושווי מזומן  ביכוי פיסי חוב": טו פיסיחוב "

   .הכמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החבר

": חוב פיסי טו בתוספת סך ההון העצמי במאזן (כולל זכויות טו (CAP)בסיס ההון "

  .מיעוט) ובתוספת מסים דחים לזמן ארוך במאזן

הפיסי היחס בין החוב  כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן,החברה מתחייבת  .5.6.4

  רבעוים רצופים. ) )2יל ששתקופה ל וזאת 16של החברה לא יעלה על  NOI -הטו לבין 

  זה יהיו למוחים הבאים המשמעות הקובה לצידם: 5.6.4 בסעיף

בתוספת חלויות שוטפות של הלוואות לזמן ארוך בתוספת  קצר לזמן חוב": פיסיחוב "

   .כמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה חוב לזמן ארוך

 השקעות לזמן קצר וביכוימזומן ושווי מזומן  ביכוי פיסי חוב": טו פיסיחוב "

   .כמפורט בדוחות הכספיים המאוחדים של החברה

"NOI רשם בדוחות הכספיים יב אשרדל"ן מ של המאוחדים ": רווח גולמי ממגזר

   .שתיהמבוקרים או הסקורים (לפי העיין) האחרוים, על בסיס  ,החברה

החברה מתחייבת כי כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, היחס שבין ההון העצמי  .5.6.5

לבין סך המאזן של החברה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעויים או  של החברה

 20%השתיים, הסקורים או המבוקרים, לאותו רבעון, לפי העיין, לא יפחת משיעור של 

" לעיין סעיף זה היו הון המיוחס הון עצמי" וים רצופים.רבע )2( ל שישתקופה ל וזאת

לבעלי המיות בחברה (כולל זכויות המיעוט) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים 

סך מאזן מאוחד, לפי כללים חשבואיים  לעיין סעיף זה היו "סך המאזן" .האחרוים

 .לדוחות הכספיים המאוחדים של החברה מקובלים והכל בהתאם
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תיבחה אחת לכל רבעון  לעיל 5.6.5עד  5.6.3 -ו 5.6.1התיות הפיסיות המפורטת בסעיפים ה .5.7

המאוחדים, הרבעויים או השתיים, הסקורים או  קלדארי, במועד פרסום הדוחות הכספיים

הדוחות הכספיים ", "מועד הבדיקההמבוקרים, לאותו רבעון, לפי העיין (להלן בס"ק זה: "

 יההחברה תציין ביאור במסגרת דוחות ", בהתאמה).הדוחות הכספיים השתיים" -" והרבעויים

המפורטת  תוהפיסי ותה בהתיהשתיים בדבר עמידתה או אי עמידת יההרבעויים ודוחות

, החברה תעביר לאמן בוסף .בצירוף התון המספרי של כל התיה פיסית לעיל אמוריםהבסעיפים 

ימי עסקים מפרסום כל דוח כספי אישור חתום בידי ושא המשרה הבכיר בתחום  5- לא יאוחר מ

סיות וזאת בצירוף הכספים המציין עמידת החברה ו/או אי עמידתה בכל אחת מהתיות הפי

 .האמן רצון לשביעות בוסחחישובים בקובץ אקסל 

מובהר כי במקרה של שיוי בתקיה החשבואית החלה על החברה לעומת זאת החלה עליה במועד  .5.8

והמשפיע על אופן חישוב אמות  ,״)התקיה הקודמת״ בשטר אמות זה (להלן:החברה תקשרות ה

אזן פרופורמה במתכות מקוצרת, הכולל באורים מהותיים המידה הפיסיות, החברה תערוך מ

ן) בהתאם לתקיה הקודמת, אותו החברה יורלווטיים בלבד, מסוקרים או מבוקרים (לפי העי

ן ואשר על יתפרסם יחד עם דוחותיה הכספיים באופן שוטף או שאותו תפרסם החברה לצורך העי

סיות שבשטר זה.פיו תיבחן העמידה של החברה באמות המידה הפי 

 בטחוות .6

 בטוחות כלשהן.מובטחות באין אגרות החוב כון למועד הפקתן לראשוה, 

 פדיון מוקדם .7

 פדיון מוקדם ביוזמת הבורסה .7.1

בעקבות החלטת הבורסה על מחיקה מהרישום  החברה לא תאפשר פדיון מוקדם של אגרות החוב

בדבר מחיקה החיות הבורסה שווי סדרת אגרות החוב פחת מהסכום הקבוע בשלמסחר מפי 

אך אגרות החוב תמחקה מהרישום למסחר בבורסה ותחולה עליהן השלכות המס  מהמסחר

  הובעות מכך.

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .7.2

 החוב אגרות םמועד רישולאחר  מיםי 60 -מ החלהחברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, 

ובמקרה כאמור יחולו , , מלא או חלקיות החובאגר של לבצע פדיון מוקדם בכל עת ,למסחר

ההוראות הבאות, והכל בכפוף להחיות רשות יירות ערך ולהוראות תקון הבורסה וההחיות 

  .מכוחו, כפי שיהיו במועד הרלווטי

קבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו  תדירות הפדיוות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון.

ריבית, או מועד לתשלום פדיון חלקי או מועד לתשלום פדיון סופי, יבוצע הפדיון  גם מועד לתשלום

המוקדם במועד שקבע לתשלום כאמור. לעיין זה "רבעון" משמע כל אחת מהתקופות הבאות: 

 דצמבר. –ספטמבר, אוקטובר  –יוי, יולי  –מרץ, אפריל  –יואר 

מיליון ש"ח. למרות האמור לעיל,  10 -מההיקף המזערי של כל פדיון מוקדם, לא יפחת   (א)

מיליון ש"ח ובלבד שתדירות  10 -חברה רשאית לבצע פדיון מוקדם בהיקף המוך מ

לא ייעשה פדיון מוקדם לחלק מסדרת אגרות הפדיוות לא תעלה על פדיון אחד לשה. 

קדם כל סכום שיפרע בפירעון מו .מיליון ש"ח 3.2 -החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מ

רטה לפי ע.. של אגרות החוב -י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרול ידע

 .המוחזקות

ביצוע פדיון מוקדם כאמור לעיל, החברה  בדברעם קבלת החלטה של דירקטוריון החברה 

העתק לאמן, לא  במערכת המג"א, וכן תעביר ,תפרסם דוח מיידי על ביצוע פדיון מוקדם



- 13  -  

פדיון מועד ה) ימים לפי 45) ימים ולא יותר מארבעים וחמישה (17ה עשר (פחות משבע

 .מוקדםה

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות   )ב( 

בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום  .החוב לבין מועד תשלום הריבית בפועל

את הריבית שצברה בגין סכום הקרן האמור עד למועד  הקרן שייפרע בפדיון מוקדם וכן

במועד פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה  .הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן

) שיעור 2) שיעור הפדיון החלקי במוחי היתרה הבלתי מסולקת; (1תודיע בדוח מיידי על: (

פדיון החלקי על החלק ) שיעור הריבית ב3הפדיון החלקי במוחי הסדרה המקורית; (

) 5) עדכון שיעורי הפדיוות החלקיים שותרו, במוחי הסדרה המקורית; (4הפדה; (

) ימים 6( שישההמועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב שיהיה 

במקרה של פדיון מוקדם חלקי, ככל שיהיה, החברה  .לפי המועד שקבע לפדיון המוקדם

זיקי אגרות החוב במועד הפדיון המוקדם החלקי את הריבית שצברה רק עבור תשלם למח

 .החלק הפדה בפדיון מוקדם חלקי ולא על כל היתרה הבלתי מסולקת

, יהיה ביוזמת החברה הסכום שישולם למחזיקי אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם  )ג(

ב שבמחזור, אשר ייקבע ) שווי שוק של יתרת אגרות החו1הסכום הגבוה מבין הבאים: (

) ימי המסחר שקדמו למועד 30הממוצע של אגרות החוב בשלושים ( הסגירהפי מחיר -על

) הערך ההתחייבותי של 2קבלת החלטת הדירקטוריון בדבר ביצוע הפדיון המוקדם; (

לרבות ריבית ( אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהייו קרן בתוספת ריבית

, עד למועד הפדיון המוקדם )וככל שתחול בהתאם להוראות שטר אמות זהפיגורים אם 

) יתרת תזרים המזומים של אגרות החוב העומדות לפדיון מוקדם (קרן בתוספת 3בפועל; (

ריבית) כשהיא מהוות לפי תשואת האג"ח הממשלתי (כהגדרתה להלן) בתוספת ריבית 

דות לפדיון מוקדם יחושב החל ממועד . היוון אגרות החוב העומלשה 1.1%בשיעור של 

הפדיון המוקדם ועד למועד הפירעון האחרון שקבע ביחס לאגרות החוב העומדות לפדיון 

במקרה של תשלום ריבית וספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הוספת  .מוקדם

  .על הערך הקוב הפדה בפדיון המוקדם בלבד

התשואה (ברוטו) משוקלל של משמעה, ממוצע  "תשואת האג"ח הממשלתילעיין זה: "  

לפדיון, בתקופה של שבעה ימי עסקים, המסתיימת שי ימי עסקים לפי מועד ההודעה על 

ובעלות ריבית בשיעור  צמודותלא  סדרות אגרות חוב ממשלתי תיהפדיון המוקדם, של ש

ת החוב שמשך חייהן הממוצע הוא הקרוב ביותר למשך החיים הממוצע של אגרוקבוע, 

משך מהגבוה הקרוב ממוצע המשך חיים סדרה אחת בעלת  -, הייו במועד הרלווטי

ממוצע הבמועד הרלווטי, וסדרה אחת בעלת משך חיים  אגרות החובשל  החיים הממוצע

של אגרות החוב במועד הרלווטי, אשר שקלולן  משך החיים הממוצעהמוך מהקרוב 

  .החוב במועד הרלווטי ישקף את משך החיים הממוצע של אגרות

שים, משך החיים  4אם משך החיים הממוצע של אגרת חוב ממשלתית א' הוא לדוגמא:   

 שים ומשך החיים הממוצע של יתרתשתיים ב' הוא ממשלתית הממוצע של אגרת חוב 

  שים, תחושב התשואה כדלקמן: 3.5ההלוואה הוא 

  4X + 2(1-X) = 3.5  

  X וב ממשלתית א'= משקל התשואה של אגרת ח  

  1-X ב= משקל התשואה של אגרת חוב ממשלתית'  

על פי החישוב, התשואה השתית של אגרת חוב ממשלתית א' תשוקלל בשיעור של שבעים   

, והתשואה השתית של אגרת חוב ממשלתית ב' "התשואה" - ) מ75%וחמישה אחוזים (

  "התשואה". -מ )25%תשוקלל בשיעור של עשרים וחמישה אחוזים (
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) ימי עסקים ממועד קבלת החלטה של דירקטוריון 5החברה תמסור לאמן תוך חמישה (  

החברה בעיין ביצוע פידיון מוקדם כאמור לעיל אישור חתום על ידי ושא המשרה הבכיר 

ספים, בצירוף תחשיב בוסח לשביעות רצון האמן, בדבר הסכום שישולם בתחום הכ

. האמן יסתמך על אישור כאמור ולא יידרש לבצע בפדיון המוקדם למחזיקי אגרות החוב

    בדיקה וספת מטעמו. 

כאמור את  הישתיפדלא יקה למי שהחזיק באגרות החוב כאמור, מוקדם של אגרות חוב  פדיון

  ין התקופה שלאחר מועד הפדיון המוקדם. גהזכות לתשלום ריבית, ב

זהים, הייו בשיעור זהה ובמחיר זהה, לכל  אגרות חוב, יבוצע בתאיםל, חלקימלא או מוקדם,  פדיון

אחד ממחזיקי אגרות החוב. תשלומים ששולמו במסגרת פדיון חלקי כאמור, ייחשבו כמבוצעים 

ראשית על חשבון תשלומי הריבית ולאחר מכן על חשבון תשלומי הקרן אשר יהיו התשלומים 

  כמפורט לעיל.   המיידיהקרובים, כפי שתודיע החברה בדיווח 

הסר ספק מובהר כי למחזיקי אגרות החוב, אם וככל שתופקה, לא תהיה הזכות לחייב את  ןלמע

  של אגרות החוב. ,מוקדם, מלא או חלקי פדיוןהחברה לבצע 

  או למימוש בטוחות רעון מיידייזכות להעמדה לפ .8

פי -עלהאמן וכן מחזיקים באגרות החוב רשאים להעמיד לפירעון מיידי את הסכום המגיע למחזיקים 

פי -כלפי המחזיקים על (ככל שיתו) או לממש בטוחות שיתו להבטחת התחייבויות החברהאגרות החוב 

לתאים שמעבר לדף בתעודת אגרת  13 בקרות אחד או יותר מן המקרים המויים בסעיףאגרות החוב 

  , ובתאים האמורים באותו סעיף.(התוספת הראשוה לשטר האמות) החוב

  כים בידי האמןתביעות והלי .9

לפי שיקול דעתו, שאי, מן רהא יהיה, בוסף לכל הוראה אחרת בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית .9.1

 רבותבכל אותם הליכים, לה, וט כלפי החברקלימי עסקים מראש,  3ובהודעה בכתב לחברה של 

 יפ-רה עלחבה תויויבת התחייפלשם אכ, ןדיל כת ואף להורכפובוכון ל צאימש הליכים משפטיים כפי

האמן יהא רשאי  אמות.טר הש יפ-ב עלוחהוש זכויות מחזיקי אגרות מימ םשלהאמות ו רטש

 תגרוםהודעה מראש ה, ככל ושלא לדווח לחברה בהודעה מראש על כוותו לקוט בהליכים כגד

בטוחות מימוש לעל אף האמור לעיל, הזכות להעמדה לפירעון מיידי ו/או  פגיעה בזכויות המחזיקים.

  .ולא מכוח סעיף זהזה שטר תוספת הראשוה לל 13תקום רק בהתאם להוראות סעיף 

 רגילה לעיל אם יידרש לעשות כן על ידי החלטה 9.1האמן יהיה חייב לעשות כאמור בסעיף  .9.2

ן ראה כי בסיבות העיין אין הדבר אלא אם כ ,שתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב

צודק ו/או סביר לעשות כן ופה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בדון במועד הסביר 

בהתאם  מחזיקים באסיפת תתקבל החברה לפירוק בוגע החלטה, לעיל האמור למרות .הראשון

 .להלן 9.3לאמור בסעיף 

אילו  ה יוחלטגרות חוב במחזיקי א תהאמן רשאי, בטרם יקוט בהליכים כאמור לעיל, לכס אסיפ .9.3

. כן יהיה האמן רשאי לשוב ולכס אסיפות זההליכים לקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר 

ע חוב לצורך קבלת הוראות בכל הוגע ליהול ההליכים כאמור. פעולת האמן תתבצגרות מחזיקי א

ובכפוף להוראות  על אף האמור לעיל, .הסבירהראשון במקרים כאמור ללא שיהוי ובמועד האפשרי 

 תבאסיפהאמן יגיש הגשת בקשה לפירוק החברה רק לאחר שהתקבלה בעיין זה החלטה  הדין,

כוחם, מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים -ידי באי-מחזיקי אגרות החוב, בה כחו, בעצמם או על

מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב שבמחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיפה דחית של ) 50%(

) מן 20%אחוזים ( יםכוחם, מחזיקים של לפחות עשר-ידי באי-אסיפה זו, שכחו בה, בעצמם או על

היתרה האמורה, ואשר תקבלה (בין באסיפה המקורית ובין באסיפה הדחית) ברוב של לפחות 

 .עים) מכל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט המ66%חוזים (א שישהו ישיםש
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 אגרותי קזימח לה כללית שפיס, אעת לבכ סכ, לן אך לא חייבאמהי שא, רזהר שטת אוורלהף פוכ .9.4

 ת.מואהר לשטע גן הוייתיה בכל עוארוה תאו לקבל א/ו ןלדומת  ב עלהחו

, מותפי שטר הא-ידו על- עולה עלשל כל פ ועכב ביצבלעדי, לעה עתודול קפי שי-האמן רשאי, על .9.5

יקי מחזסיפת אמת אורהו לד שיקבט עפשת המלביו א/ופת מחזיקי אגרות החוב לאסיה פי ךלצור

  .ללפעו דציכ טפשמה תאות מביהור וא/ו בואגרות הח

או לגרוע /ע ווגפל כדי לירטות לעואות המפראיזה מההובין אי כאת זר בבהמוספק  כל רסן הלמע .9.6

 יפל םת, גטיושפמ ותפי שיקול דעתו הבלעדי לערכא- בזאת לפות עללו  תכותו של האמן המוקימז

  .תומי האייעל רשכל צו בא ןתמ רךו, לצו/או ימומשו בטוחות ידיימעון מדו לפירב יעחוה אגרותש

  אמות על התקבולים . 10

ה אא, לרבות אך לא רק, כתוצמן, למעט שכר טרחתו, בכל דרך שהיאי הדי- לע ולבקתיש םילקבותל הכ

כגד , , אם יקוטטם שיקויכתוצאה מהליכ מימוש בטוחות ו/או רעון מיידי ו/אוימהעמדת אגרות החוב לפ

  :באת וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות הוידיו באמ- רה, יוחזקו עלבהח

 לסילוק שכר טרחתו. – תחילה .10.1

וההתחייבויות שהוצאו על ידי האמן, הוטלו עליו,  לסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים -שית  .10.2

   ;עם תאי שטר האמותאו גרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע האמות או באופן אחר בקשר 

   טר);לש 22פי ההתחייבות לשיפוי (כהגדרת מוח זה בסעיף - לתשלום כל סכום אחר על - שלישית .10.3

מעבר לחלקם היחסי  לשטר 22למחזיקים אשר שאו בתשלומים לפי סעיף החזר לתשלום  - רביעית .10.4

  . להלן 22.5תשלום החזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים כפי חלקם היחסי לפי סעיף  ולאחר מכן

ובכפוף  בהחלטה מיוחדת באסיפת מחזיקי אגרות החובמראש היתרה תשמש, אלא אם הוחלט אחרת 

ב את וי אגרות החקחזימלם לשל יכד –, למטרות לפי סדר העדיפות הבא: (א) ראשית להוראות הבורסה

פיגור המגיע שבת הריבים י לסכוסחיאופן ובפסו - יפר החובאגרות  אית פיל הםל פיגורי הריבית המגיעה

כדי לשלם למחזיקי אגרות החוב  –ם; (ב) שית הזה מאי יגבל ימהקד ותזכ או פההעדא להם לאחד מ ללכ

אחד  להקרן המגיע לכם י לסכוסחיאופן ובפסו -יפרהחוב אגרות  אית פיל הםל פיגורי הקרן המגיעיםאת 

ב את וי אגרות החקחזימלם לשל יכד – ; (ג) שלישיתםהזה מאי יגבל ימהקד ותזכ או פההעדא להם למ

פסו שמועד תשלומם טרם חל -ידיהם פרי-פי אגרות החוב המוחזקות על-סכומי הריבית המגיעים להם על

ידי -ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על

- רן המגיעים להם עלקסכומי ה תארות החוב י אגקם למחזיללש יכד -; (ד) רביעית החברה או באופן אחר

לאו  יןן והריבית וברקה מיכוס מן סילוקז עיגהאם  ביןת זאו פסו,-ידם פרי-אגרות החוב המוחזקות עלפי 

די י-לב עהחו אגרות צאתהו של ןמזב ותמידשר לקקב דפהעכל ה יים להם, בלעיגמה םלסכומי סין יחפובאו

  לחליפיה, לפי העיין.  וא הברחל ם האמן, ישלידה שיהיה כזהת העודף, במאן אחר, ופאו באו ההחבר

  את העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם האמן לחברה או לחליפיה, לפי העיין. 

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

בהחלטה מיוחדת שתתקבל כדין באסיפת מחזיקי אגרות החוב יוכלו לשות את סדר העדיפויות שלעיל 

  .לעיל בלבד (ד)-)א(מחזיקים, וזאת ביחס לחלופות 

האמן יהיה רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה לאמן (בין כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין 

כהחזר הוצאות) בהתאם לזכותו של האמן לקבלת הסכומים כאמור מכוח שטר אמות זה, וזאת ללא 

בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב ו/או בהסכמת החברה, ובתאי כי האמן הודיע לחברה על  צורך

  .לשטר זה 22קיזוז כאמור באופן הקבוע בסעיף 
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כומים יובהר, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל האמן לקבלת הס

כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו באמות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות 

  המפורט בסעיף זה.

  סמכות לעכב חלוקת הכספים . 11

ן מזבעמוד ואשר יבידי האמן ום הכספי אשר יתקבל הסכויה לעיל, ה 10 ףסעיבור מהא תמרול .11.1

 יהיהא מיליון ש"ח, ל 1לחלוקה למחזיקי אגרות החוב, כאמור לעיל, יהיה פחות מסך של  כלשהו

קעות תו, בהשקצמ ו אוכול, מורהסכום הא תאשקיע הל יא רשאוה ויהיה קוללחב האמן חיי

זה לעיל, האמן יהא חייב לחלק  11.1אמור בסעיף על אף ה .שטר זהל 15סעיף פי - תרות עלהמו

 .במועד תשלום הקרן או הריבית הקרובלמחזיקי אגרות החוב כל סכום שצבר לזכותם 

ך ורלצי האמן דגיעו לייוספים שכספים  עם יחדהן, חיוור לל עלעיות ורמאה תועקשהה הגעתלכש .11.2

את סכום הריבית  לם לפחותלש כדי קספישר יגיעו, לסכום אי םהחוב, א תואגר ם למחזיקיתשלומ

פי תאי אגרות החוב, יהיה האמן חייב לחלק את הסכום האמור -לתשלום הקרוב שקבע על

אף האמור בסעיף זה, רשאים -למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הקרן או הריבית הקרוב. על

ידם, להורות לאמן לשלם להם את הכספים -שתתקבל על רגילהלפי החלטה מחזיקי אגרות החוב, 

לעיל, אף אם סכומם עומד על פחות  10ידי האמן והעומדים לחלוקה כאמור בסעיף - שתקבלו על

 .פי תאי אגרות החוב-מסכום הריבית לתשלום הקרוב שקבע על

  חלוקההודעה על  . 12

על היום והמקום שבו יבוצע תשלום כל שהוא מבין התשלומים  אגרות החוב האמן יודיע למחזיקי .12.1

באופן ר ימסיום שת )14( עשר-ארבעה דמת שלמוקוזאת בהודעה לעיל,  11 -ו 10הזכרים בסעיפים 

 . הלןל 23באופן הקבוע בסעיף להם מסר ישתהקבוע בסעיף 

וע ר הקבועישהי לפ ןית בגייבאים לרוב זכהחיקי אגרות חזמ ויהי העדבהו בועהק םהיו אחרל .12.2

ום ששולם או שהוצא וי הסככלאחר יו) כז ההית (אם ןקרהך ורק על יתרת סכום החוב, א אגרותב

 אמור.כ םלהם לתשלו

 מעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברהיה . 13

החוב ואשר לא שולם בפועל, במועד הקבוע לתשלומו, מסיבה  באגרותסכום כלשהו המגיע למחזיק  .13.1

"), יחדל המיעה(" במלואו במועדו לשלמוויכולה מוכה  הייתהשאיה תלויה בחברה, בעוד שהיא 

יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה  האמורוהמחזיק  הועבר לאמןבו שמועד לשאת ריבית מה

 .הריבית (לפי העיין)או /ועל חשבון הקרן  רעון אותו תשלוםיזכאי להם במועד שקבע לפ

 שמיי, תעביר החברה ביום המו) ימים מהמועד שקבע לתשלו7( שבעהלא שולם סכום כאמור תוך  .13.2

שלום (ובמקרה שיום זה איו יום עסקים, אזי ביום העסקים הראשון ) לאחר המועד הקבוע לת8(

אחריו) את אותו הסכום לידי האמן, אשר יחזיק את הסכום באמות עבור מחזיק אגרות החוב, 

 13.3עיף כאמור תיחשב כתשלום אותו סכום למחזיק זה, בכפוף לאמור בס לאמן הסכום והעברת

באמות  האמן בידי סכום אותו הפקדתתראה  -. היה הסכום האמור התשלום האחרון להלן

. האמן יפקיד בבק כל סכום שיוחזק להלן 13.3בסעיף ת החוב האמורות, בכפוף לאמור וכפדיון אגר

שטר האמות. לאחר שיקבל ל 15סעיף פי -ידו באמות עבור המחזיקים בהשקעות המותרות על-על

המיעה, האמן יעביר למחזיק את הכספים שהצטברו בגין ההפקדה  הסרתמהמחזיק הודעה על 

פי -וש השקעתם, ביכוי כל ההוצאות ודמי יהול חשבון האמות וביכוי כל מס עלוהובעים ממימ

עשה כגד הצגת אותן הוכחות, שיהיו מקובלות על דעת האמן, בדבר זכותו של ידין. התשלום י

 .המחזיק לקבלו

הסכומים שהצטברו בידו (כולל  האמן את יעבירת החוב, ורעון אגריבתום שה מהמועד הסופי לפ .13.3

רווחים הובעים מהשקעתם) לחברה, ביכוי הוצאותיו, והחברה תחזיקם באמות ותשקיעם ה
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) שים ממועד 7עבור המחזיק עד לתום שבע ( שטר האמותל 15סעיף בהשקעות המותרות על פי 

במשך תקופה זו. בכל הוגע לסכומים  הפירעון הסופי של אגרות החוב, ולא תעשה בהם כל שימוש

זה, בשיויים  13ידי האמן כאמור לעיל, יחול עליה האמור לעיל בסעיף - שיועברו אל החברה על

 ) שים7שבע (סכומים שלא יידרשו מאת החברה על ידי מחזיקי אגרות החוב בתום המחויבים. 

ו לידי החברה לאחר שפרסמה דיווח מיידי בדבר העברת הכספים לידי החברה בתום כאמור יעבר

) ימים ממועד פרסום דיווח מיידי כאמור, והיא תהא רשאית להשתמש בכספים 30שלושים (

לאחר העברת הסכומים לחברה לא יהיה האמן חייב למחזיקי אגרות  הותרים לכל מטרה שהיא.

 .ידו כאמור- ים שהוחזקו עלהחוב תשלום כלשהו בגין הסכומ

 עבור באמות קבלתם דבר ואת לידה האמורים הסכומים העברת את לאמן בכתב תאשר החברה .13.4

 בגין לו שייגרם שהוא סוג מכל זק בגין האמן את לשפות ותתחייב, כאמור החוב אגרות מחזיקי

 ברשלותאו /ו בזדוןאו /ו לב תום בחוסר ושלא בסבירות שפעל ובלבד, כאמור הכספים העברת

 בתום החוב אגרות מחזיקידי -על החברה מאת יידרשו שלא כאמור כספים. שאיה פטורה על פי דין

 רשאית תהא והיא החברה לבעלות יועברו, החוב אגרות של הסופי הפירעון ממועד השים) 7( שבע

 .שהיא מטרה לכל הותרים בכספים להשתמש

  קבלה מאת מחזיק אגרת החוב . 14

או אסמכתא מאת חבר הבורסה המעביר ו/או מאת החברה  בהחו ק אגרתיזמח מאת בלהק .14.1

את האמן  ררתשחב החו האמן בגין אגרת ידי-על ושולמו לשוהריבית  ןרקה גין סכומיבלרישומים 

 והחברה בשחרור מוחלט בכל הקשור לתשלום הסכומים הקובים בקבלה.

מור אכ בהחויקי אגרות מחז תלזכו לואצת ביומי הקרן והריכס תדהפק דברבמן אה תמא הקבל .14.2

 לעיל. 14.1 ר בסעיףוך האמראגרת החוב לצו קיזחאת ממלה קבכ בשתח עילל 13.2ף בסעי

 .ן של אגרות החובועריפלשטר יחשבו כתשלום על חשבון ה 12 ףסעיבור מכא וולקחם שיכספ .14.3

 השקעת כספים . 15

באחד מחמשת הבקים  ידיו על יושקעו, האמות שטר לפי להשקיעם האמן רשאי אשר הכספים כל .15.1

 בדירוג או מעלות S&P הדירוג חברת בדירוג) (ilAA(איו מוך מדירוג  ושדירוג הגדולים בישראל

בפיקדוות בקאיים שקליים צמודי מדד או שאים צמודי מדד וכן , בפקודתו או בשמו, )ול מקביל

 ולהוראות כל דין. האמות שטר לתאי כפוף והכל, ביירות ערך של מדית ישראל

עשה כן האמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש  .15.2

ההוצאות הקשורות בהשקעה האמורה וביהול העמלות ו והוצאותיו,שכר טרחתו  ההשקעות ביכוי

הכספים , וביתרת חשבוות האמות, העמלות וביכוי תשלומי החובה החלים על חשבון האמות

 לעיל, לפי העיין. 11ו/או  10על פי הוראות סעיפים  האמן יפעלכאמור 

  התחייבויות החברה כלפי האמן . 16

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

  להתמיד ולהל את עסקיה בצורה סדירה ואותה. .16.1

פקסים ה בלים. לשמור אתוקמתאם לעקרוות חשבואים הם בידירסות שבוחסי קפ ללה .16.2

 ןכת), ולווקב תובותא, חשכשמון, משכ ירשטות ב(לר תאומכתאסכלהם  םישוהמסמכים המשמ

שיתואם מראש עם  מטרה זו, לעיין בכל זמן סבירל תבבכאמן ה המיש ין ו/או לממאל רשאפל

ו מסמך ו/או אישור או/ ספק בכל ימי עסקים ממועד בקשתו של האמן, 10 - ולא יאוחר מ החברה,

 אמור. כ
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 עיקול הוטל בו מקרה כל על, לה שודע לאחר מיד ולא יאוחר מיום עסקים אחד בכתב לאמן להודיע .16.3

 13בסעיף (כהגדרת מוח זה  החברה של מהותיים םכסי עלהתבצעה פעולת הוצאה לפועל ו/או 

 לחברה או מוה בו מקרה בכל וכן, ))תוספת הראשוה לשטר זה(המעבר לדף הרשומים בתאים 

בתאים הרשומים מעבר לדף (התוספת  13, כהגדרת מוח זה בסעיף המהותיים של החברה םלכסי

 אמן או/ו קבוע או זמי אמן או/ו מיוחד מהל, כסים כוסבעל תפקיד,  הראשוה לשטר זה),

 כגד ,(כהגדרת המוחים בחוק חדלות פירעון) הליכים פתיחתללקבלת צו  בקשה במסגרת שמוה

 ביטול או כזה עיקול הסרת לשם הדרשים הסבירים האמצעים בכל חשבוה על לקוט וכן, החברה

וכן תדווח לאמן על התפתחויות מהותיות בקשר  ,העיין לפי היהול או הפירוק, הכסים כיוס

  .ליהול ההליכים כאמור

אירוע  לאחר שודע לה, על קרות כל מיד ולא יאוחר מיום עסקים אחדלהודיע לאמן בכתב  .16.4

על  )שטר זהל תוספת הראשוהלתאים הרשומים מעבר לדף (ה 13 מהאירועים המפורטים בסעיף

לתאים  13 מהאירועים המפורטים בסעיף , וכן על חשש מהותי לקרות כל אירועסעיפיו הקטים

לאחר שהובאו בחשבון וזאת  ,שטר זה) על סעיפיו הקטיםל הרשומים מעבר לדף (התוספת הראשוה

 .פות הריפוי וההמתה המויות באותו סעיףתקו

 תובין אם לאסיפות כלליו לליות שתיותכסיפות אל אם ןיב( יותלכלה היתויפסאל אמןה את ןלזמ .16.5

פרסום הודעה  .אלו ותיפבאס עהצבהות זכן לאמ קילהע יבלמ) הרחבב המיותי לבעשל ת ומיוחד

  ה.במג"א בדבר זימון אסיפה יהווה הזמה לצורך סעיף ז

עו"ד ו/או רו"ח במקצועו (ואשר הודעה  החברה תמסור לאמן ו/או לציג מורשה שלו שיכול ויהיה .16.6

מידע בוגע לחברה (לרבות הסברים, מסמכים כל על מיויו תימסר על ידי האמן לחברה עם מיויו) 

עסקים  ימי 10וחישובים בוגע לחברה, עסקיה וכסיה), לפי דרישה סבירה בכתב של האמן, בתוך 

וזאת  ולהורות לרואי החשבון של החברה וליועציה המשפטיים לעשות כן, ממועד בקשתו של האמן,

ככל שלדעתו הסבירה של האמן המידע דרוש לאמן לשם יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות 

ש אי כוחו על פי שטר האמות לרבות מידע אשר עשוי להיות חיוי ודרבוההרשאות של האמן ו/או 

לשם בדיקות שעשות על ידי האמן לשם הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב, ובלבד שהאמן פועל 

ו/או  שהאמן ו/או ציגו המורשהולכך  כקבוע בשטר זהלהתחייבות לסודיות בתום לב, וזאת בכפוף 

  . ביגוד עייים יםפועל םאי באי כוחו

, וזאת לא יאוחר גרות החובהתשלומים למחזיקי א כי בוצעו כל לתת אישור לאמן, על פי דרישתו, .16.7

 . ימי עסקים ממועד בקשתו בכתב של האמן 5-מ

, או החלפת חברת דירוג להודיע לאמן בכתב ולמחזיקי אגרות החוב על הפסקת דירוג אגרות החוב .16.8

ממועד  וזאת לא יאוחר מיום עסקים אחד ,או החלפת חברת דירוג וכן את הסיבה להפסקת הדירוג

גם במקרה בו אגרות החוב מדורגות על ידי למעלה  ,כאמוראו החלפת חברת דירוג סקת הדירוג הפ

 . מחברת דירוג אחת

 להלן. 29 לתת לאמן את הדוחות והדיווחים כמפורט בסעיף .16.9

לפעול כך  כל שהדבר בשליטתה,כי עד לפירעון המלא והסופי של אגרות החוב, וכהחברה מתחייבת,  .16.10

 תשלם , בין היתר,כך , לצורךשאגרות החוב תהייה במעקב דירוג על ידי חברה מדרגת בישראל
 לחברה לחברה המדרגת, ותמסור לשלם התחייבה אותם התשלומים את לחברה המדרגת החברה

 .המדרגת ההחברה לחבר ההתקשרות בין במסגרת ידה על הדרשים והמידע את הדיווחים המדרגת

או כל פעולה דומה אחרת המבוצעת  ")Watch Listיובהר, כי העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("

החברה איה מתחייבת שלא להחליף את החברה  על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג.

פרסם ככל ותוחלף החברה המדרגת במהלך חיי אגרות החוב, ת המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב.

 החברה המדרגת. ה שלהחברה בדיווח מיידי את הסיבה להחלפת
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זה לא חלה על החברה כל הגבלה שהיא ביחס לחלוקת  שטרמובהר, כי כון למועד החתימה על  .16.11

 –') של החברה ג) ביחס לאגרות החוב (סדרה יא(דיבידד או רכישה עצמית של מיותיה, למעט: 

ביחס ) ב; (אשר מכוחו הופקה הסדרה שטר האמותל 5.7מפורטת בסעיף המגבלת הדיבידד 

 לשטר האמות 5.7ת בסעיף ות הדיבידד המפורטומגבל –לאגרות החוב (סדרה יד') של החברה 

מגבלות הדיבידד  –ביחס לאגרות החוב (סדרה טו') של החברה ) ג; (אשר מכוחו הופקה הסדרה

ביחס לאגרות החוב (סדרה ) ד; (קה הסדרהאשר מכוחו הופ לשטר האמות 5.7המפורטות בסעיף 

אשר מכוחו הופקה  לשטר האמות 5.8מגבלות הדיבידד המפורטות בסעיף  –טז') של החברה 

 5.7מגבלות הדיבידד המפורטות בסעיף  –ביחס לאגרות החוב (סדרה יח') של החברה ) ה; (הסדרה

 –ת החוב (סדרה יט') של החברה ביחס לאגרו(ו)  - אשר מכוחו הופקה הסדרה; ו לשטר אמות

 .זה לעיל לשטר אמות 5.6מגבלות הדיבידד המפורטות בסעיף 

 להודיע בכתב לאמן מיידית על כל שיוי בשמה ובכתובתה. .16.12

לאמן , תמסור החברה במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח", כמשמעו בחוק יירות ערך .16.13

לקודקס  לדרש מתאגיד שאיו תאגיד מדווח בהתאם תאםדיווחים שתיים, רבעויים ומיידיים בה

. יובהר, הכספים בתחום הבכיר המשרה וושא החברה"ל מכ ידי על ייחתם דוח כל כאשר הרגולציה

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

רות החוב על פי דוח הצעת המדף ו/או ימים ממועד הפקת אג 15למסור לאמן לא יאוחר מתום  .16.14

 .סדרה העתק אמן למקור של תעודת אגרת החובהממועד הרחבת 

ימים ממועד הפקתן של אגרות החוב לפי שטר זה לוח סילוקין  30למסור לאמן לא יאוחר מתום  .16.15

 ביחס לתשלום אגרות החוב (קרן וריבית).

 תשלוםהבכיר בתחום הכספים על ביצוע כל למסור לאמן אישור בכתב החתום על ידי ושא המשרה  .16.16

למחזיקי אגרות החוב ועל יתרת החוב למחזיקי אגרות החוב באותו מועד (ולאחר ביצוע התשלום), 

 ימי עסקים ממועד ביצוע התשלום. 5וזאת בתוך 

 שהחברה העבירה למחזיקי אגרות החוב, ככל שתעביר.למסור לאמן העתק מכל מסמך או כל מידע  .16.17

 23מן העתקים מהודעות ומהזמות שתיתן החברה למחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף למסור לא .16.18

 להלן.

להזמין את האמן ולאפשר לו להיות וכח באסיפות בעלי המיות של החברה, ללא זכות השתתפות  .16.19

המג"א ייחשב כזימון האמן לצורך סעיף והצבעה באסיפה. פרסום זימון אסיפה באמצעות מערכת 

 זה.

  התחייבויות וספות . 17

 עת ן ובכלזממזמן לה ע החברצב, תלשטר 8 ףיבסע גדרמוכי, ידירעון מילפה ודתעמ בהחו אגרותו במידה

ת התוות בידי וכוימהס לת כלהפעאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את ה ידי-רש לכך עלדיתש

  :האמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות

לרבות ריבית , פי תאיהן- תעביר ותמסור לידי האמן את תמורת אגרות החוב העומדות לפירעון על .17.1

. העבירה החברה )תוספת הראשוה לשטר זהל 7.4(כהגדרת מוח זה בסעיף  פיגורים ככל שרלווטי

ם הקרן ו/או הריבית כאמור בסעיף זה, יראו את החברה כמי שמילאה אחר מלוא את מלוא סכו

התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב ביחס לתשלום הרלווטי של הקרן ו/או הריבית, ולמחזיקי 

 .אגרות החוב ו/או לאמן לא תהיה כל תביעה כגד החברה בקשר לתשלומים האמורים
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 ותלעופה וע כלרום לביצתגו א/תבצע ו ו/אוכים המסמכל  לע םותתח וא/ו תרוהההצ את רצהית .17.2

הכוחות וההרשאות של , תויוכמלת הסלהפע ףקותן תלשם מ וקחלתאם בה תרושוהד וו/את וצוחה

 האמן ו/או באי כוחו.

לשם יישום  תיתן את כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהאמן יראה אותן למועילות וידרשן .17.3

  .הוראות שטר זה

  חכ-באי . 18

 לחה, להוציא לפועכוא בור בתן של אגרות החוב מזר, את האוח יתבל ןופאבת, אזה בממ החברה .18.1

, ובדרך הר זטהכלולים בש םאיתלבצע לפי ה ולבצע בשמה ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת

 וא תןוה אעצבי זה ולאר שט פי-לע שותןלע תיביח רההחבשת ולופעהתייחס לב מהבשכלל לפעול 

ו דייצוע תפקיבן לולכ ימצא ןשהאמ יפכ רחא םדא לכ תות התוות לה, ולמויוכמסהחלק מ בצעל

שטר  יתאלפי  לבצעיבת יח שהיאת וולהפעת איצעה ב אזאת, בכפוף לכך שהחברה לו פי שטר זה-על

 יר.סב ןפעל באושפבד ובל ןאמה שתידר דועממ אמןה תעביפי ק-לסביר ע ןזה תוך פרק זמ

חייב את האמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את לדי כ לעיל 18.1סעיף פי ל ויבמי יןא .18.2

האמן ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טעה כלפי 

ה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך האמן ושלוחיו בגין כל זק שגרם או עלול להיגרם לחבר

או שלוחיו האמן  ווהכל למעט אם פעל כל פעולה שלא עשתה על ידי האמן ושלוחיו כאמור לעיל,

 .שאיה פטורה על פי דין ברשלותאו /ו בזדוןאו /ו לב תום בחוסר

 ןמאה ידי-על חיווד . 19

אמן, עד תום הרבעון השי בכל שה יערוך ויפרסם ה חובהלראשוה של אגרות  תןממועד הפק החל

  ").יתהש דוחהת (להלן: "ואמיי היעל ע יתשוח , דקלדרית

  ם:יאהבים הושא טופר לכלוי יתהש וחדה

 שחלפה. השבת ומאי היילך עהמ לטף עוש טירופ .19.1

 פה.לשח ההש עם האמות שאירעו במהלך רבקש גיםיחר םועיראי לח עודיו .19.2

  .ו או באמצעות החברה לבקשת האמן) את הדוח השתי במערכת המג"אן יפרסם (בעצממהא

א ודעים דעהצל וע ל ההפרהע חזיקי אגרות החובלמדיע ה יוהחברמצד זה  שטרשל  ותיתה מהרהפ לן עמל

  ן.ייפי הע, להחברה תוויבייתחהם וילק ותה איעלמט שק

  וראות חוק יירות ערך ותקותיו.האמן יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם לה

) מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב, 5%( אחוזים חמישהשל המחזיקים למעלה מבכתב לפי דרישה 

תוים ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם האמות שוא שטר ה"ל  החוב אגרות יהאמן יעביר למחזיק

  .האמות

לחוק יירות ערך, לפי דרישה סבירה של  1פרק ה' ותהאמן ימסור דוח לגבי פעולות שביצע לפי הורא

הערך הקוב של אגרות החוב, בתוך זמן סביר ממועד  לפחות מיתרת )10%( מחזיקים ביחד בעשרה אחוזים

  .י(ד) לחוק יירות ערך35סודיות שחב האמן כלפי החברה כאמור בסעיף  הדרישה, והכל בכפוף לחובת

מיליון  10מצהיר כי היו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך של כון למועד חתימת שטר זה האמן 

יופחת סכום  . ככל שלפי הפירעון המלא של אגרות החוב)"סכום הכיסוילהלן: "(לתקופה דולר ארה"ב 

ימי  7-מ מסיבה כלשהי, אזי האמן יעדכן את החברה לא יאוחרדולר ארה"ב מיליון  8הכיסוי מסך של 

בושא. הוראות  על ההפחתה האמורה מהמבטח וידרוש ממה לפרסם דיווח מיידי עסקים מהיום בו ודע
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יסדירו את חובת הכיסוי  סעיף זה יחולו עד למועד כיסתן לתוקף של תקות לפי חוק ירות ערך אשר

על האמן לעדכן את החברה אך  טוחי של האמן. לאחר כיסתן לתוקף של תקות כאמור תחול חובהיהב

  .האמורות בו האמן לא יעמוד בדרישות התקותורק במקרה 

   סמכויות מיוחדות . 20

ת אם יאו הקובע/ו יםצגהשטרות והמסמכים המעידים, המיי כל את דיהפקלאי שה רייה ןאמה .20.1

חר, אצל כל בקאי ביש רחאם ואו במק/ו תפסכ, בובידי מןאותו זב המצא סכ כל םער קשב זכותו

 .ןדי רךעו ו/או כל חברה בקאית ו/או אצל

חוות דעתו הכתובה ו/או עצתו  הזמיןלר זה טשי לפ תומאה יייצוע עת בירמסגבאי שן רמהא .20.2

(להלן:  רחא מחהן, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מויד ךרועשל כל  הכתובה

 ןשת האמקה לבכוה כזו צהע וא/דעת ו תוחו םא , ולפעול בהתאם למסקותיה, בין")היועצים"

גרם כתוצאה מכל פעולה ו/או יהאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או זק שיידי החברה. - ו עלו/א

שאיה  פעל האמן ברשלותעצה כאמור, אלא אם כן ו/או ידו על סמך חוות דעת - מחדל שעשו על

שא במלוא הוצאות העסקת היועצים יהחברה ת ו/או בחוסר תום לב ו/או בזדון. פטורה לפי דין

ובלבד, ככל שהדבר אפשרי וככל שאין בכך כדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב,  כאמור שימוו

שהאמן תן לחברה הודעה מראש על כוותו לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמור וכי ההוצאות 

כדי לפגוע בזכויות מחזיקי ככל ויש בהודעה מראש כאמור  .האמורות הין סבירות בסיבות העיין

   בדיעבד.יתן לחברה , הודעה כאמור תת החובאגרו

מברק, פקסימיליה , ידי מכתב- יכולה להיתן, להישלח או להתקבל על אמורכל עצה או חוות דעת כ .20.3

  ו/או כל אמצעי אלקטרוי אחר להעברת מידע.

כפוף להוראות שטר זה, רשאי האמן, אך לא חייב, לכס בכל עת, אסיפת מחזיקי אגרות החוב על  .20.4

 דון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עיין הוגע לשטר זה ורשאי לשוב ולכסה.מת ל

 , לפיהזטר י שפל הרשאות ובסמכויות שהוקו לובות, חבכו ותמבא תמששן ימהאבכפוף לכל דין,  .20.5

אחראי לכל זק שגרם עקב האמן לא יהיה  , וכפוף ליתר הוראות שטר זהטלהמוחו תעדשיקול 

ו/או בחוסר  שאיה פטורה על פי דיןברשלות פעל האמן "ל, אלא אם כן טעות בשיקול הדעת כ

 תום לב ו/או בזדון.

בכפוף לכל דין, האמן לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה ואיו רשאי להתערב   .20.6

פי הסמכויות אשר הועקו לאמן -באיזו צורה שהיא בההלת עסקי החברה או עיייה, אלא על

 לשטר בהתאם לבצע שעליו בפעולות האמן את להגביל בכדי זה בסעיף באמור איןר זה. בשט

  .האמות

  סמכות האמן להעסיק שלוחים . 21

ך דין ובין רוע ןיבמקומו, בו /לעפישם ח/יולש תמולאי, במסגרת ההלת עסקי האמות, שה רייה ןאמה

מות ומבלי לגרוע מכלליות לא בקשרותן שלעיש ות שדחיומ ותולפע תאחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיי

האמן ככל שאין בכך בכדי לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב, האמור לעיל קיטה בהליכים משפטיים. 

) ימים מראש לחברה בדבר מיוי שלוח כאמור. כן יהיה האמן רשאי לסלק על חשבון 3ייתן הודעה שלושה (

ח כזה (לרבות מראש), והחברה תחזיר לאמן מייד עם דרישתו החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלו

החברה תהיה רשאית להתגד למיוי שלוח מסוים כאמור במקרה בו השלוח היו  .הראשוה הוצאות אלו

 קשורות או בות חברות(לרבות מתחרה או מצוי ביגוד עייים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה 

ימים ממועד קבלת  )3( שלושה החברה תעביר לאמן את ימוקיה הסבירים לכך תוךובתאי ש) החברה של

שמוה באסיפת למיוי שלוח מסוים עם זאת, לא יהא בהתגדותה של החברה  ההודעה על מיוי השלוח.

מובהר כי  לפגוע בזכויות המחזיקים.צפוי מחזיקים, כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב 

אמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיואין במיוי שלוח כאמור בכדי לגרוע מאחריות ה.  
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  ייפוש . 22

לשטר האמות, כל אחד  22.6החברה ומחזיקי אגרות החוב (במועד הקובע הרלווטי כאמור בסעיף  .22.1

וכל ושאי  האמןלשטר האמות), מתחייבים בזאת לשפות את  22.4בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

משרה בו, עובדיו, בעלי מיותיו, שלוח או מומחה שימה ו/או ימוה ע"י האמן על פי הוראות שטר 

אמות זה ו/או על פי החלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר 

אמבגין") הזכאים לשיפוי(" ות זה: 

(שלא יתן חלוט  פי פסק דין-חיוב כספי על ו/או לזכאים לשיפוישייגרם  כל זק ו/או הפסד .22.1.1

פי פשרה שסתיימה (וככל שהפשרה וגעת לחברה יתה הסכמת -לגביו עיכוב ביצוע) או על

הם לבצע הזכאים לשיפוי או שעלי ופעולות שביצעמ ובעתהחברה לפשרה) אשר עילתו 

או ו/ פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין-זה ו/או עלשטר הוראות מכוח 

 .ו/או מחזיקי אגרות החוב החברהלפי דרישת 

הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא, לרבות אגב ביצוע  שכר .22.1.2

יצוע ה"ל ו/או בקשר האמות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם היו דרושות לב

תוקף שטר זה וכן בקשר לכל מיי הליכים מלשימוש בסמכויות והרשאות התוות 

הליכי משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, 

תביעות ודרישות  חדלות פירעון, הליכי גביה, הסדרי חוב, הערכת מצב החוב, הערכות שווי,

 .לכל עיין ו/או דבר שעשו ו/או לא עשו באופן כלשהו ביחס לדוןבוגע 

 והכל בתאי כי:

הזכאים לשיפוי לא ידרשו שיפוי מראש בעיין שאיו סובל דיחוי, וזאת מבלי לפגוע בזכותם  ]1[
 זכות כאמור;להם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וכלל שתקום 

בתום לב ופעולה זו עשתה שלא  ועלפ הזכאים לשיפוילא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי  ]2[
 פי שטר אמות זה;-ם, בהתאם להוראות הדין ו/או עלבמסגרת מילוי תפקיד

פי - שאיה פטורה על הזכאים לשיפוי התרשלו ברשלותלא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי  ]3[
 חוק כפי שיהיה מעת לעת; 

 ן.הזכאים לשיפוי פעלו בזדולא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי  ]4[

  ".התחייבות השיפויזה תקרא " 22.1פי סעיף -התחייבויות השיפוי על

) פעלו שלא בתום לב, שלא במסגרת מילוי 1( :כי הזכאים לשיפוי יטען כגדמקרה בו בגם מוסכם כי  .22.2

רשלו ברשלות שאיה פטורה ) הת2תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין או שטר האמות; ו/או (

יהיו חייבים החייבים בשיפוי (החברה או המחזיקים לפי העיין)  –) פעלו בזדון 3פי חוק; ו/או (-על

במקרה בו ייקבע  .את סכום ההתחייבות לשיפוימיד עם דרישתם הראשוה לשלם לזכאים לשיפוי 

ישיבו הזכאים ם כאמור לעיל, כי הזכאים לשיפוי פעלו בהתאם לטען גדבהחלטה שיפוטית חלוטה 

ככל שייקבע כי הסכומים שישולמו לאמן  .לשיפוי את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם

על ידי המחזיקים היו צריכים להיות משולמים לו על ידי החברה, לא יהיה בקבלת הסכומים על ידי 

 סכומים אלה מהחברה.  דרושלבחובת האמן האמן כדי לפגוע 

האמן לפי תאי יהיה על כל אימת שלעיל,  22.1לי לגרוע מתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף מב .22.3

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי -שטר האמות ו/או על

, לעשות פעולה הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב ו/או לשם ו/או לפי דרישת החברה החובאגרות 

כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת בעלי אגרות החוב, כאמור 

פיקדון , יהיה האמן רשאי להימע מלקוט כל פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצוו זהבשטר 

") בעדיפות ראשוה מהחברה, ובמקרה בו ת המימוןכרי"להלן: כספי לכיסוי 'התחייבות השיפוי' (

 שהאמן ובתאי ,המימון במועד בו דרשה לעשות זאת על ידי האמן כריתהחברה לא תפקיד את 
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יפה  ,מהחברה השיפוי התחייבות כיסוי כספי את לגבות מת על הדרשיםהסבירים  בצעדים קט

בבקשה כי יפקידו  להלן), 22.6כאמור בסעיף האמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע (

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

לא תחול על האמן חובה  בפועל את מלוא סכום כרית המימוןמחזיקי אגרות החוב לא יפקידו 

באמור כדי לפטור את האמן מקיטת פעולה דחופה  אין .פעולה או בהליכים הרלווטייםלקוט ב

 .בזכויות מחזיקי אגרות החוב מהותית לרעה הדרושה לשם מיעת פגיעה

האמן מוסמך לקבוע את סכום כרית המימון ויהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית וספת 

ישיב לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב (לפי  אמןה ידו.-כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

 העיין) כל סכום שלא ישתמש בו, בצירוף הפירות שהצטברו בגין סכום זה, ככל שצברו וביכוי

  .הוצאותיוו שכרו

לאחר תיקון תקות לעיין הפקדת פיקדון על ידי החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב בהתאם 

מש הפיקדון חלף כרית המימון, והאמן יהיה רשאי לפות לחברה לחוק יירות ערך, יש 1ה35לסעיף 

  .מעת לעת לחידוש הפיקדון

 התחייבות השיפוי: .22.4

) פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי תאי שטר 1בכל מקרה של ( תחול על החברה .22.4.1

מחזיק באגרות (לרבות בשל דרישת  זכויות מחזיקי אגרות החוב האמות או לשם הגה על

) פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי דרישת 2; וכן ()דרושה לשם הגה כאמורה חוב

 .החברה

לשטר האמות) בכל  22.6שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף  תחול על המחזיקים .22.4.2

יקי אגרות החוב (ולמעט ) פעולות שבוצעו ו/או דרשו להתבצע לפי דרישת מחז1מקרה של (

פעולות שכאמור שקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגה על זכויות מחזיקי אגרות החוב); 

פי סעיף -ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-) אי תשלום על2וכן (

 לשטר האמות. 22.4.1

 תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או לא א) החברה לאבכל מקרה בו: ( .22.5

 22.4.2תפקיד את סכום כרית המימון; ו/או (ב) חובת השיפוי חלה על המחזיקים מכח הוראות סעיף 

לשטר  22.3מון לפי סעיף לשטר האמות ו/או קראו המחזיקים להפקיד את סכום כרית המי

 :יגבו הכספים באופן הבאהאמות, 

הסכום ימומן מתוך כספי הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות  - ראשית ]א[

 לשטר האמות;  10החוב לאחר תאריך הפעולה הדרשת, ויחולו הוראות סעיף 

ככל שלדעת האמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות את  - שית ]ב[

לשטר  22.6התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע (כאמור בסעיף 
קו היחסי (כהגדרת מוח זה) בידי האמן הסכום החסר. האמות) כל אחד בהתאם לחל

הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שתית בשיעור השווה לריבית הקבועה על אגרות 

 לשטר האמות. 22.7החוב (כאמור בתוספת הראשוה) וישולם בקדימות כאמור בסעיף 

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב אותם החזיק המחזיק במועד הקובע חלקו היחסי"  

שבמחזור של אגרות החוב לשטר האמות מסך הערך הקוב  22.6הרלווטי כאמור בסעיף 
יחול שיוי  באותו מועד. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד

  בערך הקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק.  

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל 

יוכלו לשאת בהוצאות כאמור בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם היחסי ובמקרה זה יחול על 

  לשטר זה. 10השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 
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המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון היו  .22.6

 כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון דרשים בשל החלטה או פעולה  ]א[
רעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא דחופה הדרושות לשם מיעת פגיעה מהותית ל

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

 המסחר הקודם לו. 

פי החלטת אסיפת - שים עלבכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון דר ]ב[
יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות באסיפה (כפי  -מחזיקי אגרות חוב 

 שמועד זה קבע בהודעת הזימון) ותחול גם על מחזיק אשר לא כח או השתתף באסיפה.

 'לעיין קדימות ההחזר למחזיקים אשר שאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי האמן ר .22.7

 לשטר האמות. 10סעיף 

   הודעות . 23

ידי דיווח במערכת המג"א של -על תיתן כל הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב .23.1

רשות יירות ערך. האמן יהא רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת 

ידי האמן לחברה. במקרים המחייבים -האמן כל דיווח בוסחו כפי שיועבר בכתב על המג"א בשם

בעלי תפוצה בשי עיתוים יומיים  פי דין תיתן ההודעה בוסף בדרך של פרסום מודעה-זאת על

. כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב בישראל בשפה העבריתרחבה, היוצאים לאור 

זיק אגרות החוב ביום פרסומה כאמור (במערכת המג"א או בעיתוות, לפי כאילו מסרה לידי מח

 העיין).

גם לאמן. יובהר כי  יהיד- יישלחו על אגרות החובעתקים מההודעות שתיתן החברה למחזיקי ה .23.2

הודעות כאמור אין כוללות דיווחים שוטפים של החברה לציבור באמצעות המג"א. העתקים 

פרסום הודעות כאמור  .ידיו גם לחברה-ישלחו על גרות החובמחזיקי אמההודעות שייתן האמן ל

 במערכת המג"א יפטור את הצד המפרסם ממשלוחם לצד האחר.

ידי מכתב -כל הודעה או דרישה מטעם האמן לחברה או מטעם החברה לאמן תוכל להיתן על .23.3

בת אחרת עליה תודיע תוכאו לפי , אמותהרשום או באמצעות שליח לפי הכתובת המפורטת בשטר 

החברה לאמן או האמן לחברה (לפי העיין) בכתב, או באמצעות שיגורה בדואר אלקטרוי או 

ידי החברה או - בפקסימיליה. כל הודעה או דרישה שתישלח בדואר רשום תחשב כאילו תקבלה על

עה או דרישה דואר. כל הודבמשלוח להאמן (לפי העיין) כעבור חמישה ימי עסקים מיום מסירתה 

ידי החברה או האמן (לפי העיין) ביום - שתישלח באמצעות שליח תיחשב כאילו תקבלה על

רתה. כל הודעה או דרישה שתישלח באמצעות פקסימיליה יהעסקים הראשון שלאחר מועד מס

ידי החברה או האמן (לפי העיין) - (בתוספת וידוא טלפוי בדבר קבלתה) תחשב כאילו תקבלה על

ור יום עסקים אחד מיום שיגורה. כל הודעה ששלחה באמצעות דואר אלקטרוי תחשב כאילו כעב

או לאחר שעשה  אושר בתשובה חוזרתתלאחר ש ידי החברה או האמן (לפי העיין)- תקבלה על

אוטומטית בחוזר לא תחשב כאילו , אולם קבלת הודעת דואר אלקטרוי וידוא טלפוי בדבר קבלתה

במערכת  כי כל הודעה או דיווח של החברה שיפורסמו, למען הסר ספק יובהר .י האמןתקבלה על יד

   מחזיקי אגרות החוב ביום פרסומם.ייחשבו כאילו מסרו כדין לידי האמן ו/או  המג"א

 תומהא ים בשטריוישויתור, פשרות ו/או  . 24

עמוד תוב חרי שקרן אגרות הכפוף להוראות כל דין, החברה והאמן יהיו רשאים, בין לפי ובין אחב .24.1

 אם תקיים אחד מאלה:, עון, לשות את שטר האמות ו/או תאי אגרות החובירלפ

ולמעט שיוי של  ,גרות החובהאמן שוכע כי השיוי איו פוגע בזכויות המחזיקים בא .24.1.1

, שיוי זהות האמן או שכרו, או לשם מיוי אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו
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שיעור  תאי הפירעון של אגרות החוב (קרן וריבית),התשלומים על פי אגרת החוב,  במועדי

מגבלות על חלוקה, התאים  ,אמות מידה פיסיות ,עילות להעמדה לפירעון מיידי ,הריבית

כלל  על שוטף שעבוד ליצור שלאהדרשים להרחבת סדרת אגרות החוב, התחייבות החברה 

 ריבית תוספת תשלום מגון ,ריבית בגין דירוג אגרות החובמגון התאמת שיעור ה ,כסיה

 .לאמן החברה דיווחיו פיסיות מידה באמות עמידה אי בגין

 .מיוחדתסכימו לשיוי בהחלטה ה גרות החובאבמחזיקים ה .24.1.2

ל עודעה באמצעות מערכת המג"א בלבד האגרות החוב בחברה ו/או האמן ימסרו לכל המחזיקים ה .24.2

 סמוך לאחר ביצועו.ב, האמות לשטר 24אמור בסעיף כויתור או /וכל שיוי 

יהיה האמן רשאי , אגרות החובלעיל ביחס ל פי סעיף זה-רה של שימוש בזכות האמן עלקכל מב .24.3

ישום הערה לשם ר, אגרות החוב עודותתמסור לו או לחברה את ל גרות החובאבלדרוש מהמחזיקים 

רה, שיוי או תיקון כאמור, ולפי דרישת האמן, תרשום החברה הערה כאמור שבדבר כל ויתור, פ

האמן,  בכל מקרה של שימוש בזכות האמן על פי סעיף זה, יודיע על כך בתעודות שימסרו לה.

, תוך האמות לשטר 23 סעיף להוראות בהתאםבכתב למחזיקי אגרות החוב,  באמצעות החברה,

 .זמן סביר

מבלי לגרוע מהאמור לעיל, תאי אגרות החוב יהיו יתים לשיוי גם במסגרת הסדר או פשרה, אשר  .24.4

 .לחוק החברות 350ידי בית המשפט, לפי סעיף -על ואושר

 :כפוף להוראות כל דיןוזה לעיל,  24 בסעיף וסף לאמורב .24.5

תאי הפירעון של אגרות החוב (קרן  פי אגרות החוב,-מעט לגבי מועדי התשלומים עלל .24.5.1

מגבלות על  ,, אמות מידה פיסיותילות להעמדה לפירעון מיידיעיעור הריבית, ש ,וריבית)

 ליצור שלאחלוקה, התאים הדרשים להרחבת סדרת אגרות החוב, התחייבות החברה 

 מגוןמגון התאמת שיעור הריבית בגין דירוג אגרות החוב,  ,כסיהכלל  על שוטף שעבוד

האמן , לאמן החברה דיווחיו פיסיות מידה באמות עמידה אי בגין ריבית תוספת תשלום

 שאי מזמן לזמן ובכל עת כאשר אין בדבר, לדעתו, משום פגיעה בזכויות המחזיקיםריהיה 

ידי -לעמילוי של כל תאי מתאי שטר האמות -לוותר על כל הפרה או אי, גרות החובבא

 החברה.

והתקות שהותקו  ,וחוק החברות ק חדלות פירעון, חובכפוף להוראות חוק יירות ערך .24.5.2

יהיה האמן רשאי, בהחלטה מיוחדת של מחזיקי אגרות החוב , ובאישור מוקדם םמכוח

רעון, להתפשר עם החברה בקשר לכל יתעמוד לפב אגרות החובין לפי ובין אחרי שקרן 

ולהסכים עם החברה לכל הסדר של זכויותיו אגרות החוב זכות או תביעה של מחזיקי 

שלו או תביעה אגרות החוב לרבות ויתור על כל זכות מזכויותיו או זכות מזכויות מחזיקי 

 אגרות החוב.של מחזיקי ו/או 

שור מוקדם של האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות התפשר האמן עם החברה לאחר שקיבל אי .24.6

החוב כאמור לעיל, יהיה האמן פטור מאחריות בגין פעולה זו, כפי שאושרה על ידי האסיפה 

פעל בחוסר תום  אוהאמן הפר חובת אמון לא קבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הכללית, ובלבד ש

 .שום החלטת האסיפה הכלליתביי פטורה על פי דין שאיה או ברשלות לב או בזדון

 ובהחאגרות  קייזמחמרשם  . 25

בהתאם להוראות חוק יירות ערך, אשר חוב, המחזיקי אגרות מרשם החברה תהל במשרדה הרשום  .25.1

  יהיה פתוח לעיוו של כל אדם. 

מחזיקי אגרות החוב שום הודעה בדבר אמות מפורשת,  מרשםהחברה לא תהיה חייבת לרשום ב .25.2

או משכון או שעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה או קיזוז או , משוערתמכללא או 
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זכות אחרת כלשהי בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם שבשמו רשמו 

יורשיו החוקיים, מהלי עזבוו או מבצעי צוואתו של המחזיק הרשום וכל אדם שיהיה  .אגרות החוב

עקב פירוקו) יהיו רשאים  -שיטת רגל של כל מחזיק רשום (ואם הוא תאגיד זכאי לאגרות חוב עקב פ

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

  .חובהאגרות  כמחזיקים של

 רחרוש . 26

ות בידי עו, פדו או לכשתפקיד החברה באמפרוב חה אגרותן כי כל אמהל ש וצורות עשבילכח וכשיל

 כחוכן לכשיו זה,אמות בהתאם להוראות שטר  ,אגרות החוב יקו לפדיוןספי אשר כסף כומיהאמן ס

זה ר טשל רשקב ןאמהי די- לע רמוגאו  ות שעשואוצהוה יותבותחייהה כי כל אמןהל ש רצוות יעושבל

ל החברה לפעול בכספים ה שאשורה ישדרלפי  ,חייבואן, אזי יהיה האמן במל ולמויו שראותי הופ- עלו

  .זהר שטב אים הקבועיםתהפי -לע ןוידפ שרד אשלוב החשהופקדו בגין אגרות 

 אמןה הותכ תיעקפש ודן חמא ייומ . 27

 על סיום כהות האמן יחולו הוראות חוק יירות ערך.  .27.1

י תתקבל באסיפת מחזיק, והחלפתו באמן אחרהאמן  סיום כהותעל  על אף האמור לעיל, החלטה .27.2

אגרות  של הקוב הערך מיתרת לפחות) 50%( אחוזים בחמישים מחזיקים כחואגרות החוב בה 

 מהיתרה לפחות )10%אחוזים ( בעשרה מחזיקים בה שכחו - דחית מחזיקים אסיפת ולעיין, החוב

 . רגילהבהצבעה הדרש לצורך החלטה ברוב וכאמור, 

 אמן למיוי עד בתפקידו לכהן ימשיך פקעה או הסתיימה שכהותו האמן, דין כל להוראות בכפוף .27.3

אמן אחר כאמור ימוה בידי אסיפת מחזיקים שכיס האמן שהסתיימה או פקעה  .במקומו אחר

האמן יעביר לידי האמן החדש  .כהותו או שכיסו המחזיקים, והכל לפי הוראות חוק יירות ערך

ויחתום על , אמותהאמות שוא שטר את כל המסמכים והסכומים שהצטברו אצלו בקשר עם ה

ל לפעול כסמכויות, והוא יווחובות , כל מסמך שיידרש לשם כך. לכל אמן חדש יהיו אותם כוחות

 לכל דבר ועיין, כאילו התמה כאמן מלכתחילה.

 החברה תפרסם דוח מיידי בכל מקרה של התפטרות האמן ו/או מיוי אמן אחר. .27.4

לבצע פעולות על פי שטר האמות ולפי אגרות החוב לא יפקעו עד לסיום  מובהר כי התחייבות האמן .27.5

. האמן מתחייב לפעול בשיתוף חדשהעברת כספי האמות, כסיה וזכויותיה, ככל שיהיו, לידי אמן 

לצורך העברה כאמור. מובהר כי אין בסיום כהותו של האמן כדי  חדשפעולה עם החברה והאמן ה

יעות או טעות שיהיו לחברה ו/או למחזיקי אגרות החוב כלפי האמן, ככל ויהיו, לגרוע מזכויות, תב

שעילתן קודמת למועד סיום כהותו כאמן, ואין בכך בכדי לשחרר את האמן מחבות כלשהי על פי 

 .כל דין

 חובהאגרות  יקיזמח לת שוסיפא . 28

  .הזת אמוייה לשטר השת ספתהלו כאמור בתוי בהחו אגרות יזיקחת מוסיפא

 מןארה לבהח לש יווחד . 29

  ב:וחהעו כל אגרות רפ אעוד ל , כלןאמלור סתמ החברה

לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי של  .29.1

בדצמבר  31ום ישת הכספים שסתיימה בל הרבחה לש םירקשתיים מבו ייםפכס תוחודהחברה), 

  מם.סותקופתיים, מיד לאחר פר של השה שחלפה ודוחות
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לא יאוחר מהמועד הקבוע לחברות ציבוריות בדין לפרסומם (ללא קשר לסטאטוס המשפטי של  .29.2

 וחף דוירצ, בומופרס לאחרד מי, של החברה סקור יבעורוח ד וכל ייםבי ספיכוח דהחברה), כל 

 ם.יהחס אלבי ת רו"חרסקי

 . מווסרפ עם דמיערך לשם פרסומו לציבור, המוגש על פי דין לרשות יירות  ימיידח דוכל  .29.3

בדבר ביצוע תשלום אישור בכתב החתום על ידי ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים של החברה  .29.4

 שבמחזור, הריבית ו/או הקרן ומועדם למחזיקי איגרות החוב ויתרת הערך הקוב של אגרות החוב

ושא המשרה הבכיר בתחום  או מאת חברהה כ"לוכן אישור מאת דירקטור בחברה או מאת מ

זה, אלא אם צוין הדבר באישור כאמור, אמות כי לא קיימת מצד החברה הפרה של שטר  הכספים

לאחר שהאמן יבקש בכתב ימים  7בתוך זאת כל ו גבלות שהחברה טלה על עצמהההוכי קוימו כל 

 .מהחברה אישור כאמור

ו בחוק יירות ערך, תמסור החברה לאמן במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח", כמשמע .29.5

דיווחים שתיים, רבעויים ומיידיים בהתאם לדרש מתאגיד שאיו תאגיד מדווח בהתאם לקודקס 

תם על ידי מכ"ל החברה וושא המשרה הבכיר בתחום הכספים חכאשר כל דוח יי הרגולציה

 .ו אשר תחול על החברה על פי דין. יובהר, כי אין באמור כדי לגרוע מכל חובת דיווח החלה אבחברה

בדצמבר של כל שה וכל עוד שטר זה בתוקף, אישור מאת החברה, חתום על ידי  31לא יאוחר מיום  .29.6

למיטב ידיעתה,  מכ"ל החברה ו/או ושא המשרה הבכיר בתחום הכספים כידירקטור בחברה ו/או 

לאמן, לפי המאוחר או בתקופה שממועד האישור הקודם שמסר  זהבתקופה שממועד שטר 

זה, אלא אם אמות שטר  את התחייבויותיה על פיהפרה לא החברה  מבייהם, ועד מועד האישור,

בוסף, במועד האמור  .צוין הדבר באישור כאמור וכי קוימו כל ההגבלות שהחברה טלה על עצמה

ראות סעיף , תמציא החברה לאמן אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש האמן בקשר עם הוללעי

  ) לחוק.2ח(ב)(35

או /ואו זימון בפועל שלו /ודיווחים של החברה במערכת המג"א, ייחשבו כמסירה בפועל לאמן  .29.7

מחויבת החברה למסור לאמן לפי הוראות  אותםו/או דוח,  מסמך, לרבות כל הודעה כלמסירת 

 .העיין לפישטר זה, 

 שכר האמן . 30

 בהתאם לשטר אמות זה, כמפורט להלן:החברה תשלם שכר לאמן עבור שירותיו,  .30.1

חוב ישולם לאמן שכר הבגין שת האמות הראשוה שתחל במועד הפקת סדרת אגרות  .30.1.1

  ש"ח. 30,000טרחה שתי בסך של 

חוב, ובגין כל שה וספת מהשים ההחל משת האמות השייה להפקת סדרת אגרות  .30.1.2

לאמן שכר טרחה שתי בסך של  חוב שטרם פרעו במחזור, ישולםהבהן יהיו אגרות 

 פקת סדרת אגרות החוב).ש"ח (צמוד למדד המחירים לצרכן הידוע ביום ה 27,000

  .ש"ח 3,000בסך של במקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, יוגדל שכר הטרחה  .30.1.3

  בוסף יהיה האמן זכאי מהחברה להחזר ההוצאות הסבירות כהגדרתן להלן.  .30.1.4

אשר יוציא האמן במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח סכומים  –"הוצאות סבירות" 
: הוצאות ועלויות בגין זימון וכיוס ובכלל זההסמכויות המועקות לו על פי שטר זה 

אסיפה של מחזיקי אגרות החוב והוצאות בגין שליחויות ופרסומים בעיתוות הקשורים 
    לזימון אסיפה.
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 600יהיה האמן זכאי לתשלום שכר טרחה בסך של לעיל,  זה 30בסעיף מבלי לפגוע בכלליות האמור  .30.2

פעולות מיוחדות אשר יבצע במסגרת תפקידו כאמן בגין  ודרש ליתש"ח, בעבור כל שעת עבודה ש

 :, ולרבות(הכל בכפוף להוראות שטר האמות)

 פעולות הובעות מהפרה של השטר על ידי החברה; .30.2.1

פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או פעולות בקשר עם החלטת אסיפת  .30.2.2

 מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי;

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה בקשר  .30.2.3

בות כיוסן של אסיפות מחזיקי לרולשם הגה עליהן, עם זכויות מחזיקי אגרות החוב 

 אגרות חוב כאמור בשטר זה; 

עבודות מיוחדות (לרבות, אך לא רק, עבודה הדרשת בשל שיוי במבה החברה או עבודה  .30.2.4

בשל דרישת החברה) או בגין הצורך בביצוע פעולות וספות לשם מילוי תפקידו כאמן 

לחוק יירות  51- ו 50תיקוים  (לרבות תקות שיותקו בעקבות סביר, בשל שיוי בחוקים

ו/או תקות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות האמן ואחריותו  ערך)

 לפי שטר אמות זה;

פעולות בקשר לרישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתהל כדין (לרבות בחו"ל),  .30.2.5

(כגון: הגבלות על חופש  כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות

ד'), שטלה או שתיטול החברה או שיטלו על ידי מי כהפעולה של החברה, שעבוד כסים ו

מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת התחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה (כגון: 

אגרות החוב, לרבות באשר למהות  מחזיקיביצוע תשלומים לפי תאי אגרות החוב) כלפי 

 טוחות והתחייבויות כאמור והתקיימותם.תאי ב

ש"ח בעבור כל שעת  600מוסכם בזאת בין הצדדים כי האמן יהיה זכאי לשכר בסך של  .30.2.6

  .בגין פעולות מיוחדות דרש כאמור לעילתיעבודה ש

במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או תשלום בעבור  .30.3

א ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע במסגרת מילוי תפקידו הוצאות סבירות שהוצי

, אם וככל שאלו יהיו, זה 30ף ו/או מכוח הסמכויות המועקות לו על פי שטר זה כאמור בסעי

מהתקבולים שצברו  והחברה לא עשתה כן, האמן יהיה רשאי לשלם את מלוא הסכומים האלה

לפחות  לשטר, ובלבד שהודיע לחברה על כוותו לעשות כן בכתב 11 -ו 10בידו בהתאם לאמור בסעיף 

  מראש.) ימים 3( שלושה

ש"ח  600יטול בה חלק, ישולם לאמן שכר וסף של בגין כל אסיפת בעלי מיות שתית שהאמן  .30.4

  .אסיפהל

 מע"מ, אם יחול, יתווסף לכל אחד מהסכומים האמורים וישולם על ידי החברה.  .30.5

אולם  אגרות החובהפקת יהיו צמודים למדד הידוע במועד זה  30בסעיף כל הסכומים האמורים  .30.6

  רה לא ישולם סכום המוך מהסכום הקוב בשטר זה.בכל מק

שכר האמן ישולם בגין התקופה שעד תום האמות הכלולה בשטר זה אף אם מוה כוס כסים  .30.7

  לחברה (או כוס כסים ומהל), או אם האמות לפי שטר זה תוהל בהשגחת בית המשפט אם לאו.

  .ת אמות או חלק ממהש ן כלגיב ותהשכר השתי האמור לעיל ישולם בתחילת כל שת אמ .30.8

זה, ייהו מעדיפות על פי הכספים המגיעים למחזיקי אגרות  30כל הסכומים האמורים בסעיף  .30.9

  החוב.
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, יד(ד) לחוק יירות ערך35) או 1ב(א35מוה אמן במקומו של אמן שהסתיימה כהותו לפי סעיפים  .30.10

בהפרש שבו עלה שכרו של האמן שמוה כאמור על השכר ששולם באגרות החוב יישאו המחזיקים 

לאמן שבמקומו מוה אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר ויחולו הוראות הדין הרלווטיות במועד 

 החלפה כאמור.

שלום שיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל ת
שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב בהתאם לתאי שטר האמות והעברתו ע"י החברה ישירות 

 לאמן.

לשטר האמות, לא יהיה האמן זכאי לתשלום  27 ףבמידה ופקעה כהותו של האמן, כאמור בסעי .30.11

ידה בו כהות האמן פקעה במהלך שת האמות, יוחזר שכר טרחה החל מיום פקיעת כהותו. במ

שכר הטרחה ששולם בגין החודשים בהם לא שימש האמן כאמן. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי 

 .שכר האמן בגין שת האמות הראשוה

להבטחת שיאת החברה בהוצאות מיוחדות  פיקדון הפקדת חובת החברה על תחול דין פי שעל ככל .30.12

 ן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.של האמ

 .לעיל 22בסעיף  לאמור ובכפוף , בהתאםבוסף על האמור לעיל, תישא החברה בשכר הזכאים לשיפוי .30.13

  הסכמים אחרים . 31

אמן, לפי שטר בכפוף להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על האמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של ה

האמות, או בעצם מעמדו כאמן, כדי למוע אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שוים או מלבצע עמה 

עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי לפגוע במילוי התחייבויותיו של האמן על פי 

  שטר האמות ובכשירותו כאמן.

   דין חל וסמכות שיפוט . 32

יפו -. לבתי המשפט בעיר תל אביב, בלבדזה, על ספחיו, היו הדין הישראלי שטר אמות דין החל עלה

(לרבות אגרת החוב המצורפת לו  תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית בכל סכסוך הוגע לשטר אמות זה

שאין הישראלי  הדיןבכל עיין שלא זכר בשטר אמות זה ובכל מקרה של סתירה בין הוראות . כספח)

  .הישראלי שאין יתות להתיה הדיןיתות להתיה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות 

 מעים . 33

כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תיתן לגביו הודעה מתאימה בכתב 

 .לצד שכגד

  הסמכה למג"א . 34

 רםגול מאשר בזאת מןא, ה2003-אלקטרוי) התשס"ג חוך (חתימה ודיורת עויירות תק תראוולה םהתאב

  טר אמות זה.ל שע ךרע תות ליירושרלבשם האמן  יולקטרן אאופבוח דו, להחברם הטעכך מל ךמוסמה

  אחריות האמן . 35

על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר האמות, ככל שהאמן פעל לשם מילוי תפקידו בתום לב  .35.1

ר את העובדות שאמן סביר היה מברר בסיבות העיין, לא יהא אחראי ובתוך זמן סביר וכן ביר

כלפי מחזיק באגרות החוב לזק שגרם לו כתוצאה מכך שהאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי 

לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי האמן פעל ברשלות חמורה.  1ט35) או 1ח(ד35הוראות סעיף 

הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר האמות, תגבר הוראת מובהר כי ככל שתתעורר סתירה בין 

  סעיף זה.

) לחוק, לא יהיה 3ח(ד35) או 2ח(ד35פעל האמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף  .35.2

 אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.
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 כללי . 36

, מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, החה .36.1

") מצד האמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי כון ויתורשתיקה, הימעות מפעולה ("

פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד -של התחייבות כלשהי מהתחייבות לאמן על

  האמן על זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמות המיוחדת בה יתה. 

רות של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שיוי בהתחייבויות כלפי האמן מבלי לגרוע מההוראות האח .36.2

  מחייב קבלת הסכמת האמן מראש ובכתב. 

זה הין עצמאיות ובלתי תלויות זו בזו, ובאות בוסף לכל זכות שקיימת  שטרזכויות האמן לפי  .36.3

 פי דין ו/או הסכם (לרבות שטר זה ואגרת החוב).-ו/או שתהיה לאמן על

חברה ביחסיה עם בעלי ה כי בכפוף לכל דין שלא יתן להתות עליו, ההגבלות שחלות על הבז מובהר .36.4

, החוב באגרת או זהאמות  בשטר במפורש שקבעו הגבלות אותן רק הן, האמן אואגרות החוב 

, תהא החברה רשאית לבצע כל פעולה, אלא אם כן אסרה או הוגבלה הפעולה במפורש משכך

תהא כל זכות להתגד לפעולה  לאבאגרת החוב. לפיכך, לבעלי אגרות החוב  בשטר אמות זה או

באגרות החוב ואין לקרוא או בשטר אמות זה מסוימת של החברה אלא אם זו אסרה במפורש 

לתוך שטר אמות זה או אגרת החוב, כתאים מכללא, הגבלות או איסורים כלשהם, שלא קבעו 

מאפשר איו רת החוב, אלא אם כן דין שלא יתן להתות עליו במפורש בשטר אמות זה או באג

 זאת, והכול מבלי לפגוע בזכותם של המחזיקים והאמן לפעול לשם הגה על זכויותיהם. 

  

  :ולראיה באו הצדדים על החתום

  

  

________________________  ______________________________  

  בע"מ) 1992חברה לאמות (שטראוס לזר,   ישרס חברה להשקעות בע"מ

  



   התוספת הראשוה לשטר האמות

  

   בע"מישרס חברה להשקעות 

  ') (להלן: "אגרת החוב")טי האגרת חוב (סדר

  

   על שם מהרשואגרת חוב 

  .______ מספר:

  ש"ח.של תעודה זו: ________ ערך קוב 

  

תשלם במועד הפרעון כהגדרתו בתאים ") החברהבע"מ ("ישרס חברה להשקעות זו מעידה כי  אגרת חוב .1

או למי שיהיה המחזיק באגרת ") היצעת(" ברה לרישומים בע"מחלמזרחי טפחות רשומים מעבר לדף, ה

    .ולשטר האמות מפורט בתאים שמעבר לדףלהכל בכפיפות החוב במועד הקובע, תשלומי קרן וריבית, ו

, )"רות החובאג"סדרת (אגרת זו בתאים זהים לתאי אגרות חוב כחלק מסדרה של אגרת חוב זו מופקת  .2

אשר חתם בין  ,2022__ ב__________  ) מיוםהאמות" שטר"אמות ( שטרבהתאם להמופקת 

 שטר). מובהר כי הוראות האמן"(" בע"מ) 1992שטראוס לזר, חברה לאמות (החברה מצד אחד ובין 

ם באגרות החוב אגרת חוב זו, ויחייבו את החברה ואת המחזיקיהאמות יהוו חלק בלתי פרד מהוראות 

הסדרה ה"ל יעמדו מאגרות החוב כל . בשעבוד כלשהו אין מובטחותאגרות החוב  .הכלולות בסדרה ה"ל

אגרות החוב  .תעל פי האחר תפסו), מבלי שתהיה כל זכות עדיפה לאח-(פרי ןלבין עצמ ןשווה בי הבדרג

  .אביב בע"מ-בתל תירשמה למסחר בבורסה ליירות ערך

, המהווים חלק בלתי פרד האמות שטרבכפיפות לתאים המפורטים מעבר לדף וב תמופקאגרת חוב זו  .3

   .מאגרת החוב

 

  

  ___________חתם בחותמת החברה שהוטבעה ביום 

  

  

_____________________  

  ישרס חברה להשקעות בע"מ
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  התאים הרשומים מעבר לדף

  כללי .4

 :קבע מפורשות אחרתיות הבאות, אלא אם תהייה לביטויים הבאים המשמעואגרת חוב זו ב .4.1

מדף ה"דוח הצעת 

"דוח ההצעה  אוהראשוה" 

  הראשוה"

דוח הצעת מדף של אגרות החוב, אשר יפורסם   -

א(ו) לחוק יירות ערך, 23בהתאם להוראות סעיף 

, ואשר על פיו יוצעו אגרות החוב 1968-התשכ"ח

לראשוה לציבור, בהתאם להוראות כל דין 

קון והחיות הבורסה, כפי שיהיו ובהתאם לת

  באותה העת.

ו/או  בע"מ) 1992שטראוס לזר, חברה לאמות (  -  "האמן"

כל מי שיכהן מדי פעם בפעם כאמן של מחזיקי 

  אגרות החוב לפי שטר האמות.

"יום  או"יום עסקים" 

 עסקים בקאי"
כל יום בו פתוחים מרבית הבקים בישראל לביצוע   -

 עסקאות.

 סך הערך הקוב של אגרות החוב.  - ן" "קר

חברה כל או בע"מ  חברה לרישומיםמזרחי טפחות   - "החברה לרישומים" 

על פי שיקול  שתבוא במקומהאחרת לרישומים 

דעתה הבלעדי של החברה, ובלבד שכל יירות 

הערך של החברה יהיו רשומים על שם אותה חברה 

 לרישומים.

סדרת " או"אגרות החוב" 

  החוב"  אגרות

 הןרשומות על שם, שתאי '),טי(סדרה  אגרות חוב  -

ולדוח  ')טי(סדרה בהתאם לתעודת אגרות החוב 

ההצעה הראשוה של אגרות החוב, אשר תופקה 

  ידי החברה לפי שיקול דעתה הבלעדי.- מעת לעת על

 ו/או"מחזיקי אגרות החוב" 

" ו/או "בעלי אגרות החוב

  "זכאים" ו/או"מחזיקים" 

  .גדרת מוח זה בחוק יירות ערךכה  -

, 2018-חוק חדלות פירעון ושיקול כלכלי, התשע"ח    "חוק חדלות פירעון"

  כפי שיהיה מעת לעת;

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

  מסלקת הבורסה.  -  "מסלקת הבורסה" 

  אביב בע"מ.-הבורסה ליירות ערך בתל  -  "הבורסה" 

תשקיף " או"התשקיף" 

  המדף"

 אפרילב 16שפורסם ביום תשקיף מדף של החברה   

, כפי 2019באפריל  17, הושא תאריך 2019

  .2022באפריל  16שהוארך עד ליום 

 קרן אגרות החוב .5

 5%%) תשלומים של 6( שישה) תשלומים כדלקמן: 15( עשר-חמישהבתיפרע ') טי(סדרה  החובאגרות  קרן

) תשלומים 8( שמוה(כולל);  2028עד  2023של כל אחת מהשים  מרץב 31כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום 

תשלום ו; (כולל) 2036עד  2029של כל אחת מהשים  מרץב 31כל אחד מסך הקרן יפרעו ביום  7.5%של 
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. יובהר, כי התשלום אחרון של קרן אגרות החוב 2037 מרץב 31מסך הקרן יפרע ביום  10%של  )1אחד (

  .2037 מרץב 31ביום כאמור יפרע 

  .ותבש"ח ולא צמוד ותקוב(סדרה יט')  בשל אגרות החווהריבית הקרן 

  הריבית של אגרות החוב  .6

כפי שהחברה תפרסם בדו"ח קבוע שתי בשיעור  של אגרות החוב תישא ריביתהבלתי מסולקת הקרן  .6.1

 - ו מרץב 31הריבית תשולם פעמיים בשה בימים  .התהא צמודלא והמיידי בדבר תוצאות ההפקה, 

כאשר  ,2022 ספטמברב 30(כולל), החל מיום  2037עד  2022של כל אחת מהשים  ספטמברב 30

התשלום הראשון של הריבית יבוצע . יובהר, כי 2037 מרץב 31ביום יהא אחרון הריבית התשלום 

, וזאת בעד 2037 מרץב 31ותשלום הריבית האחרון יתבצע ביום  2022 ספטמברב 30כאמור ביום 

  .פת הריבית שהסתיימה ביום האחרון שלפי מועד התשלוםתקו

שיעור שתי. תשלום הריבית שישולם בכל מועד  יהיה אגרות החובבגין  שייקבעהריבית  שיעור .6.2

 . תשלומים שיתשלום ריבית יחושב על פי שיעור הריבית השתית כשהוא מחולק ל

ביום ופת הריבית שהסתיימה בשה בעד תק שי תשלומיםבבגין אגרות החוב תשולם  הריבית .6.3

"). תקופת הריבית הראשוה של אגרות החוב יתהריב תקופת"להלן: מועד התשלום (האחרון שלפי 

ביום ותסתיים  מדף הראשוההת יפורט בדוח הצע אשר המכרזיום מסחר אחד לאחר  יוםתתחיל 

אגרות החוב, תתחיל מועד התשלום הראשון של הריבית. כל תקופת ריבית וספת של האחרון שלפי 

ביום הראשון שלאחר תום תקופת הריבית הסמוכה לפיה, ותסתיים בתום תקופת הריבית. הריבית 

 .ימים בשה 365על בסיס של  זותחושב לפי מספר הימים בתקופה הראשוה ריבית העבור תקופת 

החוב, ככל שיהיו, שיעור הריבית בגין אגרות החוב יעודכן בהתאם לשיויים עתידיים בדירוג אגרות  .6.4

 להלן. 8כאמור בסעיף 

האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב ישולם ביחד עם התשלום האחרון על חשבון  התשלום .6.5

 .הקרן של אגרות החוב וזאת כגד מסירת תעודות אגרות החוב לידי החברה

 רות החובשלומי הקרן והריבית של אגת .7

מדף ישולמו הפי תשקיף - חשבון הריבית ו/או הקרן של אגרות החוב שתוצעה עלעל התשלומים  .7.1

 24וביום  מרץב 25יום במחזיקי אגרות החוב  מרשםלאשים אשר שמותיהם יהיו רשומים ב

בתשלומים , בהתאמה, ספטמברב 30וביום  מרץב 31בגין תשלומים המשולמים ביום  ספטמברב

בהתאם להוראות תקון הבורסה כפי שיהיו , (כולל) 2037עד  2022אחת מן השים  בכלשישולמו 

שישולם לאשים אשר והריבית  "), פרט לתשלום האחרון של הקרןהיום הקובע(להלן: "באותה עת 

שיעשה כגד מסירת תעודות ו ביום התשלוםמחזיקי אגרות החוב  שמותיהם יהיו רשומים במרשם

, במשרדה הרשום של החברה או בכל מקום אחר עליו ביום התשלום האגרות החוב לידי החבר

) ימי עסקים לפי מועד 5תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה (

  .התשלום האחרון

ביום הקובע, לא יהיה זכאי לתשלום ריבית  אגרות החובמחזיקי  מרשםמובהר, כי מי שאיו רשום ב .7.2

 .התחילה לפי אותו מועדבגין תקופת הריבית ש

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאיו יום עסקים, יידחה  .7.3

מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום הקובע לצורך קביעת 

 הזכאות לפדיון או לריבית לא ישתה בשל כך.

בגין איחור בתשלום על חשבון קרן ו/או ריבית,  (כהגדרתה להלן) ריםהחברה תשלם ריבית פיגו .7.4

ובמקרה שתשולם ריבית כאמור, תפרסם החברה דיווח מיידי בו תודיע על שיעורה ומועד תשלומה 

ימי מסחר לפי  2אשר יפורסם עד  ,של הריבית הכוללת לאותה תקופה לרבות ריבית פיגורים כאמור



- 4  -  

תוספת ריבית שתית בשיעור  –" משמעה ריבית פיגוריםלעיין זה ". לתשלום ריבית הפיגורים בפוע

 . של אגרות החוב כפי שתהא מעת לעת מעל שיעור הריבית 3.5%של 

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בקאית לזכות חשבון הבק של האשים אשר  .7.5

שימסרו בכתב לחברה  ואשר יצוין בפרטים אגרות החובמחזיקי  מרשםשמותיהם יהיו רשומים ב

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך,  7.6בסעיף לאמור בעוד מועד, בהתאם 

 . לשטר האמות 13 מסיבה שאיה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף

פי -זיכוי בתשלומים לאותו מחזיק עלמחזיק אגרות החוב יודיע לחברה את פרטי חשבון הבק ל .7.6

אגרות החוב כאמור לעיל, או על שיוי בפרטי החשבון האמור או בכתובתו, לפי העיין, בהודעה 

פי הודעתו של המחזיק - תהא חייבת לפעול על החברהאולם  ,ישלח בדואר רשום לחברהתבכתב ש

לפי ) ימי עסקים 15עשר (-חמישהאם הגיעה למשרדה הרשום לפחות  אך ורקבדבר שיוי כאמור 

. במקרה שההודעה תתקבל על ידי החברה המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על פי אגרת החוב

באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעום חל לאחר מועד התשלום 

 הסמוך ליום קבלת ההודעה.

מועד לחברה פרטים בדבר חשבון הבק  לא מסר מחזיק אגרות החוב הזכאי לתשלום כאמור בעוד .7.7

שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר רשום לכתובתו האחרוה 

. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר מחזיקי אגרות החוב מרשםהרשומה ב

 עם הצגתו כהלכה לגביה.ועיין כתשלום הסכום הקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שפרע 

 .פי דין-על תשלום בגין אגרות החוב יוכה כל תשלום חובה ככל הדרש מכל .7.8

  אגרות החוב דירוג דירוג אגרות החוב והתאמת שיעור הריבית בגין(א)  .8

, בהתאם למגון המתואר בגין שיוי בדירוג אגרות החוב שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב יותאם

  להלן:

או כל חברת דירוג אחרת שתבוא  בע"מ מעלות S&P דירוגהידי חברת -ג אגרות החוב עלככל שדירו )1(

יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב  ״)חברת הדירוג(״במקומה 

ידי חברת דירוג אחרת, ככל -(או דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על -Aדירוג יהיה 

יעלה שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן  ״),יייםדירוג הב(״חברת הדירוג) שתבוא במקום 

ושאות אגרות החוב שמעל שיעור הריבית  0.5%ל הבלתי מסולקת של אגרות החוב, בשיעור ש

ידי -על ביייםוזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום דירוג ה ,")ריבית הבסיס(" באותו מועד

או עד עליית דירוג רעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב חברת הדירוג ועד לפי

  . ) להלן)8(ואז יחול המפורט בס"ק ( יייםדירוג הבדרגה אחת או יותר מעל בחזרה להבייים 

 שהדירוגדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך הידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על )2(

(או דירוג מקביל  ביייםהמדירוג ) "הדירוג המוך"( יה מוך בדרגה אחתשייקבע לאגרות החוב יה

יעמוד  ,ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת הדירוג)- לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על

ריבית שיעור על שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, 

על ידי חברת  המוךבגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג  , וזאת0.75%הבסיס בתוספת 

או עד עליית הדירוג הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

 )8( "ק, לפי העיין (ואז יחול המפורט בסהגבוה מדירוג הבייים גוריאו לד בחזרה לדירוג הבייים

 .להלן)

 שהדירוגדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך הידי חברת -ב עלככל שדירוג אגרות החו

(או דירוג המוך דירוג המ) "הדירוג המוך יותר"( שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת

ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת -מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על

על שתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, שיעור הריבית היעמוד , הדירוג)

 יותר המוך, וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג 1%הבסיס בתוספת שיעור ריבית 
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או עד עליית על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב 

לדירוג הבייים או לדירוג המוך, לפי ל לדירוג הבייים או לדרגה אחת או יותר מעהדירוג בחזרה 

  .) להלן)8העיין (ואז יחול המפורט בס"ק (

 שהדירוגדירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך הידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על

(או  ותרי המוךדירוג המ) "הדירוג המוך מאוד"( שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת

ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת -דירוג מקביל לו שייבוא במקומו אשר ייקבע על

על שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, יעמוד , הדירוג)

המוך , וזאת בגין התקופה שתתחיל ממועד פרסום הדירוג 1.25%הבסיס בתוספת שיעור ריבית 

או עד על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב  אודמ

 לדירוג הבייים או לדירוג המוךלדרגה אחת או יותר מעל לדירוג הבייים או עליית הדירוג בחזרה 

  .) להלן)8, לפי העיין (ואז יחול המפורט בס"ק (או לדירוג המוך יותר

  .מוך מאודהריבית לא יעלה פעם וספת בגין ירידת דירוג וספת מתחת לדירוג היודגש כי שיעור 

לעיל) לא יעלה  7.4כי בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף  ,מובהרעם זאת 

של אי  במקרההריבית כן תוספת מירידה בדירוג אגרות החוב ו כתוצאה ףשיעור הריבית הוס

 .במצטבר לשה 1.5% על ,ביחד ,להלן (ב)8הפיסיות כאמור בסעיף  עמידה באמות המידה

) 1כהגדרתו בס״ק ( ביייםמקבלת הודעת חברת הדירוג בדבר הורדת דירוג אגרות החוב לדירוג ה )3(

, לפי לעיל )2בס"ק ( הגדרתם, כאו לדירוג המוך מאוד או לדירוג המוך יותר המוך או לדירוג לעיל

, בו תציין החברה: (א) את דבר הורדת בהתאם להוראות הדין דוח מיידי, תפרסם החברה העיין

, לפי הדירוג המוך יותר או הדירוג המוך מאוד דירוג הבייים או הדירוג המוך אוהדירוג, את 

(ב) את שיעור  ;״)מועד הורדת הדירוגדירוג (״אותו הואת מועד תחילת דירוג אגרות החוב ב ,העיין

ת קרן אגרות החוב לתקופה שמתחילת תקופת הריבית הוכחית ועד למועד הריבית שתישא יתר

ימים בשה); (ג) את שיעור הריבית שתישא יתרת קרן  365הורדת הדירוג (שיעור הריבית יחושב לפי 

אגרות החוב החל ממועד הורדת הדירוג ועד מועד תשלום הריבית הקרוב בפועל, הייו: ריבית 

, בהתאם להוראות לשה, לפי העיין 1.25%או  1%או  0.75%או  0.5% או 0.25% בתוספת הבסיס

ימים בשה); (ד) את שיעור הריבית המשוקללת  365(שיעור הריבית יחושב לפי  סעיף זה לעיל

 - הובעת מהאמור בס"ק (ב) ו שתשלם החברה למחזיקי אגרות החוב במועד תשלום הריבית הקרוב

המשתקפת משיעור הריבית המשוקללת; (ו) את שיעור הריבית ; (ה) את שיעור הריבית השתית (ג)

השתית ואת שיעור הריבית לתקופה (הריבית לתקופה תחושב כריבית השתית חלקי מספר תשלומי 

   לתקופות הבאות.ביחס הריבית לשה) 

 או בדירוג המוך יותר אובדירוג הבייים או בדירוג המוך היה ומועד תחילת דירוג אגרות החוב  )4(

מועד הקובע לתשלום ה ימים לפי 4יחול במהלך הימים שתחילתם  ,, לפי העייןבדירוג המוך מאוד

״), תשלם תקופת הדחייהריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית הקרוב למועד הקובע ה״ל (״

בלבד, כאשר  הבסיסהחברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תשלום הריבית הקרוב, את ריבית 

במשך תקופת לשה  שיעור הריבית הוסףהריבית הובע מתוספת הריבית בשיעור השווה ל תשלום

הדחייה, ישולם במועד תשלום הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית לתשלום 

  במועד תשלום הריבית הבא.

שיעור הריבית ידי חברת הדירוג, באופן שישפיע על - במקרה של עדכון הדירוג של אגרות החוב על )5(

זה, תודיע החברה על כך לאמן תוך יום עסקים אחד  8שתישאה אגרות החוב כאמור לעיל בסעיף 

  ממועד פרסום הדוח המיידי כאמור.

 םשישי על בחברה, לתקופה העולה מסיבה שאיה תלויה מדורגות להיות החוב תפסקה ככל ואגרות )6(

כאמור  מוך מאודבגין ירידה לדירוג ההריבית  שיעורעוד קודם לכן  הועלה שלא , ובלבדימים )60(

 , כאמורמוך מאודהחוב לדירוג ה אגרות של דירוג כהורדת הדירוג הפסקת ) לעיל, תיחשב2בס״ק (

 ) לעיל. 2בס״ק (
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 שישים על ה העולהמסיבה התלויה בחברה, לתקופ מדורגות להיות תפסקה החוב שאגרות במקרה )7(

החוב  אגרות של דירוג כהורדת הדירוג הפסקת תיחשבו הלןל 13.1, יחולו הוראות סעיף ימים )60(

   .) לעיל2בס״ק ( , כאמורמוך מאודלדירוג ה

 יובהר, כי במקרה שלאחר הורדת הדירוג באופן שהשפיע על שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב )8(

לדירוג המוך , תעדכן חברת הדירוג את הדירוג לאגרות החוב כלפי מעלה, לעיל זה כאמור בסעיף

״), אזי יקטן הדירוג הגבוה(״ , לפי העייןמוך, לדירוג הבייים או לדירוג הגבוה ממולדירוג היותר, 

ל ממועד שתתחיידי החברה למחזיקי אגרות החוב, וזאת בגין התקופה -שיעור הריבית שישולם על

פרסום הדירוג הגבוה על ידי חברת הדירוג ועד לפירעון מלא של יתרת הקרן הבלתי מסולקת של 

 כדלקמן:, זה 8אגרות החוב או עד שיוי דירוג אגרות החוב האמורות בהתאם להוראות סעיף 

 - יותר או מדירוג מוך ממו לדירוג המוך וך מאודמככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג ה .א

הבסיס שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריבית שיעור הריבית 

  ;1%בתוספת 

 , מדירוג המוך ממו או מהדירוג המוךמוך מאודככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג ה .ב

שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות ור הריבית שיע -המוך , לפי העיין, לדירוג יותר

 ;0.75%הבסיס בתוספת החוב יהיה שיעור ריבית 

 יותר , מדירוג המוך ממו, מהדירוג המוךמוך מאודככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג ה .ג

שתישא היתרה הבלתי שיעור הריבית  - ביייםה, לפי העיין, לדירוג מוךדירוג ההאו מ

 ;0.5%בתוספת  הבסיס לקת של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריביתמסו

מדירוג המוך יותר, , מדירוג המוך ממוככל שדירוג אגרות החוב יעלה מהדירוג המוך מאוד,  .ד

שיעור הריבית  - ייםימדירוג הבמהדירוג המוך או מדירוג הבייים, לפי העיין, לדירוג הגבוה 

, ללא תוספת הבסיס של קרן אגרות החוב יהיה שיעור ריביתשתישא היתרה הבלתי מסולקת 

 .כלשהי

  .לעיל, בשיויים המחויבים )5(עד  )3(במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״ק 

להלן)  (ב)8 -זה ו(א) 8 , ככל ותוספת הריבית למחזיקי אגרות החוב (על פי סעיפיםיובהרכמו כן 

הריבית  שיעורהריבית הוסף רק אם  שיעורקטן י, 1.5% עלעמדה במועד עדכון הדירוג כלפי מעלה 

 מהפרת כתוצאה המחזיקים זכאים לה הריבית תוספת עם ביחד הדירוגכתוצאה מעדכון  הוסף

  .1.5%- מ מוכה תהיה, להלן (ב)8 לסעיף בהתאם מחושבת, המידה אמות

שיוי בשיעור הריבית לא יגרור אגרות החוב למען הסר ספק, מובהר כי שיוי אופק הדירוג של  )9(

  .לעיל שתישאה אגרות החוב כאמור בסעיף זה

במסגרת עדכון כמו כן, על אף כל האמור בסעיף זה לעיל, הורדת הדירוג בגין אגרות החוב, המבוצעת  ) 10(

של חברת  דירוג לכל החברות בישראל העוסקות בתחום הדל"ן, כתוצאה משיוי המתודולוגיה

 שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב.הדירוג, לא תגרור כל שיוי ב

בהתאם  החברה דוח מיידיעל כך תפרסם חברה מדרגת אחרת, במקום חברת הדירוג ככל שתבוא  ) 11(

 . ותפרט את הסיבות להחלפת חברת הדירוג להוראות הדין

זה  8, דירוג אגרות החוב לצורך סעיף ככל ואגרות החוב תדורגה על ידי יותר מחברה מדרגת אחת ) 12(

  .לעיל יקבע לפי הדירוג המוך

  פיסיות מידה באמות עמידה מאיכתוצאה התאמת שיעור הריבית  (ב)

 ותהקבועבאיזו מאמות המידה הפיסיות  עמידה איבגין  שיעור הריבית שתישאה אגרות החוב יותאם

  :להלן לשטר האמות, וזאת כמפורט 5.6.5עד  5.6.3 -ו 5.6.1 פיםבסעי
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 הפיסיות המידה מאמות באיזו הכספיים יהחות"דומועד פרסום בבו לא תעמוד החברה  במקרה )1(

 יועלה, ")המידה אמות: "זה בסעיף להלן( לשטר האמות 5.6.5עד  5.6.3 -ו 5.6.1 פיםבסעי הקבועות

של  שתישיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב בשיעור 

 , בגין הפרה של כל אחת מאמות המידהעת באותה שיהיה כפיהריבית השתית  מעל שיעור 0.25%

וזאת בגין "), הריבית תוספת: "זה בסעיף(להלן  0.5%עד לתוספת ריבית מקסימאלית בשיעור של 

 לאפיהם  עלהכספיים במועד הריבית הראשון שלאחר מועד פרסום הדו"חות  שתחילתההתקופה 

תחזור החברה  בואו עד למועד החוב ועד לפירעון מלא של יתרת ת המידה, ובאמעמדה החברה 

) או עד למועד העמדתן של אגרות החוב לפירעון להלן )3"ק (בס כאמור( המידה אמות בכללעמוד 

מיידי, המועד המוקדם מבייהם. מובהר, כי העלאת שיעור הריבית כאמור לעיל תיעשה פעם אחת 

פעם וספת וכי שיעור הריבית לא יעלה  אחת מאמות המידה, ככל שתהא בלבד בגין הפרה של כל

 .שתימשך ככל, תימשך מידה אמתמאותה  שהחריגהבמקרה 

 באמות החברה עמדה לא בהם הכספיים"חות הדופרסום  מועדלא יאוחר מתום יום עסקים אחד מ )2(

 תוך, המידה באמות העמידה אי דבר את, תפרסם החברה דוח מיידי, בו תציין החברה: (א) המידה

(ב) את שיעור הריבית השתית ואת שיעור הריבית השתית  -; והמידה אמות של התחשיבפירוט 

 .תודיע החברה על כך לאמן בכתבלתקופה הבאה וכן 

, באופן שהשפיע על שיעור הריבית המידה מאמות יותראו  תיובהר, כי במקרה של חריגה באח )3(

באופן בו תחדל להתקיים חריגה  ותהאמור המידה אמותתוקו שתישאה אגרות החוב, ושלאחריה י

מאותה אמת מידה  (ולפיכך, יחדלו מחזיקי אגרות החוב להיות זכאים לתוספת ריבית בגין החריגה

 מתקופת החלידי החברה למחזיקי אגרות החוב, -), אזי יקטן שיעור הריבית שישולם עלפיסית

 ה בו, כך שבמקרהכספיים מהם עולה כי תוקה החריגהשתחל לאחר פרסום הדוחות  הבאה הריבית

, שיעור הריבית שתישא היתרה הבלתי מסולקת של קרן אגרות האמורות המידה אמות כלתוקו 

(או בתוספת  בלבד מידהה מאמותללא תוספת ריבית בגין חריגה  בסיסההחוב יהיה שיעור ריבית 

 ירידת בגין הריבית שיעור הועלה בואו  ידההמריבית מוכה יותר מקום בו תוקו רק חלק מאמות 

(א)  ק. במקרה כאמור תפעל החברה בהתאם לאמור בס״, לפי העיין)לעיל (א)8 בסעיף כאמור דירוג

 לעיל, בשיויים המחויבים.  (ב) -ו

עמדה זה)  (ב)8 - לעיל ו (א)8(על פי סעיפים החוב יובהר כי, ככל ותוספת הריבית למחזיקי אגרות  )4(

הריבית כתוצאה תוספת קטן ת, אזי 1.5%על  ד תיקון אמות המידה, כולן או חלקן,מועעובר ל

רק אם לאחר תיקון אמות המידה לא יהיו זכאים המחזיקים כלל לתוספת  מתיקון אמות המידה

יהיו זכאים לתוספת ריבית מוכה יותר כתוצאה או אם וככל ו מידההריבית כתוצאה מהפרת אמות 

הריבית כתוצאה מהפרת אמות תוספת הריבית רק אם  שיעורקטן ז ישאמידה, המהפרת אמות 

מירידת דירוג החברה, מחושב  זכאים המחזיקים כתוצאה ול הוסף הריבית שיעורמידה ביחד עם ה

  .1.5% -מ כיםמו והיילעיל,  (ב)8בהתאם לסעיף 

 ,0.5%ר) על (אחת או יות המידה באמותתוספת הריבית כתוצאה מאי עמידה  תעלהבשום מקרה לא  )5(

 הריביתשיעור  עם ביחד זה בסעיף כאמור המידה באמות עמידה אי של במקרה הריביתתוספת ו

, במצטבר לשה 1.5% על ויעל לא, (ב) לעיל8, בהתאם להוראות סעיף דירוג ירידת של במקרה ףהוס

 .להלן כאמור

יחול במהלך יותר)  (אחת או המידה באמותכתוצאה מאי עמידה  תוספת הריבית היה ומועד תחילת )6(

מועד הקובע לתשלום ריבית כלשהו וסיומם במועד תשלום הריבית ה ימים לפי 4הימים שתחילתם 

״), תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב, במועד תקופת הדחייההקרוב למועד הקובע ה״ל (״

 תהריבית הובע מתוספת הריבי תשלוםבלבד, כאשר  הבסיסתשלום הריבית הקרוב, את ריבית 

במשך תקופת הדחייה, ישולם במועד תשלום , (אחת או יותר) המידה באמותכתוצאה מאי עמידה 

 .הריבית הבא. החברה תודיע בדוח מיידי את שיעור הריבית לתשלום במועד תשלום הריבית הבא

או כתוצאה מאי עמידת /ו, לעיל (א)8 ףבשיעור הריבית כתוצאה מהורדת דירוג, כאמור בסעי השיויים

 כי מובהר אולם,תלויים זה בזה, ולעיל, הים מצטברים ואים  (ב)8ת מידה כאמור בסעיף וברה באמהח

כל בלעיל), לרבות במקרה של אי עמידה  7.4בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף 
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על  העולהשיעור  השתית לריבית תווסף, לא יודמוך מאמתחת לדירוג הת המידה ושל ירידת דירוג ואמ

  .לשה %5.1

 הימעות מתשלום מסיבה שאיה תלויה בחברה .9

  .לשטר האמות 13סעיף  'שאיה תלויה בחברה רלהוראות בדבר הימעות מתשלום מסיבה 

  ן פיצולתעודות אגרות החוב ו . 10

סך כל סכומי הקרן הקובים  גרות חוב, אשרת חוב יתת לפיצול למספר תעודות אוגרכל תעודת א .10.1

ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאה  בהן שווה לסכום הקרן הקוב של התעודה שפיצולה מבוקש

  . אלא בכמות סבירה

גרות החוב י בקשת פיצול חתומה על ידי בעל אפיצול תעודת אגרות החוב כאמור יעשה על פ .10.2

גרות החוב ום, בצרוף תעודת אברה במשרדה הרששבתעודה או ציגיו החוקיים, אשר תימסר לח

  שפיצולה מבוקש.

) ימים מתום החודש בו מסרה התעודה במשרדה הרשום של 7ביצוע הפיצול יעשה תוך שבעה ( .10.3

החברה. תעודות אגרות החוב החדשות שיוצאו בעקבות הפיצול תהייה בסכומי ערך קוב בשקלים 

  חדשים שלמים כל אחת.

 היטלים אם יהיו כאלה, יחולו על מבקש הפיצול.מיסים ו כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, לרבות .10.4

   אגרת חובהעברת  . 11

אגרות החוב יתות להעברה לגבי כל סכום ערך קוב ובלבד שיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל  .11.1

, תיעשה על פי כתב העברה הערוך בוסח המקובל בידי מחזיק רשוםהעברה של אגרות החוב 

או ציגיו החוקיים, וכן על ידי מקבל ההעברה או  מחזיקלהעברת מיות, חתום כיאות על ידי ה

ציגיו החוקיים, שיימסר לחברה במשרדה הרשום בצרוף תעודות אגרות החוב המועברות על פיו, 

  וכחת זכותו של המעביר להעברתן. וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על ידי החברה לשם ה

בכפוף לאמור לעיל, תקון החברה ביחס לאופן העברת מיות יחול, בשיויים המתחייבים לפי  .11.2

  העיין, ביחס לאופן העברת אגרות החוב ועל הסבתן. 

אם יחול כל תשלום חובה על כתב ההעברה של אגרות החוב, יימסרו לחברה הוכחות סבירות על  .11.3

  מבקש ההעברה, שתהייה להחת דעתה של החברה.תשלומם על ידי 

במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, תפוצל תחילה  .11.4

התעודה למספר תעודות אגרות חוב כמתחייב מכך, באופן שסך כל  עילל 10עפ"י הוראות סעיף 

  רן הקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הקוב של תעודת אגרות החוב האמורה.סכומי הק

ויחולו על העבר כל התאים המפורטים  מרשםלאחר קיום כל התאים האלה תרשם ההעברה ב .11.5

  בשטר האמות ובאגרת החוב.

  כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .11.6

 פירוק מרצון . 12

החברה דוח מיידי וכן מודעה בשי עיתוים יומיים  תפרסםהחלטה על פרוק מרצון, במקרה של קבלת 

  .בשפה העברית הפוצים בישראל (ככל שהדין יחייב פרסום מודעה כאמור) בדבר קבלת ההחלטה כאמור
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  מימוש בטוחותל ואו/ רעון מיידייזכות להעמדה לפ . 13

וכן המחזיקים באגרות החוב, האמן  ולהלן, יהי זה 13 בסעיףו שטר האמותב כפוף לאמורב .13.1

או לממש בטוחות  אגרות החוב מלוא היתרה הבלתי מסולקת שלרעון מיידי את ילהעמיד לפ םרשאי

יהיה  האמןו ,(ככל ויתו) כלפי המחזיקים על פי אגרות החוב שיתו להבטחת התחייבויות החברה

 אגרות החובשתקבלה באסיפה של מחזיקי החלטה על ידי  ךכות כן אם יידרש לעשות חייב לעש

) לפחות מיתרת הערך הקוב של אגרות החוב, או 50%שכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים (

) לפחות מהיתרה כאמור, ברוב 20%באסיפת מחזיקים דחית שכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

בקרות אחד או יותר מן , והכל ך הקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעהשל המחזיקים ביתרת הער

  המקרים המויים להלן:

 ו/או שטר האמות שיגיע ממה על פי אגרות החוב אם החברה לא תפרע סכום כלשהו .13.1.1

 עד למועד התשלום בפועל, בתוך, (לרבות ריבית פיגורים, ככל שתחול)ריבית בצירוף 

כי החברה לא ו/או קיים חשש ממשי  שהגיע מועד פירעוו ימים לאחר )14ארבעה עשר (

שיגיע ממה על פי תאי אגרות החוב (עד לפירעון המלא של אגרות תעמוד בתשלום הבא 

 .החוב)

פי חוק חדלות  עלאו כל צו בעל תוצאה דומה או זהה לחברה אם ייתן צו פירוק זמי  .13.1.2

או כל גורם מוסמך אחר בעל סמכויות  ידי בית המשפט, או ימוה לה מפרק זמי פירעון על

, או או כל בעל תפקיד דומה שימוה על פי דין על פי חוק חדלות פירעון דומות או זהות

או במקרה בו יחל הליך אחר או תוגש בקשה  תתקבל החלטה שיפוטית בעלת אופי דומה,

א דחו וצו או החלטה כאמור ל מעות דומה מכוח חוק חדלות פירעון,להליך אחר בעל מש

) ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי 45או בוטלו בתוך ארבעים וחמישה (

 חברה עם מיזוגמ כתוצאה פירוקלמעט ( החברה תקבל החלטת פירוק; או אם ןהעיי

 או אם ייתן ביחס לחברה צו להלן) 13.1.18, ובלבד שבוצע בהתאם להוראות סעיף אחרת

 , או ימוה לה מפרק קבועעל פי חוק חדלות פירעון פירוק קבוע וסופי על ידי בית המשפט

. על אף האמור, לא או כל גורם מוסמך אחר בעל מאפייים דומים על פי חוק חדלות פירעון

תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו, לפי העיין, 

  .בהסכמתה על ידי החברה או

, השעבודים שיש להם על כסים מהותיים של החברה שעבודים יממשו אתבעלי  .13.1.3

  .ימים ממועד מימושם )45ארבעים וחמישה ( והמימושים לא יבוטלו בתוך

או אם תבוצע פעולה כלשהי של הוצאה לפועל מהותיים של החברה,  םיוטל עיקול על כסי .13.1.4

, או הפעולה לא תבוטל, לפי ול לא יוסרוהעיק כגד כסים מהותיים של החברה כאמור;

על אף  .או ביצועם, לפי העיין םהטלת מועדימים מ )45ארבעים וחמישה ( בתוך העיין,

האמור לעיל, לא תיתן תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או יתו, לפי 

  .העיין, על ידי החברה או בהסכמתה

  .אגרות החוב, ביגוד להוראות שטר האמות במקרה שהחברה תבצע הרחבת סדרת .13.1.5

או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או זהה על פי חוק  כסים סאם הוגשה בקשה לכיו .13.1.6

או כל בעל תפקיד דומה שימוה על פי או למיוי כוס כסים (זמי או קבוע)  חדלות פירעון

תן צו למיוי כוס (כהגדרתם להלן), או אם יי מהותיים של החברה םאו לכסילחברה דין 

מהותיים של  םאו לכסילחברה או כל בעל תפקיד דומה שימוה על פי דין  כסים זמי

ימים  )45ארבעים וחמישה ( עד תום, אשר לא דחו או בוטלו (כהגדרתם להלן) החברה

לחברה כסים קבוע כוס יתן צו למיוי אם  -או  ;, לפי העייןהגשתם או תיתםמיום 

על  ., לרבות על פי חוק חדלות פירעון(כהגדרתם להלן) של החברה סים מהותייםכלו/או 

האמור לעיל, לא תיתן לחברה תקופת ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו  אף

   או יתו, לפי העיין, על ידי החברה או בהסכמתה.



- 10  -  

או  ם חובותיההחברה תפסיק את תשלום חובותיה או תודיע על כוותה להפסיק את תשלו .13.1.7

  ., כפי שאלו יהיו מעת לעתהעסקי הללמלחדול  העל כוות האו הודיע החדלהחברה 

או לפתיחת הליכים (כהגדרתו בחוק חדלות בקשה לצו הקפאת הליכים  שאם החברה תגי .13.1.8

או אם ייתן צו כאמור או אם החברה תגיש בקשה לפשרה או להסדר עם ושיה פירעון) 

 או לפי חוק חדלות פירעון ")חוק החברות(" 1999- ות, התש"טלחוק החבר 350לפי סעיף 

(למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת ו/או שיוי במבה החברה או פיצול שאים אסורים 

לפי תאי שטר האמות, ולמעט עשיית הסדרים בין החברה לבין בעלי מיותיה שאין בהם 

או  ;)ם אסורים לפי תאי שטר זהושאי כדי להשפיע על יכולת הפירעון של אגרות החוב

אם החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור, על רקע העדר יכולתה של 

כגד  לפי חוק חדלות פירעון; או אם תוגש בקשה החברה לעמוד בהתחייבויותיה במועדן

(ושלא בהסכמתה) כגד החברה  וק החברותלח 350לפי סעיף או  (ושלא בהסכמתה)החברה 

  .הגשתהימים מיום  )45ארבעים וחמישה (תוך ב הבוטל דחתה או בקשה כאמור לאוה

גרות ו התחייבויות מהותיים הכלולים באאם החברה תפר או לא תמלא אחר כל תאי א .13.1.9

 ימים )14ארבעה עשר ( החוב ו/או בשטר האמות, והחברה לא קיימה את התאי בתוך

 .במהלכם תפעל החברה לתיקון

 1של של החברה יפחת מסך לשטר האמות)  5.6.1(כהגדרתו בסעיף  העצמיההון אם  .13.1.10

 .רצופים רבעוים )2( שיל שוזאת לתקופה ש"ח מיליארד 

ו/או  ;מסדרה אחרת שהפיקה החברהסחירות הועמדו לפירעון מיידי אגרות חוב אם  .13.1.11

 של החברה אחרים מצטבריםחובות  פרו/או מס חוב אחרבמקרה והועמד לפירעון מיידי 

במועד  ו/או יתרתם המצטברת אשר יתרתו ,מוסדות פיסים פרמסלו/או  מוסד פיסיל

וההעמדה ) מיליון ש"ח 250( וחמישים מאתייםסך של עולה על ההעמדה לפירעון מיידי 

ימים מהמועד בו קיבלה החברה הודעה בכתב  14לפירעון מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 

 .עליה

התלויה בחברה למשך תקופה העולה או סיבה החוב מסיבה במידה ויופסק דירוג אגרות  .13.1.12

  .רצופים ) ימים60שישים (על 

אגרות החוב, למעט השעייתה בעילה של היווצרות בהשעתה את המסחר במידה והבורסה  .13.1.13

אי בהירות, כמשמעות עילה זו בחלק הרביעי לתקון הבורסה, ואם ההשעיה לא בוטלה 

 .) ימים60שישים ( תוך

אחזקה עה מכירה של עיקר כסי החברה (למעט מכירה לחברות בות שבבמידה ובוצ .13.1.14

. לעיין סעיף ) חודשים רצופים9( תשעההחברה) במשך  , של, במישרין או בעקיפיןמלאה

מסך כסי החברה או יותר ) 50%אחוזים ( חמישים –" עיקר כסי החברהזה, "

 .כמשמעותם בדוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים של החברה

 הורדת דירוג .13.1.15

(או חברה מדרגת שתבוא במקומה)  דירוגה תדירוג החברה על ידי חבראם  )1(

או דירוג המקביל לו, ככל שתבוא חברה מדרגת ( -BBBלדירוג אל מתחת ירד 

במידה והחברה תדורג על ידי יותר מחברת  אחרת במקום חברת הדירוג).

מוך מבין חברות בהתאם לדירוג היקבע לצורך סעיף זה הדירוג דירוג אחת, 

 הדירוג.

  או  

 דירוגה תכתוצאה מהעברת השליטה בחברה, דירוג החברה על ידי חבראם  )2(

(או דירוג  -A מתחת לדירוג(או חברה מדרגת שתבוא במקומה) ירד אל 
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במידה  המקביל לו, ככל שתבוא חברה מדרגת אחרת במקום חברת הדירוג);

הדירוג לצורך סעיף זה יקבע והחברה תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, 

 - " שליטהלעיין ס"ק זה " בהתאם לדירוג המוך מבין חברות הדירוג.

 .1968-"חכהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ

לשטר  5.2(כאמור בסעיף  החברה תפר את התחייבותה כלפי מחזיקי אגרות החובאם  .13.1.16

מחזיקי אגרות  הסכמת ללא כסיהכלל  על שוטף שעבוד ליצור או/ו ליתן שלאהאמות) 

 .מראשמיוחדת החוב בהחלטה 

יובהר, כי אין באמור בסעיף זה  .בתחום הדל"ן היותפסיק ליהחברה עיקר פעילות אם  .13.1.17

 .להלן 13.1.25כדי לפגוע באמור בסעיף 

בהחלטה  קי אגרות החובבמקרה של ביצוע מיזוג ללא קבלת אישור מוקדם של מחזי .13.1.18

ימי  10הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב, לפחות  ישות, אלא אם כן הצהירה הרגילה

עסקים לפי מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של 

 הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי המחזיקים. ישותה

- בחוק יירות ערך, התשכ"ח מוח זה דרתאם החברה תחדל מלהיות תאגיד מדווח, כהג .13.1.19

1968. 

 .לשטר האמות 5.6.2תבצע חלוקה ביגוד להתחייבויות שבסעיף אם החברה  .13.1.20

(כהגדרת מוחים אלו  טו (CAP)בסיס ההון טו לבין הפיסי היחס בין החוב במידה ו .13.1.21

ל ש וזאת לתקופה )75%שבעים וחמישה אחוזים ( יעלה עללשטר האמות)  5.6.3בסעיף 

 .) רבעוים רצופים2שי (

(כהגדרת מוחים אלו בסעיף של החברה  NOI -הטו לבין הפיסי היחס בין החוב במידה ו .13.1.22

 .) רבעוים רצופים2שי (ל שוזאת לתקופה ) 16עשרה ( ששיעלה על לשטר האמות)  5.6.4

ל החברה שלשטר האמות)  5.6.5(כהגדרת המוח בסעיף במידה והיחס שבין ההון העצמי  .13.1.23

לבין סך המאזן של החברה, על פי הדוחות הכספיים המאוחדים, הרבעויים או השתיים, 

) 20%אחוזים ( יםשל עשרהסקורים או המבוקרים, לאותו רבעון, לפי העיין, פחת משיעור 

 . ) רבעוים רצופים2שי ( לשוזאת לתקופה 

פרה יסודית, ובכלל זה אם החברה הפרה את תאי אגרות החוב ו/או שטר האמות בה .13.1.24

ו/או  ןכו ובאגרת החוב או בשטר האמות אי חברההתברר כי אחד או יותר ממצגי ה

) 14והחברה לא תיקה את ההפרה כאמור בתוך ארבעה עשר ( במועד היתו מלאאיו 

 .ה לראשוה על ההפרהחברודע למהמועד בו  ימים

החברה, במישרין או בעקיפין)  מלאה שלבעלות במידה ומכרו לצד שלישי (שאיו תאגיד ב .13.1.25

המבוקרים או המאוחדים בדוחות הכספיים של החברה  כסים של החברה, ששוויים

מסך  )45%של ארבעים וחמישה אחוזים ( שיעורעולה על  הסקורים (לפי העיין) האחרוים

הכסים לפי הדוחות הכספיים של החברה המבוקרים או הסקורים (לפי העיין) 

ו , ים, על בסיס מאוחדהאחרוובלבד כי כתוצאה מכך עיקר פעילותה של החברה אי

 בתחום הדל"ן.

וקיים חשש ממשי קה, חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההפ .13.1.26

 שהחברה לא תוכל לפרוע את אגרות החוב במועדן.

 ת החוב אוהחברה לא עמדה בתשלומיה למחזיקי אגרו אגרות החוב לא פרעו במועדן או .13.1.27

, והחברה לא לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שיתה לטובת מחזיקי אגרות החוב

 .מיםי )14( ארבעה עשר תיקה הפרה זו תוך
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או לפי הוראות שטר  החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין .13.1.28

 .רסומו) ימים מהמועד האחרון שבו היא חייבת בפ30, בתוך שלושים (אמות זה

 אגרות החוב מחקו מהמסחר בבורסה. .13.1.29

אגרות  תעמוד בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקיקיים חשש ממשי שהחברה לא  .13.1.30

 החוב.

, למעט מיזוג בו החברה הקולטת טלה על שהיא סיבה מכל תימחק או תחוסל החברה אם .13.1.31

 13.1.18עצמה את מלוא התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף 

 .עילל

" הים כס או מספר כסים במצטבר אשר ערכו או ערכם כסים מהותייםזה " 13.1לעיין סעיף 

) 30%החברה עולה על שלושים אחוזים (של  דוחות הכספיים המאוחדיםהמצטבר, לפי העיין, ב

  האחרוים שפורסמו.המאוחדים הכספיים , עפ"י דוחותיה המאוחד ממאזן החברה

יחולו ההוראות  (כולל) לעיל 13.1.31עד  13.1.1 בקרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיפים .13.2

  : להלן 13.2 ףשבסעי

אשר מועד כיוסה יהיה בחלוף חוב  חזיקי אגרות החובאסיפת מ לזמן חייבהאמן יהיה  .13.2.1

להלן) ואשר על לאמור ) ימים ממועד זימוה (או מועד קצר יותר בהתאם 21עשרים ואחד (

סדר יומה תהיה החלטה בדבר העמדה לפירעון מיידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של 

 .טר האמותשליה את בהתאם להוראות התוספת השיוזאו מימוש בטוחות אגרות החוב 

הימים האמורים במקרה בו יהיה  21האמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מין 

 .האמן בדעה כי כל דחייה בכיוס האסיפה מסכת את זכויות מחזיקי אגרות החוב

החלטה להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי או לממש בטוחות תתקבל באסיפת  .13.2.2

) לפחות מיתרת הערך הקוב של 50%בחמישים אחוזים (מחזיקים שכחו בה מחזיקים 

) 20%אגרות החוב, או באסיפת מחזיקים דחית שכחו בה מחזיקים בעשרים אחוזים (

לפחות מהיתרה כאמור, ברוב של המחזיקים ביתרת הערך הקוב של אגרות החוב המיוצג 

  .בהצבעה

מהאירועים המפורטים במקרה בו עד למועד כיוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה  .13.2.3

ברוב האמור בסעיף , והחלטה באסיפת מחזיקי אגרות החוב התקבלה לעיל 13.2ף בסעי

הבלתי , להעמיד לפירעון מיידי את כל היתרה בדחיפותהאמן יהיה חייב, לעיל,  13.2.2

 .ו/או לממש בטוחות מסולקת של אגרות החוב

, כאמור ולא יממשו בטוחות חוב לפירעון מיידי אגרותהאמן או המחזיקים לא יעמידו  .13.2.4

זה לעיל, אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוותם לעשות כן; ואולם אמן  13בסעיף 

ם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור, אם קיים חשש סביר כי מסירת או מחזיקים אי

העתק  .או לממש בטוחות ההודעה תפגע באפשרות להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי

מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על ידי האמן לחברה או פרסום זימון האסיפה 

 כוותו של האמן לפעול כאמור.במערכת המג"א יהווה התראה מראש ובכתב לחברה על 

תקופה סבירה שבה רשאית החברה לבצע פעולה או  לעיל, 13סעיף קבעה באיזה מסעיפי  .13.2.5

או למימוש  לקבל החלטה שכתוצאה ממה שמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי

או לממש את אגרות החוב לפירעון מיידי , רשאים האמן או המחזיקים להעמיד בטוחות

זה, רק אם חלפה התקופה שקבעה כאמור והעילה לא שמטה;  13כאמור בסעיף בטוחות 

אם סבר שיש בה כדי לפגוע באופן מהותי  האמורההתקופה ואולם האמן רשאי לקצר את 

 בזכויות המחזיקים.
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זה לעיל, במקרה בו תבקש החברה מהאמן בכתב למות ציגות  13אמור בסעיף על אף ה .13.2.6

 להלן. 19דחופה, יש לפעול בהתאם להוראות סעיף 

זה לעיל בכדי לגרוע מסמכותו של האמן  13.2למען הסר ספק יובהר, כי אין באמור בסעיף  .13.2.7

 להעמיד לפירעון מיידי את אגרות החוב על פי שיקול דעתו.

כאמור או למימוש בטוחות  מיידיהסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון  למען .13.2.8

גרוע או לפגוע בכל סעד אחר או כדי לאו מימוש בטוחות  מיידילעיל ו/או בהעמדה לפירעון 

וסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לאמן על פי תאי אגרות החוב והוראות שטר זה או 

בקרות איזה מהמקרים  או אי מימוש בטוחות מיידיעל פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון 

לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב לעיל,  13המפורטים בסעיף 

 .או של האמן כאמור

 לעיל, ככל שקמה עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 13.2.1על אף האמור בסעיף  .13.2.9

 13.1.23 -ו 13.1.22, 13.1.21, 13.1.10 פיםסעיאיזה מהעל פי  ו/או למימוש בטוחות

סעיף  , לא יפעל האמן בהתאם להוראותלהלן 19סעיף  ויתה ארכה בהתאם להוראות

טרם תום תקופת הארכה, והכל בכפוף להוראות  ותהאמור ותבקשר עם העיל לעיל 13.2.1

 .הדין

 פי על לפעול יש, חופהד ציגות למות, בכתב מהאמן החברה תבקש בו במקרה, לעיל האמור אף על .13.3

 .הלןל 19 בסעיף הקבועות ההוראות

 החוב אגרות הבטחת . 14

 .בטוחות כלשהןמובטחות באין אגרות החוב כון למועד הפקתן לראשוה, 

  אגרת החובשיויים בתאי  . 15

, אלא הוהזכויות הובעות ממאגרת החוב תאי לא יהיה כל תוקף לשיוי, ויתור ו/או פשרה בכל הוגע ל

   .לשטר האמות 24אם כן עשו בהתאם לאמור בסעיף 

  אגרת החובהחלפת תעודת  . 16

במקרה שתעודת אגרות החוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודה 

לשיפוי ולכיסוי ההוצאות ביחס להוכחה, שתבקש החברה תאים התאם לחדשה של אגרות החוב, וזאת ב

במקרה של . שגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות באגרות החוב, כפי שהחברה תמצא לכון

בלאי, תעודת אגרות החוב הבלויה תוחזר לחברה לפי שתוצא התעודה החדשה. היטלים וכן הוצאות 

  .אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה

  שיפוטהסמכות הדין החל ו . 17

  .לשטר האמות 32לפרטים אודות הדין החל וסמכות השיפוט ר' סעיף 

 הודעות  . 18

  לשטר האמות. 23הודעות תיתה בהתאם לאמור בסעיף 

 ציגות דחופה . 19

יהיה חייב, למות ולכס ציגות דחופה מבין מחזיקי  -האמן יהיה רשאי, או לבקשת החברה בכתב  .19.1

 .")הדחופה הציגות(להלן: " פי שיפורט להלןאגרות החוב, כ

) מחזיקי אגרות 3דחופה את שלושת (ההאמן ימה (ללא צורך בכיוס אסיפת מחזיקים) לציגות  .19.2

ככל ויהיה לה מידע  ,בהתאם למידע שמסר לו על ידי החברה החוב, אשר למיטב ידיעת האמן
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לל מחזיקי אגרות החוב ואשר יצהירו כי הים המחזיקים בערך הקוב הגבוה ביותר מבין כ כאמור,

"). במקרה בו מי מבין אלו חברי הציגותמתקיימים לגביהם כל התאים המפורטים להלן (להלן: "

כאמור, ימה האמן במקומו את מחזיק אגרות החוב המחזיק דחופה הלא יוכל לכהן כחבר בציגות 

 מתקיימים כל התאים המפורטים להלן:בשיעור הערך הקוב הגבוה ביותר הבא בתור, אשר לגביו 

בשל קיומו של כל עיין מהותי וסף מהותי מחזיק אגרות החוב איו מצוי ביגוד עייים  .19.2.1

ומהחזקתו באגרות החוב. למען הסר ספק  הדחופה בציגותהמוגד לעיין הובע מכהותו 

ייחשב כבעל  לשטר האמות) 4.3מובהר, כי מחזיק שהיו אדם קשור (כהגדרתו בסעיף 

 ;הדחופה יגוד עייים מהותי כאמור ולא יכהן בציגות

החוב לא מכהן בציגויות דומות של אגרות  במהלך אותה שה קלדרית, מחזיק אגרות .19.2.2

חוב אחרות ששוויין המצרפי עולה על השיעור מתוך תיק הכסים המוהל על ידו, אשר 

חופה לפי הוראות הממוה על קבע כשיעור המקסימאלי המאפשר כהוה בציגות ד

 הגבלים עסקיים בקשר עם כיון ציגות דחופה.

היה ובמהלך כהותה של הציגות הדחופה, חדלה להתקיים באחד מחברי הציגות אחת הסיבות  .19.3

המויות לעיל, תפקע כהותו, והאמן ימה חבר אחר במקומו מבין מחזיקי אגרות החוב כאמור 

 לעיל.

19.4. וי חברי הציגותהדחופה ציגותבטרם מיאמן מן המועמדים לכהן כחברי ההדחופה , יקבל ה ,

הצהרה בדבר קיומם או היעדרם של יגודי עייים מהותיים ובדבר כהוה בציגויות וספות כאמור 

בכל עת במהלך  הדחופה לעיל. כמו כן, האמן יהא רשאי לדרוש הצהרה כאמור מחברי הציגות

. מחזיק שלא ימסור הצהרה כאמור ייחשב כמי שיש לו יגוד עייים ההדחופ כהותה של הציגות

מהותי או מיעה לכהן מכוח הוראות הממוה על הגבלים עסקיים כאמור לעיל, לפי העיין. ביחס 

להצהרה בדבר יגוד עייים, האמן יבחן קיומם של עייים מוגדים, ובמידת הצורך יחליט האם 

די לפסול את אותו המחזיק מכהוה בציגות. מובהר, כי האמן יסתמך על יש ביגודי העייים בכ

ההצהרות כאמור ולא יהיה חייב לערוך בדיקה או חקירה עצמאית וספת. קביעתו של האמן 

 בעייים אלו תהיה סופית.

הדחופה תסתיים במועד בו תפרסם החברה את החלטות הציגות  הדחופה תקופת כהות הציגות .19.5

 .להלן 19.6מתן ארכה לחברה לצורך עמידתה בתאי שטר האמות, כמפורט בסעיף  בקשר עם

תהא הסמכות למתן ארכה חד פעמית לחברה בקשר למועדים לעמידה באיזו הדחופה לציגות  .19.6

 למשך תקופת ,הפרה הצפויהמאמות המידה הפיסיות שקבעו שטר האמות באופן שתוסר ה

הארכה, ככל שיתה, וזאת לתקופה שעד למועד פרסום הדוחות הכספיים הבאים שלאחר מועד 

פרסום הדוחות הכספיים מהם צפוי לעלות כי החברה לא עמדה באיזו מאמות המידה הפיסיות 

ימים, לפי המוקדם. יובהר, כי פרק הזמן שעד  90ו לתקופה של עד א ) רבעוים רצופים,2במשך שי (

יובא בחשבון במסגרת הארכה האמורה לעיל, והוא לא יהווה עילה הדחופה ה של הציגות למיוי

 ושיתוף הדחופה הציגות פעילות כי, יובהר למתן אורכה וספת כלשהי לחברה מעבר לאמור לעיל.

 כל הציגות חברי בין יועבר לא וכי, כאמור ארכה מתן של באפשרות לדיון יוגבל חבריה בין הפעולה

 .כאמור ארכה למתן וגע שאיו אחר מידע

החליטה שלא לתת לחברה ארכה  הדחופה כאמור לעיל, או אם הציגותדחופה אם לא מותה ציגות  .19.7

 .עילל 13.2כאמור לעיל, האמן יהיה חייב לזמן אסיפת מחזיקי אגרות חוב בהתאם להוראות סעיף 

כל מידע שבידיה או שביכולתה להשיג בקשר לזהות המחזיקים  החברה מתחייבת לספק לאמן .19.8

באגרות החוב ובהיקף החזקותיהם. כמו כן, האמן יפעל לקבלת המידע האמור בהתאם לסמכויות 

 המוקות לו על פי דין.

והאמן ככל הדרש לצורך  הדחופה בוסף, החברה מתחייבת לפעול בשיתוף פעולה מלא עם הציגות .19.9

את  הדחופה , ולהעביר לציגותהדחופה הדרשות על ידם וגיבוש החלטת הציגות ביצוע הבדיקות
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. ולחתימה על כתב סודיות כל התוים והמסמכים שיידרשו להם לגבי החברה, בכפוף למגבלות הדין

 החברה תמסור לציגות, כאמור ובכפוף לחתימה על כתב סודיותמבלי לגרוע מכלליות האמור, 

 לווטי לצורך גיבוש החלטתה, אשר לא יכלול כל פרט מטעה ולא יהיה חסר.את המידע הר הדחופה

 , ובכלל זה בעלויות העסקת יועצים ומומחים יל ידי הציגותהדחופה הציגותהחברה תישא בעלויות  .19.10

 לשטר האמות, בשיויים המחויבים. 20או מטעמה ולעיין זה יחולו הוראות סעיף  הדחופה

תחליט בעייים המסורים לידה, על פי שיקול דעתה המוחלט ולא תהא תפעל והדחופה הציגות  .19.11

אחראית, היא או מי מבין החבריה, ושאי המשרה בהם, עובדיהם או יועציהם, והחברה ומחזיקי 

אגרות החוב פוטרים אותם בזאת, ביחס לכל טעות, דרישות ותביעות כגדם בגין כך שהשתמשו או 

יות או בשיקול הדעת שהוקו להם על פי שטר אמות זה ובקשר מעו מלהשתמש בכוחות, בסמכו

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

לשטר  22ומי מטעמם יחולו הוראות השיפוי הקבועות בסעיף  הדחופה על פעולתם של חברי הציגות .19.12

 האמות, כאילו היו האמן.

 כאמור, על דבר מיויה של הציגותהדחופה תפרסם דיווח מיידי מיד עם מיוי הציגות החברה  .19.13

הדחופה וכן תפרסם דוח מיידי וסף אודות החלטת הציגות  , זהות חבריה וסמכויותיההדחופה

ביחס לארכה וככל שיתה את משך הארכה. עם סיום כהות הציגות הדחופה, תפרסם החברה את 

  , ובלבד שאין מיעה לפרסמו כל פי דין.הדחופה ר לעיון הציגותהמידע אשר הועב

על אף כל האמור לעיל, תהיה פעילות הציגות הדחופה, לרבות עצם קיומה, כפופה בכל מקרה  .19.14

  להוראות כל דין, ובכלל זה גם לכללים ולהחיות אשר יקבעו על ידי רשות יירות ערך, ככל שיקבעו.

 -----------------------  



  

    אגרות חובהוראות בדבר אסיפות מחזיקי  – לשטר האמות התוספת השיה

     בע"מישרס חברה להשקעות 

    אגרות חובאסיפות כלליות של מחזיקי 

     )'טי ה(סדר

  

של מחזיקי אגרות  אסיפה החברה ימהז .אגרות החוב מחזיקי של אסיפות לזמן רשאים החברה או האמן .1

 העייים על וכן האסיפה תתקיים בה והשעה היום, המקום על לאמן בכתב דעההו מיד לשלוח עליההחוב, 

מבלי שתהיה להם זכות  כאמור באסיפה להשתתף רשאים יהיו מטעמו ציג או והאמן, בה לדיון שיובאו

        .הצבעה

 חמישהלפי בקשה בכתב של המחזיקים בלפחות לפי דרישת החברה או היה חייב לזמן אסיפה י האמן .2

אם המבקשים את זימון ) מהערך הקוב של היתרה הבלתי מסולקת של קרן איגרות החוב. 5%אחוזים (

האמן רשאי לדרוש מהמבקשים שיפוי עבור  ההאסיפה הם המחזיקים של אגרות החוב כאמור, יהי

 הכרוכות בכך.הסבירות ההוצאות 

, בהזמה שיקבע למועד, ה לכסההדריש לו שהוגשה מיום ימים 21 בתוך יזמן אסיפת מחזיקים האמן .3

 האמן ואולם; הזימון ממועד ימים 21 -מ מאוחר ולא ימים משבעה מוקדם יהיה לא הכיוס שמועד ובלבד

 לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כיוס את להקדים רשאי

 זימון בדבר בדוח האמן ימק, כן להלן; עשה 11 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגה

על אף כל האמור לעיל, עם מסירת דרישת החברה לכיוס  .הכיוס מועד להקדמת הסיבות את האסיפה

 אסיפה כאמור יתאמו החברה והאמן את מועד כיוס האסיפה ופרסום הזימון בהתאם להוראות הדין.

 - מ יותר ולא ימים לא פחות משבעה מועד אסיפה אשר החליט האמן לזמה בהתאם לשיקול דעתו יהיה .4

 מועד לאחר לפחות אחד ליום, האסיפה כיוס את להקדים רשאי האמן ואולם; הזימון ממועד ימים 21

 להלן. 11 סעיף להוראות ובכפוף המחזיקים זכויות על הגה לשם דרוש הדבר כי סבר אם, הזימון

 המחזיק רשאי, לעיל 3 בסעיף כאמור המועד בתוך, מחזיק דרישת לפי, מחזיקים אסיפת האמן זימן לא .5

, אמןה בידי האסיפה לזימון התקופה מתום, ימים 14 בתוך יהיה הכיוס שמועד ובלבד, האסיפה את לכס

 .האסיפה כיוס עם בקשר המחזיק שהוציא בהוצאות יישא והאמן

בישראל (או במקום אחר כל אסיפה של מחזיקי איגרות החוב תתקיים במשרדה הרשום של החברה  .6

 החברה.ודיע תאו במען אחר עליו  בישראל עליו תורה החברה)

 הודעה על כיוס אסיפה

בד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד לפי זימון לאסיפה מטעם האמן לשם התייעצות בל .7

 "). לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה החלטות.אסיפת התייעצותמועד כיוסה ("

בהתאם להוראות חוק יירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  תפורסם מחזיקים אסיפת על הודעה .8

 .לחברה על ידי האמן

באסיפת  בכתב. הצבעה לעיין הסדרים וכן המוצעות ההחלטות, היום סדר את כלולת הודעת הזימון .9

 .מחזיקים יתקבלו החלטות בושאים שפורטו בסדר היום בלבד
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מחזיק באגרות חוב, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הקוב של סדרת אגרות  . 10

אסיפת מחזיקים שתתכס בעתיד, ובלבד שהושא החוב, רשאי לבקש מהאמן לכלול ושא בסדר היום של 

 .מתאים להיות דון באסיפה כאמור

 המועד הקובע לבעלות באגרות חוב ויהול האסיפה

במועד שייקבע באגרות חוב מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים  . 11

 .בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים

יפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב הצבעה שבו מחזיק באגרות חוב רשאי להצביע באס . 12

 יציין את אופן הצבעתו.

  יושב ראש האסיפה. בכל אסיפה יכהן האמן או מי שהוא מיה כ . 13

 יתה לא שגגה מחמת אםגם  לעיל כאמור שזומה באסיפה כדין שתקבלה כלשהי החלטה תיפסל אל . 14

. אגרות החוב מחזיקי כל ידי- לע תקבלה לא כאמור דעהשהו או, אגרות חוב מחזיקי לכל הודעה עליה

האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמה לאסיפה (או לאסיפה דחית, לפי העיין) שלחה במערכת 

 המג"א.

לשטר  22סעיף הוראות הודעה מטעם החברה ו/או האמן למחזיקי אגרות החוב תיתן בהתאם לכל  . 15

 .האמות

 משכת ואסיפה דחית אסיפה; חוקי מיין

 , כדלקמן:אגרות החוב תיפתח לאחר שיוכח כי קיים המיין החוקי הדרוש להתחלת הדיון מחזיקיאסיפת  . 16

חוק יירות  הוראותכפוף למיין החוקי הדרש באסיפה שכוסה לקבלת החלטה מיוחדת, וכפוף ל .16.1

ה כללית לפחות שי מין חוקי באסיפ, יהוו האמותאשר אין יתות להתיה ולהוראות שטר  ערך

המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות  ,כוח-ידי בא- מחזיקי אגרות חוב, הוכחים בעצמם או על) 2(

; של אגרות החוב המצאות במחזור אותה עתשל הערך הקוב מהיתרה הבלתי מסולקת  25%

- חזק עלמבלי להתחשב בערך הקוב המו כאמור מחזיקים) 2שי (אם כחו בה  - באסיפה דחית ו

 .ידיהם

באסיפה שעל סדר יומה החלטה בושא שקבע בשטר האמות או באגרת החוב כי הוא כפוף  .16.2

מיתרת הערך הקוב של  לפחות 50% שלהם מחזיקים וכחות היו החוקי המייןלהחלטה מיוחדת 

 לפחות 20%מחזיקים שלהם או באסיפה דחית, וכחות של  שבמחזור אותה עת אגרות החוב

 .כאמור מהיתרה

 לצורך בחשבון יובאו לא, שטר האמות)באגרות חוב המוחזקות בידי מחזיק קשור (כהגדרת מוח זה  . 17

 .כאמור באסיפה בהצבעה הקולות במיין יובאו לא וקולותיו, מחזיקים באסיפת החוקי המיין קביעת

עד למועד האחרון שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לאמן , כדין מלא וחתוםכתב הצבעה  . 18

בהתאם, יהיה לעיל.  16שקבע לכך, ייחשב כוכחות באסיפה לעיין קיום המיין החוקי כאמור בסעיף 

האמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות באמצעות 

אמצעות כתבי הצבעה באסיפת הצבעה ים, וכן לקיים הצבעה בכתבי הצבעה וללא התכסות המחזיק

אשר לא כח בה עם פתיחתה המיין החוקי הדרש לצורך קבלת ההחלטה  )לרבות באסיפה דחית שלה(

שעל סדר היום, ובלבד שיתקבלו אצל האמן, עד למועד עילת אסיפת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על 

פי העיין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מיין חוקי הדרוש כיוס האסיפה או קיום ההצבעה, ל

 .לצורך קבלת ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה דחית, לפי העיין
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לא כח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שקבע לתחילת האסיפה, מיין חוקי, תידחה  . 19

הקובע שקבע לקיום האסיפה המקורית האסיפה למועד אחר שלא יקדם משי ימי עסקים לאחר המועד 

או מיום עסקים אחד, אם סבר האמן כי הדבר דרוש לשם הגה על זכויות המחזיקים; דחתה האסיפה, 

 .ימק האמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות לכך

 כעבור חוקי מיין , לפי העיין,לעיל 16.2או  16.1 בסעיף כאמור הדחית המחזיקים תבאסיפ כח לא . 20

 אם אלא, בכל מספר משתתפים שהוא הדחית האסיפה תתקיים, לה שקבע המועד לאחר השעה מחצית

 .או בשטר האמות יירות ערך בחוק אחרת דרישה קבעה כן

לעיל  16.1ורט בסעיף פלגביה דרש מיין חוקי כמ מחזיקים אסיפת כוסה לעיל, 20 בסעיף האמור אף על . 21

 אגרות החוב) לפחות מיתרת הערך הקוב של 5%( יםהמחזיקים בחמישה אחוז מחזיקים דרישת פי על

אגרות ב זיקיםמח בה כחו אם רק הדחית המחזיקים אסיפת תתקיים, לעיל) 2(כאמור בסעיף  במחזורש

) לפחות מיתרת הערך 5%( ים(קרי: בחמישה אחוז כאמור אסיפה כיוס לצורך הדרוש במספר לפחות החוב

 .)במחזורש אגרות החובהקוב של 

 .המקוריתלא ידוו באסיפה דחית אלא עייים שבהם אפשר היה לדון באסיפה  . 22

 ידחה המשכה של ה שכח בה מין חוקי,לפי החלטה של האמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפ . 23

, הדיון או קבלת החלטה בושא שפורט בסדר היום, למועד מפעם לפעם ")האסיפה המקורית(" האסיפה

יתן  באסיפה משכת. ")אסיפה משכתו ("חליטכאמור יהאסיפה האמן או כפי שאחר ולמקום שיקבע 

  .בלבדהחלטה  לגביו תקבלה ושלא תיומה של האסיפה המקורי סדר על שהיה בושא יהיה לדון

, החדש לאסיפה המשכת המועד לגבי הזמות ייתו, יומה סדר את לשות בלי מחזיקים אסיפת דחתה . 24

סעיפים  לפי ייתו כאמור ההזמות; לאסיפה המשכת קודם שעות 12 -מ יאוחר ולא, האפשר ככל מוקדם

 לעיל. 9 -ו 8

ידי - אדם או אשים שיתמו על ידי האמן, מזכיר החברה וכל אדם או אשים אחרים שיורשו לכך על . 25

- במקרה שבו על .ללא זכות הצבעה החברה, יהיו רשאים להיות וכחים באסיפות של מחזיקי אגרות החוב

ציגי  יידרש בחלק מהאסיפה דיון ללא וכחות ומימוקים סבירים, של האמן,הסביר פי שיקול דעתו 

זה לעיל,  25על אף האמור בסעיף  .החברה, אזי לא ישתתפו באותו חלק של הדיון החברה או מי מטעמה

שא שעל סדר היום להשתתף בפתיחת אסיפה לשם הבעת עמדתה בקשר עם כל ו בכל מקרה החברה תוכל

 של האסיפה ו/או הצגת ושא מסוים (לפי העיין).

 החלטות

 .כל החלטה תתקבל בהצבעה במיין קולות . 26

יו"ר האסיפה רשאי לקבוע כי הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה. במקרה בו  . 27

כתב ההצבעה יפורסם במערכת  קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג האמן, כי וסח

מלא את כתב ההצבעה  לאמןלשלוח עילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים ויקבע את מועד  המג"א,

קיומו או היעדרו של ל במסגרת כתב ההצבעה באשרמחזיק להצהיר רשאי לדרוש מ כדין. האמן חתוםו

. מחזיק אשר לא ימלא את כתב אמן, בהתאם לשיקול דעתו של השיש לו (כהגדרתו להלן) עיין מוגד

על פי הוראות התוספת  באסיפה ו/או אשר לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע ההצבעה במלואו

 .ולפיכך בחר שלא להצביע על הושא/ים שבכתב ההצבעה ,ייחשב כמי שלא מסר כתב הצבעה השייה,

יבחן האמן קיומו של חזיק או האמן), (בין שזומה על ידי החברה, מ, חובאגרות אסיפת מחזיקי כוסה  . 28

החוב, בין עיין הובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עיין אחר שלהם, אגרות יגוד עייים אצל מחזיקי 

האמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה להודיע לו, לפי  ").מוגדעיין כפי שיקבע האמן ("

 יין אחר שלו וכן אם יש לוים כאמורההצבעה, על עיייגוד ע. 
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  מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עיין מוגד:

 מחזיק אשר הו מחזיק קשור (כהגדרת מוח זה בשטר האמות); .28.1

 ;בסיס ההחלטה באסיפהבהן כושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שימחזיק אשר כ .28.2

"עיין מוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין ו/או  כל מחזיק אשר קבע האמן לגביו כי היו בעל .28.3

הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לאמן כי היו בעל עיין אישי מהותי 

כלשהו אשר חורג מעיים של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות החוב. מחזיק אשר 

ידי האמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עיין - ת כן עללא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשו

זה,  28אישי כאמור, ולגביו יקבע האמן כי היו מחזיק בעל עיין מוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף 

האמן יבחן אם מחזיק היו מחזיק בעל "עיין מוגד", גם בהתחשב בהחזקותיו של אותו מחזיק 

יירות ערך של כל תאגיד רלווטי אחר להחלטה המובאת ביירות ערך אחרים של החברה ו/או 

 .לאישור באסיפה (כפי שיפורט בכתב ההצבעה), בהתאם להצהרת אותו מחזיק

קביעת קיומו של עיין מוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של יגודי עייים שיערוך האמן. כמו כן, 

קי אגרות חוב בעלי עיין מוגד כדי לגרוע להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעיין הגדרת מחזי

מהוראות הדין, הפסיקה והחיות מחייבות של רשות יירות ערך, לעיין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי 

  .עיין מוגד, כפי שיחולו במועד הבחיה

ו עליה לצורך בחית יגוד עייים כאמור יהא האמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחול . 29

 .הוראות שטר האמות לעיין שיאה בהוצאות

יובהר, כי בחית יגוד עייים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת האמן, תיערך בפרד ביחס לכל  . 30

על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בפרד. עוד יובהר, כי אין בהכרזה על מחזיק כעל שהחלטה 

של אותו מחזיק מוגד אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עיין  בהחלטה או מוגדבעל עיין 

 .שלו באסיפות אחרות מוגדבהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עיין 

בספירת מיין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא האמן בחשבון את קולותיהם של  . 31

לעיל או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים יגוד  28בסעיף  מחזיקים שלא עו לדרישתו כאמור

. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים ")מחזיקים בעלי עיין מוגד(להלן: "עייים כאמור 

מיתרת הערך הקוב של  )5%( בהצבעה, שאים מחזיקים בעלי עיין מוגד, משיעור של חמישה אחוזים

אגרות החוב, יביא האמן בחשבון בספירת מיין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של המחזיקים בעלי 

 .עיין מוגד

ערך קוב מהקרן  ש"ח 1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-בהצבעה יהיה לכל מחזיק, הוכח בעצמו או על . 32

 .וחן רשאי הוא להצביעהכוללת הקובה שטרם פרעה של אגרות החוב שמכ

  במקרה של מחזיקים במשותף באגרת חוב יתקבל רק קולו של מי שרשום ראשון מבייהם במרשם. . 33

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר גד ובגין חלק  . 34

 .אחר להימע, והכל כפי ראות עייו

תקבל ברוב רגיל, אלא אם סיפת מחזיקים וערכה בגיה הצבעה, תכל החלטה העומדת על סדר היום של א . 35

 ., והכל בכפוף להוראות הדיןכן קבע רוב אחר בחוק או בשטר האמות

כוחו שיש לו הסמכה לעשות כן -ידי בא- ידי הממה או על- כתב מיוי הממה שלוח יהיה בכתב וייחתם על . 36

חתימת בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף בכתב כהלכה. אם הממה הוא תאגיד, ייעשה המיוי 

 מורשי החתימה של התאגיד, והממוה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג.

 על האמן. מקובלתאשר תהיה כתב מיוי של שלוח ייערך בכל צורה  .36.1
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 .שלוח איו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרת חוב .36.2

פיה חתם כתב המיוי או העתק מאושר של ייפוי - כתב מיוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל .36.3

קבע אחרת בהודעה המזמת את כן אלא אם יימסר לאמן עד למועד פתיחת האסיפה, כוח כזה, 

 .האסיפה

או  ממההצבעה שעשתה בהתאם לתאים שבמסמך הממה שלוח תהא תקפה אף אם קודם לכן פטר ה . 37

רה אגרת החוב שלגביה יתן הקול, אלא אם תקבלה הוכרז פסול דין או בוטל כתב המיוי או הועב

במשרדה הרשום של החברה לפי האסיפה, הודעה בכתב בדבר הפטירה, החלטות הפסלות, הביטול או 

 .ההעברה ה"ל, הכל לפי העיין

 מרשםשיירשם ב ,בדרך של הקלטה לרבות ,פרוטוקול של האסיפה של מחזיקי אגרות החובהאמן יערוך  . 38

. כל פרוטוקול ושיישמר במשרדו הרשום של האמן לתקופה של שבע שים ממועד האסיפה הפרוטוקולים

, לאמור בו לכאורה ראיהידי יושב הראש של האסיפה, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש - כזה ייחתם על

 וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שתקבלה באסיפה כזו תיחשב כאילו תקבלה כדין. 

קולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של האמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי אגרות מרשם הפרוטו . 39

 אגרות חוב שביקש זאת.החוב והעתק ממו יישלח לכל מחזיק ב

 ,הפרוטוקוליםמרשם הכרזת יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעיין זה ב . 40

 על עובדה זו. לכאורהישמשו ראיה 

 דההודעות עמ

, אגרות החוב של הקוב הערך מיתרת לפחות אחוזים חמישה שלו, יותר או אחד, אגרות החוב מחזיק . 41

 בושא הצבעתם אופן לגבי לשכעם כדי אגרות החוב מחזיקייתר ל בכתב לפות רשאי באמצעות האמן,

 .")הודעת עמדהאסיפה (" באותה לדיון העולים מהושאים

יהיה רשאי  לעילי אגרות חוב או על ידי מחזיקי אגרות החוב כמפורט באסיפה שזומה עקב דרישת מחזיק . 42

 כל מחזיק, באמצעות האמן, לפרסם הודעת עמדה ביחס לושאים שעל סדר יומה של האסיפה. 

האמן והחברה יהיו רשאים, כל אחד בפרד, לפרסם הודעת עמדה בתגובה על הודעת עמדה ששלחה  . 43

 לעיל או בתגובה לפיה אחרת למחזיקי אגרות החוב. 42או  41בהתאם לסעיפים 

   באסיפת התייעצות לא יפורסמו הודעות עמדה. . 44

  

  



  

  מבע"ישרס חברה להשקעות 

  2022ואר רפבב 28: תאריך

  בהפקה תיות תמצית

  
 2022 פברוארב 28מיום  ")אגרות החוב(" ') של החברהטישטר האמות לאגרות החוב (סדרה טיוטת ל בהמשך

   להלן תמצית תיות בהפקה. ,92011 אפרילב 17המדף של החברה מיום ולתשקיף  ")טיוטת שטר האמות("

של שטר  הסופישטר האמות היה בגדר טיוטה בלבד. הוסח המחייב יהיה הוסח  תטיוטיודגש כי 

אשר יפורסם על , לציבור על פיו תוצעה אגרות החוב ,צורף לדו"ח הצעת המדף של החברההאמות אשר י

הוראות או  ככל שתתקיים סתירה בין וסח הוראות טיוטת שטר האמות ידי החברה, אם וככל שיפורסם.

או  לבין מסמך זה, יגברו הוראות טיוטת שטר האמות שטר האמות אשר יצורף לדו"ח הצעת המדף

    .הוראות שטר האמות, לפי העיין

 הבורסהאישור קבלת ובכלל זה מותה בקבלת האישורים הדרשים על פי דין,  פרסום דו"ח הצעת המדף

  זה טרם התקבלו.מסמך למועד כון , אשר ליירות ערך בתל אביב בע"מ ודירקטוריון החברה

זה, אין ודאות ביחס לביצוע ההפקה, עיתויה, היקפה ותאיה ואין באמור  מסמךיובהר, כי כון למועד 

   זה בכדי להוות משום הצעה לציבור או הזמה לרכישת יירות ערך.מסמך ב

. הוא איו ממצה ]ההפקה[מסמכי אגרות החוב ית ובאופן כללי בלבד חלק מתאי מסמך זה מתאר בתמצ •

   2ואיו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים.

 מוסדיים גופים השקעת לעיין הוראות שעייו 2010-9-3 מוסדיים גופים חוזר" משמעו החוזרבמסמך זה " •

   .)וכולל כל הבהרה שיתה לו, ביותר העדכי(בוסחו  ממשלתיות לא חוב באיגרות

  

  החוב אגרות מעמד

 . טוחותהחוב מובטחות בב אגרות �

  3 ___________________________. :טוחותהב של תמציתי פירוט

 במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות:

 : ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה החוב כוללות הוראות המקות להן מעמד בכיר אגרות �

  :___________________________________________________.ל ביחס בכירות

 4ת הבכירות: ___________________________________________.הוראו תמצית

: ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה חות מעמד להן המקות הוראות כוללות החוב אגרות �

.________________________ 

  _________________________________________________.:__ל ביחס חיתות

  : ____________________________________________.החיתות הוראות תמצית

  . המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרותהחוב אין מובטחות ותאיהן אים כוללים הוראות  אגרות  ⌧

  

  למסחר רישום

                                              
. לפרטים ר' דיווח מיידי שפרסמה החברה 2022באפריל  16 חודשים וספים, דהייו עד ליום 12 -ושהתקופה להצעת יירות ערך של החברה על פיו הוארכה ב   1

  .)2021-01-042804(מס' אסמכתא:  2021במרץ  24ביום 
2

 ההפקה. בכל אחד מהסעיפים שלהלן, בוסף לתיאור התמציתי הדרש, יצויו הסעיפים הרלווטיים במסמכי   
3

 השעבוד.תצוין בתמצית ובכלליות מהות הכסים המשועבדים ודרגת      
4

  אם יתן, תצוין בתמצית ובכלליות מהות הבכירות (למשל, עיכוב תשלומים למחזיקי אגרות חוב חותות במקרה הפרה של אגרות החוב הבכירות).   



  2

 לגופים המסחר במערכת או בבורסה למסחר החוב אגרות לרישום בקשר מפורשת קביעה קיימת   �

  5)."מוסדיים רצף(" הבורסה ידי על המופעלת מוסדיים

  "מדללות" פעולות על מגבלות

  ._______________________________ :6וסף פיסי חוב טילת על מגבלות קיימות �

   "):שלילי("שעבוד  שעבודים יצירת לאי התחייבות קיימת   ����

 ללא כסיהכלל  על שוטף שעבוד ליצור או/ו ליתן שלאכלפי מחזיקי אגרות החוב  מתחייבת החברה

. בכפוף לאמור בסעיף זה לעיל, מובהר כי אין בהחלטה מיוחדת מראש מחזיקי אגרות החוב הסכמת

באמור בכדי לגרוע מזכותה של החברה לשעבד את רכושה בכל שעבוד ובכל דרך שהיא (למעט כאמור 

ף) לטובת צד שלישי כלשהו, ללא צורך בהסכמה כלשהי מהאמן ו/או ממחזיקי אגרות שעבוד שוט

  7.החוב

  פיסיות מידה אמות

הון : שטר האמותטיוטת ל 5.6כמפורט בסעיף  פיסיות מידה באמות לעמידה תחייבויותה קיימות ����

 NOIטו לבין פיסי יחס בין חוב טו,  (CAP)בסיס ההון טו לבין פיסי חוב יחס בין  ,ליאעצמי מיימ

  8.יחס בין הון עצמי לבין סך מאזןו

(ב) 8כמפורט בסעיף  ,פיסיות מידה באמות עמידה מאישיעור הריבית כתוצאה  התאמת קיימת בוסף,

  .0.5% של בשיעור מקסימאלית ריבית לתוספת עד האמותלתוספת הראשוה לשטר 

 דירוג ירידתאו כתוצאה מ/וכאמור  פיסיות מידה באמות עמידה מאיבשיעור הריבית כתוצאה  השיויים

, אולם, הים מצטברים ואים תלויים זה בזה, והאמות לשטר הראשוה לתוספת(א) 8 בסעיף כאמור

 לשטר הראשוה לתוספת 7.5בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף  כי מובהר

 מוך מאודה לדירוג מתחתת המידה ושל ירידת דירוג ואמ בכל), לרבות במקרה של אי עמידה האמות

  לשה. 1.5%על  העולהשיעור  השתית לריבית תווסף, לא י(כהגדרתו להלן)

  "חלוקה" על מגבלות

  9 מיות.האם קיימות הגבלות על החברה ביחס לחלוקת דיבידד או רכישה עצמית של  קיימת קביעה מפורשת ����

  כן: שטר האמותטיוטת ל 5.6.2 ףכמפורט בסעי "חלוקת דיבידד" על מגבלות קיימות ����

כל זמן שאגרות החוב טרם פרעו במלואן, שלא לבצע חלוקה (כהגדרת מוח זה בחוק החברות,  .1

), לרבות חלוקת דיבידד לבעלי מיותיה במידה והוה העצמי של החברה יקטן מסך 1999-התש"ט

ש"ח. "הון עצמי" לעיין סעיף זה היו הון המיוחס לבעלי המיות בחברה (לא  ארדמילי 1.25של 

   10.כולל זכויות המיעוט) על פי דוחותיה הכספיים המאוחדים האחרוים

    האמות. שטר טיוטתל 16.11קיימת הבהרה בדבר מגבלות וספות אודות ביצוע "חלוקה" בסעיף  .2
 11: _______________________________.בעלים הלוואות פירעון על מגבלות קיימות �

  

  

                                              
5

  .לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתאי אגרות החוב   

6
  פרקים.תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם קבעו חריגים יש לציים בראשי    

7
  תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם קבעו חריגים יש לציים בראשי פרקים.   

8
  יצוין בתמצית סוג אמות המידה.   

9
  זו בתאי אגרות החוב.כ קביעהלפי החוזר חובה כי תיכלל    

10
  תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם קבעו חריגים יש לציים בראשי פרקים.   

11
  ה. אם קבעו חריגים יש לציים בראשי פרקים.תצוין בתמצית מהות המגבל   



  3

  "שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות

  12": ______________________________.שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות קיימות �

  מבה שיויי

שטר טיוטת ) לתוספת הראשוה ל2(13.1.15כמפורט בסעיף כן.  :שליטה שיוי על מגבלות קיימות   ����

במידה וכתוצאה מהעברת השליטה בחברה,  להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידייהא האמות, יתן 

(או חברה מדרגת שתבוא  )או "החברה המדרגת" "חברת הדירוג("בע"מ  מעלות S&Pדירוג החברה על ידי 

(או דירוג המקביל לו, ככל שתבוא חברה מדרגת אחרת במקום חברת  -Aבמקומה) ירד אל מתחת לדירוג 

  1968.13-כהגדרת מוח זה בחוק יירות ערך, התשכ"ח -הדירוג); "שליטה" 

שטר טיוטת לתוספת הראשוה ל 13.1.18כמפורט בסעיף  כן. :ורכישה מיזוג עסקאות על מגבלות קיימות   ����

במקרה של ביצוע מיזוג ללא קבלת אישור  לפירעון מיידיהאמות, יתן יהא להעמיד את אגרות החוב 

הקולטת כלפי מחזיקי אגרות החוב,  ישותמוקדם של מחזיקי אגרות החוב, אלא אם כן הצהירה ה

ימי עסקים לפי מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה ביכולתה של  10לפחות 

  14.פי המחזיקיםהקולטת לקיים את ההתחייבויות כל ישותה

  דירוג

מדרוג  ידי-) עליציב אופק( Aa3 ודירוג בע"מ מעלות S&Pידי -על-AA  דירוגכן. : מדורגות החוב אגרות ����

 .בע"מ

שטר טיוטת ל 16.10 -ו 16.8 פיםבהתאם ובכפוף להוראות סעי כן. .דירוג רצף לשמירת התחייבות קיימת  ����

  .שטר האמותטיוטת לתוספת הראשוה ל )1(13.1.15 -ו 13.1.12 ),12(א8 ,)11(א8 פיםסעיכן האמות ו

  : הערות

החברה להודיע לאמן בכתב ולמחזיקי אגרות שטר האמות התחייבה טיוטת ל 16.8בהתאם לסעיף  .1

או  , וכן את הסיבה להפסקת הדירוגאו החלפת חברת דירוג החוב על הפסקת דירוג אגרות החוב

או החלפת חברת  הדירוגממועד הפסקת  אחד עסקים מיום יאוחר לא וזאת, החלפת חברת דירוג

  .גם במקרה בו אגרות החוב מדורגות על ידי למעלה מחברת דירוג אחת, כאמור דירוג

, כי עד לפירעון המלא והסופי של מתחייבתהחברה שטר האמות טיוטת ל 16.10בהתאם לסעיף  .2

אגרות החוב, וככל שהדבר בשליטתה, לפעול כך שאגרות החוב תהייה במעקב דירוג על ידי חברה 

") או כל פעולה דומה Watch List, העברת אגרות החוב לרשימת מעקב ("עם זאתמדרגת בישראל. 

חברה איה מתחייבת שלא האחרת המבוצעת על ידי החברה המדרגת לא ייחשבו כהפסקת דירוג. 

 שהדבר בשליטתה, החברה מתחייבת, ככללהחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב. 

ידי חברה  על דירוג במעקב שבמחזור החוב אגרות החוב יהיו אגרות תקופת תום שעד לכך כי תפעל

בדיווח מיידי את ככל ותוחלף החברה המדרגת במהלך חיי אגרות החוב, תפרסם החברה  מדרגת.

  .הסיבה להחלפתה של החברה המדרגת

במקום חברת הדירוג ככל שתבוא  שטר האמותטיוטת ) לתוספת הראשוה ל11(8בהתאם לסעיף  .3

בהתאם להוראות הדין ותפרט את הסיבות  החברה דוח מיידיעל כך תפרסם  חברה מדרגת אחרת,

 להחלפת חברת הדירוג.

                                              
12

  תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם קבעו חריגים יש לציים בראשי פרקים.   
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ככל ואגרות החוב תדורגה על ידי  שטר האמותטיוטת הראשוה ל) לתוספת 12(8בהתאם לסעיף  .4

  .יותר מחברה מדרגת אחת, דירוג אגרות החוב יקבע לפי הדירוג המוך

, יתן יהא להעמיד את אגרות שטר האמותטיוטת לתוספת הראשוה ל 13.1.12בהתאם לסעיף  .5

התלויה בחברה למשך או סיבה במידה ויופסק דירוג אגרות החוב מסיבה  החוב לפירעון מיידי

 ) ימים רצופים.60תקופה העולה על שישים (

יתן יהא להעמיד את אגרות , שטר האמותטיוטת ) לתוספת הראשוה ל1(13.1.15בהתאם לסעיף  .6

במידה ודירוג החברה על ידי החברה המדרגת (או חברה מדרגת שתבוא לפירעון מיידי החוב 

(או דירוג המקביל לו, ככל שתבוא חברה מדרגת אחרת  -BBBבמקומה) ירד אל מתחת לדירוג 

במידה והחברה תדורג על ידי יותר מחברת דירוג אחת, הדירוג לצורך סעיף  .במקום חברת הדירוג)

  זה יקבע בהתאם לדירוג המוך מבין חברות הדירוג.

שטר תוספת הראשוה לל (א)8סעיף  כן. :דירוג ירידת בעת החוב אגרות תאי של התאמה הוראות קיימות ����

   :האמות

או כל חברת דירוג אחרת שתבוא  בע"מ מעלות S&P דירוגהידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על

(או  -Aדירוג במקומה יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג שייקבע לאגרות החוב יהיה 

ידי חברת דירוג אחרת, ככל שתבוא במקום חברת -דירוג מקביל לו שיבוא במקומו אשר ייקבע על

שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של  ״), יעלה שיעור הריבית השתיתיייםהדירוג) (״דירוג הב

  .("ריבית הבסיס")ושאות אגרות החוב מעל שיעור הריבית ש 0.5%ל אגרות החוב, בשיעור ש

דירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג הידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על

שיעור הריבית יעמוד , הביייםמדירוג ("הדירוג המוך")  שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת

הבסיס בתוספת שיעור ריבית על השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, 

0.75%.  

דירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג הידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על

שיעור יעמוד , המוךדירוג המ("הדירוג המוך יותר")  שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת

הבסיס שיעור ריבית על הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, 

  .1%בתוספת 

דירוג יעודכן במהלך תקופת ריבית כלשהי, כך שהדירוג הידי חברת -ככל שדירוג אגרות החוב על

יעמוד , המוך יותרדירוג המ("הדירוג המוך מאוד")  שייקבע לאגרות החוב יהיה מוך בדרגה אחת

הבסיס יעור ריבית שעל שיעור הריבית השתית שתישא יתרת הקרן הבלתי מסולקת של אגרות החוב, 

  251.15.%בתוספת 

מאי עמידה באמות מידה או כתוצאה /וכאמור מירידת דירוג בשיעור הריבית כתוצאה  השיויים

, הים מצטברים ואים תלויים זה ) לתוספת הראשוה לשטר האמותב(8כאמור בסעיף  פיסיות

לתוספת  7.5בשום מקרה (למעט עקב הוספת ריבית פיגורים כאמור בסעיף  כי מובהר אולם,בזה, ו

מתחת ת המידה ושל ירידת דירוג ואמכל ב), לרבות במקרה של אי עמידה הראשוה לשטר האמות

  .לשה 1.5%על  העולהשיעור  השתית לריבית תווסף, לא ימוך מאודלדירוג ה

לפרסם ואם שיתה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת קיימת   �

החברה איה מתחייבת שלא להחליף את החברה המדרגת לאורך כל חיי אגרות החוב. ככל   16סיבות להחלפה.

                                              
15

  בתמצית מהות ההוראה.תצוין    

16
  לפי החוזר חובה כי תיכלל התחייבות זו בתאי אגרות החוב.   
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החברה המדרגת במהלך חיי אגרות החוב, תפרסם החברה בדיווח מיידי את הסיבה להחלפתה של ותוחלף 

תוספת הראשוה לטיוטת ל 8סעיף טר האמות ושטיוטת ל 16.10 -ו 16.8פים סעיהחברה המדרגת. ר' גם 

 .שטר האמות

  : _________________________________________________________.הערות

  

  ]שטר האמות טיוטתללתוספת הראשוה  13[סעיף למימוש בטוחות / מיידיהעמדה לפירעון  עילות

  

מס' ( קיים  העילה

  קייםסעיף)/לא 

  17הערות

גם במידה וקיים חשש ממשי כי   13.1.27 -ו 13.1.1   תשלום אי
החברה לא תעמוד בתשלום 
הבא שיגיע ממה על פי תאי 

  .אגרות החוב
לחברה אפשרות לתקן הפרה זו 

   ) ימים14תוך ארבעה עשר (
, 13.1.16, 13.1.9   יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות הפרה

 -ו 13.1.24

13.1.27  

והחברה לא תיקה הפרה זו 
  מים) י14( ארבעה עשרתוך 

      13.1.24כוות מצגים  אי

מגבלות על גיוס חוב  -ת ות ספציפייוהתחייבו הפרת

  סידרה   הרחבתוסף כולל מגבלות על 

13.1.5    

אי יצירת שעבודים  -התחייבות ספציפית  הפרת

  (שעבוד שלילי)

13.1.16    

    13.1.20  חלוקה על מגבלות - התחייבות ספציפית   הפרת

עסקאות  על מגבלות –התחייבות ספציפית  הפרת

  בעלי שליטה

    לא קיים

אי פרסום דוחות  -התחייבות ספציפית  הפרת

  כספיים במועד הדרש 

) ימים 30בתוך שלושים (  13.1.3.28
ועד האחרון שבו היא מהמ

  חייבת בפרסומם
אמות המידה  -התחייבות ספציפית  הפרת

  הפיסיות 

13.1.10 ,

13.1.21 ,13.1.22 

  13.1.23 -ו

) 2(שי ל שלמשך תקופה 
 רבעוים רצופים

  

או כל צו בעל  וסופי קבוע פירוקו צ, ירוקפ טתלהח

 תוצאה דומה או זהה על פי חוק חדלות פירעון

חוק חדלות (" 2018-קום כלכלי, התשע"חושי

  ")פירעון

 מיזוגמ כתוצאה פירוקלמעט   13.1.2
, ובלבד שבוצע אחרת חברה עם

 13.1.18בהתאם להוראות סעיף 
   לתוספת הראשוה

 החלטה כל או זמי מפרק מיוי, זמי פירוק צו

או במקרה בו יחל הליך  ,דומה אופי בעלת שיפוטית

אחר או תוגש בקשה להליך אחר בעל משמעות 

  דומה מכוח חוק חדלות פירעון

 החלטההתייחסות ל כולל  13.1.2
  דומה אופי בעלת שיפוטית

עד תום  או יבוטל לא יוסרו  13.1.4 -ו 13.1.3  "פ הוצל פעולת ביצועאו  עיקול הטלת
) ימים 45בעים וחמישה (אר

                                              
  .חריגים לה וספו אם או, מלא באופן וסחה לא ההוראה האם בתמצית יצוין   17
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מס' ( קיים  העילה

  קייםסעיף)/לא 

  17הערות

 מיום הטלתם או ביצועם
  

למיוי כוס  צו, זמיכיוס או מיוי כוס  בקשות

זהה על פי  או כל בקשה בעלת תוצאה דומה או קבוע

   חוק חדלות פירעון

דחו או לא  והבקשה או הצו  13.1.6
 ארבעים וחמישהעד תום  ובוטל

הגשתם או מיום ) ימים 45(
  תיתם

על אף האמור, לחברה לא 
תיתן תקופת ריפוי ביחס 
לבקשות או צווים שהוגשו או 
יתו, לפי העיין, על ידי 

  החברה או בהסכמתה
 בקשת; הליכיםלפתיחת  צו; הליכים פתיחת תבקש

 350לפי סעיף ר עם ושיה להסד או לפשרה החברה

אם ; חוק חדלות פירעוןלפי או  לחוק החברות

החברה תציע לושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר 

על רקע העדר יכולתה של החברה לעמוד 

  בהתחייבויותיה במועדן

 או דחתה א תבוטללוהבקשה   13.1.8
) ימים 45תוך ארבעים וחמישה (

  ;הגשתהמיום 
 350ביחס להסדר לפי סעיף 

הוחרג , כי לחוק החברות יצוין
הסדר למטרת מיזוג עם חברה 
אחרת ו/או שיוי במבה 
החברה או פיצול שאים 
אסורים לפי תאי שטר 
האמות, ולמעט עשיית 
הסדרים בין החברה לבין בעלי 
מיותיה שאין בהם כדי 

על יכולת הפירעון של  להשפיע
ושאים אסורים  אגרות החוב

  האמותשטר טיוטת לפי תאי 
חדלה או הודיעה על כוותה לחדול מיהול  החברה

עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוותה 

  תשלומיה אתלהפסיק 

13.1.7 ,13.1.14 ,

 - ו 13.1.17

13.1.25  

במידה ובוצעה מכירה של עיקר 
או יותר   )50%כסי החברה

(למעט  מסך כסי החברה)
מכירה לחברות בות 

אחזקה מלאה, במישרין או שב
החברה) במשך  בעקיפין, של

  ) חודשים רצופים;9( תשעה
עיקר פעילות החברה יפסיק אם 

  הדל"ן;להיות בתחום 
במידה ומכרו לצד שלישי 

בעלות מלאה (שאיו תאגיד ב
החברה, במישרין או  של

חברה בעקיפין) כסים של ה
מסך  45%ששווים עולה על 
  הכסים של החברה

 חשש וקיים, החברה בעסקי מהותיתהרעה  חלה

 חובותיה את לפרוע תוכל לא שהחברה ממשי

  החוב אגרות למחזיקי

13.1.26    

 בהתחייבויותיה תעמוד לא שהחברה ממשי חשש

  החוב אגרות מחזיקי כלפי המהותיות

13.1.30    

 13.1.19, 13.1.13  בבורסה ממסחר מחיקה או השעיה

   13.1.29 -ו

אלא אם כן  –לגבי השעיה 
 שישים ההשעיה לא בוטלה תוך

  ;יום )60(
אם החברה תחדל מלהיות 

  ;תאגיד מדווח
אם אגרות החוב מחקו 

  בבורסה מסחרהמ
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מס' ( קיים  העילה

  קייםסעיף)/לא 

  17הערות

Cross Default/Cross Acceleration הפרה :

צולבת (במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי 

  של חובות אחרים) מיידיהעמדה לפירעון 

והועמדו לפירעון מיידי במידה   13.1.11
מסדרה  סחירותאגרות חוב 

ו/או  אחרת שהפיקה החברה;
במקרה והועמד לפירעון מיידי 

ו/או מספר חובות  חוב אחר
 של החברה אחרים מצטברים

ו/או למספר  מוסד פיסיל
סך העולה על  ,מוסדות פיסים

) 250( מאתיים וחמישיםשל 
מיליון ש"ח וההעמדה לפירעון 
מיידי כאמור לא בוטלה בתוך 

ימים מהמועד בו קיבלה  14
  החברה הודעה בכתב עליה

התלויה או סיבה מסיבה   13.1.12  דירוג  הפסקת
 לתקופה העולה עלבחברה 

  רצופים  מיםי )60( שישים
במידה ודירוג החברה על ידי   )1(13.1.15  דירוג ירידת

החברה המדרגת (או חברה 
מדרגת שתבוא במקומה) ירד 

(או  -BBBאל מתחת לדירוג 
דירוג המקביל לו, ככל שתבוא 
חברה מדרגת אחרת במקום 

במידה והחברה . חברת הדירוג)
תדורג על ידי יותר מחברת 
דירוג אחת, הדירוג לצורך סעיף 

בהתאם לדירוג המוך זה יקבע 
  מבין חברות הדירוג

במידה וכתוצאה מהעברת   )2(13.1.15  שליטה שיוי
השליטה בחברה, דירוג החברה 

(או חברה  חברת הדירוגעל ידי 
מדרגת שתבוא במקומה) ירד 

(או דירוג  -Aאל מתחת לדירוג 
המקביל לו, ככל שתבוא חברה 
מדרגת אחרת במקום חברת 

  הדירוג)
 מיזוגים, מביים לשיויים בקשר התחייבויות הפרת

  ורכישות

ביצוע מיזוג ללא קבלת אישור   13.1.18
מוקדם של מחזיקי אגרות 
החוב, אלא אם כן הצהירה 

הקולטת כלפי מחזיקי  תישוה
ימי  10אגרות החוב, לפחות 

עסקים לפי מועד המיזוג, כי 
לא קיים חשש סביר שעקב 
המיזוג לא יהיה ביכולתה של 

הקולטת לקיים את  ישותה
  כלפי המחזיקים ההתחייבויות

אם החברה תחוסל או תימחק   13.1.31  עילות וספות שאין מויות לעיל
למעט מיזוג  ,מכל סיבה שהיא

בו החברה הקולטת טלה על 
עצמה את מלוא התחייבויות 
החברה כלפי מחזיקי אגרות 

  החוב
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   דחופה ציגות

 לתוספת הראשוה לטיוטת 19כמפורט בסעיף כן.  .דחופה ציגות של מיוי המסדירות הוראות קיימות �

 .שטר האמות

   18:מדווח שאיו בתאגיד

  19ודיווחים דוחות  .א

 : ____________________.הערות. לחוזר' א בספח המפורט המידע את כולל ההפקה מזכר  �

 ו'- ', ה' וד ספחיםהמפורטים ב והמיידיים התחייבות למסור את הדיווחים השתיים, הרבעויים קיימת   �

במקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח", כמשמעו בחוק יירות ערך, תמסור . הערות: לחוזר

החברה לאמן דיווחים שתיים, רבעויים ומיידיים בהתאם לדרש מתאגיד שאיו תאגיד מדווח בהתאם 

. כ"ל החברה וושא המשרה הבכיר בתחום הכספיםכאשר כל דוח ייחתם על ידי מ לקודקס הרגולציה

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

___________.______________________________________  

  דרישות וספות בתאגיד שאיו מדווח:  .ב

 .לחוזר .ב .8התחייבה לשאת בכל הוצאות ההפקה כאמור בסעיף  החברה  �  

  .לחוזר) 1ג.  .8מיתה אמן לאגרות החוב כאמור בסעיף  החברה �

 .לחוזר) 2. ג. 8בסעיף  כאמורדיווח על פי דרישתו  לאמן למסור התחייבה החברה �

 .לחוזר. ד. 8 בסעיףבכתב בקשר לחתימות על מסמכים כאמור  התחייבה החברה  � 

        
  20השיפוט וסמכות החל הדין

  ., בלבדהדין הישראלי :החל הדין קבע  �

 .תהא סמכות שיפוט ייחודית ובלעדית יפו-בתי המשפט המוסמכים בתל אביבל :השיפוט סמכות קבעה  �

  

  

______________________  

  ישרס חברה להשקעות בע"מ

                                              
18

 כהגדרתו בחוזר.   
19

  המפורט להלן ייכלל בתאי אגרות החוב. לפי החוזר חובה כי המידע   

20
  בעיין זה ייכללו בתאי אגרות החוב.לפי החוזר חובה כי הוראות    
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