נוהל ביצוע הסדר החוב של מפעלים פטרוכימיים לישראל בע"מ
הואיל:

וביום  5במרס  5115מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן" :החברה") פרסמה
במגנ"א (מספר אסמכתא )5115-11-165100 :תוכנית הסדר חוב מתוקנת (כולל נספחים)
של החברה עם נושיה ובעלי מניותיה (להלן" :תוכנית ההסדר");

והואיל:

ותוכנית ההסדר אושרה על ידי אסיפת בעלי המניות של החברה וכן על ידי אסיפת נושים
מובטחים ואסיפת נושים שאינם מובטחים;

והואיל:

וביום  50באפריל  5115בית המשפט המחוזי בתל אביב אישר ,במסגרת הליך לפי סעיף 051
לחוק החברות ,תשנ"ט –  ,1111את תוכנית ההסדר ,בכפוף להתקיימות כל יתר התנאים
המתלים לכניסתה לתוקף.
החברה מתכבדת לפרסם נוהל זה אשר נועד לפרט את סדרי הביצוע של תוכנית ההסדר.
 .1הגדרות ונספחים
 .1.1למונחים בנוהל זה תהיה המשמעות המופיעה בנספח  1לנוהל זה.
 .1.1לנוהל זה מצורפים הנספחים הבאים:

1

נספח 1
נספח 2

-

נספח 3

-

נספח 4

-

נספח 5א'
נספח 5ב'

-

נספח 5ג'
נספח 6

-

נספח הגדרות.
החלטת המיסוי בקשר עם תוכנית ההסדר (מובהר כי ההחלטה
המצורפת זהה לזו שפרסמה החברה במגנא ביום  01בינואר
 ,5115טרם אישור תוכנית ההסדר על ידי אסיפות מחזיקי
אגרות החוב).
לוח סילוקין החדש של אגרות החוב סדרה ב' ,ג' ,ד' וסדרה .1
לוחות סילוקין אלה זהים ללוחות הסילוקין שצורפו לתוכנית
ההסדר שפורסמה ביום  5במרס  ,5115למעט שינויים הנובעים
מצבירת ריבית על קרן אגרות החוב עד למועד הקובע.
טבלת ההחזקות במניות חברה לפני ואחרי ההסדר (לרבות
בדילול מלא) .1טבלת ההחזקות זהה לטבלת ההחזקות שצורפה
לתוכנית ההסדר שפורסמה ביום  5במרס  ,5115למעט שינויים
כמפורט בהערת שוליים  1להלן ושינויים הנובעים מאישור
תביעות חוב נוספות (תביעות החוב של כאו"ל ושל נושי המס).
נוסח הודעת בחירה של מחזיק אגרות חוב (כולל זכאי ריבית).
נוסח הודעת בחירה של יתר הנושים הרלבנטים (לא כולל
מחזיקי אגרות חוב ולא כולל זכאי ריבית).
נוסח דו"ח מחבר הבורסה לרכז.
תנאי כתב אופציה לא סחיר לבנק הפועלים (מובהר כי כתב
האופציה המצורף זהה לזה שפרסמה החברה במגנ"א ביום 5

תשומת לב ,כי במסגרת טבלת ההחזקות שצורפה לתוכנית הסדר החוב אשר פורסמה במגנ"א ביום  5במרס
 ,5115נלקח בחשבון שהון המניות המונפק והנפרע של החברה עובר לביצוע ההסדר ( 01,66,,,13מניות)
יאוחד ביחס של  1:111ויהפוך ל 016,6,, -מניות רגילות ללא ערך נקוב שיהוו  5%מההון המונפק והנפרע של
החברה לאחר ביצוע ההסדר ,בדילול מלא .כמו כן ,במסגרת טבלת ההחזקות שצורפה לתוכנית ההסדר נלקח
בחשבון שלאחר איחוד ההון כאמור החזקות בעלי המניות הקיימים (כפי שהם עובר למועד ביצוע ההסדר),
יגדלו מ 016,6,, -כאמור ל 511,111 -מניות רגילות ללא ערך נקוב (שעדיין יהוו שיהוו  5%מההון המונפק
והנפרע של החברה לאחר ביצוע ההסדר ,בדילול מלא) וזאת על מנת להקל בביצוע חישובי הקצאות ההון
במסגרת ההסדר .משיקולים טכניים ( ומבלי שיהיה בשינוי זה בפני עצמו כדי לשנות את השיעור שמניות
החברה המוקצות לנושים מהוות מתוך ההון המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא לאחר ביצוע
ההסדר)) ,החברה לא תגדיל את החזקות בעלי המניות הקיימים (עובר למועד ביצוע ההסדר) ,והם יישארו
עם  016,6,,מניות רגילות ללא ערך נקוב ,שיהוו  5%מההון המונפק והנפרע של החברה לאחר ביצוע ההסדר,
בדילול מלא.
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במרס  ,5115טרם אישור תוכנית ההסדר על ידי אסיפות
מחזיקי אגרות החוב ,למעט מגבלה על מועדי מימוש האופציות
כמתחייב מהנחיות הבורסה ועדכון מספר כתבי האופציה,
כמפורט בנספח  6לנוהל זה ומבלי שיהיה בכך עדכון לשיעור
שיהוו המניות שתנבענה ממימוש של כתבי האופציה ,מההון
המונפק והנפרע של החברה).
 .1לוחות הזמנים לביצוע הסדר החוב
להלן לוח הזמנים להשלמת הסדר החוב:
תאריך

ציר
זמן

16.0.5115

פעולות
הפסקת מסחר באגרות החוב סדרה א' ,ה' ו -ו'.2


היום האחרון למסירת הודעת בחירה ,כמפורט בסעיף  3להלן; כאשר כל
חברי הבורסה נדרשים להעביר לרכז ,עד השעה  ,16:11דוח מרוכז של
הודעות בחירה של לקוחותיהם ,בנוסח המצורף כנספח 5ג' לנוהל זה.
הפסקת מסחר בכל ניירות הערך של החברה.
יום קובע לאיחוד הון מניות החברה וביטול הערך הנקוב של מניות
החברה ,כמפורט בסעיף  1להלן.
ביצוע השינויים בהון החברה (איחוד הון ,ביטול הערך הנקוב ,הגדלת ההון
הרשום).
פרסום דיווח מיידי בדבר כמויות מדויקות של ניירות ערך שיוקצו במסגרת
ההסדר.
פרסום שטרי נאמנות חתומים.
פרסום ת 3,בדבר שינויים בהון החברה.
החברה תפקיד אצל החברה לרישומים (עד השעה  )15:11תעודות בגין
מניות החברה ,אגרות חוב (סדרה  ,)1אגרות חוב (סדרה ב') ,אגרות חוב
(סדרה ג') ואגרות חוב (סדרה ד') ,שיוקצו במסגרת ההסדר עם הוראות
להפקיד את ניירות הערך האמורים חלקם בחשבון הרכז וחלקם בחשבונות
הנושים המפורטים בסעיף  0להלן ,לפי העניין.
החברה והנאמנים יפקידו אצל הרכז (עד השעה  )10:11את מניות בז"ן
שיחולקו לנושים הרלבנטיים שבחרו בחלופת היציאה.
העברה מהחברה לרישומים אל מסלקת הבורסה (עד השעה  ,)16:11של כל
ניירות הערך שיוקצו במסגרת ההסדר.
הרכז יבצע מול חברי הבורסה ,באמצעות עסקאות מחוץ לבורסה ,את
משיכת אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה.

50.0.5115

T

56.0.5115

T+1



55.0.5115

T+2














2

הפסקת מסחר באגרות החוב סדרה א' ,ה' ו -ו' נעשית עוד לפני הפסקת המסחר באגרות החוב סדרה ב' ,ג' ו-
ד' וזאת כמתחייב על פי כללי הבורסה ,מאחר ובמסגרת ההסדר אגרות החוב סדרה א' ,ה' ו -ו' נפדות
במלואן ונמחקות ואילו אגרות החוב סדרה ב' ,ג' ו -ד' ,ימשיכו להיסחר בבורסה.
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53.0.5115

T+5

51.0.5115

T+6

01.0.5115

T+7

 ביצוע חלופת היציאה (קרי הפקדת התמורות המגיעות למי שבחרו בחלופת
היציאה בידי חברי הבורסה שאצלם מתנהלים החשבונות של מי שבחרו
בחלופת היציאה כאמור) על ידי החברה (עבור הנושים המפורטים בסעיף 0
אשר בחרו בחלופת היציאה) 3ועל ידי הרכז (עבור מחזיקי אגרות החוב
(כולל זכאי ריבית) שבחרו בחלופת היציאה) באמצעות עסקאות מחוץ
לבורסה.
 פרסום ת 30בדבר ביצוע חלופת היציאה.
 הרכז יעביר למסלקת הבורסה ,בתיאום עם החברה ,בקשה למשיכת אגרות
החוב שנרכשו ממחזיקי אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה עד השעה
 16:11וכן תודיע למסלקה שאגרות חוב אלה לא יילקחו בחשבון לצורך
חלופת הדחייה.
 יום קובע לזכאות של מחזיקי אגרות חוב סדרה ב' ,ג' ו -ד' ,אשר לא בחרו
בחלופת היציאה ,לקבל:
( )1מניות של החברה; ו-
( )5אגרות חוב סדרה ב' ,ג' ו -ד' נוספות כנגד ריבית שנצברה וטרם שולמה.
 ביצוע חלופת הדחייה על ידי מסלקת הבורסה למחזיקי אגרות חוב (כולל
זכאי ריבית):
 )1ביחס לאגרות החוב סדרה א' (כולל זכאי ריבית) ,ה' ו -ו' – פדיון
סופי כנגד הקצאת אגרות חוב (סדרה  )1ומניות של החברה; וכן
 )5ביחס לאגרות החוב סדרה ב' ,ג' ו -ד' – הקצאת אגרות חוב סדרה
ב' ,ג' ו -ד' נוספות כנגד ריבית שנצברה וטרם שולמה וכן הקצאה
של מניות החברה.
 )1ביצוע חלופת הדחייה על ידי החברה לנושי המס ולכל יתר הנושים
הרלבנטיים שאינם מחזיקי אגרות חוב ואינם זכאי ריבית–4
הקצאת אגרות חוב (סדרה  )1ומניות של החברה.
 הפקדה ושעבוד של יתרת המניות החופשיות (כהגדרת מונח זה בסעיף 1
בתוכנית ההסדר) בהתאם להוראות סעיף  1לתוכנית ההסדר.
 הקצאת המניות לבעלת השליטה והקצאת כתבי אופציה לא סחירים לבנק
הפועלים ,על ידי החברה ,כאמור בסעיף  ,להלן.
חידוש מסחר באגרות החוב סדרה ב' ,ג' ו -ד' ובמניות החברה וכן תחילת מסחר
באגרות החוב (סדרה .)1

1.,.5115

T+8

פרסום דו"ח מיידי הכולל שערי ניירות ערך לצרכי רולינג המס וכן שערי ניכיון
משוקללים בהתאם להוראות רולינג המס.

 .3הודעת בחירה
 .3.1כל אחד מבין הנושים הרלבנטיים שיבקש לממש את חלופת היציאה יודיע,
באמצעות הודעה בכתב ,כמפורט להלן ,האם הוא בוחר בחלופת היציאה (להלן:
"הודעת בחירה").
מי מהנושים הרלבנטיים אשר לא ימסור הודעת בחירה כאמור לעיל ,או שימסור
הודעה כאמור שלא בנוסח או בתנאים או במועדים האמורים לעיל – יחשב כמי
שלא מסר הודעת בחירה ולפיכך כמי שלא בחר בחלופת היציאה ויהיה זכאי
לתמורות לפי חלופת הדחייה וזאת ללא כל צורך בהודעה מטעמו.
 .3.1הודעות בחירה ניתן למסור לרכז באופן הבא:

3
4

יתכן ומועד ביצוע פעולה זו יוקדם ,אך בכל מקרה לא יבוצע לפני יום  55ביוני .5115
יתכן ומועד ביצוע פעולה זו יוקדם ,אך בכל מקרה לא יבוצע לפני יום  55ביוני .5115
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 .3.1.1ביחס למחזיקי אגרות חוב מסדרות א' עד ו' (כולל זכאי הריבית) – ימסרו
את הודעת הבחירה ,בנוסח המצורף כנספח 5א' לנוהל זה ,לחבר הבורסה
אשר אצלו מתנהל פיקדון ניירות הערך שלהם וזאת החל ממועד פרסום
נוהל זה ועד ליום  50ביוני  5115בשעה .10:11
 .3.1.1ביחס לכל יתר הנושים הרלבנטים  -ימסרו את הודעת הבחירה ,בנוסח
המצורף כנספח 5ב' לנוהל זה ,ישירות לחברה (שכתובתה שדרות שאול
המלך  ,3תל אביב ,טלפון ,10-01555551 :פקסימיליה ,11-1556113 :איש
קשר :רפי ערד) וזאת החל ממועד פרסום נוהל זה ועד ליום  50ביוני 5115
בשעה .10:11
לצורך הפקדת התמורות על פי נוהל זה לכל יתר הנושים הרלבנטים (לא
כולל מחזיקי אגרות חוב ולא כולל זכאי ריבית) ,יתר הנושים הרלבנטיים
נדרשים להגיש הודעת בחירה ולפרט בה את פרטי חשבון הבנק שלהם
לביצוע הפקדת התמורות כאמור .מי מיתר הנושים הרלבנטים שלא יגיש
הודעת בחירה כאמור ו/או לא יציין את פרטי חשבון הבנק כאמור ,החברה
תקצה את ניירות הערך המגיעים לו על פי נוהל זה ואולם תחזיק בהם
בנאמנות עבורו עד אשר הוא ימסור לחברה את פרטי חשבון הבנק לביצוע
הפקדת התמורות כאמור .החברה תפרסם ,סמוך לאחר מועד הביצוע של
חלופת הדחייה ,דוח מיידי המפרט את ניירות הערך שהוקצו על ידה ולא
נמסרו לנושים הרלבנטיים ,כאמור בפסקה זו לעיל.
הודעות בחירה תוגשנה במועדים לעיל בכל אחד מהימים א' עד ה' (כולל) שהינו יום
עסקים ,בשעות העבודה המקובלות אצל חבר הבורסה או הרכז או החברה ,לפי
העניין.
 .3.3חברי הבורסה יגישו לרכז ,עד לא יאוחר מיום  50ביוני  5115בשעה  ,10:11דו"ח
מרכז בדבר הודעות הבחירה שהוגשו להם .הדו"ח המרכז יהיה בנוסח המצ"ב
כנספח 5ג' לנוהל זה.
 .3.3אגרות חוב מסדרות א' עד ו' של מחזיקים שיגישו הודעות בחירה כאמור וייבחרו
בחלופת היציאה יועברו על ידי חברי הבורסה (שאצלם מתנהל חשבון ניירות הערך
של מחזיקי אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה) לרכז עד לא יאוחר מיום  50ביוני
 5115בשעה  10:11והרכז יעבירן לחברה עד לא יאוחר מיום  50ביוני  5115בשעה
 13:11והן יימחקו ממסחר ותתבטלנה מיד עם קבלתן בידי החברה וכנגד הקצאת
התמורה בגינן למחזיקי אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה בהתאם להוראות
תוכנית ההסדר.
 .3חלוקת ניירות ערך למחזיקי אגרות החוב המובטחות
להלן יובא פירוט של ניירות הערך שיוקצו במועד הביצוע למחזיקי אגרות החוב
המובטחות .פירוט התמורות להלן הנו בגין כל  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב מובטחות.
6
10824/6501/6044208v1

נייר ערך

מספר
נייר
בבורסה

כמות כוללת

חלופת הדחייה(*)
מניות של
החברה

מניות של בז"ן

1.111,1
מניות
החברה

 1.51511מניות בז"ן

מחזיק ב501,150,565 ,501155 1 -
ש"ח ע.נ.
אג"ח ג'

 1.1005,ש"ח ערך נקוב
אג"ח ג'

1.11151
מניות
החברה

 1.60116מניות בז"ן

,1,311,111

 1.1,303ש"ח ערך נקוב
אג"ח ד'

1.11155
מניות
החברה

 1.,1,05מניות בז"ן

מחזיק ב511,111,111 ,501163 1 -
ש"ח ע.נ.
אג"ח ב'

מחזיק ב,5011,1 1 -
ש"ח ע.נ.
אג"ח ד'

אגרות חוב מהסדרה
המקורית (כנגד ריבית
שנצברה עד למועד
הקובע וטרם שולמה)
 1.11166ש"ח ערך נקוב
אג"ח ב'

חלופת היציאה(**)
אגרות
חוב
(סדרה
5
)1
1.16100
ש"ח
ערך
נקוב
1.10510
ש"ח
ערך
נקוב
1.11053
ש"ח
ערך
נקוב

(*) התמורות למחזיקי אגרות החוב המובטחות שבחרו בחלופת הדחייה הן בנוסף לאגרות החוב המובטחות
שיוותרו בידי מחזיקי אגרות החוב המובטחות שייבחרו בחלופה זו.
(**) האפשרות של מחזיקי אגרות החוב ושל קרן בראשית לבחור בחלופת היציאה על פי תוכנית ההסדר
תותאם ,כך ששיעור החזקות החברה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בבז"ן לאחר חלוקה בעין של
מניות בז"ן למי שבחרו בחלופת היציאה לא יפחת מ( 1,.,5% -להלן" :השיעור המינימאלי") ,וככל שכמות
מחזיקי אגרות החוב וקרן בראשית שיבחרו בחלופת היציאה הנה כזו שההיענות לה תביא לירידה מתחת
לשיעור המינימאלי ,אזי הודעת היציאה של כל אחד ממחזיקי אגרות החוב וקרן בראשית תענה באופן יחסי
ביניהם בהתאם להוראות סעיף  0.,.5לתוכנית ההסדר.

אם וככל שכמות מחזיקי אגרות החוב שייבחרו בחלופת היציאה בסדרה כלשהי יביא לכך
שתשלום הקרן האחרון באגרת החוב מאותה סדרה יפחת מ 0.5 -מיליון ש"ח ,אזי בהתאם
להנחיות הבורסה אגרות החוב מאותה סדרה ימחקו מהמסחר בבורסה והחברה לא תבצע
בשל כך פדיון מוקדם של אגרות החוב.
לצורך חלוקת מניות בז"ן למחזיקי אגרות החוב המובטחות שבחרו בחלופת היציאה,
בהתאם להוראות סעיף  5לתוכנית ההסדר ,כל אחד מהנאמנים של הסדרות המובטחות
יעביר אל הרכז ,עד לא יאוחר מיום  55.0.5115בשעה  ,10:11חלק ממניות בז"ן המוחזקות
על ידו ומשועבדות לטובת אותה סדרה.
 .5חלוקת ניירות ערך למחזיקי אגרות החוב הלא המובטחות
להלן יובא פירוט של ניירות הערך שיוקצו במועד הביצוע למחזיקי אגרות החוב הלא
מובטחות .פירוט התמורות להלן הנו בגין כל  1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב לא מובטחות.
5

כמות אגרות חוב (סדרה  )1המצוינת בטבלה כוללת גם אגרות חוב (סדרה  )1נוספות אשר יוקצו למחזיקים
שבחרו בחלופת ה exit -והנם זכאים לחלק היחסי ב 51% -מההפרש החיובי (אם וככל שיהיה) בין השווי של
מניות בז"ן המשועבדות לטובת בנק הפועלים וקרן בראשית לבין יתרת החוב כלפיהם (כמוסבר ביתר פירוט
תחת ההגדרה של " "Dבנוסחה שבסעיף  5.5בתוכנית ההסדר) .לצרכי הטבלה לעיל – לצורך המחשה בלבד -
נלקח בחשבון ממוצע שער סגירה בבורסה של מניית בז"ן בתקופה של  01ימי מסחר שקדמו ליום  6ביוני
 .5115ואולם ,הכמות המדויקת של אגרות חוב (סדרה  )1שיוקצו כאמור בהערת שוליים זו ,תעודכן ותדווח
ביום  56ביוני  ,5115כמפורט בסעיף  5לעיל וזאת בהתאם להוראות סעיף  5.5לתוכנית ההסדר.
5
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מניות
של
החברה
1.111,1
מניות
החברה
1.11151
מניות
החברה
1.11155
מניות
החברה

מספר
נייר ערך
נייר
בבורסה
מחזיק ב,501116 1 -
ש"ח ע.נ .אג"ח
א'
מחזיק ב,501101 1 -
ש"ח ע.נ .ח.ש.
אג"ח א' (פטרו
א'-רמ חש)313
חלקו
כולל
בתשלום ריבית
שהיום הקובע
בגינו היה 6
באוגוסט 2114
7
וטרם שולם
מחזיק ב,50116, 1 -
ש"ח ע.נ .ח.ש.
אג"ח א' (פטרו
א'-רמ חש)314
ריבית
זכאי
(כהגדרתם
בנספח  )1בגין
כל  1ש"ח ערך
אגרות
נקוב
חוב (סדרה א')

כמות כוללת

חלופת הדחייה
מניות של
אגרות חוב
החברה
(סדרה )1

חלופת היציאה(*)
אגרות חוב
מניות של
6
(סדרה )1
בז"ן

10,005,011

1.53536
ש"ח ערך
נקוב
1.05101
ש"ח ערך
נקוב

10,000,311

1.53536
ש"ח ערך
נקוב

1.111,5
מניות החברה

00,000,511
ש"ח ערך
נקוב אגרות
חוב (סדרה
א') ליום 0
באוגוסט
8
5116
מחזיק ב1,0,511,055 ,501131 1 -
ש"ח ע.נ .אג"ח
ה'
מחזיק ב015,110,111 ,50111, 1 -
ש"ח ע.נ .אג"ח
ו'

1.1,566
ש"ח ערך
נקוב

1.11111
מניות החברה

1.1,101
ש"ח ערך
נקוב
1.110,1
ש"ח ערך
נקוב

1.1116,
מניות החברה

1.10155
מניות בז"ן

1.11161
מניות החברה

1.1051,
מניות בז"ן

10,000,311

1.111,5
מניות החברה

1.13,55
מניות בז"ן

 1.15303ש"ח
ערך נקוב

1.111,5
מניות החברה

1.11135
מניות החברה

1.11306
מניות בז"ן

 1.10136ש"ח
ערך נקוב

1.11135
מניות החברה

1.13,55
מניות בז"ן

 1.15303ש"ח
ערך נקוב

1.111,5
מניות החברה

 1.11060ש"ח
ערך נקוב

1.11111
מניות החברה

 1.16110ש"ח
ערך נקוב

1.1116,
מניות החברה

 1.15150ש"ח
ערך נקוב

1.11161
מניות החברה

1.11111
מניות בז"ן

(*) האפשרות של מחזיקי אגרות החוב ושל קרן בראשית לבחור בחלופת היציאה על פי תוכנית ההסדר
תותאם ,כך ששיעור החזקות החברה בהון המונפק והנפרע ובזכויות ההצבעה בבז"ן לאחר חלוקה בעין של
מניות בז"ן למי שבחרו בחלופת היציאה לא יפחת מ( 1,.,5% -להלן" :השיעור המינימאלי") ,וככל שכמות
מחזיקי אגרות החוב וקרן בראשית שיבחרו בחלופת היציאה הנה כזו שההיענות לה תביא לירידה מתחת
6

7

8

מניות של
החברה

כמות אגרות חוב (סדרה  )1המצוינת בטבלה כוללת גם אגרות חוב (סדרה  )1נוספות אשר יוקצו למחזיקים
שבחרו בחלופת ה exit -והנם זכאים לחלק היחסי ב 51% -מההפרש החיובי (אם וככל שיהיה) בין השווי של
מניות בז"ן המשועבדות לטובת בנק הפועלים וקרן בראשית לבין יתרת החוב כלפיהם (כמוסבר ביתר פירוט
תחת ההגדרה של " "Dבנוסחה שבסעיף  6.5בתוכנית ההסדר) .לצרכי הטבלה לעיל – לצורך המחשה בלבד -
נלקח בחשבון ממוצע שער סגירה בבורסה של מניית בז"ן בתקופה של  01ימי מסחר שקדמו ליום  6ביוני
 .5115ואולם ,הכמות המדויקת של אגרות חוב (סדרה  )1שיוקצו כאמור בהערת שוליים זו ,תעודכן ותדווח
ביום  56ביוני  ,5115כמפורט בסעיף  5לעיל וזאת בהתאם להוראות סעיף  6.5לתוכנית ההסדר.
התמורות למחזיק ב 1 -ש"ח ע.נ .ח.ש .אג"ח א' (פטרו א'-רמ חש )310כוללות גם תמורות בגין חלקו בתשלום
הריבית (בשיעור שנתי של  )5.15%שהיה קבוע ליום  11באוגוסט ( 5116מועד קובע  0באוגוסט  )5116וטרם
שולם.
סכום זה הנו סך הערך הנקוב של קרן אגרות החוב (סדרה א') שהוחזקו על ידי זכאי הריבית ביום 0
באוגוסט ( 5116לא כולל ח.ש .אג"ח א' (פטרו א'-רמ חש.))310
תשומת לב ,כי בתוכנית ההסדר צוין חוב לזכאי ריבית בסך של  0,061,313ש"ח .במסגרת נוהל חלוקה זה
נכללה הגדרה שונה של המונח זכאי ריבית והתמורות לזכאי הריבית פוצלו לשורות  5ו 6 -בטבלה לעיל והן
מוצגות באופן שונה ואולם שינוי זה נובע מכללי הבורסה וטכניקת ביצוע בפועל של ההסדר והוא לא הביא
להפחתה בחלקם של זכאי הריבית בתמורות ההסדר אל מול החלק שהיו אמורים לקבל על פי תוכנית
ההסדר.
.
0
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לשיעור המינימאלי ,אזי הודעת היציאה של כל אחד ממחזיקי אגרות החוב וקרן בראשית תענה באופן יחסי
ביניהם בהתאם להוראות סעיף  0.,.5לתוכנית ההסדר.

אם וככל שכמות מחזיקי אגרות החוב שייבחרו בחלופת היציאה בסדרה כלשהי יביא לכך
שתשלום הקרן האחרון באגרת החוב מאותה סדרה יפחת מ 0.5 -מיליון ש"ח ,אזי בהתאם
להנחיות הבורסה אגרות החוב מאותה סדרה ימחקו מהמסחר בבורסה והחברה לא תבצע
בשל כך פדיון מוקדם של אגרות החוב.
הקצאת ניירות הערך כאמור בסעיף זה לעיל ,הנו כנגד הפדיון הסופי והמלא של יתרת קרן
אגרות החוב (סדרה א')( ,סדרה ה') ו( -סדרה ו').
 .6חלוקת ניירות ערך לקרן בראשית ויתר הנושים הלא מובטחים של החברה
להלן יובא פירוט של ניירות הערך שיוקצו במועד הביצוע לקרן בראשית ולכל יתר הנושים
הלא מובטחים של החברה .פירוט התמורות להלן הנו בגין סך תביעת החוב של קרן
בראשית וכל אחד מיתר הנושים הבלתי מובטחים.
חוב 9ליום 24.6.15
רשות המיסים –
אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין
רשות המיסים -
אגף מכס ומע"מ
קרן בראשית(*)
אולפינים
כרמל
בע"מ
רשות המיסים –
אגף מס הכנסה
ומיסוי מקרקעין
מר אחאי בונה

 51,,,5,11,ש"ח

חלופת הדחייה
מניות של
חוב
אגרות
החברה
(סדרה  )1בערך
נקוב
61,065
51,,,5,11,

חלופת היציאה
אגרות חוב
מניות של בז"ן
10
(סדרה )1
לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי

לא רלוונטי
1
51,511

לא
רלוונטי
1,5,515
050
,3
151

0,315,515

0,315,515

5,010

660,130

660,130

1,5,515
050

00,511,051
03,155

56,131

56,131

,3

3,661

5,006

115,615

115,615

151

1,,5,3

5,03,

(*) בנוסף ,יוותר החוב לקרן בראשית ,בכפוף ובהתאם להוראות סעיף  ,.1או  ,.5לתוכנית
ההסדר ,לפי העניין.
 .7הקצאת ניירות ערך לבעלת השליטה ולבנק הפועלים
 .7.1בנק הפועלים
במועד הביצוע שנקבע לחלופת הדחייה יוקצו לבנק הפועלים  661,,10כתבי אופציה
לא סחירים הניתנים למימוש ל 661,,10 -מניות רגילות של החברה אשר יהוו מייד
לאחר המועד האמור כ ,.55% -מן ההון המונפק והנפרע של החברה ומזכויות

9
10

מניות
של
החברה
לא
רלוונטי

גובה החוב נקבע על ידי המומחה מטעם בית המשפט ודווח לבית המשפט ,כמפורט בדיווחים מיידיים של
החברה מיום  55ביולי  01 ,5116ביולי  56 ,5116בפברואר  5115ומיום  5,במאי .5115
ראו הערת שוליים  0לעיל.
,
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ההצבעה בה בדילול מלא (בהנחה של מימוש כתבי האופציה) ,הכל כמפורט בסעיף
 0.5לתוכנית ההסדר.
 .7.1בעלת השליטה
במועד הביצוע שנקבע לחלופת הדחייה יוקצו לבעלת השליטה  5,315,505מניות של
החברה המהוות  6,.5%מההון המונפק והנפרע של החברה (בדילול מלא) ,כמפורט
בסעיף  11.0לתוכנית ההסדר.
ההקצאה של מניות לבעלת השליטה הנה בתמורה להתחייבות בעלת השליטה
להזרים כספים לחברה על מנת שישמשו את החברה כדי לממן חלק מהוצאות
החברה (המובטחת בערבות בנקאית אוטונומית בסך של  5מיליון ש"ח) ,כמפורט
בנספחים י' ו -יא' לתוכנית ההסדר .במועד הביצוע בעלת השליטה תעביר לחברה
סך של  531,555ש"ח על חשבון התחייבותה לממן חלק מהוצאות החברה כאמור.
ההעברה כאמור תהווה גם תשלום של  1.1ש"ח בגין כל אחת מהמניות המוקצות
לבעלת השליטה כאמור וזאת כמתחייב על פי הנחיות הבורסה.
 .8תעודות ניירות הערך המיועדים לחלוקה על פי נוהל זה
 .8.1כל מניות החברה שיוקצו על פי נוהל זה (למעט כתבי אופציה לא סחירים המוקצים
לבנק הפועלים) ,יירשמו על שם החברה לרישומים.
 .8.1כל מניות החברה המוקצות על פי נוהל זה הן מניות נפרעות במלואן.
 .8.3עם הפקדת כל התעודות כאמור בנוהל זה בידי החברה לרישומים ,תחזיר החברה
לרישומים ,לידי החברה ,את כל התעודות בגין אגרות החוב (סדרה א')( ,סדרה ה'),
(סדרה ו') ומניות החברה ,אשר מופקדות בידי החברה לרישומים עובר להפקדת
התעודות כאמור.
 .9שינויים בהון מניות החברה
החל מיום  55.0.5115הון החברה יעודכן ויהיה כדלהלן:
 .9.1יבוטל הערך הנקוב של מניות החברה וזאת בהתאם להחלטת בית משפט מיום 50
באפריל  ,5115שאישרה את תוכנית הסדר החוב ,לרבות השינויים בהון החברה.
 .9.1הון המניות של החברה יאוחד באופן שכל  111מניות רגילות יהפכו למניה רגילה
אחת.
באופן שלאחר איחוד ההון כאמור( :א) הון המניות הרשום של החברה יהפוך מ-
 51,111,111מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ ל 511,111 -מניות רגילות ללא ערך נקוב;
(ב) ההון המונפק של החברה (קודם לביצוע ההקצאות על פי הסדר זה) יהפוך מ-
 01,66,,,13מניות רגילות בנות  1ש"ח ע"נ כ"א ל 016,6,, -מניות רגילות ללא ערך
3
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נקוב (שיהוו  5.6%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה לאחר ביצוע ההסדר ו-
 5%בדילול מלא).
 .9.3ההון הרשום של החברה ,לאחר ביצוע איחוד ההון כאמור ,יוגדל מ 511,111 -מניות
רגילות ללא ערך נקוב ל 51,111,111 -מניות רגילות ללא ערך נקוב.
 .9.3ההתייחסות בנוהל זה למניות שיוקצו לנושי החברה הנה למניות החברה לאחר
ביצוע איחוד ההון וביטול הערך הנקוב כאמור לעיל.
 .9.5טבלת ההחזקות במניות חברה לפני ואחרי ההסדר (לרבות בדילול מלא) ,מצורפת
כנספח  4לנוהל זה.
עד לא יאוחר מיום  55.0.5115החברה תפרסם דו"ח מיידי בדבר השינויים לעיל בהון
החברה.
 .11מיסוי
 .11.1החברה מפנה את נושי המס והנושים הרלבנטיים להחלטת המיסוי ,המצורפת
כנספח  2לנוהל זה ,אשר בה נקבע הסדר המס הרלוונטי שחל על תוכנית ההסדר,
לרבות חלופת הדחייה וחלופת היציאה.
 .11.1ביום  ,1.,.5115תפרסם החברה דוח מיידי הכולל שערי ניירות ערך לצרכי רולינג
המס וכן שערי ניכיון משוקללים בהתאם להוראות רולינג המס.
 .11.3מכל התמורות שיוקצו כמתואר בנוהל זה לעיל ינוכה מס במקור על פי כל דין.
 .11שונות
 .11.1התביעה הייצוגית
ביחס לאפשרות שיוקצו ניירות ערך נוספים של החברה לתובעים בתביעה
הייצוגית ,11ראו סעיפים  3.1ו 3.5 -לתוכנית ההסדר.
 .11.1פעולות נוספות או נלוות ,ככל שיהיו כאלה ,יבוצעו בהתאם להוראות תוכנית
ההסדר .מובהר ,כי ההסדר כרוך בביצוע פעולות רבות ובתיאום בין גופים שונים ועל
כן יתכן ויחולו שיבושים ,שינויים או עיכובים בפעולות ו/או בלוח הזמנים ,כפי שהוא
תואר לעיל .במידה ויחולו שיבושים ,שינויים או עיכובים כאמור לעיל ,תפרסם
החברה דיווחים משלימים ו/או מתקנים לפי הצורך ואת כל פעולותיה הנ"ל תבצע
בתיאום עם הנאמנים של סדרות אגרות החוב.

11

יובהר ,למען הסר ספק ,כי כמפורט בסעיף  3.1לתוכנית ההסדר ,ובכפוף ליתר הוראות תוכנית ההסדר על
נספחיה  -הכרעה בתביעה הייצוגית יכולה להיות גם בדרך של פשרה או הסדר או סיכום בין החברה לבין
הצדדים האחרים לאותו הליך.
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 .11.3אלא אם כן נאמר מפורשות אחרת בתוכנית ההסדר  -ככל שמספרם של מניות
החברה ,מניות בז"ן ו/או אגרות החוב (סדרה  )1שיוקצו בהתאם להוראות נוהל זה
לעיל ,אינו מספר שלם ,אזי השברים שיווצרו כאמור יטופלו על ידי כל חבר הבורסה
בהתאם לנהליו.
 .11.3מובהר כי אין בהוראות נוהל על כדי לגרוע או לשנות מהוראות תוכנית ההסדר על
נספחיה.
 .11.5הרכז
 .11.5.1התחייבויות הרכז להעביר ניירות ערך כמפורט בנוהל זה הנן בכפוף לכך
שניירות הערך כאמור אכן נמסרו לו בהתאם להוראות נוהל זה .הרכז איננו
מחוייב להעביר ניירות ערך שלא נמסרו לו .כמו כן ,ככל שניירות ערך יועברו
לרכז באיחור ,אזי הרכז לא יוכל להעבירם במועדים שנקבעו לכך.
 .11.5.1הרכז איננו מתחייב בהתחייבויות החברה ,הנאמנים או כל צד אחר הנדרש
להעביר אליו ניירות ערך לפי נוהל זה.
 .11.5.3לא תשמע טענה כנגד הרכז בשל כך שלא העביר או שהתעכב בהעברתם של
ניירות ערך בהתאם לנוהל זה ,אם וככל שהדבר נובע בשל כך שהרכז לא
קיבל את אותם ניירות ערך או שלא קיבל אותם במועד שנקבע לכך,
בהתאמה.

* * * * * * * *
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נספח  – 1הגדרות
אגרות החוב
(סדרה א')

-

זכאי ריבית

-

אגרות החוב
(סדרה ב')
אגרות החוב
(סדרה ג')
אגרות החוב
(סדרה ד')
אגרות החוב
(סדרה ה')
אגרות החוב
(סדרה ו')
"אגרות חוב
(סדרה )1

-

"אגרות חוב לא -
מובטחות"
חוב -
"אגרות
מובטחות"
"בנק
הפועלים"
"בז"ן
"בעלת
השליטה"
"הבורסה"
"החברה
לרישומים"
"המועד הקובע -
להסדר"
המניות
החופשיות"
"הנאמנים"

"הרכז"
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 .1אגרות חוב (סדרה א') בהיקף כולל של  10,005,011ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
 ;),501116וכן –
 .5אגרות חוב (סדרה א') בהיקף כולל של  10,000,311ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
 ,),501101בגין תשלום קרן שהיה קבוע ליום  6באוגוסט  5110וטרם שולם (המועד
הקובע לתשלום (יום  50ביולי  )5110לא נדחה).
 .0אגרות חוב (סדרה א') בהיקף כולל של  10,000,311ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
 ,),50116,בגין תשלום קרן שהיה קבוע ליום  11באוגוסט  5116וטרם שולם
(המועד הקובע לתשלום (יום  0באוגוסט  )5116לא נדחה).
 .6זכאי ריבית (כהגדרתם להלן).12
מחזיקי אגרות חוב (סדרה א') (מספר נייר ערך  ),501116ביום  0באוגוסט  .5116מובהר ,כי
זכאי ריבית אינם כוללים מחזיקי ח.ש .אג"ח א' (פטרו א'-רמ חש( )310מספר נייר ערך
.),501101
אגרות חוב (סדרה ב') בהיקף כולל של  511,111,111ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
(.),501163
אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף כולל של  501,150,565ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
(.),501155
אגרות חוב (סדרה ד') בהיקף כולל של  ,1,311,111ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
(.),5011,1
אגרות חוב (סדרה ה') בהיקף כולל של  1,0,511,055ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
(.),501131
אגרות חוב (סדרה ו') בהיקף כולל של  015,110,111ש"ח ערך נקוב (מספר נייר ערך
(.),50111,
אגרות חוב מסדרה חדשה ,רשומות על שם ,בנות  1ש"ח ערך נקוב כל אחת ,אשר יוקצו
וירשמו למסחר על ידי החברה במסגרת ההסדר במועד הביצוע ,ואשר תנאיהן כמפורט
בטיוטת שטר נאמנות (סדרה  )1המצורף כנספח לתוכנית ההסדר.
אגרות חוב (סדרה א')( ,סדרה ה') ו( -סדרה ו') של החברה.
אגרות חוב (סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה ד') של החברה.
בנק הפועלים בע"מ.
בתי זיקוק לנפט בע"מ.
אלורסטון בע"מ (לפרטים נוספים בנוגע לבעלת השליטה ראו ההגדרה בסעיף  1לתוכנית
ההסדר).
בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.
החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ.

 56ביוני .5115
יובהר ,כי הגדרת המונח "המועד הקובע להסדר" הנו אך ורק לצורך הוראות תוכנית
ההסדר המתייחסות למונח "המועד הקובע להסדר" וכי זה איננו היום הקובע לצרכי תקנון
הבורסה וההנחיות מכוחו.
 כלל מניות בז"ן שבידי החברה ובידי פטרוליום אשר אינן משועבדות סמוך לפני מועדהביצוע.
כמות המניות החופשיות נכון ליום פרסום נוהל זה הינה  511,036,,10מניות בז"ן ,מתוכן
 51,100,655מניות שישועבדו לטובת בנק הפועלים בהתאם להוראות תוכנית ההסדר.
 הנאמן לאגרות החוב (סדרה א')  -החברה לנאמנות של בנק אגוד; והנאמן לאגרות החוב(סדרה ב') ו( -סדרה ג')  -משמרת -חברה לשירותי נאמנות בע"מ; והנאמן לאגרות החוב
(סדרה ד')  -הרמטיק נאמנות ( )11,5בע"מ; והנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') ו( -סדרה ו') -
רזניק ,פז ,נבו נאמנויות בע"מ.
 -אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ שכתובתו אפעל  ,55קריית אריה ,פתח תקוה .טלפון

תשומת לב ,כי במסגרת נוהל חלוקה זה נכללה הגדרה שונה של המונח זכאי ריבית והתמורות לזכאי הריבית
פוצלו לשורות  5ו 6 -בטבלה שבסעיף  5לנוהל זה ואולם שינוי זה נובע מכללי הבורסה וטכניקת ביצוע בפועל
של ההסדר והוא לא הביא להפחתה בחלקם של זכאי הריבית בתמורות ההסדר אל מול החלק שהיו אמורים
לקבל על פי תוכנית ההסדר.
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 ,10,505101איש קשר טל רזניקוב.
תביעה ובקשה לאישור תביעה ייצוגית שהוגשה בבית המשפט המחוזי (מספר תיק בבית
 המשפט :ת.צ )00163-11-16 .על ידי מאיר אזנקוט נגד בז"ן ,החברה לישראל בע"מ ,החברהואחרים.
 ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')( ,סדרה ה') ו( -סדרה ו') – החלפת אגרות החובסדרה א' ,ה' ו -ו' באגרות חוב (סדרה  )1ובתמורות נוספות ,כמפורט תוכנית ההסדר.

"התביעה
הייצוגית"
"חלופת
הדחייה"

ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה ד') – עדכון תנאי אגרות החוב
סדרה ב' ,ג' ו -ד' (כולל פריסת תשלומים מחדש) וקבלת תמורות נוספות ,כמפורט בתוכנית
ההסדר.
ביחס לקרן בראשית – כמפורט בסעיף  ,.1לתוכנית ההסדר.

"חלופת
"exit
"חלופת
היציאה"

ה- -
או

"יום עסקים"
"ימי מסחר"
"כאו"ל"
"הנושים
הרלבנטיים"

-

"נושי המס"

-

"מועד
הביצוע"

-

"פטרוליום"
"קרן
בראשית"

-

ביחס למר אחאי בונה ,אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (בגין חוב ניכויים בסך של כ-
 55,105ש"ח) וכאו"ל – כמפורט בסעיפים  3.0 ,3.5ו 3.6 -לתוכנית ההסדר ,בהתאמה.
ביחס לרשות המיסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין בגין תביעת חוב בקשר עם שומת
מס לחברה הבת בסך של  51,,1,,111ש"ח; וביחס לרשות המיסים – אגף מכס ומס ערך
מוסף בגין חוב בסך של  0,336,110ש"ח; – כמפורט בסעיף  3.1לתוכנית ההסדר ודיווחים
מיידיים החברה מיום  50ו 56 -בפברואר .5115
ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')( ,סדרה ה') ו( -סדרה ו') – החלפת אגרות החוב
סדרה א' ,ה' ו -ו' במניות בז"ן ,מניות החברה ואגרות חוב (סדרה  ,)1כמפורט בתוכנית
ההסדר.
ביחס למחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')( ,סדרה ג') ו( -סדרה ד') – החלפת אגרות החוב
סדרה ב' ,ג' ו -ד' במניות בז"ן ,מניות החברה ואגרות חוב (סדרה  ,)1כמפורט בתוכנית
ההסדר.
ביחס לקרן בראשית – כמפורט בסעיף  ,.5לתוכנית ההסדר.
ביחס למר אחאי בונה ,אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (בגין חוב ניכויים בסך של כ-
 55,105ש"ח) וכאו"ל – כמפורט בסעיפים  3.0 ,3.5ו 3.6 -לתוכנית ההסדר ,בהתאמה
יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לציבור הרחב ,למעט ימי שישי וערבי חג.
ימים בהם מתקיים מסחר בבורסה.
כרמל אולפינים בע"מ.
כל הנושים להלן:
א .מחזיק אגרות החוב (סדרה א') ,כולל זכאי ריבית;
ב .מחזיק אגרות החוב (סדרה ב');
ג .מחזיק אגרות החוב (סדרה ג');
ד .מחזיק אגרות החוב (סדרה ד');
ה .מחזיק אגרות החוב (סדרה ה');
ו .מחזיק אגרות החוב (סדרה ו');
ז .קרן בראשית;
ח .אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין (בגין חוב ניכויים בסך של כ 55,105 -ש"ח);
ט .כרמל אולפינים בע"מ;
י .מר אחאי בונה.
רשות המיסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין ,בגין תביעת חוב בקשר עם שומת מס
לחברה הבת בסך של  51,,1,,111ש"ח; וכן-
רשות המיסים – אגף מכס ומס ערך מוסף ,בגין תביעת חוב בסך של  0,336,110ש"ח.
ביחס לחלופת היציאה – .53.0.5115
ביחס לחלופת הדחייה – .51.0.5115
כל פעולות ההסדר אשר יש לבצען במועד הביצוע ,ייראו אותן כמבוצעות בו זמנית ואף
אחת מפעולות ההסדר לא תחשב כמבוצעת עד אשר בוצעו והושלמו כל פעולות ההסדר ,הן
אלה הקבועות ליום  53.0.5115והן אלה הקבועות ליום .51.0.5115
פטרוליום קפיטל הולדינגס בע"מ ,חברה פרטית בבעלות מלאה של החברה.
קרן מנוף Iא' שותפות מוגבלת וקרן מנוף Iב' שותפות מוגבלת (שתיהן באמצעות בראשית
שותף כללי בע"מ).

למונחים המופיעים בנוהל זה ואינם מוגדרים בו תהא המשמעות שניתנה להם
בתוכנית ההסדר.
15
10824/6501/6044208v1

נספח  – 2החלטת מיסוי
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נספח  - 3לוח סילוקין של אגרות החוב סדרה ב' ,ג' ,ד' ו( -סדרה )1

אג"ח סדרה 1
תאריך

תשלום קרן

אג"ח סדרה ב'
תאריך

תשלום ריבית

תשלום קרן

תשלום ריבית

24/06/2015

0.00000%

0.00000%

24/06/2015

0.00000%

0.00000%

24/06/2015

0.00000%

0.00000%

24/06/2015

0.00000%

0.00000%

31/12/2015

0.00000%

0.00000%

31/12/2015

0.00000%

0.00000%

31/12/2016

0.00000%

0.00000%

31/12/2016

0.00000%

0.00000%

31/12/2017

0.00000%

3.45175%

31/12/2017

0.00000%

2.74775%

31/12/2018

0.00000%

3.45175%

31/12/2018

0.00000%

2.74775%

31/12/2019

0.00000%

3.45175%

31/12/2019

0.00000%

2.74775%

31/12/2020

0.00000%

3.45175%

31/12/2020

0.00000%

2.74775%

31/12/2021

0.00000%

3.45175%

31/12/2021

0.00000%

2.74775%

31/12/2022

0.00000%

3.45175%

31/12/2022

0.00000%

2.74775%

31/12/2023

100.00000%

37.19347%

31/12/2023

100.00000%

29.73677%

תאריך
24/06/2015
24/06/2015
31/12/2015
31/12/2016
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020
31/12/2021
31/12/2022
31/12/2023

אג"ח סדרה ג'
תשלום קרן
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
100.00000%

תאריך
24/06/2015
24/06/2015
31/12/2015
31/12/2016
01/02/2017
31/12/2017
31/12/2018
31/12/2019
31/12/2020

תשלום ריבית
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
3.69129%
3.69129%
3.69129%
3.69129%
3.69129%
3.69129%
39.71797%

אג"ח סדרה ד'
תשלום קרן
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
15.58170%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
84.41830%

תשלום ריבית
0.00000%
0.00000%
0.00000%
0.00000%
12.55773%
4.11526%
4.00000%
4.00000%
19.64932%
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נספח  - 4טבלת ההחזקות במניות חברה לפני ואחרי ביצוע ההסדר
לפני ביצוע ההסדר

אחרי ביצוע ההסדר בדילול מלא

אחרי ביצוע ההסדר

מניות

שיעור בהון
ובהצבעה

מניות

-

-

2,892,532

51.22%

מודגל תעשיות ( )99בע"מ

13,160,16,

59.67%

181,439

3.21%

181,439

בתי זיקוק לנפט בע"מ

3,741,680

12.29%

37,417

0.66%

37,417

0.61%

כתר פלסטיק בע"מ

2,031,240

6.67%

20,312

0.36%

20,312

0.33%

בנק הפועלים

-

-

-

0.00%

661,,10

7.25%

קרן בראשית

-

-

175,295

3.10%

175,295

2.88%

סה"כ אג"ח א,

-

-

91,215

1.62%

91,215

1.50%

אג"ח ב'

-

-

894,570

15.84%

894,570

14.69%

אג"ח ג'

-

-

393,744

6.97%

393,744

6.47%

אג"ח ד'

-

-

124,086

2.20%

124,086

2.04%

אג"ח ה'

-

-

259,854

4.60%

259,854

4.27%

אג"ח ו'
מס הכנסה

-

-

465,244

8.24%

465,244

7.64%

-

-

40,642

0.72%

40,642

0.67%

-

-

5,313

0.09%

5,313

0.09%

-

-

626

0.01%

626

0.01%

-

-

78

0.00%

78

0.00%

0,510,161
30,447,708

21.37%
100.00%

159
65,069
5,647,596

0.00%
1.15%
100.00%

159
65,069
6,089,302

0.00%
1.07%
100.00%

שם המחזיק
בעלת השליטה

שיעור בהון
ובהצבעה

שיעור בהון
ובהצבעה

מניות
2,892,532

47.50%
2.98%

מע"מ
כאו"ל
מ"ה (ניכויים)
אחאי בונה
ציבור
סה"כ
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נספח 5א' – הודעת בחירה של מחזיקי אגרות חוב (כולל זכאי ריבית)

__ ביוני 2115
לכבוד
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן" :החברה")
באמצעות חבר הבורסה ______ בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :הסדר חוב של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ – הודעת בחירה
 .1הנני הבעלים והמחזיק באמצעותכם ,בפיקדון שמספרו _____ ,המתנהל בסניפכם שמספרו
_____ ,באגרות חוב של החברה כדלהלן[ :יש לפרט סדרה וכמות בערך נקוב מכל סדרה]
 __________ .1.1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') (המוחזקים במועד מסירת
הודעה זו).
 __________ .1.1ש"ח ערך נקוב ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש.)310
 __________ .1.3ש"ח ערך נקוב ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש.)316
 __________ .1.3ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') שהוחזקו נכון ליום  0באוגוסט
( 5116לא כולל ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש[ ))310זכאי ריבית].
 __________ .1.5ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב').
 __________ .1.6ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').
 __________ .1.7ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').
 __________ .1.8ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').
 __________ .1.9ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').
 .1חלופת היציאה
בהתאם לתוכנית ההסדר של החברה ,כפי שפורסמה על ידי החברה במגנ"א ביום  5במרץ
( 5115מספר אסמכתא( )5115-11-165100 :להלן" :תוכנית ההסדר") ואושרה על ידי בית-
המשפט המחוזי בתל אביב ביום  50באפריל  5115ובהתאם לנוהל שהחברה פרסמה ביום 1
ביוני ( 5115להלן" :הנוהל"); החתום מטה מאשר בזאת כי הוא בוחר בחלופת היציאה,
כהגדרתה בנוהל שהודעה זו נלווית לו כנספח ,בגין החזקותיו באגרות החוב להלן:
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 __________ .1.1ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') (המוחזקים במועד מסירת
הודעה זו).
 __________ .1.1ש"ח ערך נקוב ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש.)310
 __________ .1.3ש"ח ערך נקוב ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש.)316
 __________ .1.3ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה א') שהוחזקו נכון ליום  0באוגוסט
( 5116לא כולל ח.ש .אגרות חוב (סדרה א') (פטרו א'-רמ חש[ ))310זכאי ריבית].
 __________ .1.5ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ב').
 __________ .1.6ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ג').
 __________ .1.7ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ד').
 __________ .1.8ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ה').
 __________ .1.9ש"ח ערך נקוב אגרות חוב (סדרה ו').

מחזיק אגרות חוב שלא יגיש הודעת בחירה או שימסור הודעת בחירה שלא בנוסח מסמך
זה או שלא בהתאם לתנאים או למועדים האמורים בנוהל – יחשב שכמי שבחר בחלופת
הדחייה כהגדרתה בנוהל שהודעה זו נלווית לו כנספח.
 .3הודעת בחירה זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול או לשינוי.
ולראיה באתי על החתום:
חתימה:
שם:
תפקיד:
תאריך:

אישור עורך דין [ביחס למחזיק אגרות חוב שהנו תאגיד]
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר כי מסמך זה נחתם על ידי _______________
כדין ,באמצעות ה"ה[ _______________ :שם+תפקיד] _______________ [שם+תפקיד],
אשר חתימתם מחייבת את _______________ בקשר עם הודעת בחירה זו.
______________ ,עו"ד
1,
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נספח 5ב' – הודעת בחירה של יתר הנושים הרלבנטים (לא כולל מחזיקי אגרות חוב וזכאי ריבית)
__ ביוני 2115
לכבוד
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :הסדר חוב של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ – הודעת בחירה
 .1הנני נושה של החברה כדלהלן:
כרמל אולפינים בע"מ.
קרן בראשית.
רשות המיסים – אגף מס הכנסה ומיסוי מקרקעין בגין חוב ניכויים.
אחאי בונה.
 .1חלופת יציאה
בהתאם לתוכנית ההסדר של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,כפי
שפורסמה על ידי החברה במגנ"א ביום  5במרץ ( 5115מספר אסמכתא)5115-11-165100 :
(להלן" :תוכנית ההסדר") ואושרה על ידי בית-המשפט המחוזי בתל אביב ביום  50באפריל
 5115ובהתאם לנוהל שהחברה פרסמה ביום  1ביוני ( 5115להלן" :הנוהל"); החתום מטה
מאשר בזאת כי הוא בוחר בחלופת היציאה ,כהגדרתה בנוהל שהודעה זו נלווית לו כנספח
כדלהלן:
שהנו
כלפי
החברה
חוב
בגין
וזאת
_____________________________________________________________.
 .3חלופת דחייה
בהתאם לתוכנית ההסדר של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן" :החברה") ,כפי
שפורסמה על ידי החברה במגנ"א ביום  5במרץ ( 5115מספר אסמכתא)5115-11-165100 :
(להלן" :תוכנית ההסדר") ואושרה על ידי בית-המשפט המחוזי בתל אביב ביום  50באפריל
 5115ובהתאם לנוהל שהחברה פרסמה ביום  1ביוני ( 5115להלן" :הנוהל"); החתום מטה
מאשר בזאת כי הוא בוחר ב חלופת הדחייה ,כהגדרתה בנוהל שהודעה זו נלווית לו כנספח
כדלהלן:
שהנו
כלפי
החברה
חוב
בגין
וזאת
_____________________________________________________________.

נושה שלא יגיש הודעת בחירה או שימסור הודעת בחירה שלא בנוסח מסמך זה או שלא
13
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בהתאם לתנאים או למועדים האמורים בנוהל – יחשב שכמי שבחר בחלופת הדחייה
כהגדרתה בנוהל שהודעה זו נלווית לו כנספח.
 .3הודעת בחירה זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול או לשינוי.
 .5פרטי חשבון בנק להפקדת התמורות בהסדר:
________________________
בנק:
________________________
סניף בנק:
________________________
חשבון על שם:
מספר חשבון פיקדון ________________________
ניירות ערך בבנק:
ולראיה באתי על החתום:
חתימה:
שם:
תפקיד:
תאריך:
שם איש קשר:
טלפון איש קשר:

אישור עורך דין [ביחס לנושה רלבנטי שהנו תאגיד]
אני הח"מ ,_______________ ,עו"ד ,מאשר כי מסמך זה נחתם על ידי _______________
כדין ,באמצעות ה"ה[ _______________ :שם+תפקיד] _______________ [שם+תפקיד],
אשר חתימתם מחייבת את _______________ בקשר עם הודעת בחירה זו.
______________ ,עו"ד

11
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נספח 5ג' – דו"ח מרכז מחבר בורסה
__ ביוני 2115
לכבוד
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ (להלן" :החברה")
באמצעות אקסלנס נשואה שירותי בורסה בע"מ
א.ג.נ,.
הנדון :הסדר חוב של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע"מ – דו"ח מרכז של הודעות בחירה
 .1הרינו לאשר ,כי קיבלנו הודעות בחירה ממחזיקי אגרות חוב ,בהתאם להוראות הנוהל
שהחברה פרסמה במגנ"א ביום  1ביוני ( 5115להלן" :הנוהל"),כמפורט להלן:
בחרו בחלופת יציאה

סדרה
אגרות חוב (סדרה א')

_______ ש"ח ערך נקוב

ח.ש .אגרות חוב (סדרה א')

_______ ש"ח ערך נקוב

(פטרו א'-רמ חש)313
ח.ש .אגרות חוב (סדרה א')
(פטרו א'-רמ חש)314

_______ ש"ח ערך נקוב

אגרות חוב (סדרה א')

_______ ש"ח ערך נקוב

שהוחזקו נכון ליום 6
באוגוסט ( 2114לא כולל
ח.ש .אגרות חוב (סדרה א')
(פטרו א'-רמ חש))313
[זכאי ריבית]
אגרות חוב (סדרה ב')

_______ ש"ח ערך נקוב

אגרות חוב (סדרה ג')

_______ ש"ח ערך נקוב

אגרות חוב (סדרה ד')

_______ ש"ח ערך נקוב

אגרות חוב (סדרה ה')

_______ ש"ח ערך נקוב

אגרות חוב (סדרה ו')

_______ ש"ח ערך נקוב

 .1בהודעתנו זו יש לראות כהודעת קיבול של חבר בורסה והתחייבות להעביר אליכם את
אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה ,בהתאם ובכפוף להוראות הנוהל שנספח זה נלווה
אליו.
 .3את התמורות בגין אגרות החוב שבחרו בחלופת היציאה נא להעביר לחשבוננו במסלקת
הבורסה.

51
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שם חבר הבורסה

מספר חבר בורסה

חותמת וחתימה

תאריך

51
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נספח  - 6תנאי כתב אופציה לא סחיר לבנק הפועלים

55
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מפעלים פטרוכימיים בישראל בע" מ
מכתב זה הנו בעל ערך
__ ב _____ _____
לכבוד
בנק הפועלים בע " מ
מ _____ __
_____
ג.א.נ,.
הנדון  :מכתב ה קצאת כתבי אופציה של מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ

בהתאם להוראות תיקון שנחתם ביום __ ב _____  5102להסכם מימון בין מפעלים
פטרוכימיים בישראל בע " מ ( ח  .צ  ( ) 25-115200-2 .להלן  " :החברה ") לבין בנק הפועלים
בע " מ ( להלן  " :הבנק ")  ,במסגרת הסדר חוב בין החברה לבין נושיה ובעלי מניותיה
בהתאם לסעיף  021לחוק החברות  ,תשנ " ט , 0222 -אשר אושר על ידי בית המשפט המחוזי
בתל אביב ( תיק פר " ק  ) 52022-10-00ביום __ ב _____  , 5100מוקצים בזאת על שם הבנק
 ( 000,214ארבע מאות ארבעים ו אחד אלף ו שבעה מאות ושישה ) כתבי אופציה  ,לא
סחירים  ,של החברה  ,הניתנים למימוש ל ( 000,214 -ארבע מאות ארבעים ו אחד אלף
ו שבעה מאות ושישה ) מניות רגילות של החברה  ,ללא ערך נקוב  ,כפוף להתאמות
( המהווים  ,נכון למועד מכתב זה  ( 2.0% ,שבעה אחוזים וארבע עשיריות האחוז ) מההון
המונפק והנפרע של החברה ומזכויות ההצבעה בה בדילול מלא ) ( להלן  " :כתבי אופציה " )
ו לפי התנאים המפורטים בנספח למכתב זה .
כתבי האופציה ירשמו על שמכם ב מרשם בעלי כתבי האופציה של החברה .
מ כתב זה הינו בעל ערך ויש לשמרו .
הקצאת כתבי האופציה על פי מכתב זה  ,על נספחיו אושרו כדין על ידי האורגנים
המוסמכים של החברה .
ולראיה באנו על החתום :

רפי ערד  ,מנכ " ל

יעקב גוטנשטיין ,
יו " ר דירקטוריון

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ
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נספח תנאי כתבי האופציה
בנספח זה יהיו למונחים הבאים המשמעות הנתונה בצידם:
"החברה"

-

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ.

"החברה
לרישומים"

-

החברה לרישומים של בנק הפועלים בע"מ (או כל חברה לרישומים
אחרת שתבוא במקומה).

"הניצע"

-

בנק הפועלים בע"מ וכל נעבר של בנק הפועלים בע"מ בהתאם
להוראות נספח זה.

"יום האקס"

-

כהגדרת מונח זה בתקנון הבורסה ,חלק שלישי (מדריך המסחר

"יום המימוש"

-

כהגדרתו בסעיף  6להלן.

"יום עסקים"

-

כל יום בו פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע עסקאות,
למעט ימי שישי וערבי חג.

"כתב אופציה"

-

כתב אופציה ,לא סחיר ,הניתן למימוש למניה רגילה אחת ללא

"מכתב ההקצאה"

-

בבורסה).

ערך נקוב של החברה ,כפוף להתאמות בסעיף  8להלן.
"מסמכי האופציות" -

מכתב ההקצאה אשר נספח "תנאי כתבי אופציה" זה מצורף לו.
מכתב ההקצאה ונספח זה.

"מניה" או
"מנית החברה"

-

מניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה.

"מניות המימוש"

-

מניות החברה אשר יוקצו כתוצאה ממימוש כתבי האופציה.

"בורסה"

-

הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ.

כותרות הסעיפים בנספח זה נכללו בנספח זה למטרות נוחות הקריאה בלבד והן לא תובאנה
בחשבון לענין פרשנותו של נספח זה.
הנספחים לנספח זה מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.
 . 1הצהרות ו מצגים של החברה
החברה מצהיר ה בזאת כלפי הניצע  ,כי כל אחד מהמצגים  ,מהאישורים ,
ומההצהרות של החברה המפורטים בסעיף  1זה להלן  ,הי נו נכון  ,מלא ומדויק על
כל פרטיו :
 . 1.1החברה הינה חברה רשומה כדין בישראל  ,אשר מניותיה נסחרות בבורסה ,
שנתאגדה  ,והקיימת  ,בהתאם לחוקי ישראל  ,הכשירה להיות בעלים של
2
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רכושה ונכסיה ולנהל את עסקיה כפי שהם מנוהלים עתה וכפי שינוהלו
בעתיד .
 . 1.1החברה קיבלה את כל ההסכמות  ,ההיתרים והאישורים הדרושים על פי דין ,
על פי מסמכי התאגדותה ועל פי כל הסכם או מסמך שהיא צד לו או המחייב
אותה  ,בקשר עם התקשרותה ב מסמכי האופציות  ,ולצורך ביצוע ומימוש
התחייבויות החברה על פיהם ( לרבות הנפקת כתב י האופציה ) ; קיימה את כל
ההתחייבויות והתנאים בהתאם להסכמות  ,ה יתרים ואישורים אלה  ,אשר
הינם בתוקף מלא ( ולא ארע כל א י רוע אשר יש בו כדי להוות הפרתם ו  /או
לפגוע בתוקפם )  ,ואין צורך בקבלת הסכמות  ,היתר ים ו  /או אישורים נוספים
כלשהם על פי דין ו  /או מסמכי התאגדותה .
 . 1.1לחברה הכח והסמכות להתקשר ב מסמכי האופציות  ,ובכל הטרנסקציות שיש
לבצ ען או להשלימן בהתאם ל מסמכי האופציות  ,ולבצע את כל התחייבויותיה
לפי מסמכי האופציות או בקשר לטרנסקציות האמורות  ,והחברה נקט ה את
כל הצעדים והפעולות הדרושים על מנת לאשר כדין את התקשרות ה במסמכי
האופציות ולבצע את כל התחייבויותיה לפי מסמכי האופציות ; ו מסמכי
האופציות מהווים התחייבות חוקית  ,תקפה  ,מחייבת וברת אכיפה של
החברה .
 . 1.1התקשרות החברה ב מסמכי האופציות  ,ביצוע התחייבויותיה של החברה
לפיהם והטרנסקציות שיש לבצען ולהשלימן בהתאם ל הם אינם סותרים
משום בחינה שהיא  ( :א ) דין כלשהו החל על החברה במועד חתימת מכתב
ההקצאה ; ( ב ) את מסמכ י ההתאגדות של החברה או איזה מההחל טות
שנתקבלו ( והעומדות בתקפן ) על ידי החברה ; ( ג ) הסכם או מסמך אחר
שהחברה צד לו או המחייב את החברה ולא יגרמו להפרה של הסכם או
מסמך אחר כאמור .
 . 1מחיר מימוש של כל כתב האופציה
מחיר המימוש של כל כתב אופציה יהיה  1.0ש " ח למניה ( להלן  " :מחיר המימוש " ) .
מחיר המימוש איננו צמוד או נושא ריבית  .מובהר  ,כי בכל מקרה  ,מחיר המימוש
לא יפחת מהמחיר המזערי הקבוע בהנחיות הזמניות לחלק השני בתקנון הבורסה
( מדריך לחברות  -רישום ניירות ערך למסחר )  ,ולא יעלה על המחיר המזערי
האמור .
ככל שבשל שינוי בהנחיות הזמניות לחלק השני בתקנון הבורסה ( מדריך לחברות -
רישום ניירות ערך למסחר ) מחיר המימוש יעלה על  1.5ש " ח למניה  ,תבוצע התאמה
3
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למספר מניות המימוש באופן שיפצה את הניצע על ההפרש בין מחיר המימוש לבין
 1.5ש " ח .
 . 1תקופת המימוש של כתבי האופציה ומימושם
כל כתב אופצי ה ניתן למימוש בכל יום עסקים  ,החל ממועד הקצאת ו ועד ליום __
ב _____ _____ [  51שנים ממועד הביצוע של ההסדר ] ( להלן  " :תקופת המימוש "
והמועד האחרון ל מימוש ייקרא להלן  " :תום תקופת ה מימוש " )  ,באופן שכל כתב
אופציה יהיה ניתן למימוש למ ניה רגילה אחת ללא ערך נקוב של החברה ( להלן :
" מניות המימוש " ) וזאת כנגד תשלום של מחיר המימוש .
 . 1פקיעת כתבי אופציה
כתב אופציה אשר לא ימומש עד תום תקופת המימוש  ,דהיינו  :כתב אופציה
שהודעת המימוש בצירוף מחיר המימוש ו מכתב ההקצאה המקורי בגינו לא י ו מ צאו
לחברה עד לתום תקופת המימוש  ,לא יקנה ל ניצע זכות כלשהי  ,ויהיה בטל ומבוטל
לאחר התאריך ה אמור מבלי שלניצע תהא זכות לפיצוי כלשהו מהחברה .
 . 5מימוש כתבי האופציה
 . 5.1במידה והניצע י היה מעונ י ין לממש את כל או חלק מ כתבי האופציה
שבבעלותו  ,הוא רשאי לעשות זאת  ,מעת לעת ו במהלך תקופת המימוש בלבד ,
על ידי מתן הודעת מימוש בכתב ביום שהנו יום עסקים .
 . 5.1הודעת המימוש החתומה במקור על ידי ה ניצע תוגש לחברה  ,במסירה ידנית ,
במשרדה הרשום בבית אמות משפט  ,רחוב שאול המלך  , 8תל אביב 40200 ,
( או כל כתובת אחרת של משרדה הרשום של החברה  ,כפי שתודיע החברה
בדיווח במערכת גילוי נאות אלקטרוני ( מ גנ " א ) של רשות ניירות ערך )  ,עד
תום תקופת המימוש על גבי ה טופס מימוש אופציות המצורף כנספח א '
לנספח זה ( להלן  " :הודעת מימוש ")  ,בצירוף מכתב  /י ההקצאה המקורי  /ים
המתייחסים לכתבי האופציה הכלולים בבקשה ו אישור ביצוע העברה
בנקאית לחשבון הבנק של החברה כמופיע בנספ ח ב ' לנספח זה ( או חשבון
בנק אחר בישראל עליו תודיע החברה ל ניצע בכתב ומראש ) בגובה מחיר
המימוש  ,בגין כל כתב אופציה שמימוש ו מבוקש בהודעת המימוש כאמור
( להלן  " :תמורת המימוש ") .
 . 5.1הניצע יהיה רשאי לממש כל או חלק מכתבי האופציה שבבעלותו  ,אך לא
תינתן זכות לממש מספר לא שלם של כתב י אופציה .
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. 5.1

במידה והניצע יבקש לממש רק חלק מכתבי האופציה שבבעלותו  ,אזי  ,כנגד
ההמצאה לחברה  ,במשרדה הרשום כאמור בסעיף  5.2לעיל  ,של הודעת
המימוש  ,בציר וף מכתב  /י ההקצאה המקורי  /ים ותמורת המימוש  ,כמפורט
לעיל  ,תעביר החברה לניצע מכתב הקצאה חדש בגין יתרת כתבי האופציה
שטרם מומשו על ידי הניצע .

 . 5.5הניצע י חתום  ,ככל שיידרש על -ידי החברה או החברה לרישומים  ,על כל
מסמך נוסף הדרוש בהתאם להוראות כל דין לשם מתן תוקף להקצאת מניות
המימוש  ,במועד הדרוש על פי דין .
. 5.5

לא נמסרה הודעת מימוש ו  /או לא שולמה תמורת המימוש בהתאם להוראות
סעיף  5זה לעיל  ,אזי תיחשב ה הודע ה בדבר המימוש כבטלה  ,ומכתבי
הקצ את כתבי האופציה והכספים ש שולמו בגין מימוש ם  ,יוחזרו ל ניצע .

 . 5.5החברה תשמור כמות מספקת של מניות רגילות בהונה הרשום להבטחת
זכויות המימוש של כל כתבי האופציה .
 . 5.5לא  ,ת בוצע הקצאה של מניות מימוש ביום הקובע לחלוקת מניות הטבה ,
להצעה בדרך של זכויות  ,לחלוקת דיבידנד  ,לאיחוד הון  ,לפיצול הון או
להפחתת הון ( כל אחד מהנ " ל יקרא להלן  " :אירוע חברה ") .בנוסף  ,אם חל
יום האקס של אירוע חברה לפני היום הקובע של אירוע חברה  ,לא ת בוצע
הקצאה של מניות מימוש ביום האקס כאמור .
 . 5ה קצאת מניות המימוש
החברה תקצה  ,עד לא יאוחר משני ימי עסקים מ יום המימוש את מניות המימוש
בתעודה על שם החברה לרישומים  ,בכפוף ובהתאם להוראות תקנון הבורסה כפי
שיהיו באותו מועד  ,כשהן נקיות וחופשיות מכל שעבוד  ,משכון  ,עיקול  ,היטל  ,חוב ,
עיכבון  ,תביעה  ,או כל זכות צד שלישי אחרת  ,וכשהן משוחררות מכל מגבלה על
עבירות  ,לרבות משוחררות ממגבלת חסימה על פי חוק ניירות ערך  ,תשכ " ח, 0248 -
ועם הוראות ל חברה לרישומים ל הפקיד את מניות המימוש בחשבון של הניצע אצל
חבר בורסה ( שפרטיו ימסרו לחברה בהודעת המימוש )  .על אף האמור לעיל לעניין
הקצאת מניות המימוש עד לא יאוחר משני ימי עסקים מיום המימוש  ,אם יום
העסקים השני מיום המימוש חל ביום הקובע או ביום האקס של אירוע חברה ,
כ הגדרתו בסעיף  2.8לעיל  ,אזי ההקצאה של מניות המימוש בתעודה על שם החברה
לרישומים תבוצע עד לא יאוחר מ יום עסקים אחד מיום המימוש  .כתבי האופציה
אשר מומשו ייחשבו למבוטלים החל מיום המימוש .
5
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" יום המימוש "  -יום ה עסקים בו הודעת המימוש ( בצירוף מחיר המימוש ) נמסרה
ל חברה ובמקרה בו נמסרה הודעת המימוש לאחר השעה  , 00:11ביום העסקים
הראשון שלאחר מסירת הודעת המימוש ( בצירוף מחיר המימוש ) ל חברה .
 . 5זכויות מניות שינבעו ממימוש כתבי האופציה
מניות המימוש תהיינה שוות בזכויותיהן לזכויו ת המניות הרגילות שתהיינה
קיימות בהונה מונפק של החברה במועד הנפקתן  .למ ניעת ספק מובהר  ,כי מניות
המימוש לא יזכו את הניצע בזכויות אשר היום הקובע בגינן  ,על פי החלטת
דירקטוריון החברה שתתקבל  ,ה נ ו יום המימוש או תאריך שקדם ליום המימוש.
 . 5התאמ ו ת
 . 5.1איחוד או פיצול הון  -א ם תאחד ה חברה את מניותיה או תפצלן או תחלקן
בחלוקת משנה  ,יוקטן או יוגדל  ,לפי המקרה  ,מספר מניות ה מימוש
שתוקצינה עקב מימוש כתבי האופציה לאחר פעולה כאמור .
 . 5.1חלוקת דיבידנד  -אם תקבע החברה מועד קובע לחלוקת דיבידנד  ,או אם
תחלק החברה דיבידנד במזומן  ,בתקופת המימוש  ,אזי ביחס ל כתבי האופציה
שטרם מומשו  ,מספר מניות המימוש שינבעו מכל כתב אופציה י עודכן  ,כך
שמספר זה יוכפל ביחס שבין  ( :א ) שער הנעילה של מנית החברה בבורסה
ביום המסחר האחרון לפני יום ה " אקס דיבידנד " ; לבין ( ב ) שער הנעילה של
מנית החברה בבורסה ביום המסחר האחרון לפני יום ה " אקס דיבידנד " ,
פחות סכום הדיבידנד ברוטו באגורות למניה .
 .5.1חלוקת מניות הטבה  -בכל מקרה של קביעת מועד קובע לחלוקת מניות
הטבה  ,או חלוקת מניות הטבה  ,בתקופת המימוש  ,תשמרנה זכויות הניצע ,
ביחס ל כתבי האופציה שטרם מומשו  ,כך שמספר מניות המימוש יגדל במספר
המניות שהניצע היה זכאי להן כמניות הטבה ,אילו מימש את כתב האופציה קודם
למועד הקובע לחלוקת מניות ההטבה.
 . 5.1הנפקת זכויות  -אם תציע ה חברה לבעלי מניותיה ניירות ערך מכל סוג שהוא
בדרך של הנפקת זכויות  ,בתקופת המימוש  ,אזי מספר מניות המימוש בגין
מימוש כתבי האופציה שטרם מומשו למניות יותאם למרכיב ההטבה
ב זכויות  ,כפי שהוא מתבטא ביחס שבין שער הנעילה של המניה בבורסה ביום
המסחר האחרון לפני יום ה " אקס " לבין שער הבסיס של המניה " אקס
זכויות ".
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 . 5.5עסקאות אחרות  -למניעת ספק  ,אם החברה תחלק דיב ידנד שלא בכסף או
תחלק מניות הטבה כלשהן שאינן מניות רגילות או אם החברה תשנה את
מבנה ההון שלה או תבצע החלפת מניות  ,מיזוג  ,ארגון מחדש או כל שינוי
מבנה אחר או מהלך דומה אחר ( אשר אינו נכלל במפורש בסעיפים 8.4 - 8.1

לעיל )  ,אזי תבוצע התאמה למספר מניות המימוש באופן אשר יגן על הזכויות
הכלכליות של הניצע בהתאם ל מסמכי האופציות  ,ויבטיח  ,כי אלה תישמרנה
כפי שהיו עובר לביצוע החלוקה  ,ההחלפה  ,המיזוג  ,הארגון מחדש או כל
שינוי מבנה אחר או מהלך דומה אחר כאמור .
 . 5.5מתן הודעות  -החברה תודיע לניצע אודות התרחשות כל א י רוע מהא י רועים
המנויים בסעיפים  8.5 - 8.1לעיל  ,במועד בו על החברה ליתן דיווח או הודעה
כאמור בהתאם לדין  .כמו כן  ,בכל מקרה בו ת בוצע התא מה של מספר מניות
המימוש בהתאם להוראות סעיף  8זה לעיל  ,החברה תמציא לניצע אישור ,
חתום על -ידי נושא משרה או רואי החשבון של החברה  ,המפרט בפירוט
סביר  ,את הנסיבה אשר הביאה ל ביצוע ההתאמה  ,את סכומי ההתאמה ואת
הנתונים והחישובים אשר עמדו בבסיס ההתאמה .
 . 9שברי מניות
בכל מקרה בו תידרש החברה להקצות שברי מניות בהתאם למפורט בנספח זה  ,לא
תקצה החברה שברי מניה וכמות המניות שתוקצה לניצע תעוגל למספר השלם
הקרוב ביותר .
 . 11מרשם מחזיקים  ,העברה ופיצול
החברה תחזיק ותנהל במשרדה הרשום מרשם מחזיקי כתבי אופציה בו יירשמו
שמות מחזיקי כתבי האופציה  ,כתובותיהם וכמות כתבי האופציה הרשומים על
שמם  .כן תרשמנה במרשם כל העברות בעלות בכתבי האופציה .
כתבי האופציה ( למניעת ספק  ,לרבות זכויות והתחייבויות הניצע על פי מס מכי
האופציות )  ,יהיו ניתנים ל פיצול  ,ל העברה או להסבה בכל עת  ,לפי שיקול דעתו
הבלעדי של הניצע .
אולם  ,לא ניתן יהיה להעביר ו  /או להסב כמות כתבי אופציה הקטנה מ01,111 -
( עשרת אל פים ) כתבי אופציה ( למניעת ספק  ,מגבלה זו תחול  ,אך ורק  ,לגבי העברה
ו  /או ה סבה של כתבי אופציה  ,ו למניעת ספק  ,היא לא תחול לגבי העברה ו  /או הסבה
של מניות שתנבענה ממימוש כתבי האופציה ) .
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לצרכי סעיף  10זה המונח " העברה " פירושו  :מכירה ו  /או המחאה של ה זכויות
וההתחייבויות בהתאם לכתבי האופציה ומסמכי האופציות  ,בשלמות או בחלקים ,
במישרין או באמצעות חברה ייעודית (  ) Special Purpose Companyובכל דרך
אחרת שהניצע ימצא לנכון  .ההעברה יכול שתיעשה לנעבר אחד או למספר נעברים ,
באותו מועד או מעת לעת .
כל הסבה והעברה תבוצע באמצ ע ות הודעת העברה  ,בנוסח המצורף כנספח ג '
לנספח זה  ,שתחתם על ידי המעביר והנעבר  ,והחברה מתחייבת לאשר את קבלת
ההודעה  ,עם קבלתה לידיה .
החברה אינה רשאית להסב או להעביר את כתבי האופציה או מ מסמכי האופציות
( כול ם או חלק ם ) או זכויותיה או התחייבויותיה על פי הם ללא הסכמת הניצע
מראש ובכתב .
 . 11אי -רישום למסחר של כתבי האופציה
כתבי האופציה אינם ולא יהיו רשומים למסחר בבורסה ו  /או ברצף מוסדיים ו  /או
בכל שוק מוסדר אחר .
 . 11פעילות בארה " ב ; מתן מידע
 . 11.1לחברה אין חברה מוחזקת כלשהי אשר מקום התאגדותה בארה " ב ( להלן :
" חברה מוחזקת בארה " ב " )  ,וכן אין לחברה או לחברה מוחזקת כלשהי של
החברה משרדים בארה " ב ( להלן  " :משרדים בארה " ב " ) .
ככל שתהא לחברה ח ברה מוחזקת בארה " ב או שיהיו לחברה משרדים
בארה " ב  ,אזי החברה תודיע על כך מיד לניצע .
 . 11.1החברה תמסור לניצע כל מידע שיידרש לו והנמצא ברשותה ( או ברשות חברה
פרטית בבעלותה המלאה ( להלן  " :חברה נשלטת פרטית "))  ,וככל שמידע
כאמור נמצא ברשות צדדים שלישיים שאינם החברה ו  /או חברה נשלטת
פרטית  ,אזי החברה תעשה כמיטב יכולתה על מנת למסור לניצע מידע
כאמור  ,במועדים שיידרשו בהתאם לדין ( לרבות  ,למניעת ספק  ,כל דין זר
אליו הניצע כפוף או ה חל לגביו )  ,על מנת לאפשר לניצע  ,ל בחון את עמידתו
בדרישות כל דין ( לרבות  ,למניעת ספק  ,כל דין זר אליו הניצע כפוף או החל
לגביו )  ,ו  /או לעמוד בהתחייבויות ( לרבות לעניין דיווח ) בהתאם ל כל דין
( לרבות  ,למניעת ספק  ,כל דין זר אליו הניצע כפוף או החל לגביו ).
ככל שהניצע יבקש מהחברה מידע  ,כאמור לעיל  ,שאינו מצוי בידיה  ,ולכן
באותו מועד על החברה להפיקו במיוחד לניצע בלבד  ,והפקתו של מידע
8
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כאמור יכולה להעשות רק על ידי צדדים שלישים שאינם קשורים לחברה ,
אזי הניצע יישא  ,מראש  ,בכל העלויות הסבירות שייגרמו לחברה בקשר עם
הפקת המידע כאמור ( בכפוף לאישורן על ידי הניצע  ,מראש ובכתב )  ,ואשר
משולמות על ידי החברה בפועל לצדדים שלישיים כאמור  ,בגין הפקת המידע
כאמור .
 . 11הודעות
כל הודעה לניצע ת י שלח בדואר רשום ל כתובת הרשומה ב מרשם מחזיקי כתבי
האופציה  ,והיא תיחשב כאילו נמסרה בתו ך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה
כאמור .
למעט בהתייחס להודעת מימוש ( לגביה תחולנה הוראות סעיף  5לעיל ) כל הודעה
אחרת לחברה ת י שלח בדואר רשום ל כתובת הרשומה של החברה  ,והיא תיחשב
כאילו נמסרה בתו ך שלושה ימי עסקים ממועד משלוחה כאמור .
 . 11ויתור ; שינויים ותוספות
 . 11.1הימנעות של הניצע משימוש בזכות כלשהי הנתונה לו על פי מסמכי
האופציות או על פי דין  ,או דחיה או שיהוי בשימוש כאמור  ,לא יחשבו
כויתור על הזכות האמורה  ,ולא יהא בשימוש יחיד או חלקי בזכות על ידיו
כאמור כד י למנוע שימוש נוסף או אחר בזכות האמורה או שימוש בזכות
אחרת כלשהי העומדת על פי מסמכי האופציות או על -פי דין  .ארכה או הקלה
שניתנו  ,או ויתור או פשרה שנעשו  ,במקרה כלשהו  ,על ידי הניצע  ,לא יפורשו
כתקדים או כויתור לגבי מקרה אחר ולא יגרעו מזכויותיו על פי מסמכי
האופ ציות או על -פי דין .
 . 11.1כל תוספת  ,שינוי או תיקון ל מסמכי האופציות  ,לא יהיו בני תוקף אלא אם
נעשו בכתב ונחתמו כדין על ידי החברה והניצע  .למניעת ספק מובהר  ,כי
ההתאמות הנדרשות בהתאם לסעיף  8לעיל לא תחשבנה כתוספת  ,שינוי או
תיקון ל מסמכי האופציות .
 . 15דין חל וסמכות שיפוט
 . 15.1על כתבי האופציה ומסמכי האופציות  ,פרשנותם וכל הקשור בהם יחול הדין
בישראל בלבד .
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 . 15.1סמכות השיפוט בכל הקשור לכתבי האופציה ו מסמכי האופציות תהא לבתי
המשפט הרלוונטיים ב עיר תל אביב יפו בלבד ולא תהא סמכות שיפוט לכל
בית משפט אחר .
 . 15הוראות כלליות
. 15.1

לא יהא בכל שינוי נסיבות ( פוליטי  ,פיננ סי או אחר )  ,בפירוק  ,או בהפרה על
ידי אדם כלשהו של הסכם כלשהו כדי להשפיע  ,להפחית או לשחרר את
החברה מהתחייבות מהתחייבויותיה בהתאם ל מסמכי האופציות  ,אשר
תמשכנה לעמוד במלוא תוקפן על אף כל אירוע כאמור .

 . 15.1אם ייקבע  ,כי הוראה כלשהי ב מסמכי האופציות הינה בלתי חוקית או אינה
ניתנת לאכיפה  ,אזי לא יהא בכ ך כדי לפגוע ביתר הוראות מסמכי האופציות
אשר תמשכנה לעמוד בתוקפן .
 . 15.1למניעת ספק מובהר  ,כי אין בהוראות מסמכי האופציות כדי לגרוע
מהתחייבויות החברה בהתאם לכל הסכם אחר בין החברה לבין בנק הפועלים
בע " מ .
*

*

*
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נספח א '  -טופס הודעת מימוש כתבי אופציה לא סחיר ים
ל כבוד
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ
בית אמות משפט  ,רחוב שאול המלך 8
תל אביב 3743 3 ,
** הודעה זו יש למסור לכתובת זו עד לא יאוחר משעה  5 3 :::ב " -תום תקופת המימוש "**

 . 0בהתאם למכתב הקצאת כתבי אופציה של החברה מיום __ ב _____  ( 5100להלן :
" מכתב ההקצאה ")  ,לפיו הוקצו לנו _____ כתבי אופציה של החברה 1ובהתאם
לנספח התנאים למכתב הקצאת כתבי האופציה ( להלן  " :נספח ההקצאה ")  ,הרינו
מממשים בזאת _ _ ________ כתבי אופצי ה ל __________ מניות החברה
( להלן  " :מניות המימוש ") .
 . 5להודעת מימוש זו מצורפים המסמכים להלן :
א  .מכתב ההקצאה המקורי .
ב  .אסמכתא בדבר ביצוע העברה בנקאית  ,בלתי חוזרת  ,לחשבון החברה
שפרטיו מופיעים בנספח ב ' לנספח ההקצאה  ,בסכום של _ __ ____
ש " ח שהנו תשלום מחיר המימוש ביחס לסך כל כתבי האופציה
שמימושם מבוקש בהודעת מימוש זו .
 . 0ידוע לנו שמניות המימוש תרשמנה על שם החברה לרישומים ונבקשכם ל הפקידן
לחשבון ניירות ערך על שמנו ע ל פי הפרטים הבאים :
שם חבר הבורסה  /בנק ____________________________ :
מספר סניף ____________________________ :
שם בעל החשבון ____________________________ :
מ ס פר חשבון לזיכוי ____________________________ :

1

ככל שבעקבות הודעת מימוש חלקית יוקצה מכתב הקצאה חדש  ,יעודכן הסעיף בהתאם .
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 . 0מימוש כתב י האופציה הנו ב כפוף לכל התנאים וההוראות המפורט ים ב מכתב
ההקצאה וב נספח ההקצאה .
 . 2הודעת מימוש זו הינה בלתי חוזרת ולא ניתנת לביטול או לשינוי .
 . 4למונחים בהודעת מימוש זו תהא המשמעות הנתונה להם בנספח ההקצאה אלא
אם נאמר במפורש אחרת .
ולראיה באנו על החתום :

חתימה _____ __ ________ :
שם _____ __ ________ :
תפקיד _____________ :
שם הניצע ____________ _______ __ :
תאריך ____________ _______ __ :
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נספח ב '  -פרטי חשבון בנק מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ
שם בעל החשבון :

מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ

מספר חשבון :

_____

סניף :

_____

בנק :

_____ בע " מ

כתובת :
סוויפט :

_____
_____

:IBAN Number

_____
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נספח ג '  -הודעת העברה
ל כבוד
מפעלים פטרוכימיים בישראל בע " מ
בית אמות משפט  ,רחוב שאול המלך 8
תל אביב 3743 3 ,
הנדון  :הודע ת העברה

 . 0הח " מ  " ( ____________ ,המעביר " )  ,הינו בעל זכויות בהתאם למכתב הקצאת
כתבי אופציה של החברה מיום __ ב _____  ( 5100להלן  " :מכתב ההקצאה ") ,
לפיו הוקצו למעביר _____ כתבי אופציה של החברה  ,לא סחירים  ,הניתנים
2
למימוש ל _____ -מניות רגילות של החברה  ,ללא ערך נקוב  ,כפוף להתאמות
ובהתאם לנספח התנאים למכתב הקצאת כתבי האופצ יה ( להלן  " :נספח
ההקצאה ") [ ** כפי שהועברו לח " מ על פי כתב העברה מיום _________ ** ] [** יש
לכלול אם המעביר קיבל הזכויות בהעברה **] .
 . 5המעביר מודיע בזאת לחברה  ,על העברת זכויותיו בגין ___________ כתבי
אופציה  ,ל _______________ ( להלן  " :הנעבר ")  ,והכל בהתאם לתנאי נספח
ההקצאה כאשר הנעבר מקבל על עצמו  ,כאמור באישור הנעבר  ,את כל התנאים
על פי נספח ההקצאה .
 . 0לאחר ביצוע ההעברה לא ישארו בידי המעביר כתבי אופציה  /יישארו בידי
המעביר _____ כתבי אופציה בלבד  **[ .מחק את המיותר **]
 . 0למונחים בהודע ה זו תהא המשמעות הנתונה להם בנספח ההקצאה א לא אם
נאמר במפורש אחרת .

ולראיה באנו על החתום :

2

ככל שבעקבות הודעת מימוש חלקית יוקצה מכתב הקצאה חדש  ,יעודכן הסעיף בהתאם .

14

10824/6501/6044205v1

חתימה _____ __ ________ :
שם _____ __ ________ :
תפקיד _____________ :
שם הניצע ____________ _______ __ :
תאריך ____________ _______ __ :
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אישור הנעבר

הרינו לאשר את האמור ב הודעת ההעברה דלעיל ואת קבלת _____ כתבי אופציה על ידי ,
בהתאם לתנאי נספח האופציה .
למונחים באישור זו תהא המשמעות הנתונה להם בהודעה דלעיל .

ולראיה באנו על החתום :

חתימה _____ __ ________ :
שם _____ __ ________ :
תפקיד _____________ :
שם הניצע ____________ _______ __ :
תאריך ____________ _______ __ :
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