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 38585-11-12פר"ק              בית המשפט המחוזי

  בפני ס. הנשיאה                             יפו-תל אביבב

 השופט אורנשטייןכב'                                  

 

   ;1999-חוק החברות, התשנ"ט  :בעניין

                       
 ;חברהה                        520040759 מ ח.צ."סאני אלקטרוניקה בע  :ובעניין

 
 

 בעל התפקיד;   עו"ד גיא גיסין בתוקף תפקידו כבעל תפקיד זמני לחברה ובעניין: 
 

 

 לחוק החברות 350סעיף  נושיה לפי הסדר בין החברה לביןהצעת 

 

( 18)בקשה מס'  17.7.2014מיום  "(בית המשפטיפו )להלן: " אביב-ת בית המשפט המחוזי בתלובהתאם להחלט

נעתר בית  ןבמסגרת, 18018-08-14ובתיק פר"ק  38585-11-12בתיק פר"ק  (19)בקשה מס'  25.7.2014 ומיום 

 "סאני" ו/או "החברה: "ובהתאמה המשפט לבקשת בעל התפקיד הזמני של חברת סאני אלקטרוניקה בע"מ )להלן

בד בבד עם פעולות , ("ההסדראו " "הנושים הסדרלהלן: ") לגיבוש הסדר נושים לחברה( לפעול "בעל התפקיד"-ו

 11.8.2014 כן בהתאם להחלטת בית המשפט מיום לשמירה ומימוש נכסים בפיקוח ותחת הוראות בית המשפט, ו

כינוס אסיפות נושים ובעלי מניות פעול לבמסגרתה נעתר בית המשפט לבקשת בעל התפקיד ל (22 )בקשה מס'

לאישור הסדר נושים לחברה, מתכבד בזאת בעל התפקיד להציג בפני נושי החברה ובית המשפט הנכבד הצעת 

הנפקת סדרת  ;להון מניות ם המובטחיםהחברה לנושי ותחובחלק מהמרת  -בבסיסה לחברה, אשר הסדר נושים 

, מובטחת הבלתי הנשייה בגין אשר החברה חובות יתרת אתהמח תוך, החברה בנכסי מובטחת החדשאגרות חוב 

 שהובילו הנסיבות בגין, הנושים ושל החברה של התביעה זכויות כל יומחו אליה, נושים הסדר קופת לטובת

, החברה של המשרה ונושאי הדירקטורים אחריות ביטוח פוליסת מכח התביעה זכויות לרבות, החברה לקריסת

 .להלן כמפורט והכל
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 2 ..................................................................................................................... הגדרות .1
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 655 ............................................................................................................... דבר פתח .3
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 12 .......................................................................................................... החברה חובות .7

 14 ............................................................................................... המוצע הנושים הסדר .8
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 191919 ..................................................................................(1 סדרה) חוב אגרות .א
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 23 .................................................................................................. החברה תקנון .ה
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 24 .........................................................................................פרטנר מניות מימוש .ז

 25 ..................................................................................... מובילאיי מניות מימוש .ח
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 262727 ............................................................. המקדימות והאסיפות הנושים אסיפות .12
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 הגדרות .1

  ;נ"ע ח"ש 121,159,045 של כולל בהיקף, החברה של'( א סדרה) החוב אגרות "'א ח"אג"

 ; נ"ע ח"ש 28,531,697 של כולל בהיקף, החברה של'( ב סדרה) החוב אגרות "'ב ח"אג"

 ; נ"ע ח"ש 88,029,026  של כולל בהיקף, החברה של'( ג סדרה) החוב אגרות "'ג ח"אג"

 החוב אגרות של ש.ח יתרת מחזיקי כולל) 'ג ח"אג', ב ח"אג', א ח"אג החוב אגרות"
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 "הקיימות

 הנושים

 "המובטחים

 .(החברה של ריבית זכאי או/ו האמורות

 

 הקיימות החוב אגרות מחזיקי

 "1 ח"אג"

אגרות החוב או "

 או "החדשות

 החוב אגרות"

 "(1 סדרה)

 אגרות נ"ע ח"ש 000,0007585, של כולל בסך, חוב אגרות של אחת סדרה

 כפי, מחזיקי אגרות החוב הקיימותל תונפק אשר, החברה של( 1 סדרה) חוב

בפרק  כמפורט יהיו שתנאיה, ההסדר במסגרת, הקבוע להסדר במועד שיהיו

 . להלןא' 9

בפניו מתנהלים תיקי הפר"ק נגד  יפו – אביב בתל המחוזי המשפט בית "המשפט בית"

 . החברה

 עו"ד גיא גיסין "בעל התפקיד"

 מניות בעלי"

 "החברה

 . ההסדר בביצוע ממועד החל, לעת מעת שיהיו כפי, החברה של המניות בעלי

 .מ"בע אביב בתל ערך לניירות הבורסה "הבורסה"

 או" ההסדר" .1.1.1

" הצעת ההסדר"

" ההסדר תכנית"

הסדר או "

 "הנושים

 

 למפורט בהתאם, 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 350סדר נושים לפי סעיף ה

 .ונספחיה זו בתכנית

 הקובע המועד"

 "להסדר

 תודיע החברה אשר, ההסדר תמורות לקבלת הזכאות את הקובע המועד

 . להסדר המתלים התנאים כל התמלאות לאחר מיידי בדיווח עליו

 כלוכן , )לרבות בגין חובם המובטח( הקיימות החוב באגרות המחזיקים " הנושים"

זה כל  ללכבו סדרהה תוכנית אישור למועד עד החברה שללא מובטח  נושה

בהתאם להכרעות בעל  ,כספים החברה חייבת לו אחר מממןאו  מלווהספק, 

התפקיד בקשר עם תביעות חוב שהוגשו ו/או יוגשו על פי המנגנון המפורט 

 ;נושים בדין קדימה, ככל שקיימים למעט, להלן 8בפרק 

 החברה מניות"

 "המוקצות

 .להלן ב'8בפרק  כהגדרתן

  להלן. 7.5בסעיף  כהגדרתן "התביעות"

 בתכנית המפורטות הפעולות ושל ההסדר של לביצועם המתלים התנאים התנאים"
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 . להלן 16בפרק  כמפורט, זו הסדר "המתלים

, להלן כהגדרתו, הקובע במועד כספים חייבת החברה תהיה להם הנושים "ההסדר זכאי"

 .ההסדר מנהלקביעת ל בהתאם

 ביצוע מועד"

 "ההסדר

יקבע על ידי בעל התפקיד בהודעה לבית המשפט ובמערכת  אשר מועד

 ימים 60 בתוך יחול ואשר, מסחר יום וגם עסקים יום יהאהמגנ"א, אשר 

 סעיף להוראות בהתאם ההסדר את המאשר המשפט בית צו קבלת ממועד

 . 1999 – ט"תשנ, החברות לחוק 350

 . בבורסה מסחר מתקיים בו יום "מסחר יום"

 .עסקאות לביצוע פתוחים בישראל הבנקים רוב שבו יום "עסקים יום"

 והוצאתו יישומו לצורךואשר יפעל  המשפט בית ידי על מונהיש תפקידה בעל "נאמן להסדר"

פורט בהסדר המפורט שי כפי יהיה סמכויותיו ואשר ההסדר של הפועל אל

 . המשפט ביתובכפוף לאישור 

 . אחת כל. נ.ע ח"ש 1 בנות, החברה של רגילות מניות "החברה מניות"

 ח"אגה נאמן"

 "החדשות

 מי כל או, החדשות ח"לאג כנאמן ישמש אשררזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

 .לסדרות אלו כנאמן לפעם מפעם שיכהן

 והפרשי בגינו צבורה ריבית, החוב קרן: מסוים ולחוב מסוים למועד ביחס "פארי"

 ;שקיימים ככל, הצמדה

 קופת בעל התפקיד הנאמן לביצוע ההסדר. "קופת ההסדר"

 הנאמנות שטר"

 "החדש

חתם בין החברה לבין נאמן האג"ח החדשות, בקשר יאשר י נאמנותה שטר

 .1 אג"חעם 

, ההסדר ביצוע במועד ההסדר זכאי לקבל זכאים יהיו אותן התמורות "ההסדר תמורות"

 .להלן 9בפרק  כמפורט

 2002 –התשס"ב  ,תקנות החברות )בקשה לפשרה או הסדר( "תקנות ההסדר"

  הסדר הנושים מטרות .2

)המובטחים  החברה לנושי יגרםאשר צפוי להו שנגרם הנזק את לצמצם היא המוצע הסדר הנושים מטרת .2.1

 273-כ מתוכם) מיליון ש"ח 300-כסך מוערך של עומד על כלפיהם  הכולל החוב אשר, והבלתי מובטחים(

 (. מחזיקי אגרות החוב הקיימות -נושים המובטחים ל₪ מיליון 

 להון מניות של חלק מחובות החברה למחזיקי אגרות החוב המרה, היתר בין, כולל הנושים המוצע הסדר .2.2
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 של ₪ליוני ימ 180 -של כבהיקף סדר, של חובות הה קופתהמחאה לטובת כן ו₪ ליון ימ 20 -בסך של כ

צפוי מאזן הנכסים של החברה  מכך כתוצאה. הקיימים וכלפי התובע בתביעה הנגזרת נושיה כלפי החברה

 להיקף מוייתא שאלה באופן, נושאת שהחברה החוב ורמת המינוף רמתלהשתפר משמעותית תוך הפחתת 

 ., והכול כפי שיפורט להלןממימושם או מהם לנבוע שעשויים ולתזרימים נכסיה

. חזר לנושי החברההתוך פגיעה ממשית בסיכויי ה פירוק מיידי של החברה מנעתוכנית ההסדר י אימוץ .2.3

קסום התמורות האפשריות מי תאפשר, התשלום ומועדי לנושים החובות חשבון על ההחזרים היקף הפחתת

על בסיס נכסים אלו, ושמירה על השלד הבורסאי של החברה  "עסק חי", שמירה על החברה כהחברה נכסימ

 קיומומטבעה  תאפשרההסדר  תכנית .יונפקו במסגרת ההסדרוסחירות מניותיה ואגרות החוב החדשות ש

, כפי שיקבע על ידי חברי הדירקטוריון שימונו לחברה אפקטיבי ארגוני ומבנה תקין תאגידי ממשל של

 .ההסדר מועד ביצועבסמוך לאחר 

 שהחברה כך, חדשותה חובה אגרות הנפקת במסגרת, החברה חוב צמצום כלולת תהמוצע הסדרתוכנית ה .2.4

מתוך יתרת החוב ₪ ליון ימ 20כנגד המרת סך של )א(  – החוב יתרת. הארוך בטווח גם החוב את שרתל תוכל

; וכן החברה של( 100%) המניות הון מלואלנושים המובטחים, יוקצו לנושים המובטחים מניות המהוות את 

, והכול כפי אשר תנוהל מחוץ לחברה ובנפרד ממנה  הסדרהתומחה לקופת  םיתרת חובות החברה לנושי)ב( 

 .שיפורט להלן

מקסימלי,  (Recovery) החזר לנושים לספק צפוי שהוא בכך החברה נושי את ישרת המוצע ההסדר .2.5

 הצפוי שההחזר קשה להניח כי אם) החברה פירוק של תרחיש פני על משמעותית גבוה להיות צפויעשויש

 (.החוב מלוא של החזר ישקף

 של נורמות בה להשרישהסדר המוצע נועד ה, החברה של והחוב ההון מבנה של מחדש הארגון מהלך לצד .2.6

 .התחייבויותיה ואת עצמה את לשרת ובראשונה בראש תפעל שהחברה כך, תקין תאגידי ממשל

בלבד לשם התנהלותה ₪ מיליון  2בקופת החברה לב הנושים, כי במסגרת ההסדר יוותרו  לתשומת .2.7

נכסי החברה תשמש לפירעון אגרות  מכירת/או ו השוטפת כאשר מלוא התמורה אשר תתקבל ממימוש

)מספר חודשים בודדים לאחר השלמת  הקרובה, תידרש החברה כבר בתקופה כך בעקבות(. 1)סדרה החוב 

 את משמעותי באופן לדלל צפוי אשרובין כהנפקת זכויות(  וניצחי ממשקיע)בין ההסדר( לגייס הון נוסף 

 תכנית לאימוץ החלופה.ובכך להפחית את התמורה לנושי החברה על פי ההסדר החברה מניות בעלי

 הדיסקאונטו הפירוק הליך עלויות את גם בחשבון להביא יש זו בחלופה. הפירוק חלופת הינה, ההבראה

 צפוי, (recovery ratio) נושיםל בפועל ההחזר כי ברור לפיכך, ובמסגרת החברה נכסי למימוש יהיה שבהכרח

 . חלופת פירוק על פני חלופת ההסדרב תמשמעותי נמוך להיות

 מובילאיי מניות – קרי) הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים החברה מנכסי שאיזה ככל .2.8

 בכפוף) התפקיד בעל באמצעות, ההסדר השלמת לפניימכרו  או/ו  ימומשו מהם חלק או או/ו( ופרטנר

 הקיים לשעבוד כפופה תהיה( נטו) בגינן רההתמו ,(המשפט בית ואישור השעבוד בעלי של כדין להחלטות

 יבוצע, ההקצאה לאחר ובסמוך, החדשות החוב אגרות להקצאת עד הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת

 .  (1 סדרה) החוב אגרות של מוקדם פידיון באמצעותה

 פתח דבר .3

ביצוע ההסדר  במועד לתוקפו ייכנס ההסדר, להלן 16בפרק  כאמור המתלים התנאים כל למילוי בכפוף .3.1
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 .כהגדרתו לעיל

 ייראו, ההסדר ביצוע מועד( כולל) עד לבצען יש זו בתכנית לאמור בהתאם אשר, ההסדר פעולות כל .3.2

 שיש ההסדר מפעולות אחת ואף, ההסדר של תוקפו את המתנים שלובים וכחיובים זמנית-בו כמבוצעות

 . כאמור ההסדר פעולות כל והושלמו שבוצעו עד כמבוצעת תיחשב לא ההסדר ביצוע מועד עד לבצע

 החלוקה לאופן בהתאם תוקצה, זו תכנית לפי ההסדר ביצוע במועד ההסדר לזכאי וקצהתש תמורה כל .3.3

 .זו לתכנית 10 –ו  9 בפרקים כמפורט

 

 החברהרקע כללי על  .4

הפכה החברה לחברה  1993בחודש דצמבר  .1991בשנת שהתאגדה בישראל  החזקות חברת היאהחברה  .4.1

, כהגדרתה בחוק החברות, וניירות הערך שלה נרשמו למסחר בבורסה לניירות ערך בתל אביב יתציבור

 9.7.2014נסחרים ניירות הערך ברשימת השימור והחל מיום  16.9.2013"(. החל מיום הבורסה)להלן: "

 הושעה המסחר בניירות הערך.

פורסם דו"ח הצעת מדף שמכוחו  19.1.2010פרסמה החברה תשקיף מדף, בהמשך ביום  7.1.2010ביום  .4.2

( 2גרות חוב )סדרה א'(; )ע.נ. א₪  160,000,000( 1הנפיקה החברה את אגרות החוב כמפורט להלן: )

כפי שיפורט בהרחבה ע.נ אגרות חוב )סדרה ג'(. ₪  120,000,000( 3ע.נ אגרות חוב )סדרה ב'(; )₪  40,000,000

להלן, להבטחת סדרות אגרות החוב שיעבדה החברה את אחזקותיה וזכויותיה במספר תאגידים )להלן: 

 "(.נכסי האג"ח הקיימות"

 תחומי בשלושה החברה . עד סמוך לפני מנוי בעל התפקיד, פעלהעצמה משל עצמאית פעילות אין לחברה .4.3

העסיקה ועד לאחרונה  ,אחרות שונות אחזקות/או ו בנות בחברות אחזקותיה באמצעות עיקריים פעילות

 פעילות ללא החזקות חברת החברה בהיות בהתחשב. בלבד )אשר התפטרו כולם(ספורים  מטה עובדי

 (.החוב אגרות מחזיקי)למעט  מהותיים נושים לחברה אין, עצמאית

 לתשלומי בהתחייבויותיה עמידה אי בשל וזאת, 2012 שנת במהלך פירעון חדלות לסביבת נכנסה החברה .4.4

, צורפה לדוחות 2012פיים לרבעון הראשון של שנת מאז פרסום הדוחות הכס החוב. אגרות למחזיקי ריבית

 הכספיים של החברה "הערת עסק חי".

 ובכוונתה ביכולתה אין כי נוספת פעם החברה במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות חוב הודיעה 9.12.2012 ביום .4.5

(, מחזיקי אגרות החוב התבקשו על ידי החברה 1.1.2013למועד הרלוונטי ) והריבית הקרן בתשלום לעמוד

 .לאשר דחייה במועד הפירעון

אגרות מחזיקי  -העיקריים נושיה עם וניםדי של ארוכה שורה לנהל החברה החלה ל"הנ הודעתה בעקבות .4.6

 לגיבוש דיונים במסגרת. עסקיה ניהול המשך לה יאפשר אשר חוב הסדר לגבש במטרה ,החוב הקיימות

 .החוב אגרות פי על התשלום מועדי לדחיית החוב אגרות מחזיקי הסכמת לעת מעת החברה קיבלה ההסדר

 (.29.10.2013-ו 22.5.2013)על כלל תיקוניו מהימים  הבראה להסדר מתווה החברה פרסמה 18.4.2013 ביום .4.7

 הגישה, במוסדות החברה אישורה ולאחר הבראה לחברה על ידי החברה הצעה להסדר גובשה בהמשך

 לכינוס בקשה בצירוף, החברות לחוק 350 סעיף לפי חוב הסדר לאישור בקשה 1.11.2013 ביום החברה
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 הסדר הצעת החברה הגישה 2.1.2014 ביום. ל"הנ ההסדר אישור לצורך החוב אגרות מחזיקי אסיפות

  1(."הסדר ינואר: "להלן) מתוקנת

חברת הבת  – קורפוריישן בע"מ סקיילקס של עסקיה במצב הקשורות מסיבות להלן, שיתואר שכפי, עקא דא .4.8

 זה ובכלל"( סקיילקס)נכון לאותו מועד( של החברה אשר הייתה את אחד הנכסים המהותיים שלה )להלן: "

 – 2שלה העיקרי הספק ובין בינה היחסים במערכת משמעותית על הרעה 30.6.2014 מיום סקיילקס דיווח –

, כמו גם התפטרות כל חברי הדירקטוריון ונושאי המשרה "(סמסונג: "להלן) הקוריאני סמסונג תאגיד

 .הבכירים של החברה, הפך אישור ויישום הסדר ינואר לבלתי ישים

 התפקיד לחברהמינוי בעל  .5

וכן לנוכח המצב אליו נקלעה החברה עם התפטרות כל  ינואר, לאור כישלון יישום הסדר 15.7.2014ביום  .5.1

, המשמשת "מבע 2007 נאמנויותן .פ.ר נבו פז רזניקנושאי המשרה וחברי הדירקטוריון שלה, הגישה חברת 

"(, הקיימות החוב לאגרות הנאמןג'( של החברה )להלן: " –כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרות א', ב' ו 

"(, במסגרתה התבקש בית הבקשה למינוי בעל תפקידבקשה דחופה למינוי בעל תפקיד זמני לחברה )להלן: "

המשפט הנכבד להעניק לבעל התפקיד סמכויות שונות, לרבות הסמכות לבחון את האינטרסים של כלל נושי 

 3בוש הסדר נושים ריאלי לחברה.החברה והאפשרות לפעול לגי

, במסגרת דיון בפני בית המשפט הנכבד במעמד הצדדים )לרבות, נציגי רשות ניירות ערך 17.7.2014ביום  .5.2

עו"ד גיא והמומחה שמונה על ידי בית המשפט לבחינת הסדר החוב(, הורה בית המשפט הנכבד על מינוי 

 "(.צו המינויכבעל תפקיד זמני לחברה )להלן: " גיסין

החל ממועד המינוי יו הגיש בעל התפקיד דו"ח ראשוני לבית המשפט הנכבד אודות פעולות 22.7.2014ביום  .5.3

"(. במסגרת הדו"ח הראשוני התבקש בית המשפט הנכבד בין היתר, לאפשר לבעל הדו"ח הראשוני)להלן: "

ות לגיבוש הסדר התפקיד לפעול למימוש נכסיה הסחירים של החברה וכן לבצע את כל הפעולות הנדרש

 4נעתר בית המשפט הנכבד לבקשת בעל התפקיד. 25.7.2014ריאלי. ביום  –נושים חלופי 

"(, במסגרתו התבקש בית 2דו"ח מס' הגיש בעל התפקיד דו"ח פעילות השני מטעמו )להלן: " 31.7.2014ביום  .5.4

; למנות נציג בעל 30.10.2014להאריך את תקופת מינוי בעל התפקיד עד ליום  ,בין היתר ,המשפט הנכבד

התפקיד כדירקטור בחברות הבנות של החברה וכן להמשיך לפעול לגיבוש הסדר הנושים. במסגרת זו 

התבקש בית המשפט הנכבד גם להורות לכלל נושי החברה להגיש לבעל התפקיד תביעות חוב, לצורך בחינה 

נעתר בית המשפט הנכבד  11.8.2014ראשונית של מצבת החובות של החברה לקראת ההסדר המתגבש. ביום 

 5לבקשת בעל התפקיד על כל סעדיה.

הגיש בעל התפקיד בקשה למתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה, וזאת לנוכח חשד מפני  8.8.2014ביום  .5.5

באופן שיסכן את גיבוש ויישום הסדר נקיטת הליכים משפטיים חד צדדים כנגד החברה על ידי מי מנושיה 

, במסגרת דיון שהתקיים בפני בית המשפט הנכבד במעמד הצדדים, הורה 15.8.2014. ביום הנושים לחברה

                                                           
1
 (.2014-01-003445)מס' אסמכתא:  3.1.2014ראה דיווח מיידי מיום  
2
 (.2014-01-103509)מס' אסמכתא:  30.6.2014 ראה דיווח מיידי מיום 
3
 (.2014-01-116760)מס' אסמכתא:  17.7.2014 ראה דיווח מיידי מיום  
4
 (.2014-01-121554)מס' אסמכתא:  27.7.2014 ראה דיווח מיידי מיום  
5
 (.2014-01-131310)מס' אסמכתא:  11.8.2014 ראה דיווח מיידי מיום  



8 
 

כל נושה של החברה, למעט הנושה המובטח, אשר יהיה סבור שיש מקום לנקוט בית המשפט הנכבד כי 

בקשה כל  כאשר , וזאת בטרם נקיטה בכל הליךהנכבד בהליכים כנגד החברה, יחוייב לפנות לבית המשפט

 6לגופה. כאמור תידון

במסגרתו התבקש מטעמו "( 3דו"ח מס' )להלן: " הגיש בעל התפקיד דו"ח פעילות שלישי  1.10.2014ביום  .5.6

)ב( להתקשר עם ; יום 90-בלהאריך את תקופת מינוי בעל התפקיד )א(  ,בין היתר ,בית המשפט הנכבד

סקירה ופרסום של דוחות גורמים מקצועיים לצורך השלמת דיווחים מתאימים לרשויות המס, עריכה, 

; )ג( לאשר לבעל התפקיד לשלם את שכרו של הדירקטור 2014כספיים לרבעונים השני והשלישי לשנת 

שמונה בהתאם להחלטת בית המשפט לחברת סאני.קום בע"מ; )ד( להצביע באסיפה כללית של בעלי מניות 

מהסעדים שהתבקשו וכן הורה על  נעתר בית המשפט הנכבד לחלק 29.10.2014. ביום פרטנר תקשורת בע"מ

 15.2.2014.7הארכת מינוי בעל התפקיד עד ליום 

 החברה נכסי מצבת .6

כדלהלן אשר הזכויות בהן, רובן ככולן, תאגידים  ספרהחזקות במ לחברה ,נכון למועד הגשת תוכנית הסדר זו

 "(: נכסי האג"ח הקיימותמשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב הקיימות )להלן: "

 ;)להלן: "מובילאיי"( MobilEye NVמניות  .א

הפועלת –של מובילאיי  מניותהמהון  0.2% –עובר למינוי בעל התפקיד החזיקה החברה במניות המהוות כ  .6.1

במסגרת ההליכים אשר נוהלו בין החברה לבין נושיה עובר למתן צו  (.ADASבשוק מערכות סיוע נהיגה )

על  לאגרות החוב הקיימות קבוע וראשון בדרגה לטובת הנאמן המינוי, נרשם ברשם החברות בישראל שעבוד

 .זכויות החברה במניות מובילאיי

הודיעה מובילאיי על כוונתה לפעול לגיוס הון לצורך ביצוע הנפקה ראשונה לציבור  2014בתחילת חודש יוני  .6.2

הצעת )להלן: "המשקיעים, אשר במסגרתה תתבצע אף הצעת מכר לציבור על ידי בעלי מניות קיימים 

 "(. משכך, פנתה מובילאיי לחברה בהצעה כי תשתתף בהצעת המכר. המכר

הוראות אישור מחזיקי אגרות החוב וובהתאם ל בהמשך לפעולות אינטנסיביות ומיידיות של בעל התפקיד .6.3

ולאחר השלמת כלל התנאים הנדרשים במסגרת עסקה זו, התקבלו בקופת בעל  10.8.2014, ביום בית המשפט

כספים אלו היו כפופים לזכויות מחזיקי כתוצאה מההשתתפות בהצעת המכר. ₪ מיליון  27 –פקיד כ הת

מהלך החלפת השעבודים בין הנושים מכח השעבוד, ושימשו בהמשך, לצורך הקיימות אגרות החוב 

 כפי שיפורט להלן. –טפחות בע"מ ובנק מזרחי  אגרות החוב הקיימותנאמן  –של החברה  המובטחים

י אשר שווין במסגרת המסחר מניות מובילאי 337,120 -: החברה מחזיקה ב פרסום הצעת הסדר זולמועד  .6.4

 27 9 של המסחר יום תוםב למניה מחיר פי על) ב"ארה דולר מליון 14 13 -כמ למעלההינו  Nasdaqבבורסת 

                                                           
6
 (.2014-01-135120)מס' אסמכתא:  17.8.2014 ראה דיווח מיידי מיום  
7
 (.2014-01-184110)מס' אסמכתא:  30.10.2014 ראה דיווח מיידי מיום  
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  8.ח"ש ליוןימ 55.651.5 -כ – דהיינו, (למניה דולר 41.3538.75-כ של סך - 5201 ראינוב

אשר ג'( הודעה בדבר כינוס אסיפות  –, פרסם הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרות א', ב' ו 29.1.2015ביום  .6.4

 לטובת המשועבדות מובילאיי מניות את למכור יפעל כי התפקיד לבעל להורותעל סדר יומן הצעת החלטה 

 .9כמפורט לעילהמחזיקים 

 בע"מיוזר טרנד  -ו מניות חברת סאני קום בע"מ .ב

של חברת סאני.קום  מניותהמהון  88.07% –עובר למינוי בעל התפקיד החזיקה החברה במניות המהוות כ  .6.5

. סאני.קום הקיימותאגרות החוב ל"(. מניות סאני.קום משועבדות לטובת הנאמן סאני.קוםבע"מ )להלן: "

, בנוסף, "(יוזר טרנד"יוזר טרנד בע"מ )להלן: מהון המניות של חברת  67.72% החזיקה במניות המהוות 

, אשר אף הן היו משועבדות מהון המניות של יוזר טרנד במישרין 1.03% -החזיקה החברה )סאני( עצמה ב

 . לטובת מחזיקי אגרות החוב

במסגרת הדו"ח הראשוני ביקש בעל התפקיד את בית המשפט הנכבד להסמיך אותו לפעול למימוש אחזקות  .6.6

. מימוש מניות יוזר טרנד התבקש באופן דחוף ביוזר טרנד)במישרין ובעקיפין(  63.75%-יקף של כהחברה בה

היה צפוי מעבר של מניות יוזר טרנד למסחר ברשימת השימור  2014לאור העובדה כי בחודש ספטמבר 

 ., מהלך שצפוי היה לפגוע בשווי מניות יוזר טרנדהשניה בבורסה

הושלמה , )בעלי השעבוד(הקיימות  ורי בית המשפט ומחזיקי אגרות החובובהתאם לאיש 31.8.2014ביום  .6.7

הוסר , השעבוד על מניות יוזר טרנד העסקה למכירת מניות יוזר טרנד למר אילן בן דב )בעל השליטה בסאני(

שולם  מהם,₪,  8,833,198, בתמורה לסך כולל של לרוכשוהן הועברו על ידי בעל התפקיד ועל ידי סאני.קום 

לרבות סאני.קום ) נפתח על ידי בעל התפקיד עבורשלחשבון נאמנות ייעודי  ₪ 7,460,536סך של  במזומן 

, עובר למינוי הקיימות אשר הופקד על ידי בעל השליטה בידי הנאמן לאגרות החוב ₪ 2.5-כסך של באמצעות 

, והיתרה הקיימותנותר בחשבונות המשועבדים לנאמן אגרות החוב בגין  122,821.02, סך של בעל התפקיד(

, יתרת חוב בסך האמור שהיתה לחברה מול מר בן דב שולמה בדרך של פרעון של ₪מיליון  1.249בסך של 

 .בהתאם לאישור שניתן לכך על ידי בית המשפט

ממניות סאני.קום, אשר למיטב ידיעת  88.07%-נכון למועד הגשת הצעת הסדר זו, החברה מחזיקה כאמור ב .6.8

בעל התפקיד, פרט להחזקה בתמורות שהתקבלו ממכירת מניות יוזר טרנד כאמור לעיל, אין לה נכסים 

אישרה אסיפה כללית שכונסה לסאני.קום להעביר את מלוא תמורת מכירת  19.10.2014מהותיים. ביום 

וואות הבעלים שהועמדו לסאני.קום על ידי מניות יוזר טרנד לקופת החברה על חשבון החזר יתרת הל

במועד ביצוע ההסדר יועברו הכספים ₪(. מליון  15 -החברה )אשר למיטב ידיעת בעל התפקיד עומדת על כ

 בקופת סאני. קום, על חשבון פירעון יתרת הלוואת הבעלים לחברה.

 "( פרטנר: "להלן) מ"בע תקשורת פרטנר חברת מניות .ג

                                                           
8

)ומשועבדות למחזיקי אגרות בבעלות החברה שנותרו המניות , Nasdaq -לאור ההנפקה ורישום למסחר של חלק ממניות מובילאיי ב 
ל מתעלם ממגבלות . המניות אינן רשומות למסחר. שווי המניות לעי2014שצפוי לפוג בחודש פברואר כפופות לאיסור על מכירה החוב(, 

 אלו.
9

ראה דיווחים מיידיים לרבות דוח זימון האסיפה וכתב ההצבעה הנלווה לו,  לפירוט בדבר אסיפות מחזיקי אגרות החוב בדבר מכירת מניות מובילאיי, 
 (. 021640-01-2015 ,021628-01-2015 ,021625-01-2015 )מס' אסמכתאות: 29.1.2015מיום 
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מניות  2,173,126-החברה החזיקה באופן ישיר בוגם למועד הצעת הסדר זו, עובר למינוי בעל התפקיד,  .6.9

 מהון המניות של פרטנר. 1.40%-פרטנר המהוות כ

בנק מזרחי טפחות בע"מ  –היה לחברה נושה מובטח נוסף הקיימות אגרות החוב לבנוסף לנאמן כזכור,  .6.10

התקבל בידיו מכתב העמדה לפירעון מיידי של חובות  ,ל התפקיד. בסמוך לאחר מינוי בע"(הבנק)להלן: "

חוב זה לבנק החל לצבור ממועד ₪. מיליון  29-כהחברה כלפי הבנק אשר עמדו נכון לאותו מועד על סך של 

 עד למועד הפירעון בפועל.  10.65%הנ"ל ריבית פיגורים שנתית בשיעור  הודעהה

רגה על אחזקות החברה במניות חברת פרטנר. עסקינן במניות שעבוד ראשון בדבחוב החברה לבנק הובטח  .6.11

"ישראליות" אשר חלות עליהן מגבלות מטעם משרד התקשורת המקשות, בין היתר, על מימושן בשוק 

החופשי במחיר ריאלי ובפרק זמן קצר. לאור החשש כי הבנק יפעל לביצוע פעולות חד צדדיות לפירעון חוב 

על  ד בהובלת מהלך של החלפת בטוחות בין הנושים המובטחים אשר אושרהחברה כלפיו, החל בעל התפקי

   10"(.החלפת הבטוחות)להלן: " 28.9.2014 די בית המשפט ביוםי

אשר בידי בעל התפקיד ושהופקדו ₪  27,720,751סך של  של העברתהחלפת הבטוחות הנ"ל התבצעה בדרך  .6.12

אחזקות החברה  כספים שנבעו ממימוש)הן  אגרות החוב הקיימותלנאמן המשועבדים לטובת היו 

לאגרות נאמן הכספים משועבדים אשר היו מצויים בחשבונות מתוך ₪  1,370,051סך של וכן  במובילאיי

 .לטובת הבנק ולפירעון חובות החברה כלפיו - (החברה בסקיילקסכתוצאה ממימוש אחזקות החוב הקיימות 

חלף השעבודים שהיו רשומים לטובת הבנק על מניות פרטנר, נרשמו, באישור בית המשפט, מנגד,  11

, להבטחת אגרות החוב הקיימותלנאמן הלטובת  - ןוהמחאת הזכויות מכוח על מניות פרטנרשעבודים 

 . אגרות החוב הקיימותחובות החברה למחזיקי 

המשועבדות מניות פרטנר  2,173,126-כאמור ב, החברה מחזיקה הבטוחותלאחר השלמת עסקת החלפת  .6.13

לפי שבידי החברה נכון למועד זה: שווי מניות פרטנר  אגרות החוב הקיימות.ל בשעבוד ראשון בדרגה לנאמן

 המניה מחיר פי על) ₪ מיליון 29.5 35 -כ הינופרטנר תקשורת בע"מ במסגרת המסחר בבורסה  תמחיר מני

 . 12(למניה ₪ 13.6 61 - כ של סך - 5.1.201278 המסחר יום בתום

 נכסים נוספים .ד

 בלבד₪  אלף 65-כ נכון למועד זה: בקופת החברה המנוהלת על ידי בעל התפקיד מצוי סך של .6.13.6.14

 .ומקורו ביתרות זכות של החברה בחשבונותיה שנוהלו עובר למינוי בעל התפקיד

ות בית המשפט מיום  החלטולהקיימות הוראות מחזיקי אגרות החוב בהתאם לכאמור לעיל,  .6.14.6.15

מלוא אחזקות בעל התפקיד את מימש  (20)במסגרת בקשה מס'  7.9.2014ומיום  28.8.2014, 24.7.2014

מהון המניות של סקיילקס. מניות סקיילקס היו  75.29%החברה בחברת הבת סקיילקס אשר עמדו על 

                                                           
10
 (.2014-01-186768)מס' אסמכתא:  31.11.2014 ראה דיווח מיידי מיום 
11

יובהר כי סך החבות של החברה לבנק נקבעה על פי ספרי הבנק נכון ליום התשלום בפועל והיה מורכב מהאשראי בתוספת של כלל  
לבין בעל שהבנק הסכים להפחית במסגרת המגעים שנוהלו בינו ₪  50,000הריבית שטרם נפרעה עד לאותו המועד, בהפחתת סך של 

 התפקיד.
12
 זה מונח כהגדרת" ישראליות" מניות הינן שבידיה פרטנר מניות פיו על הסכם על חתומה החברה, זו הסדר להצעת 6.11  בסעיף כמפורט 
 .אלו ממגבלות מתעלם לעיל המצוין המניות שווי. מכירתן על שונות מגבלות חלות ולפיכך, פרטנר של התקשורת שיוןיבר
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לאגרות החוב  הנאמן והוחזקו בחשבונות 13הקיימות משועבדות ברובן לטובת מחזיקי אגרות החוב

לאגרות החוב  , לפיכך כספי המימוש שהתקבלו תמורתן הופקדו אף הם בחשבונות הנאמןהקיימות

 –כ  המשקף תקבול של ₪  מיליון 13 –כ  . בסה"כ התקבלו בגין מימוש מניות סקיילקס סך של הקיימות

 אג' בממוצע למנייה. 56.123

 במניות חברות נוספותהחברה אחזקות  .ה

 "( דינמיק בע"מ )להלן: "דין דינמיקדין 

מקור ב הפעלו כחברה פרטית 1994חברת הבת בבעלות המלאה של החברה אשר הוקמה בשנת  .6.15.6.16

של משחקי טלוויזיה ווידאו. נכון למועד תוכנית זו, לא רשומים שעבודים על נכסי החברה שיווק תחום ב

  במרשם החברות.

ה, עסקינן בחברה ריקה מתוכן שאין בה פעילות בהתאם למידע המצוי בידי בעל התפקיד בשלב ז .6.16.6.17

ביום  .בדין דינמיקמש בין היתר כיו"ר דירקטוריון יממשית כאשר בעל השליטה בחברה, מר אילן בן דב, ש

הודיע מר בן דב על התפטרותו ומאז למעשה, למיטב ידיעת בעל התפקיד, אין לדין דינמיק  8.8.2014

 דירקטוריון או מנהלים כלשהם.

10-23055-ידיעת בעל התפקיד, כנגד חברת דין דינמיק מתנהל הליך ערעורי במסגרת ע"א  למיטב .6.17.6.18

)בית המשפט המחוזי מרכז, כב' השופט אילן שילה(, וזאת בהמשך לפסק דין אשר ניתן על ידי בית  14

את טענות על הסף המשפט השלום בפתח תקווה )בג' הנשיאה, כב' השופט אורן שוורץ( אשר דחה 

בתביעה כספית שהוגשה על ידם ם, אליעזר מליחי אדריכלים בערבון בלתי מוגבל ואליעזר מליחי, המערערי

  14.כנגד חברה זו

  ( בע"מ )להלן: "סאני תקשורת"(1994סאני תקשורת )

ה בעבר, כחברה פרטית ופעל 1994חברת הבת בבעלות המלאה של החברה אשר הוקמה בשנת  .6.18.6.19

פעילות זו הועברה לסקיילקס  וק מכשירי סלולאר מתוצרת סמסונג.למיטב ידיעת בעל התפקיד, בתחום שיו

 .2008בחודש ספטמבר 

שימש כדירקטור בסאני תקשורת עד בהתאם למידע המצוי בידי בעל התפקיד, מר בן דב  .6.19.6.20

ומאז למעשה, למיטב ידיעת בעל התפקיד, אין לסאני תקשורת דירקטוריון או  8.8.2014להתפטרותו ביום 

עסקינן בחברה הריקה מתוכן אשר מזה זמן רב אין לה  מיטב ידיעת בעל התפקיד,, לבפועלמנהלים כלשהם. 

 פעילות ממשית.

 כנגד סאני תקשורת מתנהלים מספר הליכים משפטיים, כדלקמן:למיטב ידיעת בעל התפקיד,  .6.20.6.21

  בקשה לאישור תובענה ייצוגית  –בע"מ (1994תקשורת )פטשנקו נ' סאני  – 13-11-36379ת"צ

ביום  .המחוזי בתל אביבמשפט הכנגד החברה וכן כנגד סקיילקס המתבררת בפני בית  שהוגשה

הגיש בעל התפקיד הודעה בדבר דחיית מועד הגשת התשובה מטעם סאני תקשורת בתיק  13.11.2014
                                                           

13
ואשר מומשו על ידו קודם להליך החלפת השעבודים ופירעון  מניות שהיו משועבדות לטובת בנק מזרחי טפחות בע"מ 1,229,277למעט  

 מלוא חובות החברה כלפיו.
14
למען הסדר הטוב יובהר כי הערעור הנ"ל הוגש כנגד שלושה נתבעים ובינם דין דינמיק, החברה )אשר חויבה בבית המשפט קמא לשלם  

 וכן מר בן דב.₪(   162,191ם סך של למערערי
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וביום  15.1.2015האריך בית המשפט את המועד להגשת התשובה עד ליום  13.11.2014. ביום דנן

. טרם ניתנה החלטת בית 5.3.2015על התפקיד בקשה להארכת מועד נוספת עד ליום הגיש ב 11.1.2015

 ;המשפט בעניין

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית המתבררת בבית המשפט  – 'ואח סמסונג' נ בלום 14-06-44632 צ"ת

. על החברה למסור את SDSהמחוזי בתל אביב בעניין תקלה ברכיב זיכרון במכשירים סלולאריים מסוג 

 טרם נקבע דיון בבקשה;15.1.2015 לבקשה עד ליום תשובתה 

 בקשה לאישור תביעה ייצוגית אשר הוגשה ביום  – 'ואח תקשורת סאני' נ כהן 43465-12-14 צ"ת

המתבררת בפני בית המשפט המחוזי בתל אביב. התביעה כאמור הומצאה לבעל התפקיד רק  5.1.2015

 ומשכך בעל התפקיד יבחן את נסיבותיה והשלכותיה בהמשך.  11.1.2015ביום 

 עסקינן בבקשה אשר הוגשה  – ( בע"מ1994בר רפאלי נ' סאני תקשורת ) 5-53-09560-01"פ תיק הוצל

₪  400,000סאני תקשורת לשלם לבר רפאלי סך של חויבה בהמשך לתביעת בר רפאלי במסגרתה 

. לאור העובדה 2006בתוספת מע"מ והוצאות בקשר עם הסכם פרסום אשר נחתם בין הצדדים בנובמבר 

ל במסגרתם עמדה בתשלום שנקבע לה, נקטה התובעת בהליכי הוצאה לפועלא כי סאני תקשורת 

אשר הוחזקו על ידי סאני  ביקשה לממש נכסים שונים של סאני תקשורת לרבות מניות של החברה

. למיטב ידיעת בעל התפקיד, עד למועד הנ"ל טרם הסתיימו הליכי הגבייה שננקטו על ידי תקשורת

 .התובעת

 יתווספו אלא מטעמו מי או/ו התפקיד בעל בידי יפורקו לא הנוספות החברות זה הסדר במסגרת .6.21.6.22

 .להלן זה להסדר א'8 בפרק כמפורט להון הנושים חוב המרת לאחר החדשה החברה של הנכסים למסת

 החברה חובות .7

 .בשלב זה לא ידועים – נושים בדין קדימה .7.1

 הקיימות מחזיקי אגרות החובולאגרות החוב הקיימות הנאמן כלפי החברה חובות  - נושים מובטחים .7.2

לרבות בגין ריבית שנצברה ולא שולמה ובגין יתרת הוצאות ) ₪ מיליון 273-כשל קרן היקף עומדים על 

  (.לאגרות החוב הקיימות הנאמן

פרסם בעל התפקיד מודעה  11.8.2014בהתאם להחלטת בית המשפט מיום – נושים בלתי מובטחים .7.3

שנקצב )המועד  26.8.2014המזמינה את הציבור להגיש תביעות חוב. מתביעות החוב שהוגשו עד ליום 

לעניין  ₪.מיליון  9-כלהגשתן( עומדת יתרת חובותיה של החברה כלפי הנושים הבלתי מובטחים על סך של 

 –על ידה תביעת חוב מצד בעל אגרות חוב של סקיילקס, אשר מנהל תביעה נגזרת בעניין דיבידנדים שחולקו 

 להלן. (א. 7.5(א. 7.5(א.7.5 סעיף ראה 

, שינויים ייתכנו בהם. עד כה לבעלי התפקידנתוני החובות הנ"ל הינם על פי תביעות החוב שהוגשו יובהר כי  .7.4

בין היתר לאור דרישת בעלי התפקיד לפרטים נוספים, לרבות נתונים אודות חישובי ריבית מהנושים 

אישור החוב לצרכי תשלום  בין אישור החוב לצרכי הצבעה לבין שיהיה הפרש יכולעל כן ואמורים לעיל, ה

להוות קביעה סופית לגביו ומצבת  לפיכך, אין בכל סכום הנקוב לעיל כדי במסגרת הסדר הנושים.דיבידנדים 

 להלן. 14בפרק ובכפוף לאמור  בתביעות החוב החובות עשויה להשתנות בהתאם להכרעה הסופית

 תביעות המתנהלות נגד החברה .7.5
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מטעם יועצים המשפטיים של החברה עובר למינויו, לו למיטב ידיעת בעל התפקיד ובהתאם למידע שנמסר 

 כנגד החברה. להלן עיקרי הדברים: המנוהליםרשימת ההליכים המשפטיים להלן 

עסקינן  –"( תביעת זומר)להלן: " זומר נ' סאני אלקטרוניקה בע"מ ואח' 12-11-41261תנ"ג  (א

ה נגזרת המתנהלת בפני בית משפט המחוזי בתל באביב )כב' השופטת רות בקשה לאישור תובענ

תובענה עוסקת בחלוקת דיבידיד אסורה אשר אירעה במהלך הלמיטב ידיעת בעל התפקיד, . רונן(

ר את מעמדה בסקיילקס ולטענת התובע, בוצע בניגוד לטובתה של סקיילקס על מנת לשפ 2010שנת 

 מר בן דב.  –של החברה ושל בעל השליטה בה 

כלפיו עומד  תובע תביעת חוב לבעל התפקיד במסגרתה טען כי חוב החברהההגיש  18.8.2014 ביום

בגין חלוקת לסקיילקס לטענת התובע, על סאני להשיב )סכום אשר ₪  100,000,000על סך של 

התקיים דיון בבקשה זו אליו התייצב בעל התפקיד ובמסגרתו  20.10.2014אסורות כאמור(. ביום 

על כל  –הודיע כי בשלב זה הצדדים מצויים במגעים באשר לחבות החברה על פי התביעה כאמור 

 המשתמע מכך.

מליץ לבית במסגרת מגעים אלו לפשרה, ולאחר בחינת טענות התובע, עשוי בעל התפקיד לה

המשפט להכיר באופן חלקי בזכות תביעתו של זומר, כפי שיסוכם. כל פשרה כאמור תהיה כפופה 

  כמובן הן לאישור בית המשפט דכאן והן לאישור בית המשפט הדן בתביעת זומר כאחד.

 התפקיד לבעל התובע מטעם הוגשה אשרהמקורית  החוב תביעתככל שתאושר פשרה כאמור, 

 תביעת הגשת לאחרכך או כך, . הפשרה בהסדר)ככל שיקבע(  קבעישהפשרה  סכוםאושר בגובה ת

בלתי מובטח לצורך יינתן לתובע מעמד של נושה  ,בפשרה, או הכרעה בהליך עצמו המתוקנת החוב

 להלן. 10תוכנית הסדר זו לרבות אופן חלוקת התמורות כמפורט בפרק 

על התפקיד מכתבו של עו"ד ד"ר גיל אוריון, התקבל אצל ב 3.11.2014זה המקום לציין כי ביום 

אשר מייצג את נושאי המשרה של סקיילקס. במכתבו מתריע ד"ר אוריון כי ככל שבכוונת בעל 

 –נושאי משרה של סקיילקס  –התפקיד להגיע להסדר עם התובע בתביעת זומר, בכוונת מרשיו 

דעת צד ג' בגין כל נזק שיגרם להתנגד לכל פשרה כאמור ובמידת הצורך אף להגיש נגד החברה הו

 להם. 

הליך ערעורי אשר מתנהל בבית המשפט  – מליחי נ' סאני אלקטרוניקה ואח' 14-10-23055ע"א  (ב

ה אשר מחייב את החברה ווהמחוזי מרכז בהמשך לפסק דין של בית המשפט השלום בפתח תק

יש בעל התפקיד בקשה לסילוק על הסף של הג 26.10.2014ביום ₪. אלף  162 –בתשלום סך של כ 

ההליך דנן בטענה כי היה על המערערים לפנות לבית המשפט של פירוק בטרם נקיטת הליכים כנגד 

העביר סג' הנשיאה  27.10.2014ביום . 15.8.2014החברה, וזאת לאור החלטת בית המשפט מיום 

 שלב המקדמי. כב' השופט אילן שילה את בקשת בעל התפקיד לתגובת המערער ב

בקשה לאישור תביעה ייצוגית  – 'ואח מ"בע תקשורת פרטנר' נ טונס 40094-06-14ת"צ  (ג

 בעניין סוללות פגומות במכשירי סלולאר של סמסונג. בירושליםהמתבררת בבית המשפט המחוזי 

 14-06-44590התיק הנ"ל אוחד עם עוד שני תיקים נוספים )ת"צ  16.11.2014בהתאם להחלטה 

אשר מתבררים כנגד סאני  ארבוס נ' סמסונג ואחר(  – 14-06-41938ות"צ  נ' סמסונג ואח'פקטור 

 . טרם נקבע דיון בתיק המאוחד.תקשורת )ולא סאני אלקטרוניקה( בסוגיות זהות
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 הנושים המוצע הסדר .8

 כללי

נושים ( והן ההקיימות הן הנושים המובטחים )מחזיקי אגרות החוב .החברה נושי לכל על יחול ההסדר .8.1

מעבר לסכום שייוחס להם במעמדם מחזיקי אגרות החוב, יתרת החוב לבלתי מובטחים )לרבות -רגיליםה

 ."(הנושים)להלן יכונו הנושים שישתתפו בהסדר הנושים: " שים מובטחיםכנו

כלל נכסי החברה, למעט זכויות התביעה שיש לה כנגד כל הסדר הנושים מבוסס על הבראת החברה באופן ש .8.2

מלוא הון המניות הנושים המובטחים יקבלו בעלות מלאה בשי למועד ההסדר, יוותרו בבעלותה. צד שלי

 ₪ ליוןימ 75 85 לבסך שהחברה  חוב חלק מבגין וכן  כפי שיפורט להלן חברה כנגד המרת חובהמונפק של ה

לנושים המובטחים תונפק להם סדרת אגרות חוב חדשה על ידי החברה, ונכסיה העיקריים )מניות פרטנר 

 ., כפי שיפורט להלןפירעונן של אגרות החוב החדשותומניות מובילאיי( ישועבדו להבטחת 

ועצים, כל זכויות התביעה של החברה ושל נושיה כלפי צדדים שלישיים, לרבות נושאי משרה, בעלי שליטה, י .8.3

דית על ידי הסדר, אשר תנוהל בלעהלהלן(, יומחו לטובת קופת  ו'9 בפרקחברות ביטוח וכדומה )ראה פירוט 

 -הסדר, כל יתרת הנשייה הבלתי מובטחת של החברה )סך של כהוסב כנגד קופת , ובמקביל תהנאמן להסדר

חוב ₪ ליון ימ 9 -, עד כהקיימות בגין יתרת החוב הבלתי מובטח למחזיקי אגרות החוב₪ ליון ימ 0781

לנושים בלתי מובטחים אחרים וכן סכומי התביעות שיסוכמו, ככל שיסוכמו, עם מי שהגישו תביעות לבתי 

 לעיל(  7.5 7.57.5 המשפט כנגד החברה כמפורט בסעיף 

 לטובת משועבדות םבה הזכויות אשר) קום.מסאני( ההסדר לאחר) החברה בקופת שיתקבלו הכספים .8.4

 החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים) בעלים הלוואת החזר של דרך על( הקיימות החוב אגרות מחזיקי

, (הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים) הנאמן בידי המצויים הכספים מלוא  - וכן, (הקיימות

הנובעים, בין היתר, כתוצאה  ,הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת הן אף משועבדות בהם הזכויות אשר

 כדלהלן: ישמשו₪, מיליון  9 –כ ממימוש נכסים סחירים של החברה, העומדים על סך כולל של 

 משווי ניכר באופן הגבוה סכום שהנו) ₪ מיליון 1.5 של סך ההסדר לקופת יועבר ההסדר ביצוע במועד (א)

 בסך הבורסאי השלד הצלת לשם נדרשות הוצאות כיסוי לאחר החברה של הבורסאי השלד של" נטו"

 מקופת ולא המובטחים לנושים המשועבדים מהסכומים במלואן שולמו שכאמור ₪ אלפי מאות

 כלל לטובת, וכדומה פירוק הוצאות, משפט אגרות, המשפטיים ההליכים למימון ישמש אשר (החברה

היות ובמסגרת ההסדר, מקבלים הנושים המובטחים את הזכויות  וזאת מובטחים הבלתי החברה נושי

 ביצוע במועד לחברה ויועבר  .בשלד הציבורי של החברה, אשר לכאורה "שייך" לכלל נושי החברה

 אגרות מחזיקי לטובת משועבדות בה הזכויות אשר) קום.מסאני שיתקבלו הכספים מתוך, ההסדר

 .₪ מיליוני 4 -כ סך ,(לעיל ' ב6 בפרק כאמור בעלים הלוואת החזר של דרך על וזאת( הקיימות החוב

 באופן הגבוה סכום שהנו) ₪ מיליון 1.5  של סך ההסדר לקופת ויעבר ההסדר ביצוע במועד ,כן כמו

 השלד הצלת לשם נדרשות הוצאות כיסוי לאחר החברה של הבורסאי השלד של" נטו" משווי ניכר

 ולא המובטחים לנושים המשועבדים מהסכומים במלואן שולמו שכאמור ₪ אלפי מאות בסך הבורסאי

, וכדומה פירוק הוצאות, משפט אגרות, המשפטיים ההליכים למימון ישמש אשר (,החברה מקופת

 . מובטחים הבלתי החברה נושי כלל לטובת

 הוצאות למימון החברה את ישמש אשר ₪ מיליון 2 של סך החברה לקופת יועבר ההסדר ביצוע במועד (ב)

 הוצאות עם בקשר החברה התחייבות בדבר לפירוט).,ההסדר לאחר החברה של והכלליות ההנהלה
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  (להלן' ה9 סעיף ראה – קאלנדרית שנה בכל וכלליות הנהלה

 אשרו הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים הכספים מתוך, החברה תממן ,כן כמו (ג)(ב)

 יצטברו או/ו נצברו אשר העלויות ישולמו ההסדר ביצוע במועדאת ,לעיל כאמור קום.מסאני יתקבלו

 הכנת לשם לרבות, לפועל הנושים הסדר בהוצאת הכרוכות העלויות לרבות ,ההסדר ביצוע למועד עד

 בתקופת הכרוכות העלויות ויתר 2014 לשנת והשלישי השני לרבעון הכספיים הדוחות של ופרסום

 .להסדר 'א נספחב כמפורט ההסדר ביצוע למועד ועד התפקיד בעל מינוי מועדמ החל החברה ניהול

, לעיל כמפורט קום.סאני הלוואת מהחזר כתוצאה יתקבלו אשר הכספים מתוך החברה תממן ,בנוסף 

 . להלן' ה9 בסעיף כמפורט הכולו  ההסדר לאחר החברה של והכלליות ההנהלה הוצאות סך את

  השימושים ביצוע לאחר תיוותר אשר הכספים יתרת ,להלן' א9 בסעיף מהאמור לגרוע מבלי (ד)(ג)

 לנאמן ההסדר ביצוע במועד תועבר ₪, מיליון 4 -כ של סך קרי, לעיל( ג) -(א) 8.4 בסעיף המפורטים

 המוקדם מועדב , וזאת(1 סדרה) החוב אגרות מחזיקיל מוקדם פדיון ביצוע לשם החדשה הסדרה

  .הבורסה להוראות ובכפוף הנאמנות שטר להוראות בהתאם האפשרי

 בלבד ₪ מיליון 2 החברה בקופת יוותרו כאמור המוקדם הפדיון ביצוע לאחר, הנושים לב לתשומת

 החברה נכסי של מכירה/או ו ממימוש תתקבל אשר התמורה מלוא כאשר השוטפת התנהלותה לשם

)מספר  הקרובה בתקופה כבר החברה תידרש, כך בעקבות(. 1)סדרה  החוב אגרות לפירעון תשמש

( זכויות כהנפקת ובין חיצוני ממשקיע)בין  נוסף הון לגייס( ההסדר השלמת לאחר בודדים חודשים

 .החברה מניות בעלי את משמעותי באופן לדלל צפוי אשר

  המרת החוב והמחאות הזכויות .א

 אשר, הקיימות החוב אגרות מחזיקיל שלה הכולל החוב מתוך, ₪ ליוןימ 20 של בסך מחוב תופטר החברה .8.5

 החברה של והנפרע המונפק המניות מהון 100% יהוו אשר, החברה של מניות הקצאת כנגד, מניות להון יומר

 אשר התקופה במהלך ומובילאיי פרטנר מניות ערך מירידת כתוצאה ."(החדשות המניות הקצאת: "להלן)

 או/ו "המקורית הבקשה: "להלן) 26.11.2014 מיום האסיפות לכינוס המקורית הבקשה הגשת מאת חלפה

 המניות הקצאת במועד, העצמי והונה החברה של NAV)) הנקי הנכסי ערךה(, "המקורית ההסדר הצעת"

 יתכןו, המקורית ההסדר צעתה במסגרת ניתנה אשר הראשונית ההערכה מאשר נמוך להיות צפוי, החדשות

 ברשימה למסחר רישום יאפשרו לא המניות הקצאת בעת הציבור חזקות שווי, לכך בהתאם. שלילי אף

 . המקורית ההסדר הצעת במסגרת שהוצע כפי, הראשית

כנגד המרת  יוקצו אשר המניות(, ינתןיש)ככל  לאישורה ובכפוף, תקנונה והוראות הבורסה להנחיות בהתאם

 . הבורסה של השימור רשימת במסגרתלמסחר  ירשמולהון מניות, ₪ ליון ימ 20הסך של 

 במסגרת החברה של במניותיה המסחר להשבת הנדרשים בתנאים דועמתככל שהחברה, לאחר ההקצאה, לא 

 ברשימת למחסר האמורות המניות של לכניסתן שנתיים תום עם וזאת, הבורסה של הראשית הרשימה

 כלל"(, אזי, הראשית ברשימה למסחר להשבה האחרון המועד)להלן: " 16.9.2015  ליום  עד - קרי, השימור

 בהתאם והכול, ממסחר להימחק צפויות, זה הסדר במסגרת המוקצות מניותיה, לרבות החברה מניות

 .דין כל והוראות, הבורסה להוראות

. הקיימות החוב גרותא למחזיקי חייבת היא אשר ₪ ליוןימ 0781 -כ של בסך מחובות בנוסף תופטר החברה .8.6

נושים נפרדת אשר תנוהל על ידי הנאמן להסדר שימונה על ידי בית  הסדרחובות אלו יועברו לחובת קופת 
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, וגם חובות אלו יועברו לחובת קופת מובטחים הלא נושיםל חובותיה מכל החברה תופטר כן כמוהמשפט. 

 .הסדרה

 המובטחים הקצאת מניות לנושים .ב

 %100 הקצאתן לאחר יהוו אשר החברה מניות  1,000,000 -כ המובטחים לנושים יוקצו ההסדר ביצוע במועד .8.7

שהחזקתם של בעלי המניות הקיימים בחברה תבוטל כך  ,בדילול מלא החברה של המונפק המניות מהון

וכל המניות הקיימות יבוטלו בהחלטת אסיפות חברה הון מניות חדש לגובש למעשה י, זאת, באופן שלחלוטין

 החברה לנושי המוקצות החברה מניות. "(החדשון המניות ה)להלן: "בית המשפט הנושים ובאישור 

שלישי וכן כשהן אינן  צד של כלשהי אחרת זכות וכל עיקול, שעבוד מכל נקיות כשהן יוקצוהמובטחים 

 ,שיווצרו ככל, מניות שברי כי יובהר זה לעניין .להלן  9.10 9.109.10  -ו   9.9 9.99.9 , כסעיף כפופות לכל חסימה

עיגול מטה  יבוצע, קרי) המניות כמות של התאמה תבוצע ובהתאםלא יחולקו  ההקצאה האמורה, במסגרת

  תאם ובכפוף להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה.בהבאשר כל מחזיק יקבל, והכול  לכמות המניות השלמות(

יסחרו הן  יתכן ו, אף שכמתואר לעיל, בבורסה למסחר ההסדר ביצוע במועד יירשמו המונפקות המניות .8.7.8.8

ינתן(, יאישור הבורסה )ככל שלבהתאם ובכפוף הכל , ובמסגרת רשימת השימור ולא ברשימה הראשית

  להלן.  9.11 9.119.11  ףבסעי הוראות כל דין לרבות, הוראות הבורסה, וכמפורט

 הקיימות החוב אגרותקצאת אגרות החוב החדשות וביטול ה .ג

( של החברה, 1ה ע.נ. אגרות חוב )סדר 000,0007585,יוקצו לנושים המובטחים , בנוסף, במועד ביצוע ההסדר .8.8.8.9

 'ג כנספחהמצורף  שטר הנאמנות החדשהוראות ללהלן, ובהתאם ' א א א  בפרקאשר תנאיהם יהיו כמפורט 

 לאישור המקדימות האסיפות כינוס מועד לפניימים  שלושההמאוחר  לכל שנוסחו יפורסם להצעת הסדר זו

בד בבד עם הקצאת המניות ואגרות החוב החדשות, והעברת יתרת חובות החברה למחזיקי  .החוב הסדר

כל אגרות החוב הקיימות תימחקנה ממסחר ותבוטלנה, כך שהן לא הסדר, האגרות החוב הקיימות אל קופת 

ההסדר  כלפי החברה )למעט הזכויות כלפי קופתתקנינה למחזיקי אגרות החוב הקיימות זכות כלשהי 

כמו כן, עם מחיקת אגרות החוב הקיימות כאמור, יפקע תוקפם של שטרי הנאמנות . (להלן ו'9בפרק ט כמפור

 הבורסה חברי כל, היתר בין יתבקשו זו במסגרת; פיהם-יות שהוקנו לכל צד שהוא עלהקיימים וכל הזכו

 למועד נכון, הקיימות החוב אגרות מחזיקי יתרות רשימת את לשמור הקיימות החוב באגרות המחזיקים

 וממסלקת ממסחר ימחקו הקיימות החוב אגרות, הנושים הסדר ובעקבות מאחר וזאת, להסדר הקובע

 ידי על המנוהלת הסדרה מקופת הקיימות החוב אגרות למחזיקי כספים של עתידית וחלוקה, הבורסה

 ביצוע במסגרת, האמור לאור. הבורסה מסלקת באמצעות שלא להסדר הנאמן ידי על תבוצע - להסדר הנאמן

 יתרות למשיכת הרלוונטית לרישומים החברה ומול הבורסה מסלקת מול להסדר התפקיד בעל יפעל הסדרה

  .הקיימות החוב אגרות מוחזקות שבאמצעותם, המסלקה חברי רשימות וקבלת הקיימות החוב אגרות

 ביצוע ממועד החל, הימנו נפרד בלתי וכחלק, ההסדר במסגרת, המשפט בית ידי על ההסדר לאישור בכפוף .8.9.8.10

 החברה של' ג -ו' ב', א סדרות של החוב אגרות מחזיקי מאת חוזר ובלתי מלא וויתור פטור יינתן ההסדר

 לאגרות הנאמן לטובת( החברה של ריבית זכאי או/ו האמורות החוב אגרות של ש.ח יתרת מחזיקי כולל)

 לרבות) מטעמם מי או/ו הקיימות החוב אגרות מחזיקי של המשותפת הנציגות חברי, הקיימות החוב

 הנאמן שלוחי(, הנציגות חברי נשלחו מטעמם הגופים וכולללאגרות החוב הקיימות  הנאמן באמצעות

, מניות בעלי, משרה נושאי, דירקטורים, והכלכליים המשפטיים היועצים לרבות לאגרות החוב הקיימות

 בגין, מטעמם מי כל או/ולאגרות החוב הקיימות  הנאמן או/ו הנציגות של שלוחים או/ו יועצים או/ו עובדים
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 או/ו בשליטתה בחברות או/ו בחברה קשורה שעילתה שהוא וסוג מין מכל תביעה או/ו טענה או/ו דרישה כל

 למועד שקדמה בתקופה שעילתם מחדל או/ו מעשה בגין ורק אך והכל, להסדר ומתן במשא או/ו בהסדר

 .לאו אם ובין להם ידועה אם בין,  ההסדר ביצוע

 אחרים נושים עם הסדר .ד

ות כתובענות ייצוגיות כנגד החברה עומדות מספר בקשות לאישור תובענתלויות ולמועד בקשה זו  נכון .8.10.8.11

"( . עם כניסתו התובענות הייצוגיותלעיל )להלן בסעיף זה: "  7.5 7.57.5 וצדדים נוספים, כמפורט בסעיף 

לתוקף של ההסדר תמחקנה התובענות הייצוגיות ויראו את חברי קבוצות התובעים כמי שוויתרו באופן סופי 

כלפי החברה וחברות בשליטתה, בקשר עם עילות אשר  ומוחלט על זכות התביעה לרבות התביעה הייצוגית

נתגבשו קודם למועד כניסת ההסדר לתוקף ובהתאם החל ממועד כניסת ההסדר לתוקף לא ניתן יהיה להגיש 

עד כניסת ונגד החברה וחברות בשליטתה תביעה לרבות תובענות ייצוגיות בגין עילות אשר נוצרו קודם למ

 ביצועתביעה הוסדרה בהסדר ובין אן לאו, בין אם היא ידועה במועד ה ההסדר לתוקף וזאת בין אם עילת

ויתור כאמור לעיל לא יחול על הזכויות המוקנות לצדדים על פי ההסדר, ובכלל זה, וההסדר ובין אם לאו. ה

כמו כן יובהר כי למעט התחייבויות אותן  זכות הנושים להיפרע מחובותיהם בהתאם להוראות ההסדר.

, לא יהיו לחברה כל התחייבויות ו/או חובות מכל מין 1ההסדר כלפי אג"ח  על פימה החברה תיטול על עצ

ההסדר, והכל בכפוף לאמור בסעיפים למועד ביצוע את בגין התקופה שעד וסוג שהוא כלפי כל צד שהוא, וז

 להלן. 11 –ו  8.12

, היועץ הכלכלי, בעל התפקיד אגרות החוב הקיימות ויועציו וכן שכר טרחת המומחהלחובות החברה לנאמן  .8.11.8.12

ויתר ההוצאות והחיובים הפתוחים של החברה לתקופה עד למועד הקובע להסדר, ייפרעו על ידי החברה 

הואיל וקופת החברה אינה מכילה סכומים מספקים לכיסוי הוצאות אלה ם במועד הקובע להסדר. במלוא

לרבות  שועבדים לנושים המובטחיםאזי הרוב המכריע של התחייבויות אלה יפרעו מתוך הכספים המ

מעודכנים בדבר יתרות המפורטים והנתונים ל. (לעיל 8.4הכספים שיועברו מסאני.קום כאמור בסעיף 

  .לתכנית הסדר הנושים א' נספחראה החיובים הנ"ל, 

 :כדלקמן במסגרת ההסדר יתבקש בית המשפט הנכבד לאשר גם .8.12.8.13

ג' 15מגבלות על מכירה חוזרת מכח סעיף התהיינה משוחררות, מתחולת לאחר ההסדר מניות החברה  .א

 ;1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 

בפרקים ואימוץ תקנון ההתאגדות המתוקן של החברה כמפורט  ביטול הערך הנקוב של מניות החברה .ב

 ;להלן ה'9 –ג' ו 9

באסיפה שתתכנס  הקיימותלרבות דח"צים בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב  דירקטורים מינוי .ג

חברה ל לאפשר מנת על הנושים הסדר את המשפט בית אישור ממועד בתוקף לשם כך. המינוי יהא

 ;הדרושים התנאים ולהשלים לטפל לאחר ההסדר

 ההסדר; ביצועמחיקה וביטול של כל אגרות החוב הקיימות וכן המניות הקיימות עובר למועד  .ד

המשכונות, המשכנתאות, העיקולים והערות האזהרה המוטלים על מחיקת, או הסרת, כל השעבודים,  .ה

 ההסדר, להיפרע אישור יבקש, לאחר החברה של כלשהו , לרבות זכויות צדדי ג'. היה ונושהחברהה

סדר הה הוא יוכל לעשות זאת מקופתבגין חובות שעילתם קדמה למועד הקובע להסדר, מהחברה 

 מהחברה; להיפרע יוכל מקרה לא ובכל בלבד, בהתאם לתנאי ההסדר ובכפוף להם,
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כי סכום החוב של החברה לנושים ובכללם לרשויות המס כפי שיקבע בהליך אישור הוכחות החוב  .ו

 ייחשב כחוב הסופי לנושים;

 שלישי צד כלפי החברה שערבה ערבות כל/או ו דהוא למאן החברה שנתנה התחייבות כל  תבוטל .ז

 אותה מכוח תביעה עילת שלישי לצד קמה אם בין החברה של בת חברות כלפי לרבות כלשהו

 לאו. אם ובין ערבות התחייבות ו/או

 15למניות מובילאיי,והזכויות מניות פרטנר כי עם אישור ההסדר על ידי בית המשפט הנכבד,  .ח

זו,  בהצעת הסדר המשועבדים לטובת מחזיקי אגרות החוב הקיימות עובר למועד ההסדר, כמפורט 

"ח האגעל כלל תיקוניהם, ישועבדו לטובת נאמן הקיימות החוב וכמפורט בשטרי הנאמנות של אגרות 

האג"ח  ןבין נאמ םחתי. וזאת, בהתאם לשטר הנאמנות החדש אשר י1אג"ח , עבור מחזיקי החדשות

באופן  יתבצע השעבודעם קבלת אישור בית המשפט הנכבד כמפורט לעיל, בין החברה. ל החדשות

מלבד ו/או פעולה ו/או אישור אחר, ו/או כל מנגנון דומה אחר נוספת וטומטי וללא צורך בכל החלטה א

כך שיבטיחו את קיום התחייבויותיה של  פניה לרשם החברות לצורך רישום שעבודים כמפורט לעיל,

. כחלק מאישור ההסדר, מתבקש בית המשפט הנכבד כאמור 1"ח אגלתנאי  בהתאם החדשההחברה 

, 1אג"ח לטובת מחזיקי  ,החדשות אג"חהרות לרשם החברות לרשום את השעבודים על שם נאמן להו

ייעשה כך שיהיו תקפים וחלים כלפי  1אג"ח רישום השעבודים לטובת מחזיקי  –כמפורט לעיל. קרי 

 . 1אג"ח כולי עלמא באופן מלא החל ממועד הנפקת 

כל לאחר מועד ביצוע ההסדר לרבות השלמת הפעולות המפורטות בתכנית הסדר זו, מובהר בזאת כי  .ט

 ., ינוהלו בהתאם לדיני חדלות הפירעון"הסדרהקופת "הזכויות של הנושים ובעלי המניות בכספי ונכסי 

בהתאם לכך, חלוקת הדיבידנדים מתוך קופת ההסדר תיעשה כך שקודם כל יפרעו מלוא החובות 

 (וככל שיתקבלו כספים בקופת ההסדר) ת,ו, ככל שקיימסדר הקדימויות בין הנושיםלנושים, בהתאם ל

לנאמן להסדר יוקנו כל הסמכויות והזכויות המוקנות על פי דין למפרק בהליכי פירוק רגילים על פי דין 

 ובהתאם לכך הוא יפעל בכפוף להוראות ולפיקוח בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי.

יסולקו על דרך של הסכמת הרשויות להסדר,  הנושים הסדר הליך מביצוע הנובעות המיסוי השלכות כל .י

 בדרישה החדשה לחברה לפנות יוכלו לא הכנסה ומע"מ, המס לרבות אך לא רק מס מרשויות ואיזו

 הסדר בלבד.הוביצועו, אלא לקופת  הנושים הסדר עם הליך בקשר כלשהי

סדר, והכל המשתתפים בהסדר, יומחו לטובת קופת הההנושים כי כל זכויות התביעה של החברה ושל  .יא

 להלן.  ו'9בפרק כאמור 

 אגרות מחזיקי יתרות רשימת את לשמור הקיימות החוב באגרות המחזיקיםליתן צו לחברי הבורסה  .יב

המחזיקים, )אשר יכללו את שמם של רשימות אלו  ולמסור להסדר הקובע למועד נכון, הקיימות החוב

מספרי ת.ז., פרטי התקשרות עם המחזיקים וכן פרטי חשבונות הבנק בהם מוחזקות אגרות החוב 

 לעיל.ג' 8 והכל כמפורט בסעיף ,ההסדר נאמןלהקיימות( 

                                                           
לאחר פקיעת  יתבצע סמוך( 1יצוין כי רישום השעבוד על יתרת מניות מובילאיי שבבעולות החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 15

 להלן.  9.6 9.69.6 והכל כמפורט בסעיף  ,2015 פברואר חודש במהלך לפקוע שאמורה (חסימה) מימוש מגבלת
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)לרבות, כל אישור נוסף אשר יידרש על ידו במסגרת  ההסדר כפוף לקבלת אישור בית המשפט הנכבד .8.14

קבלת אישור הבורסה ל )א( – וכן 16ואסיפת בעלי המניות, לאחר אישור אסיפות הנושים החלטתו כאמור(

ורישומן  (לעיל 8.5 בסעיףת השימור )כמפורט למסחר ברשימ ןרישומלרבות,  החדשות מניותה להקצאת 

  .לרולינג מס כפי שיתבקש על ידי בעל התפקיד ,המס רשויות לאישור; )ג( (1למסחר של אגרות החוב )סדרה 

, המתגבש המס הסדר עקרונות את התפקיד בעל פרסם (017227-01-2015: אסמכתא' מס) 22.1.2015  ביום .8.15

, התקבלה בידיו של 28.1.2015 ביום .החוב אגרות מחזיקי מטעם מונו אשר המס יועצי מאת לו שנמסרו כפי

, אשר על בסיסה תינתן החלטת רשויות המס בקשר עם ההסדר ראשוניתבעל התפקיד טיוטת רולינג מס 

  המוצע. 

  בצירוף הערות הנאמן ובעל התפקיד אשר , 1.2.2015טיוטת רולינג מס, כפי שנמסרה לבעל התפקיד ביום

 .להסדר זה 'ב כנספח ומסומנת מצורפתטרם הועברו לתגובת רשות המיסים, 

 ידי על מונו אשר) המס, בהתאם למידע אשר נמסר מאת יועצי יש להפנות את תשומת הלב לכך כי 

 ,שמחדיכנסו לתוקפם, הרי  זו מתוקנתויים המוצעים במסגרת הצעת ההסדר ככל שהשינ (,המחזיקים

 שינוי, מאידך, אולם החוב ממחילת הנוצרת ההכנסה קיזוז לשם מספקת בכמות צבורים הפסדים לחברה

)כמוצע במסגרת תכנית הסדר  נוספת ריבית ותשלום החוב אגרות קרן סכום הפחתת של בדרך ההסדר

 , העודפת הריבית סכום מלוא על מס  לתשלום המחזיקים את חושפת (להלן 9.5 בסעיף וכמפורט מתוקנת זו

 .החוב אגרות קרן על כאמור מס לשלם נדרשים היו לא ,הנראה ככל, הםש עת

 ההסדר לזכאי ההסדר תמורות .9

, וכן מניות( 1 סדרה) חוב אגרות - החדש חוב אגרות תנפיק סדרת לאחר ההסדר החברה, זההסדר  תכנית פי על

 :להלן למפורט בהתאם ובתנאים בערכים

 (1 סדרה) חוב אגרות .א

תוקצינה ₪ ( מיליוןוחמישה  שבעיםשמונים ) 000,0007585, של כולל נקוב בערך( 1 סדרה) חוב אגרות .9.1

 .בבורסהותרשמנה למסחר 

 אשר 4% של שנתי בשיעור צמודה לא ריבית נושאות, כלשהם למטבע או למדד צמודות אינן 1 ח"אג .9.2

 אגרות קרן נפרעה לא עוד כל)אחת לשנה ממועד הקצאת אגרות החוב(,  שנתי בסיס על לקרן תיצבר

 . החוב

 . (ההסדר ביצועהקצאתן )מועד  ממועד (2) שנתיים בתום אחד בתשלום יפרעו( וריבית קרן) 1 ח"אג .9.3

 המשועבדים מהנכסים איזה של מכירה של מקרה בכל, הדין והוראות הבורסה להנחיות בכפוף .9.4

, (חלקם או כולם) אמורכ המשועבדים מהנכסים איזה בגין דיבידנד קבלת או 1 ח"אג פירעון להבטחת

בגובה סכום תמורת  1 ח"אג של( חלקי או מלא באופן) מוקדם פדיון לבצע חייבת תהיה חברהה

 ניתן לא הבורסה כללי פי שעל וככל) קנס ללא וזאת, החוב אגרות של הפארי לערך בהתאם, המכירה

 אסיפת(. הבורסה לכללי בהתאם הנדרש המינימלי הקנס יושת - קנס ללא מוקדם פדיון לבצע יהיה

                                                           
16

מובהר כי לאור חדלות הפרעון של החברה, בעל התפקיד בדעה כי אין הכרח באישור אסיפת בעלי מניות החברה לשם אישור ההסדר.  
המניות נעשה אך ורק על מנת לעמוד בדרישות הוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו, אך גם אם האישור כאמור לא ינתן, כינוס אסיפת בעלי 

 אך יתקבלו אישורי אסיפות הנושים, בכוונת בעל התפקיד לבקש כי בית המשפט יאשר ההסדר במלואו.
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 דבוקת על נמנים אשר מחזיקים קולות בנטרול), מיוחדת בהחלטה, רשאית תהא 1 ח"אג מחזיקי

 פדיון לבצע שלא לחברה לאשר .,((1999-ט"התשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת) בחברה השליטה

  זה לעיל. מוקדם בהתאם להוראות סעיף

 1 אג"חת החוב בגין יתרוככל שכתוצאה מפדיון מוקדם כאמור לא יבוצע פדיון מוקדם אם מובהר כי 

אלא אם בוצע  ,הבורסהפי הנחיות  להנדרש עסכום המינימאלי מתחת לתהיה  דיון המוקדםלאחר הפ

 של אגרות החוב. פדיון מוקדם מלא

 הוצאות בניכוי, 1"ח ממכירת הנכסים המשועבדים להבטחת פירעון אגאשר תתקבל כל תמורה  .9.5

 שתתקבל תמורהשה לככ, לפיכך .(1 סדרה) החוב אגרות למחזיקי תשולם ,אמורכ במכירה הכרוכות

 שיהא כפי)( 1 סדרה) החוב אגרות של הפארי ערךמ גבוהה תהא כאמור המשועבדים הנכסים ממכירת

 של מלא מוקדם פדיון ביצוע במועד או המקורי הסילוקין לוח י"עפ( 1 סדרה) החוב אגרות פירעון מועדב

 ריבית כתוספת ההפרש שולםי ( המשועבדים הנכסים כל מכירת למועד בהתאם(, 1 סדרה) החוב אגרות

 או (לעיל 9.3 בסעיף כמפורט) החוב אגרות ןרק פירעון מועדב וזאת(, 1 סדרה) החוב אגרות למחזיקי

 .הםימבנ המוקדם לפי(, לעיל 9.4 סעיף ראה)( 1 סדרה) החוב אגרות של מלא מוקדם פידיון ביצוע מועדב

  להצעת הסדר זו. 'ג 'ב כנספח( מצורף 1שטר הנאמנות )סדרה  

 2,173,126ישועבדו בשעבוד קבוע, ראשון בדרגה, יחיד וללא הגבלה בסכום  1להבטחת פירעון אג"ח  .9.6

מניות  337,120 -ומניות פרטנר שבבעלות החברה , המהוות מלוא פרטנרע.נ של  0.01 מניות בנות

נקיים כשכל הזכויות והנכסים כאמור  18;מלוא מניות מובילאיי שבבעלות החברההמהוות  17מובילאיי

"( נקיים וחופשייםוחופשיים מכל זכויות צד שלישי כלשהו )לרבות מחיובים אובליגטוריים( )להלן: "

לרבות הזכות  בעין או/ו בכסף לדיבידנד הזכות וכן כל הזכויות הנלוות למניות האמורות, לרבות

השתתפות , הטבה מניות המניות האמורות, עם בקשר או/ו בגין אחרות זכויות או חלוקה לקבלתו וכל

 והתמורה שהוא סוג מכל בגינם אחרים ערך ניירות לקבלת זכויות או/ו קדימה בהנפקת זכויות, זכויות

והכול כפי שהם קיימים כיום וכפי  מכירתן או/ו מימושן בגין זה המניות האמורות ובכלל בגין שתתקבל

 . שיהיו קיימים בעתיד

נושים המובטחים בלבד וזאת בגין חוב החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב הקיימות בסך יוקצו ל 1אג"ח  .9.7

 .ש"ח 000,0007585,של 

  1אגרות החוב סדרה  –עילות להעמדה לפירעון מיידי  .ב

, יהיו רשאים להעמיד 1באג"ח מחזיקים הוכן האג"ח החדשות , נאמן מבלי לגרוע מהוראות כל דין .9.8

ו/או לממש בטוחות שניתנו להבטחת  המגיע למחזיקים על פי אגרות החובלפירעון מיידי את הסכום 

 :מפורטים בסעיף זה להלןבקרות אחד או יותר מהמקרים ה, התחייבויות החברה כלפי המחזיקים

אם אגרות החוב לא נפרעו במועדן ו/או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים  (א)

 יום לתקן הפרות כאמור. 30ובלבד שניתנו לחברה 
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לאחר פקיעת  סמוך יתבצע( 1יצוין כי רישום השעבוד על יתרת מניות מובילאיי שבבעלות החברה לטובת מחזיקי אגרות החוב )סדרה  
 .2015 פברואר חודש במהלך לפקוע שאמורה (חסימה) מימוש מגבלת

18
 .לתוכנית הסדר זו לעילא' 6ראה פרק  
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, החברה כנגד הליכים הקפאת צו ניתן או/ו הליכים הקפאת צו למתן בקשה החברה ידי על הוגשה אם (ב)

( i) למעט) החברות לחוק 350 סעיף לפי נושיה עם הסדר לעשות בקשה החברה ידי על הוגשה או/ו

 של כתוב אישור( 1אגרות החוב )סדרה  נאמן לידי הועברובלבד ש אחרת חברה עם מיזוג למטרת

 כלפי ההתחייבויות מלוא את עצמה על נטלה הקולטת החברה לפיו, המיזוג להשלמת עובר, החברה

 בדיווח, החדשות החוב אגרות מחזיקי כלפי הצהירה הקולטת והחברההחדשות  החוב איגרות מחזיקי

 החברה אם ובין הקולטת החברה היא החברה אם בין) המיזוג השלמת לפני עסקים ימי 10 עד, מיידי

 לקיים הקולטת החברה של ביכולתה יהיה לא המיזוג שעקב סביר חשש קיים לא כי(, היעד חברת היא

 לרבות, החברה במבנה שינוי או/ו( 1אגרות החוב )סדרה  פי על המחזיקים כלפי ההתחייבות מלוא את

 הניתנים) אופציה כתבי מחזיקי או/ו מניותיה ובעלי החברה בין הסדרים עשיית ( למטרתiiאו ) פיצול;

 החוב איגרות של הפירעון יכולת על לרעה להשפיע כדי בהם שאין( החברה של למניות למימוש

 (.החדשות

 ימונה או קבוע מפרק ימונה או/ו זמני פירוק צו הצדדים שני במעמד או קבוע פירוק צו יינתן אם (ג)

 למטרות פירוק למעט) החברה לפירוק תוקף בת החלטה תתקבל או/ו זמני מפרק הצדדים שני במעמד

 של כתוב אישור( 1אגרות החוב )סדרה  נאמן לידי הועבר מיזוג שלעניין ובלבד אחרת חברה עם מיזוג

 כלפי ההתחייבויות מלוא את עצמה על נטלה הקולטת החברה לפיו, המיזוג להשלמת עובר, החברה

 בדיווח, החדשות החוב אגרות מחזיקי כלפי הצהירה הקולטת והחברההחדשות  החוב איגרות מחזיקי

 החברה אם ובין הקולטת החברה היא החברה אם בין) המיזוג השלמת לפני עסקים ימי 10 עד, מיידי

 לקיים הקולטת החברה של ביכולתה יהיה לא המיזוג שעקב סביר חשש קיים לא כי(, היעד חברת היא

 ונאמן ,במועדן הנאמנות החדשים ושטרי החוב אגרת פי על המחזיקים כלפי ההתחייבות מלוא את

 (.זה באישור האמור נכונות את לבדוק יידרש לא( 1אגרות החוב )סדרה 

 לא כאמור ההחלטה או כאמור והמינוי החברה של מהותיים נכסים על קבוע נכסים כונס ימונה אם (ד)

 .נתינתם מיום ימים( שלושים) 30 תוך בוטלו

 או כולם, החברה של מהותיים נכסים עם בקשר לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או עיקול יוטל אם (ה)

 .הפעולה בוצעה או העיקול שהוטל לאחר ימים 45 תוך הפעולה תבוטל או העיקול יוסר ולא, מקצתם

 45 תוך יוסר לא והמינוי החברה של מהותיים נכסים על או/ו החברה על זמני נכסים כונס ימונה אם (ו)

 .ימים

 .מהותיים נכסים ימומשו או/ו החברה של ים/מהותי ים/נכס על שעבודים למימוש ינתן צו אם (ז)

 על הודיעה או חדלה או, חובותיה תשלום את להפסיק כוונתה על הודיעה או הפסיקה החברה אם (ח)

 .לעת מעת יהיו שאלו כפי, בעסקיה להמשיך לחדול כוונתה

 .במועדןהחדשות תוכל לפרוע את אגרות החוב  לא שהחברה ממשי חשש קיים (ט)

 חשש וקייםהחדשות  החוב אגרות הנפקת במועד למצבם ביחס החברה בעסקי מהותית הרעה חלה (י)

החדשות  החוב אגרות מחזיקי כלפי התחייבויותיה את הקרובה בשנה לפרוע תוכל לא החברה כי ממשי

 .במועדן הנאמנות שטר פי על

 .שהיא סיבה מכל תימחק או תחוסל החברה אם (יא)

 זו והפרה דין פי על ממנה הנדרש במועד סקורים או מבוקרים כספיים דוחות תפרסם לא החברה אם (יב)

 לפי, מוסמכת רשות ידי על לתיקון שנקבע מהמועד או זה ממועד ימים 30 תוך ידה על תוקנה לא

 .מביניהם המאוחר
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 הרביעי החלק להוראות בהתאם הבורסה ידי על הושעה בבורסה החדשות החוב באגרות המסחר אם (יג)

 הבורסה( לתקנון הרביעי בחלק כאמור בהירות אי היווצרות של בעילה השעיה )למעט הבורסה לתקנון

 .הוסרה או רופאה לא להשעיה העילה במהלכם ההשעיה ממועד ימים 60 וחלפו

, יסודית הפרה ,הנאמנות החדשים שטרי את או/החדשות ו החוב אגרות תנאי את הפרה החברה אם (יד)

 הנאמנות החדשים בשטרי החדשות או החוב באגרות החברה יסודי ממצגי מצג כי יתברר אם זה ובכלל

 .החדשות לפגוע בזכויות בעלי אגרות החוב מלא באופן שיש בו כדי אינו או/ו נכון אינו

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתה ציבורית חברה להיות תחדל החברה אם (טו)

 בזכויות מהותית לפגיעה ממשי כי יגרוםקיים חשש  או/ו מהותית פגיעה המהווה אחר אירוע כל בקרות (טז)

 .החדשות החוב אגרות מחזיקי

 .בבורסה ממסחר החברה של החוב החדשות אגרות מחיקת (יז)

 החברה של חוב משמעו מהותי חוב - זה ק"ס לעניין. החברה של אחר מהותי חוב מיידי לפירעון הועמד (יח)

 של הכולל מהסכום יותר או 15% מהווה מיידי לפירעון העמדה במועד שלו התחייבותי שהערך( סולו)

 .מועד לאותו סמוך שפורסמו האחרונים הכספיים דוחותיה פי על(, סולו) החברה התחייבויות כלל

 כמפורט פרטנר מניות או/ו מובילאיי מניות את למכירת למימוש לפעול התחייבותה את הפרה החברה (יט)

  .להלן 'ח 9.22 9.22  - ו' ז ו ו  בפרקים

ה' 9 בסעיף כמפורט", וכלליות הנהלה הוצאות" הגבלת בדבר התחייבויותיה את החברה הפרה אם (כ)
 .להלן

 המוקצות החברה מניות .ג

 100% הקצאתן לאחר יהוו אשר החברה מניות  ההסדר ביצוע במועד יוקצונושים המובטחים בלבד ל .9.9

 "(.החברה לנושי המוקצות החברה מניות)"בדילול מלא  החברה של המונפק המניות מהון

 נקיות כשהן יוקצוהמובטחים  החברה לנושי המוקצות החברה מניותלעיל, ב' 8בפרק בכפוף לאמור  .9.10

 .וכן כשהן אינן כפופות לכל חסימה שלישי צד של כלשהי אחרת זכות וכל עיקול, שעבוד מכל

ור בכפוף לאיש, בורסהברשימת השימור של ה למסחר ההסדר ביצוע במועד יירשמו המונפקות המניות .9.11

 ,בסעיף זה וכמפורט, הבורסה הוראות, לרבות דין כל להוראות ובכפוף בהתאםנתן( וי)ככל שי הבורסה

 לעיל.  8.5 – ו   8.9 8.88.9  בסעיף

 כל החדשה החברה על טלויו, לעיל כאמור המניות הקצאת לאחר כי, ויודגש יובהר ספר הסר למען .9.12

, זה בהסדר המפורטים הנכסים כליוותרו בבעלותה ו זה בהסדר , המפורטיםוההתחייבויות החובות

 על יחולו, כן כמו. ההסדר קופתאשר יועברו לטובת או לחובת  והחובות הזכויות, הנכסים למעטוהכל 

 .ציבורית חברה של תקין תאגידי למנהל באשר הדין הוראות כל החדשה החברה

 עליהם החברה לנושי המוקצות החברה מניות שווי את הערכתם במסגרת כי, הנושים לב תשומתל

בלבד לשם התנהלותה השוטפת כאשר מלוא התמורה ₪ מיליון  2לשקול כי יוותרו בקופת החברה 

(. בעקבות כך, 1החברה תשמש לפירעון אגרות החוב )סדרה  נכסי מכירת/או וממימוש אשר תתקבל 

תידרש החברה כבר בתקופה הקרובה )מספר חודשים בודדים לאחר השלמת ההסדר( לגייס הון נוסף 

 )בין ממשקיע חיוני ובין כהנפקת זכויות( אשר צפוי לדלל באופן משמעותי את בעלי מניות החברה

 .יותובכך להפחית בצורה ניכרת את שווי המנ
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  ההון המונפק של החברה .ד

הסדר  והנדרשות על פי לאחר ביצוע פעולות ההסדר המפורטותלרבות,  מיד לאחר מועד ביצוע ההסדר

 1,000,00020,000,000הונה המונפק של החברה יהא לעיל, ' א א א ובכפוף לאמור בפרק , להלןו לעיל  זה

 וזכאי. חש' ג -ו' ב', א"ח אג לרבות, ותמחזיקי אגרות החוב הקיימ, ויתפלג בין ללא ערך נקובמניות 

  להוראות ההסדר בהתאםוהכול  ,פרו ראטה ,הקיימות החוב אגרות בגין הריבית

 תקנון החברה .ה

אישור ההסכם יכנס לתוקפו תקנון התאגדות מתוקן וחדש של החברה, אשר ישקף את עם בד בבד 

 'ד 'ג כנספחמצורף  השינויים בהון המניות של החברה ויתר הוראות ההסדר הרלבנטיות. נוסח התקנון

 הנהלה" הוצאות כי מתחייבת החברה  במסגרת התקנון יקבע תנאי על פיו לתוכנית הסדר נושים זו.

 עריכת לצורך, לרבות קלנדארית שנה בכל ₪ מיליון 2 1.5 של סך על תעלנה לא, החברה של" וכלליות

 וזאת, 2014 לשנת השנתי הכספי הדוח  -זה ובכלל( ורבעוניים תקופתיים) החברה של הכספיים דוחותיה

הוצאות ההנהלה . ובמועדו במלואו, החברה של( 1 סדרה) החוב אגרות למחזיקי החוב פירעון עד

 1בשנה קלנדרית ועד פירעון מלוא החוב למחזיקי אג"ח ₪ יליון מ 1.5והכלליות של החברה לא יעלו על 

 של החברה במלואו ובמועדו.

 המחאת זכויות תביעה לקופת ההסדר

הסדר שתנוהל על ידי הנאמן להסדר, בהמחאה הימחו לקופת  והנושיםהחברה הסדר הבמסגרת  .9.12.9.13

 –מוחלטת ובלתי חוזרת, כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה ו/או כל סעד העומדים להם ובכלל זה 

כל סעד העומד להם מכוח חוק ניירות ערך ו/או שטרי הנאמנות, כנגד כל צד שלישי שהוא, לרבות, מבלי 

שויות, נושאי משרה לשעבר בחברה, בעלי שליטה קודמים כנגד חייבים, ר -לפגוע בכלליות האמור 

בחברה וכל צד שלישי אחר, לרבות אך מבלי לגרוע מכלליות ההגדרה, רו"ח, יועצים, גופים מוסדיים 

שונים וכן חברות ביטוח אשר העניקו למי מהנ"ל ביטוח אחריות מקצועית, לרבות בקשר עם הנסיבות 

/או לנושיה, עשויות להיות זכויות תביעה כנגד צדדים שלישיים אשר הובילו לקריסת החברה. לחברה ו

כאמור, ביחס לעסקאות שבוצעו בקשר עם החברה, אשר הובילו לאובדן נכסים וזכויות בהיקף של 

וכן כל זכות לתביעה כספית אחרת כנגד צד שלישי כלשהו, ללא הגבלה בזהות הצד השלישי, ₪ מיליוני 

בקשר עם פעילות החברה או פעולות שבוצעו בקשר אליה קודם  להכועילת התביעה ושווי התביעה, ו

תתבצע באופן אוטומטי כאמור המחאת כל טענה ו/או דרישה ו/או עילת תביעה שור הסדר זה.  איל

 במועד הקובע להסדר ללא צורך בכל מסמך, הסכם או אישור נוסף ממאן דהוא.

ישיים אשר עוולו כלפיה, ככל שקיימות זכויות תביעה פוטנציאליות של החברה כלפי צדדים של .9.13.9.14

כאלה, הינן מורכבות ושייכות במעורב לחברה ו/או לנושיה, לפיכך, על מנת להבטיח את אפקטיביות 

ההליכים המשפטיים שיינקטו, במסגרת ההסדר, ימחו החברה ונושיה כאחד את זכויות התביעה 

ביעה הפוטנציאליות כאמור תתבצע המחאת כל זכויות התהפוטנציאליות שלהם לטובת קופת ההסדר. 

 באופן אוטומטי במועד הקובע להסדר ללא צורך בכל מסמך, הסכם או אישור נוסף ממאן דהוא.

 בלעדית סמכות תהיה הנאמן להסדר שימונה, לו ידי על כאמור תנוהלנה התביעה זכויות כל .9.14.9.15

ובלבד שהגשת כל תביעה תהיה  התביעות, בכפוף לאישור בית המשפט לניהול הנוגע עניין בכל להכריע

מתוך  תעמיד החברה ההסדר ביצוע במועד .כפופה לקבלת אישור אסיפת נושי קופת ההסדר ברוב רגיל

 בסעיף כמפורט והכל התביעות ניהול לצורך ₪ מיליון 1.5 של ךסהכספים שיתקבלו אצלה מסאני קום 
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ככל שהנאמן להסדר לא יעשה שימוש בסכום מימון "(. סכום מימון התביעות)להלן: " לעיל  8.4 8.48.4 

 ההסדר אזי יחולק סכום זה בין נושי קופת ההסדר. ביצועשנים ממועד  4התביעות בתוך 

ירת נסיבות קריסת החברה. לאחר גיבוש הטענות מתוקף תפקידו, בעל התפקיד כבר החל בחק .9.15.9.16

כפוף לאישור התחשב בממצאים ובהמשפטיות והעובדתיות הדרושות לשם כך, יפעל בעל התפקיד, ב

החברה ונושיה בגין הנזקים פוי בית המשפט, לנקיטה בהליכים משפטיים כנגד הגורמים המעורבים לשי

 .שנגרמו להם

הסדר הקופת  , יועברו לחובת₪מיליון  801 017-כ, בסך של מחזיקי אגרות החובחובות החברה ל .9.16.9.17

שרו במסגרת תביעות ו)כפי שיא , יועברו אף הםיתר הנושים הלא מובטחיםחובות החברה לכל . כאמור

 הסדר.הקופת חובת ל ,החוב(

 תשולםכל תמורה אשר תתקבל בגין זכויות התביעה )לאחר כיסוי כל ההוצאות הכרוכות בכך(,  .9.17.9.18

בהתאם לשיעורים הקבועים הסדר הקופת  טלו עלאשר יו ותלנושים על חשבון פירעון החובישירות 

 לעיל.  10סעיף ב

  19פרטנר מניות מכירת מימוש .ו

 :להלן לאמור בהתאםלפעול  תתחייבמ החברה ,, הסכם או דין כל להוראות בכפוף.1ז

 שיקול פי על פרטנר ממניות אילו, אחת בבת או לזמן מזמן למכור לממש רשאית תהא החברה .9.18.9.19

 לא המכירה המימוש מחיר אזי ישראליות כמניות המניות על המגבלות הוסרו לא עוד שכל ובלבד דעתה

 אם אלא, 10% בניכוי המכירה למועד הקודם המסחר ביום פרטנר מניות של הנעילה משער יפחת

 דבוקת על נמנים אשר מחזיקים קולות בנטרול)רגילה בהחלטה 1 ח"אג מחזיקי אסיפת אישור יתקבל

 .יותר נמוך למחיר( 1999-ט"התשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת בחברה השליטה

, רשאית 1 ח"אג מחזיקי אסיפת 20שתוסרנה ככל, ישראליות כמניות עליהן המגבלות הסרת לאחר .9.19.9.20

 דבוקת על נמנים אשר מחזיקים קולות בנטרול)רגילה בהחלטה, 1 ח"אג מלוא לפירעון עד, עת בכל

, החברות בחוק זה מונח כהגדרת(, 1999-ט"התשנ, החברות בחוק זה מונח כהגדרת בחברה השליטה

 לטובת המשועבדות פרטנר מניות מלוא או/ו חלק למכירת לפעול לחברה להורות( 1999-ט"התשנ

 אסיפת החלטת התקבלה. 1 ח"אג מחזיקי באסיפת שיקבע מהמחיר יפחת שלא במחיר, 1 ח"אג מחזיקי

אשר בהחזקתה  פרטנר מניות מלוא או/ו חלק למכירת למימוש החברה תפעל, כאמור 1 ח"אג מחזיקי

 ממועד ההחלטה בהתאם להחלטת האסיפה. ימי מסחר 45תוך 

 ישראליות כמניות פרטנר מניות על המגבלות יוסרו לא ההסדר ביצוע ממועד חודשים 12 לחלוף שעד ככל .2ז

 החוב אגרות מחזיקי החלטת עקב לרבות) לעיל 9.20 -ו 9.19 בסעיפים לקבוע בהתאם החברה תפעל

 :להלן האמור יחול וכן (9.20 בסעיף כמפורט

 בהתאם, שבבעלותה פרטנר מניותמ ו/או חלק מלוא למכירת מחייב בהסכם תקשרת והחברה היה .9.21

( 1 סדרה) החוב אגרות מחזיקי אסיפת החלטת ממועד  ימי מסחר 45 בתוך, לעיל 9.20 להוראות

ימי  45 תקופת בתום שיוותר היחיד והתנאי, לעיל  9.20 9.209.20  סעיף להוראות בהתאם שהתקבלה

                                                           
19
 .כהגדרתה לעיל לאחר ההסדרהאמור בחלק זה להלן מתייחס לחברה  
20
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, דין פי על כנדרש, למכירה התקשורת שר אישור יהא פרטנר מניות מלוא מכירת להשלמת ל"הנמסחר 

 אז כי, העסקה ממחיר 10% – מ יפחת שלא בסך, העסקה ביצוע להבטחת בנאמנות פיקדון והופקד

 קבלת ממועד ימים 15 לתום עד, להסכם בהתאם, העסקה להשלמת ל"הנ ימים 45 תקופת תוארך

 למועד  עד –' ג צד לאותו פרטנר מניות מכירת את לאשר סירוב של במקרה או התקשורת שר אישור

. סביר זמן תוך נעשתה התקשורת לשר החברה שפניית ובלבד, התקשורת משר סירוב הודעת קבלת

 .דין פי על הנדרשים האישורים לקבלת כפופה תהיה פרטנר מניות מכירת כל כי מובהר

 מובילאיי מניות – קרי) הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים החברה מנכסי שאיזה ככל .9.22

 בכפוף) התפקיד בעל באמצעות, ההסדר השלמת לפני ימכרו או/ו ימומשו מהם חלק או או/ו( ופרטנר

 לשעבוד הקיים כפופה תהיה( נטו) בגינן התמורה (,המשפט בית ואישור השעבוד בעלי של כדין להחלטות

, ההקצאה לאחר ובסמוך, החדשות החוב אגרות להקצאת עד הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת

 (. 1 סדרה) החוב אגרות של מוקדם פידיון באמצעותה יבוצע

21מובילאיי מניות מכירת מימוש .ז
 

, מתחייבת החברה א' לעיל 6כמפורט בפרק  מיד עם פקיעת חסימת המימוש עבור מניות מובילאיי .9.20.9.23

החל מן המועד איי. ללבצע את כל הפעולות שיידרשו הימנה לצורך רישומן למסחר של מניות מובי

להורות לחברה בהחלטה  1יהיה זכאים מחזיקי אג"ח  ק"סדאבנשמניות מובילאיי תרשמנה למסחר 

רגילה )בנטרול קולות מחזיקים אשר נמנים על דבוקת השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק 

ים ימ 30( למכור את מניות מובילאיי בתנאים שיקבעו בהחלטה וזאת בתוך 1999-החברות, התשנ"ט

החל ממועד פרסום תוצאות האסיפה לפיהן התקבלה החלטה כאמור. למען הסר ספק אין באמור לעיל 

לגרוע מזכות החברה לפעול למכירת מניות מובילאיי כולן או חלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי לפני ו/או 

 אחרי שחרורן מחסימה ורישומן למסחר בנאסד"'ק. 

 מובילאיי מניות – קרי) הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת המשועבדים החברה מנכסי שאיזה ככל .9.24

 בכפוף)התפקיד בעל באמצעות, ההסדר השלמת לפני ימכרו או/ו ימומשו מהם חלק או או/ו( ופרטנר

 לשעבוד הקיים כפופה תהיה( נטו) בגינן התמורה, (המשפט בית ואישור השעבוד בעלי של כדין להחלטות

, ההקצאה לאחר ובסמוך, החדשות החוב אגרות להקצאת עד הקיימות החוב אגרות מחזיקי לטובת

 (. 1 סדרה) החוב אגרות של מוקדם פידיון באמצעותה יבוצע

 במקרה של מכירת השליטה מכר להצעת החדשים השליטה בעלי התחייבות .ח

(, ערך ניירות בחוק כהגדרתההשליטה בחברה ) בעלי( ו/או החברות בחוקהשליטה )כהגדרתה  דבוקת בעלי

( חודשים עשר-)שמונה 18תקופה בת  במהלך כי מתחייבים ההסדר ביצוע מועד לאחר בסמוך שיהיו כפי

כאמור  השליטה מכירתאם במסגרת עסקת  למעט בחברה השליטה את, לא ימכרו ההסדר ביצוע ממועד

 של  המניות בעלי ליתר )כמשמעה בחוק החברות( רכש הצעת, במסגרת החברה של מניות ירכוש הרוכש

מניות כך ששיעור המניות המוצעות  ובהיקף  השליטה דבוקתמכירת  עסקתהמניה על פי  במחיר, החברה

 .השליטה מכירת עסקת במסגרת ותהשליטה הנמכר דבוקתלרכישה מהציבור יהיה שווה לשיעור מניות 

 לאחר ביצוע ההסדר פרטיות והנפקות זכויות הנפקת  .ט
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 לבצע רשאית תהיה לא החברה, מכן לאחרעשר(  –)שמונה   חודשים 18 ולמשך, ההסדר ביצוע ממועד החל

 לאותה למניה המחיר אם אלא, המירים ערך ניירות או מניות של פרטיות הקצאות או/ו לציבור הנפקות

על פי למניות החדשות אשר יונפקו  ₪ מיליון 2.5 -של כ  שווי , לכל הפחות,ישקף, ו/או הנפקה הקצאה

 '(.וכד הון פיצול/איחוד בדבר נדרשות  טכניות להתאמות כפוףב) הסדר זה

 דבחברה, בסמוך לאחר מוע השליטה בעל או/ו השליטה דבוקת בעל להיות שצפוי מי של חתומה התחייבות

 נשלח אשר לנוסח בהתאם, עילל' ט9 – ו' ח9 בסעיפים המפורטות ההתחייבויות עם בקשר, ביצוע ההסדר

 להצעת ההסדר, 'ו כנספח מצורפתתיחתם ותצורף, להצעת הסדר זו 'ו כנספחומצורף  התפקיד בעל ידי על

 .0013:. בשעה, 2.20152., שני יוםלא יאוחר מ  עד כאמור וזאת ומהווה חלק בלתי נפרד ממנו

 ההסדר זכאי בין ההסדר תמורות חלוקת ופןא .10

 לשיעור בהתאם יקבע לעיל' 10 –ו  '9 יםבפרק כמפורט ההסדר בתמורות ההסדר זכאי כל של חלקו .10.1

 .להלן אלה מונחים כהגדרת, הסדר זכאי אותו של ההסדר לתמורות הזכאות

 ;המועד הקובע להסדר )כהגדרתו לעיל( -" הייחוס מועד" (א

 ;לעיל 1כהגדרת מונח זה בסעיף  -" נושה" (ב

 שהיתה כפי נושה לאותו החוב קרן סכום יהיה, מהנושים אחד כל בגין –" הייחוס למועד המוכר החוב" (ג

 ;(ההסדר בתביעות החוב הנאמןהייחוס )על פי הכרעת  במועד

 ;הנושים החובות המוכרים למועד הייחוס של סך הינו -" הייחוס למועד הכולל החוב"  (ד

 אותו של הייחוס למועד המוכר החוב פירושו מהנושים אחד כל עבור -" ההסדר לתמורות הזכאות שיעור" (ה

 ;הייחוס למועד הכולל בחוב מחולק, נושה

 הזכאות שיעור את ישקף אשר) ההסדר בתמורות הקיימות החוב אגרות מסדרות אחת כל של חלקה .10.2

 נושי בין ההסדר ביצוע במועד יתחלק(, ההסדר תמורות כלל מתוך סדרה אותה של ההסדר לתמורות

 מהרכיבים אחד כל של לשיעורו בהתאם ראטה-פרו יחסי באופן שלהם הנשייה רכיבי לפי סדרה אותה

לתוכנית הסדר  'א כנספחהמצורף אשר בהתאם לתחשיב  ,להסדר הקובע במועד שיהיו כפי האמורים

  .זו

 הטיפול בתביעות המשפטיות במסגרת קופת ההסדר .11

)להלן:  לעיל  8.4 8.48.4 כאמור בסעיף  ₪מיליון  1.5סך של במועד ביצוע ההסדר,  יופקדהסדר הבקופת  .11.1

, אשר ייועדו למימון הוצאות בפועל של בעל התפקיד )לא כולל שכר טרחה(, הוצאות "(כספי ההסדר"

 .בקשר עם ההליכים, אגרות, ערובה לפסיקת הוצאות וכו' לתביעות המשפטיות שיוגשו

יוציא הנאמן להסדר בעין לצורך ביצוע הפעולות המפורטות הוציא בעל התפקיד ו/או כל ההוצאות ש .11.2

ישולמו מקופת ההסדר וזאת לאחר הגשת בקשה מתאימה  -לעיל לרבות העסקת שירותי בעלי מקצוע 

 וקבלת אישורו של בית המשפט בעניין.

 שבעל כך הצלחה בסיס על יהיה, משפטיתתביעה הגשת וניהול כל בקשר עם שכר טרחת בעל התפקיד  .11.3

 .כדין מ"מע בתוספת, כאמור מהתביעות שתתקבל תמורה מכל 15% -ל השווה לסך זכאי יהיה התפקיד

 לכל זכאים יהיו לא, (שימונו ככל) מטעמו שימונו נוספים דין עורכי או/ו להסדר הנאמן לאמור מעבר

 .החקירות ביצוע או/ו התביעות הגשת עם בקשר נוספת תמורה
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 הנושים והאסיפות המקדימותאסיפות  .12

בית המשפט הנכבד מתבקש להורות, כי ההצבעה על אישור ההסדר באסיפות הנושים השונות, תתבצע  .12.1

 כדלקמן:

לכינוס האסיפות, יפרסם בעל  יום ממועד אישור בית המשפט 14 -בהקדם האפשרי ולא יאוחר מ (א

סיפות מקדימות נפרדות של כל אכינוס אגרות החוב הקיימות, הזמנה ללנאמן ההתפקיד בתיאום עם 

יות לנאמן אגרות החוב על אופן שעל סדר יומה תובא הצעה למתן הנח ,אחת מסדרות אגרות החוב

באסיפה המשותפת של הנושים הלא מובטחים וההצבעה באסיפה המשותפת של הנושים המובטחים 

. )"האסיפות המקדימות"(של החברה לאישור הצעת הסדר זו, בשם כל סכום הנשייה של כל סדרה 

 יום ממועד פרסום ההזמנה. 21ימו תוך האסיפות המקדימות יקו

א(  12.1ימים ממועד קיום האסיפה המקדימה הנפרדת האחרונה שכונסה בהתאם לאמור בסעיף  7תוך  (ב

לעיל, תכנס החברה אסיפת נושים מובטחים של החברה, שבה ישתתף, בין היתר, הנאמן של כל אחת 

של כל מחזיקי אגרות החוב המובטחת ות החוב הקיימות, אשר ייצג את סך ערך נשייתם מסדרות אגר

)המייצגים את  3/13חש ג סאני -ו  13/3חש אגב , סאני3/13חש אגא מאותה סדרה לרבות של סאני

 בהתאמה(, ג-למחזיקים מסדרות א, ב, ו ג' אשר לא שולמו –תשלומי הקרן בגין אג"ח סדרות א', ב' ו 

אשר לא שולמו, בהתאם להחלטת  בגין תשלומי ריבית ג' -אג"ח סדרות א', ב', ו בלרבות, זכאי הריבית 

  לעיל, לשם אישור ההסדר.א(  12.1באסיפה המקדימה כאמור בסעיף הסדרה שתתקבל 

לצורכי הצבעה באסיפת הנושים המובטחים ובאסיפת הנושים הבלתי מובטחים בלבד, גובה החוב 

 סך שווי הנכסים הבאים מחזיקי אגרות החוב הקיימות מכל הסדרות ייקבע על פיהמובטח כלפי 

מניות מובילאיי סך בתוספת שווי סך מניות פרטנר )א(  :"(שווי הנכסים המשועבדים)להלן: " 

המשועבדות לטובת מחזיקי אגרות החוב הקיימות אשר ייקבע בהתאם לשער הנעילה של מניות פרטנר 

של מניות מובילאיי בנאסד"ק ביום המסחר האחרון קודם למועד האסיפות  בבורסה ושער הנעילה

מלוא יתרת המזומן שתהא בידי נאמן אגרות החוב הקיימות ו/או בידי סאני.קום  ; וכן )ב(המקדימות

בתום יום המסחר האחרון קודם למועד האסיפות המקדימות כאמור. שווי הנכסים המשועבדים יחולק 

 .בהתאם ליחס החובות בין כל אחת מהסדרות נכון לאותו מועדב הקיימות בין סדרות אגרות החו

אסיפה של הנושים הלא תכונס של החברה,  המובטחים אסיפות הנושיםבמועד שיקבע לכינוס  (ג

)לרבות מחזיקי אגרות החוב באמצעות הנאמן למחזיקי אגרות החוב הקיימות מובטחים של החברה 

שעל סדר יומה תובא לאישור הצעת ההסדר ( של החברה כלפיהםהבלתי מובטח וזאת בגין יתרת חוב 

 המפורטת בבקשה זו.

 חדלות לאור כי מובהר. ההסדרתוכנית באותו יום, תכונס גם אסיפת בעלי המניות של החברה לאישור  (ד

 אישור לשם החברה מניות בעלי אסיפת באישור הכרח אין כי בדעה התפקיד בעל, החברה של הפרעון

 ערך ניירות חוק הוראות בדרישות לעמוד מנת על ורק אך נעשה המניות בעלי אסיפת כינוס. ההסדר

 בעל בכוונת, הנושים אסיפות אישורי יתקבלו אך, ינתן לא כאמור האישור אם גם אך, ותקנותיו

 .במלואו ההסדר יאשר המשפט בית כי לבקש התפקיד

, יחולו לעיל 12.1כל אחת מהאסיפות הנזכרות בסעיף בית המשפט הנכבד מתבקש להורות, כי על  .12.2

 הכללים וההוראות כדלקמן: 
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בכפוף להוראות כל דין, אסיפות הנושים יתכנסו, במקומות ובאופן שיקבע על ידי בעל התפקיד. מקום  .12.3

 כינוסן של האסיפות המקדימות של מחזיקי אגרות החוב יקבעו ע"י נאמן אגרות החוב.

 פה מקדימה של מחזיקי אגרות החוב תתבצע בנפרד כמפורט להלן:קבלת ההחלטות בכל אסי .12.4

יערוך את האסיפה המקדימה של מחזיקי אגרות החוב מאותה סדרה לאגרות החוב הקיימות הנאמן  (ה

לאגרות החוב בנפרד, ובה תידון הן עמדת הסדרה לגבי ההסדר המוצע והן דרך ההצבעה של הנאמן 

 -הנושים המובטחים ובאסיפת הנושים הבלתי מובטחים. קרי  בשם אותה סדרה באסיפת הקיימות 

 22,מובטח והבלתי המובטח ת הנושים בגין כל סכום הנשייהוהאם על נאמן אגרות החוב להצביע באסיפ

ת הנושים בהתאם להתפלגות ושל הסדרה הרלוונטית תוך שהוא מחלק את הצבעתו באסיפ ,העניין לפי

העניין,  לפי, מובטח והבלתי המובטחבשם כל סכום הנשייה  ההצבעה באסיפה המקדימה או להצביע

 של ברוב שהתקבלה ובלבד) של הסדרה הרלוונטית בהתאם לעמדת רוב המחזיקים באסיפה המקדימה

זאת, בכפוף לזכותו, בנסיבות מסוימות, של כל מחזיק  (סדרה כל בגין בהצבעה מהמשתתפים 75%

ים )גם אסיפת הנושים מובטחים וגם בלתי מובטחים( אגרות חוב מכל סדרה להצביע באסיפות הנוש

  23.לאגרות החוב הקיימות בעצמו ובניגוד לעמדת הנאמן

 שיכהן כיו"ר האסיפה; לאגרות החוב הקיימות נאמןההאסיפות המקדימות יערכו בניהולו של  (ו

 ;המשתתפים בהצבעהייערך רישום של  (ז

לאגרות החוב  הנאמןשיגיעו, ככל שיגיעו, לידי  הבעלות אישורי או/והכוח  יייערך רישום של יפוי (ח

  ;הקיימות

ידאג לפרסום הודעה בדבר קיומה של האסיפה המקדימה של כל סדרה לאגרות החוב הקיימות  הנאמן (ט

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך. ההודעה תכלול, בין היתר, גם את הפרטים הבאים: סדר יומה של 

אפשרות להצבעה באמצעות  ובאסיפה נדחית,האסיפה; אופן עריכתה, לרבות הקוורום הנדרש באסיפה 

נחוץ לניהול ההצבעה; כל הוראה של בית המשפט בנוגע להצבעה, ככל כתבי הצבעה וכל עניין אחר ה

 שימצא לנכון.

הנדרש לצורך קיומן של האסיפות המקדימות הינו התייצבות של שני מחזיקים באגרות  המניין החוקי (י

החוב מהסדרה הרלוונטית )בעצמם או על ידי באי כוחם( המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 

( מיתרת הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה 50%)חמישים אחוזים 

 סדרה.

ככל שלא יהיה מניין חוקי לקבלת איזו מהצעות ההחלטה שעל סדר היום )אשר יחושב  - אסיפה נדחית (יא

איזו מהאסיפות המקדימות, תתקיים אסיפה לכל סדרה בנפרד( בתוך חצי שעה ממועד פתיחתן של 

יודיע אחרת(,  לאגרות החוב הקיימות נאמןההתכנסות בפועל )אלא אם  דרה, ללאנדחית לאותה ס

 באמצעות כתבי הצבעה בלבד, אשר יפורסמו לכל סדרה בנפרד.

                                                           
22

 כלפי התחייבויות מלוא את לפרוע בכדי הקיימות החוב אגרות למחזיקי המשועבדים החברה של בנכסים די איןש היות כי בזאת יובהר 
 ניגוד ובשל אלו בנסיבות ,מובטחת לבלתי נחשבת הקיימות החוב אגרות מחזיקי כלפי החוב יתרת ומשכך הקיימות החוב אגרות מחזיקי
 אגרות מחזיקי את לסווג האם ישקול התפקיד בעל, הנושים הסדר אישור בגין הצבעה במסגרת להוויצר עלול אשר הפוטנציאלי עניינים

 .מובטחים הבלתי נושים אסיפת במסגרת נפרדת כאסיפה הקיימות החוב
23

 החוב לאגרות יובהר כי במצב שכזה יופחת ערך נשייתו של אותו מחזיק בגין החזקותיו בסדרה, מסכום הנשייה שמייצג הנאמן 
 בהצבעתו באסיפת הנושים המובטחים בשם מחזיקי אגרות החוב מאותה הסדרה. הקיימות
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של שני מחזיקים באגרות החוב מהסדרה הרלוונטית  בהשתתפותמניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה 

( לפחות מיתרת 20%המייצגים יחדיו עשרים אחוז ))בעצמם או באמצעות באי כוחם(, המחזיקים או 

 הערך הנקוב הבלתי מסולקת של קרן אגרות החוב שבמחזור מאותה סדרה.

את הוכחת  לאגרות החוב הקיימות נאמןהלצורך בדיקתו של מניין חוקי באסיפה הנדחית, יבחן 

הנדחית, לרבות אלה להלן(, שנמסרו לו עד למועד נעילת האסיפה הבעלות למועד הקובע )כהגדרתו 

  .שנמסרו לו באסיפה המקורית

אגרות החוב המוחזקות בידי מחזיק אשר הינו בעל השליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי        

מהם, לא יובאו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי כאמור לעיל וקולותיו לא יובאו במניין הקולות 

 בהצבעה באסיפה כאמור. 

, החוב אגרות מחזיקי אצל עניינים ניגוד של יבחן קיומולאגרות החוב הקיימות  הנאמן  - מנוגדעניין  (יב

 מניין . בספירתעל ידו שיקבע כפי, שלהם אחר עניין לבין החוב באגרות מהחזקתם הנובע עניין בין

 את בחשבוןלאגרות החוב הקיימות  נאמןה יביא לא, באסיפה המקדמית שהתקיימה בהצבעה הקולות

 מתקיים כי מצא שלגביהם מחזיקים של או להלןכמפורט  לדרישתו נענו שלא מחזיקים של קולותיהם

 שאינם, בהצבעה המשתתפים החזקות סך פחת, האמור אף על. סעיף באותו כאמור עניינים ניגוד

 מהסדרה החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרת אחוזים חמישה של משיעור, מנוגד עניין בעלי מחזיקים

 של קולותיהם את גם בהצבעה הקולות מניין בספירת בחשבוןאגרות החוב  נאמן יביא, הרלוונטית

 .מנוגד עניין בעלי המחזיקים

 :מנוגד עניין כבעל מאלה אחד כל ייחשב, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי

 (;הנאמנות לשטר 1 בסעיף זה מונח כהגדרת) השליטה בעלי על הנמנה מחזיק 

 באסיפה ההחלטה שבסיס האירוע למועד בסמוך בחברה משרה כנושא כיהן אשר מחזיק; 

 החברה של כלולה חברה או/ו קשורה חברה או/ו בת חברת הינו אשר מחזיק; 

 לפי" מנוגד עניין" בעל הינו כי לגביולאגרות החוב הקיימות הנאמן  קבע אשר מחזיק כל 

 יצהיר אשר מחזיק כל: זה ובכלל מוסמכת רשות הוראת או/ו דין לכל בכפוף להלן האמור

 כלל של מעניינם חורג אשר כלשהו מהותי אחר עניין בעל הינו כיאגרות החוב  לנאמן בכתב

נאמן אגרות החוב רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף  .הרלוונטית באסיפה החוב אגרות מחזיקי

 מחזיק .נייניםני ההצבעה, על עניין אחר שיש לו וכן על קיום ניגוד עבאסיפה להודיע לו, לפ

לאגרות החוב  נאמןה ידי-על כן לעשות שהתבקש לאחר בכתב הצהרה ימסור לא אשר

 מהאמור לגרוע מבלי. כאמור לצורך ההצבעה אחר עניין לו שיש שהצהיר כמי יחשב, הקיימות

 גם", מנוגד עניין" בעל מחזיק הינו מחזיק אם יבחןלאגרות החוב הקיימות  נאמןלעיל, ה

 כל של ערך ניירות או/ו החברה של אחרים ערך בניירות מחזיק אותו של בהחזקותיו בהתחשב

(, ההצבעה בכתב שיפורט כפי) באסיפה לאישור המובאת להחלטה אחר רלוונטי תאגיד

 .מחזיק אותו להצהרת בהתאם
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 נאמןה שיערוך עניינים ניגודי של כללי מבחן סמך על גם תיעשה מנוגד עניין של קיומו קביעת 

אלו בקשר עם הגדרת עניין  בהוראות אין כי, מובהר ספק להסרת 24.לאגרות החוב הקיימות

 .בסוגיה זו ערך ניירות רשות של מחייבות והנחיות פסיקה, דיןכל  מהוראות לגרוע כדימנוגד ב

 לאגרות החוב הקיימות על ידי הנאמן תיערך לעיל כאמור עניינים ניגוד בחינת כי, יובהר 

 על בהכרזה אין כי, יובהר עוד. רלוונטית אסיפהכל  של יומה סדר על החלטה לכל ביחס בנפרד

 עניין על להראות כדי, כשלעצמה, כלשהי באסיפה או בהחלטה מנוגד עניין בעל כעל מחזיק

 מנוגד עניין על או האסיפה של יומה סדר על אשר אחרת בהחלטה מחזיק אותו של מנוגד

יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שימסרו לאגרות החוב הקיימות הנאמן  .אחרות באסיפות

 .לגופן לו בכתבי ההצבעה ולא יבדקן

 הליך קבלת ההחלטות באסיפות הנושים יתבצע כמפורט להלן: .12.5

 ;אסיפהכל יכהן כיו"ר הוא ת הנושים וועל ניהול וריכוז אסיפ בעל התפקיד ימונה (1)

יובהר כי אין בקביעה . אסיפהכל להצביע במסגרת  נושהקבע את זכאותו של כל בעל התפקיד י (2)

 כאמור משום הכרעה סופית בדבר חוב החברה לאותו נושה כאמור;

המובטחים )בגין החוב המובטח של כל  הנושים באסיפת יצביע הקיימות החוב אגרות נאמן (3)

 מובטחים )בגין יתרת החוב הבלתי מובטח של כל סדרה( הבלתי הנושים ובאסיפת סדרה(

ובכפוף לאמור  סדרה כל של הרלוונטית המקדימה באסיפה שנקבע ההצבעה לאופן אםבהת

 על כל הערותיו. לעיל 12.4בסעיף 

ת הנושים באתר ההפצה של רשות ושל אסיפ ןדאג לפרסום הודעה בדבר קיומבעל התפקיד י (4)

אסיפה; אופן כל ניירות ערך. ההודעה תכלול, בין היתר, גם את הפרטים הבאים: סדר יומה של 

נדחית, אפשרות להצבעה באמצעות כתבי  באסיפה ובאסיפהעריכתה, לרבות הקוורום הנדרש 

הצבעה וכל עניין אחר הנחוץ לניהול ההצבעה; כל הוראה של בית המשפט בנוגע להצבעה, ככל 

 שימצא לנכון.

 .ןימים ממועד כינוס 7בתוך  לפרסם את תוצאות האסיפות דאגבעל התפקיד י (5)

רוב מספרם  -)ט( לחוק החברות, דהיינו350הסדר באסיפות הנושים יתקבל ברוב הקבוע בסעיף ישור הא .12.6

של המשתתפים בהצבעה )למעט הנמנעים( שבידם יחד שלושה רבעים של הערך המיוצג בהצבעה, או, 

בתנאים המפורטים בסעיף האמור ובכפוף לבקשה שתוגש בעניין  –יג 350בנסיבות המתוארות בסעיף 

 די בעל התפקיד ותאושר על ידי בית המשפט.זה על י

 סמכויות הנאמן להסדר הנושים .13

 במסגרת תוכנית ההסדר, יינתנו לנאמן להסדר כלל הסמכויות כאילו היה מפרק החברה, לרבות סמכויות הבאות:

להיכנס לחצרי החברה ומשרדיה ולתפוס, לקבל לידיו, להחזיק, לשמור ולנהל, בין בעצמו ובין באמצעות  .13.1

מכל סוג ומין שהוא, לרבות חשבונות ופיקדונות כספיים המתנהלים בכל  החברהאחרים, את כל נכסי 

                                                           
24
שתוזמן על ידו ככל שיידרש. בכל הנוגע לתשלום הוצאות בהקשר להסתמך על חוות דעת משפטית בין היתר, נאמן בהקשר זה רשאי ה 

 זה יחולו הוראות שטר הנאמנות.
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 בנקים שהם ולרבות כל נכסי המיטלטלין וזכויות מכל מין וסוג שהוא בבעלות החברה.

ו/או מנהליה ו/או פקידיה ו/או מורשיה ו/או מכל אדם אחר את כל מסמכי  החברהוס ולקבל מאת לתפ .13.2

 הנהלת חשבונות החברה, דו"חות כספיים ויתר המסמכים הנוגעים לעסקי החברה ו/או נכסי החברה.

כל הסמכויות הדרושות על מנת לנהל את קופת ההסדר, ולרבות כל זכויות התביעה שלה ושל החברות  .13.3

בנות שלה והסמכות לתבוע על פיהן, את הסמכות לבצע כל פעולה בשם קופת ההסדר ועבורה ולפנות ה

לכל אדם ו/או תאגיד ו/או גוף ו/או מוסד ו/או רשות ו/או ישות משפטית אחרת, לדרוש ולקבל כל 

 מסמך ו/או חשבונות ו/או נתונים ו/או מידע בקשר עם החברה עובר לגיבוש הסדר הנושים;

לנאמן להסדר, סמכויות לביצוע חקירות ולניהול תביעות, וכן  ונושים יכלול הוראה לפיה יינתנהסדר ה .13.4

לפקודת החברות )נוסח חדש(,  307ל הסמכויות הקבועות בסעיף לכסמכויות של מפרק להפעיל את 

 וכל סמכות נוספת, כפי שימצא לנכון.  1983 -התשמ"ג 

דע או מסמך הנוגע לענייני החברה עובר לגיבוש בהתאם יהא מוסמך הנאמן להסדר לדרוש כל מי .13.5

ההסדר הנ"ל ולעניינים המפורטים לעיל מכל אדם ו/או חברה שיש יסוד סביר להניח כי המידע או 

 ;המסמך מצויים ברשותם

אחראי בלעדי  להסדרככל שהנאמן להסדר יסבור כי יש מקום לניהול הליכים משפטיים, יהא הנאמן  .13.6

המשפטיים למימוש זכויות קופת ההסדר כלפי מי שגרם במעשה ו/או במחדל ו/או לניהול ההליכים 

במצג שווא ו/או בכל דרך אחרת, לפגיעה בקופתה של החברה עובר להסדר הנושים הנ"ל וליכולתה 

 לאישור אסיפת נושי קופת ההסדר ברוב רגיל במלוא חובותיה לנושי קופת ההסדר ובכפוף  לשאת

 קופת לנושי לתשלום כמקור ישמשו הפירות, פירות יניבו אלו שתביעות ככל .יללע 9.15 ףיכמפורט בסע

 .ולטובתם ההסדר

לנאמן להסדר יוקנו כל הסמכויות והזכויות המוקנות על פי דין למפרק בהליכי פירוק רגילים על פי דין  .13.7

 ובהתאם לכך הוא יפעל בכפוף להוראות ולפיקוח בית המשפט וכונס הנכסים הרשמי.

 תביעות חוב מנגנון .14

נתוני החובות אשר ישמשו לביצוע הסדר הנושים יהיו בהתאם להכרעותיו של בעל התפקיד בתביעות  .14.1

עד  –, קרי 11.8.2014החוב אשר הוגשו למשרדו, עד למועד אשר נקבע לכך בהחלטת בית המשפט מיום 

פקיד רק לצורך וגשו עד למועד הקובע יבדקו על ידי בעל התהתביעות החוב אשר  .26.8.2014ליום 

 הצבעה במסגרת ההסדר הנ"ל.

נושים אשר לא הגישו תביעת חובם במועד האמור יהיו רשאים להגיש את תביעת חובם כלפי החברה עד  .14.2

תביעות חוב אשר תוגשנה לאחר  .יום ממועד אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט 45-ולא יאוחר מ

תביעת חובם במועד האמור יהיו מנועים מלהגיש את  ונושים אשר לא יגישו את לא תתקבלנהמועד זה, 

תביעת חובם כלפי החברה ולא יהא למי מהם כל טענה ו/או דרישה ו/או תביעה כלפי החברה ו/או קופת 

 ההסדר ו/או הנאמן להסדר ו/או מי מטעמו בגין כך. 

לצורך ההכרעה  ו, לפי שיקול דעתודרשו לירשאי לדרוש כל מסמכים ו/או נתונים שי הנאמן להסדר יהא .14.3

 יהא הנאמן להסדר רשאי, שיקבעמועד התוך על פי דרישתו ו ובהוכחת חוב, ובמידה ואלה לא ימסרו ל

או לדחות את הוכחת החוב, כולה  ולהכריע בהוכחת החוב על פי הנתונים ו/או המסמכים המצויים בידי

 או חלקה, כפי שימצא לנכון.

יום ממועד  90בהוכחות החוב לעניין סיווג הנשייה וגובה החוב תוך  הנאמן להסדר ייתן את הכרעתו .14.4
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כל  ואו מהמועד בו הומצא ללעיל,   14.2 14.214.2 בסעיף  בכפוף לאמורחוב ה תביעותהאחרון להגשת 

, לצורך ההכרעה, לפי המאוחר מבין השניים. ו, לפי שיקול דעתוהנתונים ו/או המסמכים הנחוצים ל

חלט בנסיבות המו ולהאריך את המועד למתן הכרעה כאמור, לפי שיקול דעת ירשא איההנאמן להסדר 

 םרשאי לנהל מו"מ, לרבות להסדרת פשרה, עם מי מהנושים לצורך הכרעתהנאמן להסדר יהא המקרה. 

   הנאמן להסדר יהא רשאי לשנות כל החלטה שנתן ולרבות בתביעות החוב.  בהוכחת החוב.

ימים מהמועד בו קיבל  30יהיה רשאי לעשות כן בתוך הנאמן להסדר נושה המעוניין לערער על הכרעת  .14.5

, אלא אם כן בית המשפט יורה ערעור שיוגש לאחר מועד זה לא יתקבל. בכתבהנאמן להסדר את הכרעת 

אביב -ערעורים על הכרעות הנאמן להסדר בתביעות החוב יוגשו לבית המשפט המחוזי בתל .אחרת

 במסגרת תיק הפר"ק האמור. 

, כפי יהא רשאי הנאמן להסדרההסדר המוצע, נפקותו או תוצאותיו, ובהתאם לכל דין,  בלי לפגוע בתנאי .14.6

הבלעדי, לנהל מו"מ עם נושים מסוימים לגבי הפחתת חוב החברה  ושימצא לנכון ועל פי שיקול דעת

ת תשלומי ההחזר ולגבש עמם הסדרים פרטניים בכל הקשור לחוב סכלפיהם ולגבי הארכת תקופת פרי

  25הם ולאופן תשלומו.החברה כלפי

 סמכות בית המשפט .15

)או פר"ק  38585-11-12יפו )כבוד השופט אורנשטיין( במסגרת פר"ק -בית המשפט המחוזי בתל אביב .15.1

יהא בית המשפט המוסמך היחיד לעניין הסדר זה, ותהיה לו הסמכות הייחודית ( 18018-08-14

ין העולה כתוצאה מההסדר, למעט אם צוין בביצוע הסדר זה ובכל עני והבלעדית בכל העניינים הכרוכים

 בהסדר במפורש אחרת.

הואיל והסדר זה כולל תכנית בדבר שינוי מבנה של החברה לרבות שינוי במבנה ההון שלה וכן על פי  .15.2

הסדר, אזי יתבקש בית המשפט, ההתכנית, יש העברה של זכויות ו/או נכסים של החברה לטובת קופת 

 -לחוק החברות, התשנ"ט  351סמכותו על פי סעיף  חליתן צווים מכו במסגרת הבקשה לאישור ההסדר,

, ובהם צווים בדבר שינוי מבנה והרכב ההון של החברה; הקצאת מניות להשלמת ההתחייבויות 1999

כאמור בהסדר זה; העברת הזכויות והנכסים; עיכוב הליכים לתקופות קצובות כפי שעשוי להידרש וכן 

 כדי להבטיח ששינוי המבנה וההסדר דנן יבוצעו בשלמות וביעילות. כל צו שעשוי להיות דרוש

 תנאים מתלים  .16

אם ואישורו של בית המשפט להסדר נושים בהת לעיל 12קבלת אישור האסיפות כמפורט בפרק  .16.1

 לחוק החברות; 350להוראות סעיף 

 להצעת ההסדר לעיל. 8.14 –ו  8.13יימות מלוא התנאים כמפורט בסעיף התק .16.2

 דין. כל על פי כנדרש  2014ות כספיים של החברה לרבעונים השני והשלישי לשנת דו"חפרסום  .16.3

 הוראות כלליות .17

 .זו הסדר בתכנית   להוראותיהם מפורש ביטוי ניתן לא אם גם, לה הנספחים לכל אישור מהווה זו לתכנית האישור

. שהיא סיבה מכל הצדדים מן אחד אף ידי על לביטול ניתן יהיה לא ההסדר, ההסדר ביצוע ממועד החל .17.1

                                                           
25
 לעיל. )א(7.4ראה לעניין זה התייחסות לתביעת זומר בסעיף  
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  ובכפוף לאמור במסגרת הסדר זה לעיל., מהצדדים למי יעמדו אשר אחרים מסעדים לגרוע מבלי, זאת

, החדש הנאמנות בשטר קבועים שיהיו ההסדר מתנאי איזה של שינוי כל, ההסדר ביצוע ממועד החל .17.2

 . המשפט לבית נוספת בפנייה צורך ללא, החדש הנאמנות בשטר לכך קבועה שתהא בדרך יבוצע

כמפורט תמורות הנושים יקבלו , לעיל  16 1616 בסעיף התנאים המתלים כמפורט  להתקיימותבכפוף  .17.3

מיצוי מלא של זכויותיהם של כלל נושי החברה כלפי קופת ההסדר  תאלה מהוותמורות לעיל,  9בסעיף 

 ו/או הנאמן להסדר.

הנאמן להסדר ו/או , כלפי כלשהי ו/או דרישהטענה  ו/או תביעה ו/או לא תהיה כל זכות, נושי החברהל .17.4

ביצוע  התקופה עד מועדמסגרת בבמסגרת היותו בעל תפקיד וכן  ו, בכל הקשור לפעולותימי מטעמו

 הסדר. ה

לא תהיה ואין וכי באופן בלתי חוזר  בזאת הם מוותרים מצהירים ומאשרים בזה, כי כל נושי החברה .17.5

, בגין או בקשר עם כל הנאמן להסדר ו/או מי מטעמוענה כלפי או ט , דרישהלהם כל זכות, עילה, תביעה

לתקופת כהונתו כבעל תפקיד זמני, לרבות בגין הסדר זה, ביצועו וכל הכרוך או הקשור בו, עניין הנוגע 

, תחייב הנאמן להסדר כאמורכנגד של נושה או צד שלישי כלשהו כל תביעה  בין במישרין ובין בעקיפין.

לו במסגרת  ההמגיע תמורה כלשהיכן מובהר כי נושה שלא יקבל  .הנכבד המשפטבית את אישורו של 

 .לא יהיה רשאי להיפרע מהנאמן להסדר ו/או ממי מטעמו באופן אישי ,מכל סיבה שהיא ,ההסדר

ידי מי -עלמינוי בעל התפקיד יום  עד וכוללשהוגשו/נפתחו מכל מין וסוג, תביעות והליכים משפטיים  .17.6

, והנאמן מיד לאחר אישור הסדר הנושים על ידי בית המשפט ידחו 26,החברה כנגד החברהמנושי 

 להסדר יגיש לערכאות הרלוונטיות בקשות בעניין זה.

הנושים לא יהיו רשאים להגיש כל תביעה או תובענה לערכאה שיפוטית ו/או מעין שיפוטית כלשהי ו/או  .17.7

, ולהליכים ההסדרמועד ביצוע פה שעד לנקוט הליך כלשהו בגין כל עילה כנגד החברה, שנולדה בתקו

. הנאמן להסדר יהא לרבות, בגין איזו מפעולותיו של בעל התפקיד כאמור כאמור לא יהא כל תוקף

 רשאי לנקוט בכל הפעולות הנדרשות לצורך דחיית ההליכים כאמור. 

חריות ו/או תחול, בין במישרין ובין בעקיפין, אלא ו/או הנאמן להסדר ו/או בעל התפקיד על החברה  .17.8

 ןשעילתנושי החברה ו/או בעלי מניותיה ו/או צד שלישי כלשהו, כלפי כלשהי התחייבות חבות ו/או 

 . ההסדרלמועד ביצוע עד נולדה 

ובדרך שנקבעה  יפרעו אך ורק במסגרת ההסדרההסדר למועד ביצוע אשר עילתם עד  החברהכל חובות  .17.9

מעבר לקבוע  לא יידרשו לשלם כל תשלום בגינםבו כמפורט לעיל כך שקופת ההסדר ו/או הנאמן להסדר 

קופת ההסדר החל ממועד מינוי בעל התפקיד ובמסגרת  הבהסדר זה. כל התחייבויות שנטלה על עצמ

או הנאמן להסדר תקופת ההסדר ייפרעו מתוך קופת ההסדר ובדרכים אשר נקבעו בו וקופת ההסדר ו/

 לא יידרשו לשלם כל תשלום מעבר לכך.

 טכניות הוראות לקבוע רשאי איה, החדשות החוב אגרות למחזיקי ןהנאמ עם בתיאום, התפקיד בעל .17.10

 וככל אם, כאמור הנוספים לנושים והחובות הקיימות החוב אגרות ולהחלפת ההסדר לביצוע משלימות

 בזכויות זניחה שאינה פגיעה לפגוע כדי כאמור בשינויים יהיה שלא ובלבד, כאמור הוראות שתידרשנה

 .מובטחים הבלתי הפיננסיים הנושים

, ערך ניירות להקצאת או/ו ערך ניירות להעברת או/ו כספים לתשלום או/ו כספים להעברת המועד אם .17.11

                                                           
26
 לעיל.  7.5 7.57.5 בכפוף לאמור בסעיף  
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 ביותר הקרוב המסחר ליום כאמור המועד יידחה, מסחר יום שאינו יום יהא, זו הסדר בתכנית הקבוע

 .  לאחריו

 שעד התקופה במהלך, בכתב, רשאים יהיו, החדשות האג"ח נאמןכן, וו/או הנאמן להסדר  בעל התפקיד .17.12

 לפעול כדלקמן: ההסדר ביצוע למועד

 ו)ב( התאמת -לתכנית הסדר זו ו  ולערוך שינויים בשטר הנאמנות החדש לצורך )א( התאמת (יג

 ח"האג ןלהוראות הדין, דרישות הבורסה וההוראות המקובלות בשטרי הנאמנות אצל נאמ

, ככל שיראו החדשות ח"האגן נאמ רצון לשביעות יהיו הנאמנות שטרי שהוראות כדיהחדשות 

 ;החדשות החוב אגרות מחזיקי בזכויות לפגוע לנחוץ, ובלבד שאין בשינויים כאמור כדי

שטר הנאמנות(, ובלבד ללקבוע הוראות טכניות משלימות הנוגעות לתכנית הסדר זו )לרבות  (יד

שאין בהוראות כאמור בכדי לפגוע באופן שאינו זניח בזכויותיו של מי מהצדדים על פי תכנית 

 הסדר זו;

לקבוע הוראות בנושאים הנוגעים להוכחת זכויות באגרות החוב הקיימות ו/או החדשות,  (טו

ן בהוראות כאמור בכדי לפגוע באופן שאינו זניח בזכויותיו של מי מהצדדים על פי ובלבד שאי

 תכנית הסדר זו;

להחליט על ביצוע פעולות אחרות הנדרשות נוכח שינוי תנאיהן של אגרות החוב הקיימות  (טז

ולביצוע ההסדר, ובלבד שאין בפעולות כאמור בכדי לפגוע באופן שאינו זניח בזכויותיו של מי 

 ם על פי תכנית הסדר זו.מהצדדי

 אגרות החדשות, עבור בעלי החוב אגרות נאמן לטובת ולרשום להעניק שיש השעבודים ורישום הענקת .17.13

 נאמן רצון לשביעות מסמכים באמצעות יעשו לעיל, זו כמפורט הסדר תכנית פי על החדשות החוב

 והכל, החוב אגרות נאמני שידרשו אחר סביר מסמך וכל, השעבוד מסמכי לרבות) החדשות החוב אגרות

 שניתן ובנוסח להמציאם שניתן וככל, ומקובל סביר בנוסח, רלוונטיים כאמור שמסמכים ככל

 לפי משפטי ייעוץ לרבות וייעוץ לקבל ייצוג החדשות החוב אגרות נאמני רשאים זה ולעניין(, להמציאם

 . שעבודים אותם של ולרישום להענקה הנוגעים החלים לדינים לב בשים, בחירתם

 

 

 גיא גיסין, עו"ד
 בעל התפקיד מטעם בית המשפט 

 בע"מ לחברת סאני אלקטרוניקה 
 

 

 , תל אביב.5201 בפברואר ינוארב 2__ היום, 
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 חיובים( יתרות)עדכני  הוצאות דוח –' א נספח
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 סאני אלקטרוניקה בע"מ
 

 לכבוד  

 רשות ניירות ערך

 

 לכבוד

 בורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

 2015 פברואר,ב 1     

 

 נושים הסדר לביצוע המשוער למועד ועד החברה הוצאות ח"דו: הנדון

למתן צו לכינוס אסיפות נושים ובעלי מניות לצורך  קשהבל הנכבד המשפט בית לאישור בהמשך

 הסדר טיוטת צורפה אליה, 1999 –"ט התשנלחוק החברות,  350אישור הסדר נושים לפי סעיף 

 - ו" הנושים הסדר)להלן ובהתאמה: " לחברה המשפט בית מטעם התפקיד בעל בידי שגובש נושים

 –ו  15.1.2015, 12.1.2015 מיםבי ההסדר המתוקן כפי שדווח  ח"לדו בהמשך – וכן, "(התפקיד בעל"

 הוצאות את המפרט( מבוקר)בלתי  הוצאות ח"דו לפרסם התפקיד בעל בזאת מתכבד 2.20152.

  "(.הוצאותה ח"דו)להלן: " החברה בקשר עם הסדר הנושים כאמור

מפרט את יתרת הוצאות החברה לתשלום במסגרת ביצוע הליך הסדר הנושים וכן  הוצאותה ח"דו

 במסגרת ההליך עד למועד המשוער לביצוע הסדר הנושים. שישולמותחזית אומדן הוצאות 

ניירות ערך. מידע צופה פני עתיד  קבחו כהגדרתו עתיד פני צופה מידע כולל זה מיידי ח"ובד האמור

הוא מידע בלתי וודאי כלפי העתיד המבוסס על אינפורמציה או הערכות הקיימות בחברה וכולל 

כוונות או הערכות של החברה ו/או בעל התפקיד נכון למועד פרסום דו"ח זה או שאינו תלוי רק 

מש באופן שונה, בין היתר, בחברה. יתכן שמידע זה, כולו או חלקו, לא יתממש )בכלל( או יתמ

כפופים לתנאים רבים שהתממשותם אינה ודאית  ביצועו ומועדמאחר והשלמת הסדר החוב 

 באסיפות הסדרה, בין היתר, בגורמים חיצוניים שאינם בשליטת החברה כגון: אישור םיותלוי

 יירותנ ורשות הבורסה אישור ;המשפט בית ידי על הסדרה אישור ;בחברה מניות ובעלי נושים

 .החוב בהסדר המתוארים ולמהלכים לפעולות ערך

, בין היתר, בגורמים םיתלוי הוצאותה ח"דו שבבסיס והתחזיות הערכות, ההנחות, הנתונים, כן כמו

נוספים שאינם בשליטת החברה כגון: קצב התקדמות אישור וביצוע הסדר החוב, הוצאות בלתי 

 "ב.וכיוצצפויות 

         

 בכבוד רב,

 גיסין, עו"דגיא 

 בעל התפקיד מטעם בית המשפט לחברת

 סאני אלקטרוניקה בע"מ 
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 פירוט הוצאות המשוער עד להשלמת ההסדר

 

 מקורות מצויים בידי החברה

 הסכום מקור כספי

ומשועבדים למחזיקי הכספים המופקדים בידי נאמן האג"ח 

 האג"ח

)יובהר כי אין מדובר בנתון סופי ₪  1,973,551

 עשוי להתעדכן בהמשך(אשר 

יובהר כי אין מדובר בנתון סופי ₪ ) 108,480.75 חשבון שוטף בעל התפקיד 

 (אשר עשוי להתעדכן בהמשך

)שמיועד לפרעון הלוואות בעלים  חשבון נאמנות עבור סאני.קום

 לחברה עם אישור ההסדר(

)יובהר כי אין מדובר בנתון סופי ₪  7,606,700

 בהמשך(אשר עשוי להתעדכן 

 

 2015בחודש פברואר  פירוט הוצאות המשוער עד להשלמת ההסדר

 

גורם זכאי 

 לתשלום

מהות ההוצאה 

 הנדרשת

סה"כ החיוב עד לחודש 

)כולל  2014דצמבר 

 מע"מ( 

יתרת התשלום המשוער  סך ששולם

עד להשלמת ההסדר 

 (2015 ר)חודש פברוא

סקיילקס 

קורפוריישן 

 בע"מ

הנה"ח של החברה 

 17.7.2014החל מיום 

49,560  ₪ 49,560  ₪ 16,520  ₪ 

סקיילקס 

קורפוריישן 

 בע"מ

 

עריכת הדו"חות 

הכספיים לרבעונים 

השני והשלישי לשנת 

2014 

 אין ₪  118,000 ₪  118,000

גיסין ושות', 

 עורכי דין

עריכת דו"חות 

הדירקטוריון 

לרבעונים השני 

 2014והשלישי לשנת 

 אין ₪  59,000 ₪  59,000

ברייטמן אלמגור 

 זהר ושות'

סקירת הדו"חות 

הכספיים לרבעונים 

השני והשלישי לשנת 

2014 

טרם אושר אך  ₪  35,400

 שולם 

35,400  ₪ 

ברייטמן אלמגור 

 זהר ושות'

 

דיווחים שוטפים למס 

הכנסה בגין מימוש 

נכסים סחירים של 

 החברה 

אושר אך טרם  ₪  5,900

 שולם 

5,900  ₪ 

אלמגור  ברייטמן

 זהר ושות'

 טרםאך  אושר ₪  47,200 רולינג מס הכנסה  פרה

 שולם

47,200  ₪ 

Var 

management 

שכ"ט עובר  יתרת (א) להסדר  מומחה

ההסדר  לגיבוש

 ₪ 120,180120,626 שולם טרם

 תשלומים ייתכנוכי  יובהר
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 –בידי בעל התפקיד 

82,305 ;₪ 

"ט בגין עריכת שכ (ב)

חוו"ד בקשר עם 

הצעת ההסדר מיום 

26.11.2014 – 

35,400 ;₪ 

 –נלוות  הוצאות (ג)

)ללא ₪  2,9212,475

 "מ(מע

 –"כ סה

120,626120,180  ₪  

 להשלמת עד נוספים

 .ההסדר

 התפקיד בעל בידי אין

 בשלב להעריכם האפשרות

 .זה

)יובהר כי אין מדובר בנתון 

סופי אשר עשוי להתעדכן 

 בהמשך(

 נלוות הוצאות

 לרבות להסדר

  אגרות תשלום

 עמלותו

 לרשות אגרה תשלום

עמלות  ;ךיער ניירות

כולל  –בורסה וכדומה 

בלתי צפויות נוספות 

 "בוכיוצ

 ₪  80,000 – כ שולם טרם ₪   80,000 – כ

 התפקיד בעל באפשרות אין

 מדויקת הערכה יתןל

 . זה בשלב אלו להוצאות

פז נבו  רזניק

 נאמנויות.פ.ן ר

 בע"מ  (2007)

"ט הנאמן שכ

למחזיקי אגרות החוב 

)לאחר הקיימות 

 %15 שלהפחתה 

מחיובי השעות, 

 ( המיוחדות פעולותב

, יחסי שנתי"ט שכ (א)

 יחסיג' -לסדרות א'

 עד 24.01.2015 מיום)

 – 28.02.2015 ליום

9,19395,870 ;₪ 

"ט שנתי לסדרה שכ (ב)

שתונפק על פי  החדשה

 – ההסדר ככל שיאושר

500,29 ₪; 

 –מיוחדות  פעולות (ג)

220,331216,414 ₪.  

 ,312 –"כ סה

284024,259 ₪  

עד לחודש  - ₪ 312,284 שולם טרם

 ;2014דצמבר 

בגין תשלום ₪  50,000 -  כ

 והוצאות"ט שכ יתרת

עד לחודש פברואר  תמשוער

2015. 

  - כ: "כסה

362,284259,024 ₪   

 לבעל כלכלי יועץ עופר גזית  מר

 התפקיד

 לחודש עד -₪  57,761 שולם טרם ₪  57,761

 ;2014 דצמבר

 יתרת - ₪ 19,470 של סך

 לחודש עד המשוערת"ט שכ

 .2015 פברואר

 ₪  77,231- כ: "כסה
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ושות',  גיסין

 עורכי דין 

"כ הנאמן למחזיקי ב

האג"ח הקיימות 

 –)לאחר הפחתה של כ 

מחיובי השעות  50%

במו"מ עם הנאמן 

 ומחזיקים עיקריים(

118,000  ₪ 

 

 

 

 

 

 ₪   118,000 שולם טרם

  

בעל התפקיד  "טשכ גיסין גיא"ד עו

 מטעם בית המשפט

"מ במו הפחתה)לאחר 

 ומחזיקים הנאמן עם

  (עיקריים

"ט בעל שכ (א)

התפקיד 

 עד משוער

 פברואר לחודש

2015- 643,100 

 של)חישוב  ₪

320,000 

)+מע"מ( + 

225,000 

 )+מע"מ(

 

 

 ₪  643,100 שולם טרם

 ,1,798 – כ: כ"סה                         

  (ממיכל עדכון קבלת עם הסופי את לעדכן)יש  ₪ 6561,403,001

 

 נושים הסדר אישור לאחר הוצאות פירוט

 

 ההוצאה גובה ההוצאה מהות

 קאלנדריתלשנה ₪  1,500,000 חברה לאחר ההסדר -הוצאת הנהלה וכלליות 

  ₪ 1,500,000 הנושים הסדר קופת עבור תביעות הגשת לצורך הוצאות
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 בעל התפקידהערות הנאמן ו , בצירוף1.2.2015טיוטת רולינג מס, כפי שנמסרה ביום  –' ב נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 טיוטה בלתי מחייבת נתונה לשינויים
 מבלי לפגוע בזכויות

 חטיבה מקצועית
 

 
_______________________________________________________________________ 

 03 - 6850059: פקס 03– 7633032': טל 18 קומה 67012 אביב-תל 125 בגין מנחם' רח

1 

 ההון שוק מחלקת
 י"ב שבט, תשע"ה 

 2015פברואר,  1 
 20150077 מס': בקשה

 
 לכבוד

  חשבון רואי - זהר אלמגור ברייטמן
  1 עזריאלי מרכז

 67021 אביב תל
 

 נ.,ג.א.  

 

 החברות לחוק  350סעיף לפי החוב איגרות מחזיקי עם הסדר  -סאני אלקטרוניקה בע"מ    הנדון:
 (2015 ינוארב 13 מיום פנייתכם סימוכין:)

 

 

 ידכם: על לנו שנמסרו העובדות פירוט להלן .1

 "החברה" )להלן: 557536786 ניכויים תיק 520040759ח.צ. בע"מסאני אלקטרוניקה  חברת .1.1

 . החברה רשמה את מניותיהתפרטי כחברה 1991בחודש מאי  בישראל התאגדה (,""סאניאו 

 והפכה לחברה ציבורית 1993שנת ב"( הבורסהבבורסה לניירות ערך בת"א )להלן: " למסחר

ברשימת השימור  אז החלו מניותיה להיסחר 16.9.2013-ומניותיה נסחרו בבורסה עד ליום ה

 ביאמטרתו להביצוע ההסדר כמפורט מטה  הושעה המסחר בניירות הערך. 9.7.2014ומיום 

 למסחר ברשימת השימור. החברה השבת מניותללהבראת החברה ו

 רשומים מתוכו ע.נ. ₪ 1 בנות מניות 32,977,692 הינו החברה של והנפרע המונפק ההון .1.2

 רדומות מניות הינן 2,217,096 בסך: המניות ויתרת מניות 30,760,596 בבורסה למסחר

-שיעור החזקה בסאני של כ המשקפותמניות סאני  21,499,802 החברה. ע"י המוחזקות

-המחזיקה ב 512102989 .ח.פ בן דב אחזקות בע"מ חברת :מוחזקות באמצעות 69.9%

המחזיקה  51335047דב השקעות בע"מ ח.פ. –וחברת א.בן  56.65% ע.נ. המהוים 17,424,802

 מר ל ידיע מוחזקות בבעלות מלאה . החברות האמורות13.24%ע.נ. המהוים  4,075,000-ב

  ."(השליטה בעל" )להלן: דב-ןב אילן

, לחברה אין פעילות עצמאית משל עצמה. עד סמוך לפני פנייתכם שבסימוכיןנכון למועד  .1.3

החברה  , פעלה2014יפו ביולי -ידי ביהמ"ש המחוזי בת"א-מינוי בעל תפקיד זמני לחברה על

ונות בשלושה תחומי פעילות עיקריים באמצעות אחזקותיה בחברות בנות ו/או אחזקות ש

 .אחרות

 .31/12/2014ובו תרשים האחזקות של החברה נכון ליום  נספח א' מצ"ב
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, אשר בהתאם לדוח הצעת המדף של החברה חוב אגרות של סדרות מספר הנפיקה החברה .1.4

 כדלקמן: תנאיהן הינם – 2010מינואר 

 ("'א אג"ח" להלן:) 'א סדרה החוב אגרות .1.4.1

ש"ח ע.נ. כ"א, נושאות ריבית  1ה א'( בנות מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדר 160

ח א', שהינה צמודה למדד ". הריבית על אג5.3%שנתית קבועה בשיעור של 

, 2010בינואר  15כפי שפורסם ביום  2009המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

 1-בינואר וב 1-תשולם בתשלומים חצי שנתיים, על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ב

)התשלום הראשון של הריבית יתבצע  2016עד  2010מהשנים  ביולי של כל אחת

ח א', "(. קרן אג2016בינואר  1והתשלום האחרון יתבצע ביום  2010ביולי  1ביום 

 15כפי שפורסם ביום  2009שהינה צמודה למדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר 

אחת  בינואר של כל 1, תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים ביום 2010בינואר 

בינואר  1)כולל( )התשלום הראשון של הקרן יתבצע ביום  2016עד  2012מהשנים 

 (.2016בינואר  1והתשלום האחרון יתבצע ביום  2012

 (:"'ב אג"ח" )להלן: 'ב סדרה החוב אגרות .1.4.2

ש"ח ע.נ. כ"א, נושאות ריבית  1מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ב'( בנות  40

ח ב', שאינה צמודה למדד ". הריבית על אג7.5%שנתית קבועה בשיעור של 

המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר, תשולם בתשלומים חצי שנתיים על 

עד  2010ביולי של כל אחת מהשנים  1 -בינואר וב 1 -יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ב

והתשלום  2010ביולי  1)כולל( )התשלום הראשון של הריבית יתבצע ביום  2016

ח ב', שאינה צמודה למדד המחירים "(. קרן אג2016בינואר  1יתבצע ביום  האחרון

 1לצרכן או לכל מדד או מטבע אחר, תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים ביום 

)כולל( )התשלום הראשון של הקרן  2016ועד  2012בינואר של כל אחת מהשנים 

 (.2016אר בינו 1והתשלום האחרון יתבצע ביום  2012בינואר  1יתבצע ביום 

 "(ג' אג"ח" )להלן: 'ג סדרה החוב אגרות .1.4.3

ש"ח ע.נ. כ"א, נושאות ריבית  1מיליון ש"ח ע.נ. אגרות חוב )סדרה ג'( בנות  120

 :)להלן 4%שנתית משתנה בשיעור השווה למרווח שנתי קבוע ובשיעור של 

. 817"( בתוספת שיעור הריבית השנתית שנושאת אגרת חוב ממשלתית המרווח"

ג', שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או לכל מדד או מטבע  ח"על אג הריבית

 1-אחר, תשולם בארבעה תשלומים רבעוניים, על יתרת הקרן הבלתי מסולקת, ב

 2016עד  2010באוקטובר של כל אחת מהשנים  1-ביולי ו 1באפריל,  1בינואר, 

התשלום האחרון ו 2010ביולי  1)כולל( )התשלום הראשון של הריבית יתבצע ביום 

ג', שאינה צמודה למדד המחירים לצרכן או  ח"(. קרן אג2016בינואר  1יתבצע ביום 

בינואר של כל  1לכל מדד או מטבע אחר, תיפרע בחמישה תשלומים שנתיים ביום 

 1)כולל( )התשלום הראשון של הקרן יתבצע ביום  2016עד  2012אחת מהשנים 

(. נכון למועד בקשה זו 2016בינואר  1ביום  והתשלום האחרון יתבצע 2012בינואר 

 .5.64%שיעור הריבית השנתית הינו 

 "(האג"ח הקיימות)אג"ח א', אג"ח ב' ואג"ח ג' יכונו להלן: "
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  כדלקמן: הינו שבמחזור החוב אגרות של הנקוב הערך ,31.12.2014-ל נכון .1.5

 סדרה ג' סדרה ב' סדרה א' קרן

 88,029,026 28,531,697 121,159,045 .(נ.יתרת קרן )ע

 - - 10,081,632 )ש"ח( על הקרן הפרשי הצמדה

 ריבית שנצברה
 )ש"ח( 31.12.14עד ליום 

 
13,443,089 

 
4,614,817 

 
9,157,751 

 97,186,777 33,146,514 144,683,765 )ש"ח( ך הכלס

 

, וזאת בשל אי עמידה חדלות פירעון מצב שלהחברה נכנסה ל 2012במהלך שנת  .1.6

בויותיה לתשלומי ריבית למחזיקי אגרות החוב. מאז פרסום הדוחות הכספיים בהתחיי

 עסק חי". ה בדבר, צורפה לדוחות הכספיים של החברה "הער2012לרבעון הראשון של שנת 

החלה החברה לפעול לגיבושו של הסדר  2012לאור חדלות הפירעון אליה נקלעה, במהלך  .1.7

 2013. הסדר חוב גובש על ידי החברה בשלהי חוב, אשר יאפשר לה את המשך ניהול עסקיה

בדבר אופן  החלטת מיסוי,מרשות המיסים קבלה הת 27.3.2014בתאריך ו ,2014ותחילת 

החלטת ")להלן: ניכוי המס במקור מהמחזיקים לרבות השלכות המס החלות על החברה

 .לפועלהפך ההסדר המתגבש לבלתי ישים ולא יצא . ואולם, מסיבות שונות "(מיסוי קודמת

למינוי בעל  יפו-לביהמ"ש המחוזי בת"אבקשה  2014לאור האמור, הוגשה במהלך יולי  .1.8

נאמנויות  ר.פ.ןידי הנאמן של מחזיקי האג"ח, חברת רזניק פז נבו -על תפקיד זמני לחברה

"(. במענה לבקשה, ביהמ"ש מינה את לאגרות החוב הקיימות הנאמןבע"מ )להלן: " 2007

"(. בעל התפקיד פעל לגיבושו בעל התפקידתפקיד זמני לחברה )להלן: "עו"ד גיא גיסין כבעל 

ריאלי, אשר צפוי לעמוד לאישור אסיפות מחזיקי האג"ח, ואשר -של הסדר נושים חלופי

 עיקריו מפורטים להלן.

 26ידי החברה במגנ"א ביום -יצוין, כי הצעת ההסדר המלאה מצויה בדיווח מיידי שפורסם על .1.9

, והיא עודכנה לאחרונה בדיווח מיידי שפורסם (2014-01-205515כתא: )אסמ 2014בנובמבר 

הצעת )להלן: " (2015-01-013078)אסמכתא:  2015בינואר  15על ידי החברה במגנ"א ביום 

 "(.ההסדר המלאה

 :החברה פרטי ההסדר בין מחזיקי אגרות החובעיקרי  .1.10

 כללי: .1.10.1

)מחזיקי האג"ח( ההסדר יחול על כלל נושי החברה, הן הנושים המובטחים  .1.10.1.1

בלתי מובטחים )לרבות יתרת החוב למחזיקי האג"ח, -והן הנושים הרגילים

מעבר לסכום שייוחס להם במעמדם כנושים מובטחים( )להלן יכונו הנושים 

 "(.הנושיםשישתתפו בהסדר הנושים: "

הסדר הנושים מבוסס על הבראת החברה באופן שכלל נכסי החברה, למעט  .1.10.1.2

ה כנגד כל צד שלישי למועד ההסדר, יוותרו בבעלותה. זכויות התביעה שיש ל

הנושים המובטחים יקבלו בעלות מלאה בחברה כנגד המרת חוב בהיקף של 
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לנושים המובטחים תונפק להם ₪ מיליון  85בגין חוב בסך של ₪; מיליון  20

סדרת אגרות חוב חדשה על ידי החברה, ונכסיה העיקריים )מניות פרטנר 

 ישועבדו להבטחת פירעונן של אגרות החוב החדשות. ומניות מובילאיי(

כל זכויות התביעה של החברה ושל נושיה כלפי צדדים שלישיים, לרבות  .1.10.1.3

נושאי משרה, בעלי שליטה, יועצים, חברות ביטוח וכדומה, יומחו לטובת 

)אשר להסדר הנושים  קופת הסדר נושים, אשר תנוהל בלעדית על ידי הנאמן

כנגד קופת  וובמקביל תוסב ,"(להסדר לן: "הנאמןלה) ימנה בית המשפט(

 170-הסדר הנושים, כל יתרת הנשייה הבלתי מובטחת של החברה )סך של כ

בגין יתרת החוב הבלתי מובטח למחזיקי אגרות החוב הקיימות, עד ₪ מיליון 

חוב לנושים בלתי מובטחים אחרים וכן סכומי התביעות ₪ מיליון  9-כ

 עם מי שהגישו תביעות לבתי המשפט כנגד החברה(. שיסוכמו, ככל שיסוכמו,

 הקצאת מניות לנושים מובטחים: .1.10.2

מיליון ש"ח, מתוך  20כאמור לעיל, לצורך הפטרת החברה מחוב בסך של  .1.10.2.1

במועד ביצוע ההסדר יוקצו לנושים החוב הכולל שלה למחזיקי האג"ח, 

מהון  100% ,לאחר הקצאתן ,מניות החברה אשר יהוובלבד המובטחים 

מניות המונפק של החברה בדילול מלא, כך שהחזקתם של בעלי המניות ה

הקיימים בחברה תבוטל לחלוטין, זאת, באופן שיגובש למעשה הון מניות 

חדש לחברה וכל המניות הקיימות יבוטלו בהחלטת אסיפות הנושים 

"(. מניות החברה המוקצות הון המניות החדשובאישור בית המשפט )להלן: "

המובטחים יוקצו כשהן נקיות מכל שעבוד, עיקול וכל זכות  לנושי החברה

 .אחרת כלשהי של צד שלישי וכן כשהן אינן כפופות לכל חסימה

המניות המונפקות יירשמו במועד ביצוע ההסדר למסחר בבורסה ברשימה  .1.10.2.2

 הראשית, בהתאם ובכפוף להוראות כל דין לרבות, הוראות הבורסה.

 20,000,000נה המונפק של החברה יהא הו ,מיד לאחר מועד ביצוע ההסדר .1.10.2.3

 פרו ראטה.מניות ללא ערך נקוב, ויתפלג בין מחזיקי אגרות החוב הקיימות, 

 

 הקצאת אגרות החוב החדשות וביטול האג"ח הקיימות: .1.10.3

ע.נ. אגרות חוב  85,000,000במועד ביצוע ההסדר, יוקצו לנושים המובטחים  .1.10.3.1

בסעיפים ט ( של החברה, אשר תנאיהם יהיו כמפור1)סדרה 

להלן, ובהתאם לשטר הנאמנות   1.10.3.101.10.3.10 - 1.10.3.41.10.3.4 

החדש שנוסחו יפורסם לכל המאוחר שלושה ימים לפני מועד כינוס האסיפות 

 דימות לאישור הסדר החוב.המק

יתרת חובות  בד בבד עם הקצאת המניות ואגרות החוב החדשות, והעברת .1.10.3.2

החברה למחזיקי אגרות החוב הקיימות אל קופת הסדר הנושים, כל אגרות 

החוב הקיימות תימחקנה ממסחר ותבוטלנה, כך שהן לא תקנינה למחזיקי 

אגרות החוב הקיימות זכות כלשהי כלפי החברה )למעט הזכויות כלפי קופת 

 (.להלן  1.10.41.10.4 כמפורט בסעיף  ההסדר
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כמו כן, עם מחיקת אגרות החוב הקיימות, יפקע תוקפם של שטרי הנאמנות  .1.10.3.3

פיהם; במסגרת זו יתבקשו -הקיימים וכל הזכויות שהוקנו לכל צד שהוא על

בין היתר, כל חברי הבורסה המחזיקים באגרות החוב הקיימות לשמור את 

להסדר,  רשימת יתרות מחזיקי אגרות החוב הקיימות, נכון למועד הקובע

וזאת מאחר ובעקבות הסדר הנושים, אגרות החוב הקיימות ימחקו ממסחר 

וממסלקת הבורסה, וחלוקה עתידית של כספים למחזיקי אגרות החוב 

חברת  – להסדרהקיימות מקופת הסדר הנושים המנוהלת על ידי הנאמן 

 תבוצע על ידי "(הנאמן להסדר)להלן: " בע"מ  2007רזניק פז נבו נאמנויות 

הנאמן להסדר שלא באמצעות מסלקת הבורסה. לאור האמור, במסגרת 

יפעל בעל התפקיד להסדר מול מסלקת הבורסה  החובביצוע תוכנית הסדר 

ומול החברה לרישומים הרלוונטית למשיכת יתרות אגרות החוב הקיימות 

וקבלת רשימות חברי המסלקה, שבאמצעותם מוחזקות אגרות החוב 

 הקיימות.

 

 (:1החוב )סדרה  תנאי אגרות

  85,000,000( בערך נקוב כולל של "1"אג"ח ( )להלן: 1אגרות חוב )סדרה  .1.10.3.4

תוקצינה ותרשמנה למסחר ברשימה הראשית ₪ )שמונים וחמישה מיליון( 

 בבורסה.

אינן צמודות למדד או למטבע כלשהם, נושאות ריבית לא צמודה  1אג"ח  .1.10.3.5

תי )אחת לשנה ממועד אשר תיצבר לקרן על בסיס שנ 4%בשיעור שנתי של 

 הקצאת אגרות החוב(, כל עוד לא נפרעה קרן אגרות החוב.

( ממועד הקצאתן 2)קרן וריבית( יפרעו בתשלום אחד בתום שנתיים ) 1אג"ח  .1.10.3.6

 )מועד ביצוע ההסדר(.

בכפוף להנחיות הבורסה והוראות הדין, בכל מקרה של מכירה, של איזה  .1.10.3.7

או קבלת דיבידנד בגין איזה  1מהנכסים המשועבדים להבטחת פירעון אג"ח 

מהנכסים המשועבדים כאמור )כולם או חלקם(, החברה תהיה חייבת לבצע 

בגובה סכום תמורת  1פדיון מוקדם )באופן מלא או חלקי( של אג"ח 

תנאים מפורטים לעניין זה . המכירה, בהתאם לערך הפארי של אגרות החוב

ימים קודם למועד יכללו בשטר הנאמנות החדש שיפורסם לפחות שלושה 

 כינוס האסיפות המוקדמות ויצורף כנספח להצעת ההסדר.

ישועבדו בשעבוד, קבוע, ראשון בדרגה, יחיד וללא  1להבטחת פירעון אג"ח  .1.10.3.8

ע.נ של פרטנר, המהוות מלוא  0.01מניות בנות  2,173,126הגבלה בסכום 

א מניות מובילאיי המהוות מלו 337,120-מניות פרטנר שבבעלות החברה ו

מניות מובילאיי שבבעלות החברה; כשכל הזכויות והנכסים כאמור נקיים 

וחופשיים מכל זכויות צד שלישי כלשהו )לרבות מחיובים אובליגטוריים( 

"( וכן כל הזכויות הנלוות למניות האמורות, לרבות נקיים וחופשיים)להלן: "

 וכיו"ב.הזכות לדיבידנד 
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זאת בגין חוב החברה כלפי מחזיקי יוקצו לנושים המובטחים בלבד ו 1אג"ח  .1.10.3.9

 ש"ח. 85,000,000אגרות החוב הקיימות בסך של 

למחזיקי אגרות החוב  המניותנאמן המבלי לגרוע מהוראות כל דין,  .1.10.3.10

, יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי את 1וכן המחזיקים באג"ח   (1)סדרה 

יתנו הסכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החוב ו/או לממש בטוחות שנ

בקרות אחד או יותר להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים, 

 מהמקרים המפורטים בהצעת ההסדר המלאה.

 

 המחאת זכויות תביעה לקופת ההסדר: .1.10.4

החברה והנושים ימחו לקופת הסדר הנושים שתנוהל על ידי הנאמן להסדר,  .1.10.4.1

 בהמחאה מוחלטת ובלתי חוזרת, זכויות תביעה העומדות להם.

לצורך ניהול מזומן ₪ מיליון  1.5במועד ההסדר תעמיד החברה  סך של  .1.10.4.2

"(. ככל שהנאמן להסדר לא יעשה סכום מימון התביעותהתביעות )להלן: "

שנים ממועד השלמת ההסדר אזי  4שימוש בסכום מימון התביעות בתוך 

  נושי קופת ההסדריחולק סכום זה בין 

יועברו ₪, מיליון  170-של כחובות החברה למחזיקי אגרות החוב, בסך  .1.10.4.3

לחובת קופת הסדר הנושים כאמור. חובות החברה לכל יתר הנושים הלא 

מובטחים, יועברו אף הם )כפי שיאושרו במסגרת תביעות החוב(, לחובת 

 קופת הסדר הנושים.

כל תמורה אשר תתקבל בגין זכויות התביעה )לאחר כיסוי כל ההוצאות  .1.10.4.4

נושים על חשבון פירעון החובות אשר יוטלו הכרוכות בכך(, תשולם ישירות ל

להצעת  10על קופת הסדר הנושים בהתאם לשיעורים הקבועים בפרק 

 ההסדר המלאה.

 

 הסדר עם נושים אחרים: .1.10.5

תלויות ועומדות מספר בקשות לאישור תובענות כתובענות  ,נכון למועד בקשה זו

. עת ההסדר המלאהלהצ 7.5בסעיף  ייצוגיות כנגד החברה וצדדים נוספים, כמפורט

עם כניסתו לתוקף של ההסדר תמחקנה התובענות הייצוגיות ויראו את חברי 

קבוצות התובעים כמי שוויתרו באופן סופי ומוחלט על זכות התביעה, בקשר עם 

, הכל כמפורט בהרחבה עילות אשר נתגבשו קודם למועד כניסת ההסדר לתוקף

 בהצעת ההסדר המלאה.

 

 MobilEye NVומניות  ורת בע"מ )להלן: "פרטנר"(מימוש מניות פרטנר תקש .1.10.6

 )להלן: "מובילאיי"(:

מניות  337,120-וב מניות פרטנר 2,173,126-החברה מחזיקה באופן ישיר ב

מובילאיי, המשועבדות בשעבוד ראשון בדרגה לנאמן אגרות החוב הקיימות. 

 ה.החברה מתחייבת לפעול למימושן, והכל בהתאם לאמור בהצעת ההסדר המלא
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  בקשהה .2

אופן , בהתייחס לחברה ולמחזיקי האג"ח, לרבות לעניין  הסדר המס שיחול בגין הסדר החובקביעת 

 .ממחזיקי אגרות החוב ואופן מיסוי החברה בגין ההסדר המוצע ניכוי המס במקור

 

 :החלטת המיסוי .3

 הריני מוכין,שבסי ובפנייתכם לעיל 1 בסעיף והמפורטות בפנינו שהוצגו העובדות לנכונות בכפוף

 :כדלקמן להודיעכם,

 , אג"ח ב', אג"ח ג''א אג"ח מחזיקי-מחזיקי אגרות החוב המוחלפות

 מס אירועה הינ כאמור לעיל   1אג"ח א', אג"ח ב' ואג"ח ג' בתמורה למניות ולאג"ח  מרתה .3.1

פקודת מס הכנסה )להלן:  הוראות ויחולולכל דבר ועניין במישור מחזיקי אגרות החוב 

ג' תיוחס תחילה -ככלל, התמורה שניתנה בגין אגרות החוב סדרות א', ב' ו .("הפקודה"

 יחד עם זאת, לריבית הצבורה ולדמי הניכיון, ככל שקיימים, ולאחר מכן לקרן אגרות החוב.

לעיל לרבות העובדה כי כלל האג"ח של החברה הנסחרות בבורסה  1לאור כל האמור בסעיף 

 במקור יחול האמור להלן: לעניין ניכוי מסנפדות במלואן, 

אג"ח א', אג"ח ב' ואג"ח ג' בתמורה למניות  של כמכירה, כאמור מרהבה ייראו .3.1.1

 . 1ולאג"ח 

 מניות חדשותהתמורה בגין אג"ח א', אג"ח ב' ואג"ח ג' תחושב במכפלת כמות  .3.1.2

המניה להן זכאי מחזיק מחזיק אגרות החוב המוחלפות, בשער הסגירה של  1ואג"ח 

 .בהתאמה בתום יום המסחר הראשון בהן 1ואג"ח  החדשה

 מועד המכירה, יהא מועד ביצוע ההסדר בפועל. .3.1.3

בגין רווח ההון המחושב, במכירת אגרות החוב המוחלפות, כאמור, ינוכה מס  .3.1.4

במקור מהתמורה, במועד ביצוע ההסדר כאמור, בהתאם לתקנות מס הכנסה )ניכוי 

-או בעסקה עתידית(, התשס"גמתמורה, מתשלום או מרווח הון במכירת נייר ערך 

 "(.תקנות ניכוי מרווח הון)להלן:" 2002

שהתקבלו בהסדר, יראו  1ואג"ח  החדשות מניותלעניין ניכוי במקור בעת מכירת ה .3.1.5

' המניות החדשותלעיל כמחיר המקורי של  3.1.2את השווי כפי שנקבע בסעיף 

יין זה יהא כאמור ' לענ1אג"ח המניות החדשות ו, בהתאם. יום הרכישה של 1ואג"ח 

 .3.1.3בסעיף 

 

 

 המחאת זכויות תביעה לקופת ההסדר

 בעת תשלום סכום מימון התביעות,יהיו חייבים בניכוי מס במקורהנאמן להסדר והחברה  .3.2

 . למחזיקי האג"ח בהתאם לתקנות ניכוי מרווח הון

 

 מישור החברה
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אירוע מס  ההינ 1ג"ח וא מניות החדשותג' שבהסדר לואג"ח  ב'אג"ח  א', אג"חככלל המרת  .3.3

 לכל דבר ועניין ויחולו הוראות הפקודה. 

יראו בהפרש בין הערך בספרים של ההתחייבות בגין אג"ח א', אג"ח ב' ואג"ח ג'  לבין שווי  .3.4

( 4)2כהכנסות מימון לפי סעיף   3.1.23.1.2 התמורה שקיבלו המחזיקים כמפורט בסעיפים 

 ( לפקודה )להלן:3)ב()3( או 1)ב()3כנסה ממחילת חוב בהתאם לסעיף לפקודה ו/או כה

ויחולו , במועד ההחלפה בידי החברה, בהתאמה, "(ההכנסה החייבת הנוספת בחברה"

 ההוראות הבאות:

החייבת הנוספת בחברה יקוזזו תחילה הפסדים בהתאם להוראות  כנסההמה .3.4.1

לרבות אפשרויות קיזוז  הפקודה ולגבי חלק החוב שנמחל בגין קרן אגרות החוב

 ( לפקודה.3)ב()3ההפסדים הקבועות בסעיף 

יובהר כי אין באמור בהחלטת מיסוי זו, לרבות בסעיף קטן זה, כדי לאשר ו/או כדי  .3.4.2

להוות שומה לעניין סכום ההפסדים או סיווגם, אשר יכול וייבדקו על ידי פקיד 

מור על ידי פקיד השומה בהתאם להוראות כל דין. במידה וכתוצאה מבדיקה כא

השומה יוקטנו סכומי ההפסדים כאמור, אזי תהא רשאית החברה להחיל על 

ההכנסה שנוצרה בעקבות כך ואשר נובעת מ"ההכנסה החייבת הנוספת בחברה" את 

 .להלן  3.4.33.4.3 המנגנון המתואר בסעיף 

סדים כאמור תופחת יתרת ההכנסה החייבת הנוספת בחברה לאחר קיזוז ההפ .3.4.3

, קום בע"מ.סאנימניות נכסי החברה לרבות  שלמיתרת מחירם המקורי לצרכי מס 

יבת במס , ואשר מכירתם חי(31.12.2014לתום שנת המס שקדמה לביצוע ההסדר )

 .בישראל ואינה זכאית לפטור ממס בישראל

אופן חישוב הפחתת סכום יתרת ההכנסה החייבת הנוספת בחברה ממחירם  .3.4.4

 'גשבנספח רי של נכסי החברה כאמור בסעיף זה, יהא בהתאם לנוסחה המקו

המצורף להחלטת מיסוי זו. יודגש כי ההפחתה כאמור בסעיף זה לגבי נכסים 

המוחזקים בשרשור, תבוצע בשרשור ובהתאמה בכל החברות והגופים, תושבי 

 (. 'דבנספח ישראל ותושבי חוץ, הכפופים לחבות מס בישראל )מצ"ב דוגמא 

היה ונותרה יתרת הכנסה חייבת נוספת בחברה, לאחר יישומם של סעיפים   .3.4.5

 , הרי שיתרה זו תחויב במס בשנת המס של מועדלעיל  3.4.33.4.3  -ו  3.4.13.4.1 

 ההחלפה. ביצוע ההסדר בפועל קרי,

מור לעיל יווצר לחברה ניכיון, במידה ובעקבות הנפקת אגרות החוב החדשות כא .3.4.6

אשר סכומו עולה על יתרת ההפסדים לצרכי מס שקוזזו כנגד יתרת ההכנסה 

, עודף ניכיון זה יותר כהוצאה  3.4.23.4.2 -ו  3.4.13.4.1 החייבת כאמור בסעיפים 

על פי חלקם היחסי מכלל הנכסים  רק בשנת המס בה ימכרו נכסי החברה שהופחתו,

 לעיל.   3.4.33.4.3 שהופחתו כאמור בסעיף 

 

 

 הוראות כלליות
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 החברה מיסוי ואופן, החוב אגרות ממחזיקי במקור המס ניכוי לאופן מתייחס זה אישור .3.5

 ומהש עריכת משום זה באישור באמור אין. בלבד בגין אגרות החוב המוצע ההסדר בגין

 בעריכת השומה פקיד את להגביל כדי זה באישור באמור ואיןו/או לבעל השליטה  לחברה

מודגש  .לו ובכפוף, החוב אגרות למחזיקי זה באישור שהוסדרו הסוגיות לגבי למעט ,השומה

כי אין בהסדר זה משום אישור או הסכמה של רשות המיסים בישראל כנושה של החברה 

 להסדר החוב המוצע.

כי, אין באמור בהחלטת מיסוי זו כדי לקבוע את סיווג ההכנסה שהתקבלה בידי  יובהר .3.6

 מחזיקי אגרות החוב, לכל דבר ועניין, סיווג כאמור ייבחן ע"י פקידי השומה הרלוונטיים.

בעת הגשת הדוח השנתי לצורכי מס, יחיד החייב במס בגין ריבית או דמי ניכיון  מובהר, כי .3.7

, בגובה דמי החדשד( יחויב על חלק התמורה, נשוא ההסדר ג)125בהתאם להוראות סעיף 

 .לפקודה 121הניכיון והריבית בשיעור הקבוע בסעיף 

יובהר כי אין באמור בהחלטת מיסוי זו כדי לבטל אישורי ניכוי מס במקור תקפים בידי  .3.8

, ואלה יחולו לרבות בגין תמורה ו/או החברה האם ו/או בעל השליטה מחזיקי אגרות החוב

  .וה כסף המשולמת במסגרת ההסדרבשו

אין באמור לעיל כדי לחייב את אגף שוק ההון הביטוח והחיסכון במשרד האוצר, את בנק  .3.9

 ישראל, הרשות לניירות ערך, רשות מס אחרת או כל גוף אחר.

 . החברה מתחייבת לפרסם בדיווח מיידי לבורסה ולחברי הבורסה את עקרונות אישור זה .3.10

ימים ממועד הוצאתה לא יוצא ההסדר  60ב כמבוטלת באם בתוך החלטת מיסוי זו תיחש .3.11

 לפועל, אלא אם כן הוארכה על ידי החטיבה המקצועית שברשות המיסים.

החלטת מיסוי זו ניתנה בהסתמך על העובדות שנמסרו לנו והמצגים שהוצגו לנו על ידכם  .3.12

ע  ובמערכת המופיעות בבקשת החברה לבורסה ולרשות לני"בכתב ובעל פה, לרבות אלו 

ובהתקיים כל וכל עוד הן מתקיימות  לבקשה 1בסעיף  המאיה ולרבות אלו המתוארות

 החלטת מיסוי זו.  התנאים של 

אין בהחלטת מיסוי זו משום עשיית שומה ואישור לעובדות כפי שהוצגו על ידכם. העובדות  .3.13

ה ו/או בתיק שהוצגו כאמור תיבדקנה על יד פקיד השומה במהלך דיוני השומות בתיק החבר

הניכויים ו/או בתיקי מחזיקי אגרות החוב, לפי העניין. אם יתברר שהפרטים שנמסרו 

במסגרת הבקשה אינם נכונים או שאינם מלאים באופן מהותי רשאית רשות המיסים לבטל 

 החלטת המיסוי, כולה או חלקה, לאלתר או למפרע.

החלטת המיסוי הקודמת  משהסדר הנושים הקודם לא יצא אל הפועל, למען הסר ספק, .3.14

 בטלה מעיקרא.

ליישם את  יםומתחייב הסכימו, וו, הבינוקרא ו/או בעל התפקיד להסדר ו/או הנאמן החברה .3.15

ו/או כל התנאים וההוראות בהחלטת מיסוי זו ככתבם וכלשונם ללא כל הסתייגות. החברה 

צועית מתחייבים לשלוח לפקיד השומה ולחטיבה המקו/או בעל התפקיד  להסדר הנאמן

ימים ממועד הוצאת החלטת מיסוי זו. לא נשלחו  14שברשות המסים את אישורם לכך בתוך 

יראו בהחלטת המיסוי כהחלטת  –האישורים כאמור ו/או לא התקבלו ההסכמות כאמור 

 מיסוי שלא בהסכם.
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 בברכה,                                                                                                                                   
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 תרשים האחזקות של החברה –' נספח א

 
 

( בע"מ וחברת דין דינמיק בע"מ. 1994חברות סאני תקשורת )ב 100% -ה בבנוסף, החברה מחזיק*

 עילות כלשהי.מדובר בחברות ריקות מתוכן אשר מזה זמן רב אינן מקיימות פ

 

 

 

 

 

 

  

 

 "מסאני.קום בע

 די

006A 

88.07% 

0.2% 
 

 תקשורת פרטנר חברת

 מ"בע

 
1.40% 

 מ"בע אלקטרוניקה סאני

 סמייל טלקום בע"מ 012

100% 

 מוביל איי אן.וי
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 :31/12/2014רשימת נכסי החברה ליום  –נספח ב' 

 , לחברה נותרו מספר נכסים עיקריים, כדלקמן:31.12.2014נכון ליום 

 

)מניות מובילאיי משועבדות לטובת מחזיקי  MobilEye NVמניות חברת  337,120 -החזקה ב  .1

 אגרות החוב(;

פרטנר תקשורת בע"מ )מניות פרטנר משועבדות  מניות ישראליות של חברת 2,173,126-החזקה ב .2

 לטובת מחזיקי אגרות החוב(.
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 'ג נספח

 

 הנכסים של המקורי ממחירם בחברה הנוספת החייבת ההכנסה יתרת סכום הפחתת חישוב אופן

 ממס לפטור זכאית ואינה בישראל במס חייבת מכירתם אשר,  3.4.33.4.3  בסעיף כאמור, המופחתים

 :כדלקמן יהא, בישראל

 

 

    =            X  

 

 :זה לעניין

 .המופחתים הנכסים של מס לצרכי המקורי המחיר" = נכסים מקורי מחיר"

 .המופחתים הנכסים של מס לצרכי המקורי המחיר יתרת -" המקורי המחיר יתרת"

 .שפורסמו החברה של הכספיים חותלדו בהתאם המופחתים הנכסים שווי -" החברה נכסי שווי"

 שווי בו במקרה .הנכס שווי על הנכס של המקורי המחיר יתרת עולה שבו הסכום -" הנכס בשווי השינוי"

 לידי באו אלו שינויים(. אפס) 0 -כ זה לעניין ייחשב השינוי, שלו המקורי המחיר מיתרת גבוה הנכס

 נכדות בחברות ההשקעה בגין החברה של ייםהכספ בדוחות שנרשמו אקוויטי הפסדי במסגרת ביטוי

 .ל"בחו

 .לעיל כאמור, הנכסים בשווי השינויים כל של המצטבר הסכום -" החברה נכסי בשווי השינוי סך"

 

 

 

 מס לצרכי ההפחתה סכום
 הנכס של המקורי מהמחיר

 ההכנסה יתרת"

 " הנוספת החייבת

 המופחת הנכס בשווי השינוי

 המופחתים הנכסים בשווי השינוי סך

 החברה



 לשינויים נתונה מחייבת בלתי טיוטה
 בזכויות לפגוע מבלי

 מקצועית חטיבה

14 

  

 'ג נספח

  בשרשור נכסים להפחתת דוגמא

 (ח"ש 70 להפחית יש' ד בחברה השקעהומה ₪ 50 להפחית יש' ב בחברה מההשקעה כאשר 120=  המקורי מהמחיר שתופחת ההכנסה סך:  הנחה)

 

 

 

 

 

 

 

 

' א חברה

 ישראל תושבת

' ב חברה

 ישראל תושבת

 תושבת' ג חברה

 (ז"חנ לא) חוץ

 ל"בחו נכס

 100 השקעה

 100 השקעה

 100  רכישה

  ₪ 50 הפחתה

  ₪ 50 הפחתה

 הפחתה ללא

' ד חברה

 ישראל תושבת

  ₪ 70 הפחתה 100 השקעה

 .כאמור ההפחתות בגין בישראל מס כפל יחול לא מקרה בכל כי, יודגש



37 
 

 

 (1שטר הנאמנות )סדרה  –נספח ג' 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 נאמנותשטר 

 (1אגרות החוב )סדרה 

 2015__, ב______ נעשה ונחתם ביוםשטר נאמנות זה 

 

 סאני אלקטרוניקה בע"מ                  ב י ן:
 520040759מספר חברה             

 עו"ד גיא גיסין –אצל בעל התפקיד מטעם בית המשפט  
 , תל אביב38הברזל רחוב             
 03-7467777 :ןלפוט            
 03-747700 :פקס            

  ("סאני"או  "החברה: "ןלהל)                         
 ;מצד אחד         

 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  ב י ן :  ל
 513683474 מספר חברה    

 תל אביב, 14יד חרוצים רחוב 
 ; 03-6389200 :ןלפוט

 03-6389222 :פקס             
  "( הנאמןן: ")להל   

 ;מצד שני         

 

מחזיקי אגרות החוב )סדרות נושיה, לרבות לבין  בין החברה שנערכה הסדרתכנית ובמסגרת  הואיל

לחוק החברות,  350לסעיף  בהתאם ,"()"אגרות החוב הקודמותהחברה  שהנפיקהא' עד ג'( 

 או "תכנית ההסדר)" ____יום החלטתו מעל ידי בית המשפט ב הכפי שאושר 1999 -תשנ"ט 

בכפוף להתקיימותם של תנאים מתלים שונים הקבועים כי  בין היתר, ,נקבע, ("סדרהה"

( שתנאיהן 1בתכנית ההסדר, תוחלפנה אגרות החוב הקודמות, בין היתר, באגרות חוב )סדרה 

 ;ותרשום למסחרהחברה תנפיק  , ואשרקבועים בשטר זה ובתוספות ובנספחים לו

מסגרת ב( 1)סדרה כי הנפקת אגרות החוב נקבע  ,_____יום מבית המשפט טת על פי החלו והואיל

עובר למועד והחברה מאשרת כי  והואיל  ;תשקיףהסדר תהיה פטורה מן הצורך בפרסום ה

החתימה על שטר זה התקיימו מלוא התנאים המתלים לביצועו של ההסדר, כקבוע בתכנית 

 ההסדר;

מטרתה העיקרית אשר , כדין מוגבלת במניות שנתאגדה בישראלוהנאמן מצהיר כי הינו חברה  והואיל

, כהגדרתו כי הוא עומד בדרישות ובתנאי הכשירות הקבועים בחוק ,תיוהינה עיסוק בנאמנו

פי חוק ניירות ערך או כל דין אחר -וכי אין כל מניעה עללשמש נאמן לאגרות החוב, להלן, 

  פי שטר זה;-להתקשרותו עם החברה על

 חוב;האגרות  את על החברה להנפיק ההסדרתכנית מסגרת וב והואיל

 ולנאמן אין כל עניין מהותי בחברה ולחברה אין כל עניין אישי בנאמן;  והואיל

 פי שטר נאמנות זה;-עם הנאמן על פי כל דין, להתקשרות-והחברה מצהירה כי אין מניעה על  והואיל

שתונפקנה  כנאמן למחזיקי אגרות החובוהחברה פנתה בבקשה אל הנאמן, כי הוא ישמש  והואיל

 במסגרת תכנית ההסדר, והנאמן הסכים לכך, הכול בכפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה;

על פי תנאי  והנאמן הסכים לחתום על שטר נאמנות זה ולפעול כנאמן של מחזיקי אגרות החוב  והואיל
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 ;זה הנאמנות המפורטים בשטר 

וכן כי התקבל  תוקףעומד ההסדר בהחתימה על שטר זה, יום כון לנכי מאשרת בזאת החברה ו והואיל

  .אישור הבורסה לניירות ערך בע"מ לרישומן למסחר של אגרות החוב נשוא שטר זה

 לפיכך הוסכם בין הצדדים והוצהר כדלקמן:

 מבוא, פרשנות והגדרות .1

 המבוא לשטר זה וכן הנספחים לו מהווים חלק בלתי נפרד הימנו. .1.1

לסעיפים וכן כותרות סעיפי שטר זה מיועדים לנוחות וכמראי מקומות בלבד חלוקת השטר  .1.2

 ואין להתחשב בהם בפירוש שטר זה.

בכל מקום בשטר זה בו נאמר "בכפוף לכל דין" )או ביטוי הדומה לכך(, הכוונה היא בכפוף  .1.3

 .לכל דין שאינו ניתן להתנייה

מין  אף רוכל האמור במין זכ אף יחיד במשמע וכן להפך, ביםרון שבל הר זטבש ראמוהכל  .1.4

ין בשטר זה אוהכל כש, ד במשמעי, אף תאגםוכן להפך, וכל האמור באדמע שמבה נקב

 ייבחמ נושרם איקהם או יהדבר ןתוכ ו אםאהוראה מפורשת או משתמעת המחייבת אחרת 

 .תרחא

  מעת לעת, שתהיינהכפי  ,להוראות רשות מוסמכתו שטר נאמנות זה כפוף להוראות החוק .1.5

, וההנחיות מכוחו הבורסהשר אינן ניתנות להתניה. כמו כן שטר נאמנות זה כפוף לתקנון א

  .מעת לעת שתהיינהכפי 

תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות הבאות, אלא אם משתמעת  צרופותיו,שטר זה, כולל ב .1.6

 , דהיינו:או הקשרם הדבריםתוכן מכוונה אחרת 

 בנק מזרחי טפחות בע"מ; -" הבנק"

 לשכנאמן , מעת לעת, כל מי שיכהןזה ו/או נאמנות הנאמן הנזכר בראש שטר  -ן" "הנאמ

 לפי שטר זה;( 1)סדרה מחזיקי איגרות החוב 

שבעים שמונים )  000,0007585,סדרה של  –" (1אגרות החוב )סדרה "אגרות החוב" או "

 .נ. כל אחת,ע₪  1.00, רשומות על שם, בנות (1סדרה אגרות חוב )₪ ( מיליון ש"ח וחמישה

 ;החברה, שתנאיהן מפורטים בשטר זה של החברה אשר תונפקנה על ידי

 ;כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך –" מחזיקיםה" או"מחזיקי אגרות החוב" 

מחזיקי אגרות החוב, המנוהל כאמור בסעיף  מרשם -" המרשם" אואגרות החוב"  מרשם"

 ;להלן 29

 ;החוב שנוסחה מופיע בתוספת הראשונה לשטר זהת ותעודת אגר -ת החוב" ו"תעודת אגר

התוספות המצורפות אליו והמהוות חלק בלתי נספחיו וזה לרבות נאמנות שטר  -"שטר זה" 

 ;נפרד הימנו

ותקנותיו כפי שיהיו מעת  1968-חוק ניירות ערך, התשכ"ח - "חוק ניירות ערך" או "החוק"

 ;לעת
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 ;1999 -חוק החברות, התשנ"ט -"חוק החברות"

 ;אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל - "הבורסה"

 ;הבנקים בישראל לביצוע עסקאותמרבית כל יום בו פתוחים לציבור  -"יום עסקים" 

 ;יום שבו מתנהל מסחר בניירות ערך בבורסהכל  -"יום מסחר" 

 -ו 13יב35שכונסה כאמור בסעיף מחזיקים ת החלטה שנתקבלה באסיפ -"החלטה רגילה"

 ;, למעט קולות הנמנעיםמניין קולותרוב רגיל של בלחוק,  )א(14יב35

כוחם, -ידי באי-אסיפת מחזיקי אגרות החוב, בה נכחו, בעצמם או על -"אסיפה מיוחדת"

הערך הנקוב של  י מסולקת שלתה הבליתרה( מ50%מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים )

פה נדחית של אסיפה זו, במחזור במועד הקובע לאסיפה, או באסיהנמצאות אגרות החוב 

( מן 10%אחוזים ) הכוחם, מחזיקים של לפחות עשר-ידי באי-שנכחו בה, בעצמם או על

 ;היתרה האמורה

החלטה שנתקבלה באסיפה מיוחדת ברוב של לפחות שבעים וחמישה  - "החלטה מיוחדת"

 ;הנמנעיםקולות ( מכלל הקולות של המשתתפים בהצבעה, למעט 75%אחוזים )

של סתירה בין שטר הנאמנות למסמכים הנלווים לו, יגברו הוראות שטר בכל מקרה  .1.7

על אף האמור לעיל, בכל מקרה של סתירה בין שטר הנאמנות לתנאים שמעבר  הנאמנות.

 לדף שבתוספת הראשונה יגברו התנאים שמעבר לדף.

 .שטר זה, יגברו הוראות ההסדרהוראות לבין  זהמקרה של סתירה בין שטר  בכל .1.8

 נאמן; תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמןמינוי ה .2

החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב בלבד מכח הוראות סעיף  .2.1

 ב לחוק ניירות ערך.35

 פי כל דין ושטר זה.-ממועד כניסתו לתוקף של שטר זה, תפקידי הנאמן יהיו על .2.2

 יפעל בהתאם להוראות חוק ניירות ערך.  הנאמן .2.3

, והוא יהיה כלפיהם החברהין הנובע מהתחייבויות יענ בכלהמחזיקים ייצג את  הנאמן .2.4

 .זהחוק או לפי שטר הרשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי 

רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים בהתאם לכל דין והמפורטות  הנאמן .2.5

  .בשטר נאמנות זה

 לשטר זה. 22מפורט בסעיף רשאי למנות שלוחים כ הנאמן .2.6

  ., אם יתגלהשל נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו פעולותיו .2.7

תקופת מינויו של הנאמן תהיה עד מועד כינוסה של אסיפת מחזיקים בהתאם להוראות  .2.8

 .( לחוק ניירות ערך1ב)א35סעיף 

של ניירות הערך המוצעים או אין בחתימת הנאמן על שטר זה הבעת דעת מצדו בדבר טיבם  .2.9

 כדאיות ההשקעה בהם.



- 4 - 

 הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה.  .2.10

בכפוף להוראות כל דין, הנאמן אינו מחויב לפעול באופן שאינו מפורט במפורש בשטר זה,  .2.11

כדי שמידע כלשהו, לרבות על החברה ו/או בקשר ליכולתה של החברה לעמוד 

 יה למחזיקי אגרות החוב יגיע לידיעתו ואין זה מתפקידו. בהתחייבויות

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בשטר זה, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה, לשמור  .2.12

בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, אלא אם 

או לפי  זהי חוק ניירות ערך, לפי שטר כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפ

  .צו של בית משפט

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  .2.13

בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף כלשהו, אשר 

  .הנאמן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידו

הוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של ל בכפוף .2.14

עם החברה  מלהתקשר ממנומעמדו כנאמן, כדי למנוע  צםהנאמן, לפי שטר הנאמנות, או בע

בחוזים שונים או מלבצע עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו, ובלבד שלא יהיה בכך כדי 

 ן על פי שטר הנאמנות ובכשירותו כנאמן.לפגוע במילוי התחייבויותיו של הנאמ

 הנפקת אגרות החוב .3

לזכאים לאגרות החוב על פי החברה  תנפיק וכתנאי לכניסתו לתוקףשטר זה  חתימתעם  .3.1

 ש"חוחמישה מיליון( שבעים שמונים ) 000,0007585,סדרה של ותרשום למסחר  ההסדר

בתשלום אחד  מדות לפירעוןעוהל אחת, כע.נ.  ש"ח 1.00נות חוב רשומות על שם, בהאגרות 

  .1קרי, ביום ___ הקצאתן )מועד ביצוע ההסדר(בתום שנתיים ממועד 

)אחת  שנתי בסיס על לקרן תיצבר אשר 4% של שנתי בשיעור ריבית תישאנה החובאגרות  .3.2

]ככל שהכוונה היא  .החוב אגרות קרן נפרעה לא עוד כללשנה ממועד הקצאת אגרות החוב(, 

יש לוודא מול הבורסה כיצד  –שנה הראשונה יצבור גם הוא ריבית שסכום הריבית של ה

  .להכין את לוח הסילוקין

 אגרות החוב לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו. .3.3

 חוב וניירות ערך נוספיםהזכות להנפיק אגרות  .4

 .בדרך של הרחבת סדרה 1מסדרה  גרות חוב נוספותא החברה לא תהא רשאית להנפיק .4.1

ומעת לעת )בין  עת בכל להנפיק, דין כל להוראות בכפוף, הזכות את צמהלע שומרת החברה .4.2

( 1בהצעה פרטית ובין במסגרת תשקיף( ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 של נוספות סדרות(, להלןקשור )כהגדרתו  למחזיקלפי העניין, ולרבות  ו/או להסכמת הנאמן,

שיעור  -למעט אגרות חוב שתנאיהן המסחריים )קרי , לנכון תמצא שהחברה כפי, חוב אגרות

הקרן הנפרעת בכל מועד תשלום ומועדי פירעון הקרן, שיעור הריבית ומועדי תשלומה, וכן היעדר 

                                                      

1
 יושלם לאחר קביעת מועד ביצוע ההסדר. 
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( שבמחזור וכן למעט אגרות 1ההצמדה של הקרן והריבית( יהיו זהים לתנאי אגרות החוב )סדרה 

 .רעון במקרה של פירוקי( מבחינת דרגת הפ1ה חוב שתהיינה עדיפות על פני אגרות החוב )סדר

ההנפקה הנוספת  בכיר בחברה לפיונושא משרה  בחתימתהחברה תמסור לנאמן אישור בכתב 

   .( בפירוק1 אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב )סדרה

 מעמד אגרות החוב .5

זכות בכורה או בדרגת בטחון שווה, פרי פסו, בינן לבין עצמן, בלי כולן  התעמודנ כל אגרות החוב

 עדיפות של האחת על פני האחרת.

 ידי מחזיק קשור ו/או על ידי החברה-קניית אגרות חוב על .6

ו/או חברה קשורה של החברה ו/או חברה כלולה  בת של החברה-חברהבאמצעות  , לרבותהחברה .6.1

חוב שיהיו במחזור מעת הלקנות אגרות  לא תהא רשאית של החברה ו/או תאגיד בשליטת החברה

  .תלע

)בן זוג וכן אח, הורה, הורי הורה,  בן משפחתוו/או  )במישרין או בעקיפין( חברהבבעל שליטה  .6.2

במישרין מי מהם בשליטת  תאגיד ו/אוצאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה( 

ת מע ,לרכוש ו/או למכור םרשאי "(מחזיק קשור"להלן כולם יחד: )או מי מטעמם  ,ו/או בעקיפין

חוב. במקרה של רכישה ו/או מכירה האגרות לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה את  ,לעת

מחזיק ידי -כאמור, תמסור החברה דוח מיידי על כך. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על

ותהיינה ניתנות  , ולא תימחקנה מהמסחר בבורסההמחזיק הקשור, תיחשבנה נכס של קשור

  .וב של החברהלהעברה כיתר אגרות הח

זכויות לאותו מחזיק לא תקננה מחזיק קשור ידי -חוב אשר תוחזקנה כאמור עלהכן, אגרות  כמו .6.3

ן החוקי יהמניקיומו של מננה לצורך קביעת יתולא הצבעה באסיפות מחזיקי איגרות החוב 

  .אסיפות אלופתיחת להדרוש 

מחזיקי אגרות החוב לרכוש  זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את 6 אין באמור בסעיף .6.4

 חוב או למכור את אגרות החוב שבידיהם.האגרות 

 ת החברהיוהתחייבו .7

 החברה מתחייבת בזאת כדלהלן: 

)לרבות, הסכומים הנובעים מהצמדתם למדד לשלם במועדים הקבועים לכך את כל סכומי הקרן  .7.1

התחייבויות פי אגרות החוב ולמלא אחר כל התנאים וה-המשתלמים עלהמחירים לצרכן(, 

בכל מקרה שבו מועד תשלום על  לפי שטר זה.והאחרות המוטלות עליה לפי תנאי אגרות החוב, 

חשבון קרן יחול ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא 

  אחריו, ללא כל תוספת תשלום, ריבית או הצמדה.

, כהגדרתה בצע חלוקהתלא החברה רות החוב, מקרן אג 100%עד לפירעון של  מגבלות על חלוקה .7.2

  .לחוק החברות 1בסעיף 
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בעסק או עסקים שאינם באחד מתחומי החברה לא תשקיע , קרןהמ 100%עד לפירעון של  .7.3

ל ביאור בדוחותיה הכספיים, הרבעוניים או החברה תכלו של החברה.הפעילות הקיימים 

 זה. 7.3יף השנתיים, לפי העניין, בדבר עמידתה בהתחייבות שבסע

₪  מיליון 2 1.5של סך על  תעלנהלא  ,של החברה "הנהלה וכלליות"הוצאות החברה מתחייבת כי  .7.4

)תקופתיים ורבעוניים(  עריכת דוחותיה הכספיים של החברה לרבות, לצורך שנה קלנדאריתכל ב

דרה , וזאת עד פירעון החוב למחזיקי אגרות החוב )ס2014הדוח הכספי השנתי לשנת   -ובכלל זה

החברה תכלול גילוי בדוחותיה הכספיים הרבעוניים ו/או  (  של החברה, במלואו ובמועדו.1

סך הוצאות "הנהלה וכלליות" במהלך תקופת הדוח וכן בדבר סך  השנתיים, לפי העניין, בדבר

הדוח  ת ועד למועדישונה קלנדארהוצאות "הנהלה וכלליות" במהלך התקופה שמתחילת אותה 

  הרלוונטי.

 –)שמונה   חודשים 18 ולמשך, כניסת שטר זה לתוקף ממועד החללעיל,  4.2אף האמור בסעיף  על .7.5

 מניות של פרטיות הקצאות או/ו לציבור הנפקות לבצע רשאית תהיה לא החברה, מכן עשר( לאחר

 ישקף, לכל הפחות,, הקצאה ו/או הנפקה לאותה למניה המחיר אם אלא, המירים ערך ניירות או

  טכניות להתאמות בכפוף)למניות החדשות אשר יונפקו על פי הסדר זה ₪  מיליון 2.5 -שווי של כ 

 '(.וכד הון פיצול/איחוד בדבר נדרשות

בעלי דבוקת השליטה )כהגדרתה בחוק החברות( ו/או בעלי השליטה בחברה )כהגדרתה בחוק  .7.6

 18ך תקופה בת במהל ,כי התחייבוניירות ערך(, כפי שיהיו בסמוך לאחר מועד ביצוע ההסדר 

, לא ימכרו את השליטה בחברה למעט אם כניסת שטר זה לתוקףעשר( חודשים ממועד -)שמונה

במסגרת עסקת מכירת השליטה כאמור הרוכש ירכוש מניות של החברה, במסגרת הצעת רכש 

)כמשמעה בחוק החברות( ליתר בעלי המניות  של החברה, במחיר המניה על פי עסקת מכירת 

ה ובהיקף מניות כך ששיעור המניות המוצעות לרכישה מהציבור יהיה שווה דבוקת השליט

 לשיעור מניות דבוקת השליטה הנמכרות במסגרת עסקת מכירת השליטה.

בקשר עם ההתחייבויות בעלי דבוקת השליטה ו/או בעלי השליטה  על ידיכתב התחייבות חתום  

 ר זה.לשט ב'כנספח צורף מלעיל  7.6 -ו 7.5המפורטות בסעיפים 

 הבטחת אגרות החוב .7.5.7.7

בקשר עם אגרות החוב  הקרן תשלומי כלאגרות החוב לרבות  המלא והמדוייק של פירעוןה להבטחת

 החוב אגרות למחזיקי לשלם החברה שעל החוב תוובאגר זה בשטר האמור עם בקשר נוספים וסכומים

פי -התחייבויותיה עלשל כל יתר והמדויק  ולהבטחת הקיום המלא החוב ואגרתזה  שטר תנאי פי על

עבור מחזיקי אגרות  ,לטובת הנאמן ליצור ולרשום, החברה מתחייבת הזושטר תנאי אגרות החוב 

 החוב, שעבודים כדלקמן:

 שבבעלות החברהמניות מובילאיי  .7.6.7.8

מניות  120,3372 על וללא הגבלה בסכוםראשון בדרגה  יחיד קבוע שעבוד .7.6.1.7.8.1

ואשר  שבבעלות החברה,, "(מובילאיין.וי )"אשל מובילאיי  ע.נ. כל אחתיורו  0.01בנות 

                                                      

2
לתוקף תעודכן כמות  המשועבדות טרם כניסתו של שטר זהבהתאם לקבוע בתוכנית ההסדר, ככל שתימכרנה מניות מובילאיי  

מניות מובילאיי המשועבדות המפורטת בהתאם לכמות המניות שתיוותרנה לאחר מכירה כאמור, ככל שתימכרנה מלוא מניות 



- 7 - 

מהון המניות המונפק  0.2% -כהחברה מצהירה כי הן מהוות למועד החתימה על שטר זה 

שהתאגדה פרטית חברה  ,במובילאייחזקות החברה המלוא את והנפרע של מובילאיי וכן 

מחיובים  נקיות וחופשיות מכל זכויות צד שלישי כלשהו )לרבות כשהן ,הולנדתחת דיני 

מניות )")כהגדרתן להלן(  וכן כל הזכויות הנלוות למניות האמורותאובליגטוריים( 

 (."מובילאיי המשועבדות

 מובילאיי ממניות שינבעו /אוו הנלוות הזכויות כל :משמען" הנלוות הזכויות"

 בגין בעין או במזומן שיחולקו אחרות וחלוקות הדיבידנדים כל : )א(לרבות, המשועבדות

 כל; )ב( לקבלם והזכות להלן כהגדרתן האחרות והמניות המשועבדות מובילאיי ותמני

 או שיגיעו וסוג מין מכל הזכויות או הטבה מניות, הכספים, הנכסים, האופציות ,המניות

 המניות)להלן: " המשועבדות צמת מניות במקום או בגין לפעם מפעם שיונפקו

 כלפי המשועבדות מובילאיי ממניות נובעותה הזכויות כל ; )ג(חלקן או כולן"( האחרות

 .אחר הסכם כל /אוו מובילאיי תקנון מכוח לרבות שלישיים צדדים

יתבצע לאחר פקיעת  המשועבדותרישום השעבוד על מניות מובילאיי  .7.6.2.7.8.2

. בהתאם, לאחר 2015שאמורה לפקוע במהלך חודש פברואר ( חסימה) מימוש מגבלת

לצורך רישום מניות מובילאיי לפעול החברה מתחייבת פקיעת החסימה כאמור 

עבדות תופקדנה בחשבון הייעודי והמשועבדות למסחר בנאסד"ק ומניות מובילאיי המש

להלן( אשר ישועבד לטובת הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב  8.4)כהגדרתו בסעיף 

 להלן. 8.5 -ו 8.4 פיםכמפורט בסעי

המשועבדות, בין  כל דיבידנד שיתקבל בגין מניות מובילאיייובהר כי,  .7.6.3.7.8.3

אם התקבל טרם פקיעת החסימה ו/או רישום השעבוד ובין אם התקבל לאחר מכן, 

וישמש לביצוע פדיון מוקדם של אגרות לנאמן, לחשבון הנאמנות, מיד עם קבלתו יועבר 

 .לתנאים שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה 13החוב בהתאם להוראות סעיף 

, בהחלטה מיוחדת, )בנטרול קולות מחזיקים רשאית תהא אגרות החובאסיפת מחזיקי 

לאשר לחברה , זה בחוק החברות( אשר נמנים על דבוקת השליטה בחברה )כהגדרת מונח

למסור הוראות לנאמן אלא זה  8.1.3שלא לבצע פדיון מוקדם בהתאם להוראות סעיף 

וש בצע שימהתיר לחברה להאם להמשיך להחזיק את הכספים בחשבון הנאמנות או ל

  .אחר בכספים אלו

הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כל עוד לא  ,על אף האמור לעיל .7.6.4.7.8.4

תהיה  ,לא התקבלה החלטה בדבר מימוש מניות מובילאיי המשועבדות, לפי המוקדם

, כולן או את מניות מובילאיי המשועבדות, למכור או חייבת, לפי העניין רשאיתהחברה 

 , לפי העניין.להלן 8.10 ףות סעיבהתאם להורא לצד ג' חלקן,

עד למועד בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או לא התקבלה  .7.6.5.7.8.5

רשאית החברה תהיה  החלטה בדבר מימוש מניות מובילאיי המשועבדות, לפי המוקדם,

המשועבדות, בכל אסיפה כללית של בעלי מובילאיי ולהצביע בגין מניות להשתתף 

שבהצבעתה  ובלבד ם של המניות המשועבדות לכל דבר וענייןכבעלי מובילאייהמניות של 

                                                                                                                                 

מובילאיי המשועבדות יימחק סעיף זה וכן כל סעיף אחר בשטר הנאמנות המתייחס למניות מובילאיי המשועבדות ולחשבון הייעודי 

  .(1)סדרה , וכן תמורת המימוש תשמש לפידיון מוקדם של אגרות החוב (לןלה 8.4)כהגדרתו בסעיף 
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וכן להחליט, על פי שיקול  (1 )סדרה מזכויות מחזיקי אגרות החובלא תפגע ו/או תגרע 

 .דעתה הבלעדי, כיצד לפעול במקרה של הנפקת זכויות במובילאיי, ככל שתהיה

אצל החברה השעבוד על מניות מובילאיי המשועבדות יירשם במרשמי  .7.6.6.7.8.6

בכל מרשם רלבנטי אחר לרבות בחו"ל, כפי שיתחייב מחו"ד וכן  בישראל שם החברותר

 .עו"ד הבקיא בדין ההולנדי

מובילאיי  מניותבגין  תעודות לא הונפקו לה כימצהירה  החברה .7.6.7.7.8.7

המשועבדות. כן מצהירה החברה כי בהתאם לחוות דעת שניתן לה על ידי עו"ד הבקיא 

 עודות מניה במובילאיי.בדין ההולנדי, לא ניתן להנפיק ת

השעבוד על מניות מובילאיי יירשם גם בישראל וגם בהולנד על פי  .7.6.8.7.8.8

פקיעת החסימה על מניות מובילאיי סמוך לאחר לנאמן בתעביר  החברה להלן.המפורט 

 את כל המסמכים שלהלן ,לאחר פקיעת החסימה ימים 60-מ ולא יאוחר  ,המשועבדות

בקשר עם יצירת ורישום השעבוד על  להלן 8.5 וכן את כל המסמכים המפורטים בסעיף

 : מניות מובילאיי המשועבדות

 בדין יםדין המתמצא כימאת עור הבקיאים בשפה האנגלית מקוריתחוות דעת  .א

 שעבוד האמורהבדבר אופן יצירת  ת לנאמן,המופני בה רשומה מובילאיי, ולנדיהה

דרשים וכן מהן מהם המסמכים הנ יפורט ובה על מניות מובילאיי המשועבדות

על פי הדין  והשעבוד ורישומ יצירתהנדרשות לצורך מובילאיי ו/או  החלטות החברה

השעבוד על פי הדין גם את דרכי ואופני מימוש  תפרטחוות הדעת מובילאיי. החל על 

שטר זה, חתימת , וזאת במיוחד בשים לב לכך שמדינת ישראל, נכון למועד ההולנדי

הדין  ךעור הוראות על יסתמך הנאמן .יפת פסקי חוץאינה חברה לאמנת האג לאכ

כלל הנחיה לנאמן אילו אישורים י. בחוות הדעת תכאמור לעיל מבלי שיצטרך לבדקן

בודים על פי הדין מדי שנה כדי לוודא את תוקפם של השעאו מסמכים עליו לקבל 

 .לבדקןהדין מבלי שיצטרך  ךעור יסתמך על הוראות הנאמן .ההולנדי

סמכים הנדרשים לצורך ביצוע ורישום השעבוד בהתאם לאמור בחוות את כל המ .ב

 .בסעיף א' לעיל, בנוסח המקובל על הנאמן הדין כאמור ךדעת עור

 וכדין וכי הינ םנרש השעבודדין כאמור בסעיף קטן )א( כי ה ךחוות דעת מאת עור .ג

ן התקבלו כל האישורים הנדרשים על פי הדיכן כי ו ובר אכיפה כלפי החברה ףתק

 .ההולנדי לרישום השעבוד

כי ' שלעיל א ףסעיכאמור ב"ד מחווההחברה מתחייבת כי ככל ויעלה  .7.6.9.7.8.9

בקשר לשכלול השעבוד כלפי צדדים  ,עליה לבצע פעולות או לתת הסכמות ו/או אישורים

 שטר על לחתוםלרבות מניותיה,  רשומות ה מובילאיי ו/אושלישיים גם במדינה בה רשומ

החברה תבצע את כל , המשועבדות מובילאיי מניות בגין חלקה על חתום מניות העברת

 . זאת תדרוש ד"השחוו ככלהנדרש תוך זמן סביר 

 על יהיהשזר  משפטי הליךכל ל להתנגד לא החברה מתחייבת בזאת .7.6.10.7.8.10

מובילאיי  מניות העברת או/ו השעבוד מימוש לאפשר מנת על בו לנקוט הנאמן
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 כל על תחתום החברהוככל שיידרש,  וכי בעת הרלבנטית – רוכש לידי המשועבדות

  .הנדרשים התהליכים להשלמת דיחוי ללא ותפעל כאמור הסכמה או אישור

הבקיאים בדין של עורך הדין  הםהנאמן יסתמך על הוראותימובהר כי  .7.6.11.7.8.11

 .שיצטרך לבדקן הזר כאמור לעיל מבלי

השעבוד על מניות מובילאיי יירשם גם בישראל וגם בהולנד על פי  .7.6.12.7.8.12

 יל. המפורט לע

 פרטנר שבבעלות החברהמניות  .7.7.7.9

ע.נ  0.01בנות  מניות 2,173,1263  וללא הגבלה בסכוםראשון בדרגה  יחיד קבוע שעבוד .7.7.1.7.9.1

 לשטר זה א'בנספח על פי תעודות מניה כמפורט  "(פרטנר)" תקשורת בע"מ של פרטנר

הן מהוות למועד החתימה על שטר זה ואשר החברה מצהירה כי  שבבעלות החברה,

בפרטנר חזקות החברה המלוא את הון המניות המונפק והנפרע של פרטנר וכן מ 1.40%

וכן נקיות וחופשיות מכל זכויות צד שלישי כלשהו )לרבות מחיובים אובליגטוריים(  כשהן

 ("המשועבדות פרטנרמניות )")כהגדרתן להלן(  כל הזכויות הנלוות למניות האמורות

מן וכן בדרך של רישום השעבוד האמור בדרך של הפקדת תעודת/ות המניה בידי הנא

 במרשמי החברה אצל רשם החברות.

, המשועבדות פרטנר ממניות שינבעו /אוו הנלוות הזכויות כל :משמען" הנלוות הזכויות"

 פרטנר מניות בגין בעין או במזומן שיחולקו אחרות וחלוקות הדיבידנדים כל : )א(לרבות

 ,המניות כל; )ב( לקבלם והזכות ןלהל כהגדרתן האחרות והמניות המשועבדות

 שיונפקו או שיגיעו וסוג מין מכל הזכויות או הטבה מניות, הכספים, הנכסים, האופציות

 כולן"( האחרות המניות)להלן: " המשועבדות צמת מניות במקום או בגין לפעם מפעם

 שלישיים צדדים כלפי המשועבדות פרטנר ממניות הנובעות הזכויות כל ; )ג(חלקן או

 .אחר הסכם כל /אוו פרטנר תקנון מכוח לרבות

בין אם המשועבדות, פרטנר יובהר כי, כל דיבידנד שיתקבל בגין מניות   .7.7.2.7.9.2

רישום השעבוד ובין אם התקבל לאחר מכן, יועבר ישירות לנאמן, לחשבון התקבל טרם 

 13הנאמנות, וישמש לביצוע פדיון מוקדם של אגרות החוב בהתאם להוראות סעיף 

תהא  אגרות החוב אסיפת מחזיקי . שמעבר הדף שבתוספת הראשונה לשטר זה לתנאים

רשאית, בהחלטה מיוחדת, )בנטרול קולות מחזיקים אשר נמנים על דבוקת השליטה 

לאשר לחברה שלא לבצע פדיון מוקדם , בחברה )כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

ם להמשיך להחזיק את אלא למסור הוראות לנאמן האזה  8.1.3בהתאם להוראות סעיף 

  .הכספים בחשבון הנאמנות או להתיר לחברה לבצע שימוש אחר בכספים אלו

הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או כל עוד לא , אף האמור לעילעל  .7.7.3.7.9.3

תהיה  המשועבדות, לפי המוקדם,פרטנר לא התקבלה החלטה בדבר מימוש מניות 

                                                      

3
המשועבדות טרם כניסתו של שטר זה לתוקף תעודכן כמות מניות  פרטנרבהתאם לקבוע בתוכנית ההסדר, ככל שתימכרנה מניות  

 פרטנרנה מלוא מניות המשועבדות המפורטת בהתאם לכמות המניות שתיוותרנה לאחר מכירה כאמור, ככל שתימכר פרטנר

(, וכן תמורת המימוש תשמש  המשועבדות פרטנרהמשועבדות יימחק סעיף זה וכן כל סעיף אחר בשטר הנאמנות המתייחס למניות 

 .(1לפידיון מוקדם של אגרות החוב )סדרה 
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, כולן או המשועבדותפרטנר את מניות , למכור או חייבת, לפי העניין החברה רשאית

 להלן, לפי העניין. 8.10לצד ג' בהתאם להוראות סעיפים  חלקן,

עד למועד בו הועמדו אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או התקבלה החלטה  .7.7.4.7.9.4

רשאית להשתתף החברה תהיה  המשועבדות, לפי המוקדם,פרטנר בדבר מימוש מניות 

 פרטנרת, בכל אסיפה כללית של בעלי המניות של המשועבדופרטנר ולהצביע בגין מניות 

ובלבד שבהצבעתה לא תפגע ו/או תגרע  כבעלים של המניות המשועבדות לכל דבר ועניין

וכן להחליט, על פי שיקול דעתה הבלעדי, כיצד לפעול  מזכויות מחזיקי אגרות החוב

 .במקרה של הנפקת זכויות בפרטנר, ככל שתהיה

 חשבון הנאמנות .7.8.7.10

בחשבון ע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה שעבוד קבו

וכן שעבוד שוטף,  ובמופקד בו )ככל שישנן ו/או שיהיו( מעת לעתהנאמנות )כהגדרתו להלן( 

ראשון בדרגה ויחיד על מלוא הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת 

כל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם, וללא ו)כהגדרתו להלן( בחשבון הנאמנות 

 הגבלה בסכום. 

אשר יפתח על ידי הנאמן באחד מחמשת הבנקים הגדולים " הינו חשבון נאמנותהחשבון "

הנאמן  בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב. בישראל לבחירת הנאמן ויתנהל על שם הנאמן,

ניהולו  הנאמנותויות פתיחת חשבון כל עליהיה בעל זכויות החתימה הבלעדי בחשבון זה. 

. הנאמן ימסור לחברה כל מידע שיתבקש על ידה בקשר עם וסגירתו יחולו על החברה

ניהול הכספים בחשבון זה וביצועה  מדיניותהכספים שבחשבון הנאמנות והשימוש בהם. 

ובהתאם להוראות בכתב שתמסור, מעת  תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה

והנאמן לא יהיה  לשטר זה, 18להוראות סעיף  בהתאם, ובלבד שההשקעה תהיה נאמןלעת, ל

  .כאמור שיגרם בשל ההשקעותאחראי כלפי מחזיקי אגרות החוב ו/או החברה לכל הפסד 

 החשבון הייעודי  .7.9.7.11

שעבוד קבוע יחיד ראשון בדרגה וללא הגבלה בסכום על מלוא זכויות החברה בחשבון 

שעבוד שוטף, או שיהיו( מעת לעת וכן ( ובמופקד בו )ככל שישנן ו/הייעודי )כהגדרתו להלן

על מלוא הכספים ו/או הפקדונות ו/או ניירות הערך שיופקדו מעת לעת  ראשון בדרגה ויחיד

בחשבון הייעודי )כהגדרתו להלן( וכל תמורה שתתקבל בגינם לרבות פירותיהם, וללא 

 הגבלה בסכום. 

שר יפתח על ידי החברה באחד מחמשת הבנקים הגדולים " הינו חשבון אחשבון הייעודי"

ויתנהל על שם החברה. זכויות החתימה בחשבון זה תהיינה משותפות לבחירת בישראל 

 .ניהולו וסגירתו יחולו על החברה הנאמנותכל עלויות פתיחת חשבון לחברה ולנאמן. 

ניהול  מדיניות  זה.וראות שטר הבחשבון זה יופקדו מניות מובילאיי עד למכירתן בהתאם ל

הכספים בחשבון זה וביצועה תיקבע על פי שיקול דעתה הבלעדי של החברה ובלבד 

 לשטר זה. 18בהתאם להוראות סעיף שההשקעה תהיה 
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 ";המניות המשועבדותהמשועבדות יקראו להלן יחדיו: " ומניות פרטנר המשועבדות מובילאיימניות 

יקראו  8.4עד  8.1והנכסים והזכויות המפורטים בסעיפים  8.4עד  8.1השעבודים המפורטים בסעיפים 

 ", בהתאמה.הנכסים המשועבדים" -ו השעבודים" להלן יחדיו:

 רישום השעבודים .7.10.7.12

)למעט בקשר עם מניות  ימים 60-מ יאוחרולא , בסמוך לנאמןתעביר  החברה .7.10.1.7.12.1

 מובילאיי המשועבדות לגביהן יומצאו המסמכים שלהלן בתוך התקופה הקבועה לעיל(

 כמפורט להלן:   מסמכים זה שטרלאחר מועד החתימה על 

טופס ו )אגרות חוב אליהן יצורף שטר נאמנות זה יםהשעבוד רישום ממסמכי עותק .א

"הוגש  חותמת יםנושאו פרטי משכנתאות ושעבודים( חתומים במקור

 הומצאו יםהשעבוד שמסמכי כך על המעידים ,החברות מרשםנתקבל" /""לבדיקה

  ;אצלם ונתקבלו בישראל רותהחב רשם למשרדי

ולפרטנר חתום במקור על ידי  , ככל שיידרש,כתב הוראות בלתי חוזרות למובילאיי .ב

 החברה ועל ידי מובילאיי ופרטנר;

, עדכני חברות רשם ונסח יםהשעבוד עם בקשר מקוריות שעבוד רישום תותעוד .ג

 ; החברות ברשם כדין יםהשעבוד רישום על המעיד

מורשי החתימה של החברה שהינם גם מקור על ידי חתום בהחברה  אישור .ד

כל אחד לפיו  מאומתת על ידי עורך דין םשחתימת חברהבמשרה  יושאנ

פי אחרות של החברה כל התחייבויותלאו עומד בניגוד אינו סותר  יםהשעבודמ

מכוח דין ו/או הסכם ו/או התחייבות כלשהם וכי על פי מסמכי  צדדים שלישיים

הנכסים לא קיימת כל מגבלה או מניעה על שעבוד  ההתאגדות של החברה

 ; בנוסח לשביעות רצון הנאמןוהכול , םאו עבירות ם, מימושהמשועבדים כאמור

בין היתר בדבר תיאור זכויות החברה  ,מטעם החברהישראלי חוות דעת של עורך דין  .ה

דין ו/או הסכם  מכח אלולרבות מגבלות החלות על מניות במניות המשועבדות, 

 ודרגת יםהשעבוד תוקףוכן בדבר  ,רתןיעדר כל מגבלה על שעבודן ו/או העבוה

 אכיפה יובר פיםתק והינ וכי כדין מונרשלטובת הנאמן  יםשעבודה וכן כי הנשייה

 ;לשביעות רצונו של הנאמןשיהיה בנוסח  החברה כלפי

 .יםפרוטוקול חתום מהחלטת דירקטוריון החברה בדבר אישור יצירת השעבוד .ו

 

 ת והתחייבויות החברה הצהרו .7.11.7.13

 ומתחייבת כדלקמן:מצהירה החברה 

 .הנכסים המשועבדים הינם בבעלותה הבלעדית של החברה .7.11.1.7.13.1

 או הסכם, דין כל פי על מניעה כל איןזה כי שטר  חתימתמועד נכון ל .7.11.2.7.13.2

 ולביצועשטר זה, לחתימת החברה על  החברה של ההתאגדות מסמכי לרבות, התחייבות

יצירת רישום השעבודים  עלוכי אין כל הגבלה או תנאי  פיו, עלכל התחייבויותיה 



- 12 - 

מהווה  אינוזה  שטרעל של החברה התקשרותה וחתימתה  וכיהמפורטים בשטר זה, 

. החברה מתחייבת בזאת להודיע העל עצמ הנטלהפרה של התחייבות כלשהי שהחברה 

 .לנאמן במקרה בו יחול שינוי באמור בס"ק זה

 ,נכסים המשועבדיםויותיה של החברה בזכ זה שטר חתימת למועד נכון .7.11.3.7.13.3

 שעבוד, עיקול, חוב מכל וחופשיות נקיות, ןחלק או ןכול ובכלל זה המניות המשועבדות,

 אחר גוף או/ו לאדם אופציה או זכות כל ניתנה ולא כלשהי אחרת שלישי צד זכות או/ו

 נאית או הגבלה כל איןכמו כן, ; בחלקם או במלואםהמשועבדות  המניות את לרכוש

 םשעבוד על או בנכסים המשועבדים הבעלות העברת על הסכם או דין פי על החלים

 .להלן 8.6.4למעט כמפורט בסעיף 

 מניות פרטנר המשועבדותקיימות מגבלות על נכון למועד חתימת שטר זה,  .7.11.4.7.13.4

לפיכך, ייתכן כי מימוש השעבוד על מניות פרטנר  המסווגות כמניות ישראליות

כל בעל תפקיד אחר שימונה על ידי בית ות כונס הנכסים או המשועבדות, לרבות זה

ה של המשועבדות, לרבות כל העבר פרטנר מניות המשפט לבקשת הנאמן בקשר למימוש

ולרבות הפעלת זכויות  לצד שלישי כלשהו, משועבדות, כולן או חלקן,פרטנר המניות 

סכמה בכתב ומראש יהיו כפופים לה ,אחרות כלשהן הנובעות ממניות פרטנר המשועבדות

 .על פי כל דיןכן לכל אישור אחר ככל שיידרש של שר התקשורת, ו

המניות  מערך הגורעת אחרת פעולה כל או זכות המחאת כל נעשתה לא .7.11.5.7.13.5

עם  מיד לנאמן להודיע, בזאת מתחייבת החברה. זהשטר ב כאמור למעט, המשועבדות

  זה ק"בס באמורי /או צפוי לחול שינוו שינוי יחול בו מקרה בכלהיוודע לה 

צביע באסיפות הכלליות של לה ותאת כל כוח ההצבעה שיש  תפעילהחברה  .7.11.6.7.13.6

המניות אילו משל בערכן  כלשהיכאמור כדי למנוע פגיעה  מובילאיי ו/או פרטנר

או בזכויות הנובעות מהן, לרבות לטובת מחזיקי אגרות החוב על פי שטר זה  המשועבדות

בשיעור היחסי של הזכות לקבלת דיבידנדים )בין  -יל ומבלי לגרוע מכלליות האמור לע -

של  במקרהכאמור  מובילאיי ו/או פרטנרבעין ובין במזומן( ולהשתתף ביתרת נכסי 

, החברות כאמור ההצבעה שיש למניות המשועבדות באסיפות הכלליות של בכח, ןפירוק

כפי שזכויות המשועבדות ) ובזכויות מכל סוג שהוא שיש למחזיק או למחזיקים במניות

מובהר כי כל דיבידנד שיתקבל בגין איזה  (.שטר זהאלה קיימות במועד חתימת 

 .מהנכסים יועבר לחשבון הנאמנות

החתימה על שטר זה לא רשום שעבוד צף על כלל נכסי החברה מכוחו  במועד .7.11.7.7.13.7

 .הנאמנות שטרלטובת הנאמן על פי  יםעליה לקבל הסכמת נושה כלשהו לרישום השעבוד

בהליכי פירוק ו/או כינוס  המצויה אינהחברה חתימה על שטר זה במועד ה .7.11.8.7.13.8

בקשה לפירוק ו/או לכינוס  הנכסים )זמני או קבוע( ו/או הקפאת הליכים ולא הוגשה נגד

נכסים ו/או להקפאת הליכים כאמור ולא ידוע לחברה על איום בהגשת בקשה כאמור. 

 החלטת פירוק.לא קיבלה כמו כן, מצהירה החברה כי היא 
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באיזה הודעה כלשהי על תביעות כלשהן ביחס לזכויותיה  הקיבל לא החברה .7.11.9.7.13.9

במקרה בו יחול  בכתב. החברה מתחייבת בזאת להודיע לנאמן מהנכסים המשועבדים

 לה הדבר.וודע יתוך יום עסקים מהמועד שבו ישינוי באמור בס"ק זה 

דים בנכסים המשועב יהלא ידוע לה על כל פגם בזכויות כי מצהירה החברה .7.11.10.7.13.10

תודיע לנאמן היא  בנכסים המשועבדים על פי שטר זה יהוכי אם יתגלה פגם בזכויות

 תפעל לתיקון הפגם בהקדם האפשרי מעת שייוודע לה על פגם כאמורמיידית ו

סמוך לאחר שיודע על כך לחברה, החברה תודיע לנאמן על כל מקרה של  .7.11.11.7.13.11

נוי כונס נכסים על הטלת עיקול, נקיטת פעולת הוצאה לפועל או הגשת בקשה למי

 היא תודיעחלקם. כמו כן, לאחר שנודע על כך לחברה  ואכולם  ,הנכסים המשועבדים

מיד על דבר קיומו של שעבוד לטובת הנאמן לרשות שעיקלה או נקטה פעולת הוצאה 

לפועל או שנתבקשה למנות כונס נכסים כאמור ו/או לצד שלישי שיזם או ביקש את אלה 

על חשבונה בכל האמצעים הדרושים  החברהכן, תנקוט מיד  או את חלק מאלה, כמו

 לשם ביטול העיקול, פעולת ההוצאה לפועל או מינוי כונס הנכסים, לפי המקרה.

הנכסים המשועבדים, כולם או החברה מתחייבת לא למשכן ולא לשעבד את  .7.11.12.7.13.12

 .לטובת צד שלישי כלשהו באיזה אופן שהואחלקם, 

ולא להמחות ו/או  , לא למסורעבירלא למכור, לא לה החברה מתחייבת .7.11.13.7.13.13

בין חלקם, או  הנכסים המשועבדים, כולםלהקנות לגורם כלשהו באיזה אופן שהוא את 

בנכסים לאחר להשתמש ו/או לעשות  להרשותבתמורה ובין שלא בתמורה, וכן לא 

הוראות בהתאם ל אלא, בכל דרך שהיא לעיל המנויות מהפעולות פעולה המשועבדים

 .שטר הנאמנות

 לדעת דרוש שיהיה כל, החברה של חשבונה על, לעשות מתחייבת החברה .7.11.14.7.13.14

 צדדים כלפי תקף יהיה השעבודים של םשכוח מנת על, העניין בנסיבות וסביר הנאמן

 זכויותיהם על ויגבר החברה של - עתידיים או קיימים - אחרים נושים לרבות, שלישיים

 לכך לגרום, לעיל האמור מכלליות לגרוע מבלי אך, ובמיוחד, אלה לשעבודים הנוגע בכל

 בזה מובהר ספק מניעת ולשם) יםהאמור לשעבודים תיקון כל וכן האמורים שהשעבודים

 רשם אצל ירשם( הנאמן של ומראש בכתב בהסכמתו אלא יעשה לא כאמור תיקון ששום

 רישום כל של ביצועו לצורך, דרוש יהיה הנאמן שלדעת מסמך כל על לחתום וכן, החברות

 .עמו בקשר או ורכאמ

כי כלל התמורות אשר תתקבלנה בגין הנכסים החברה מתחייבת  .7.11.15.7.13.15

 .יופקדו בחשבון הנאמנותהמשועבדים, לרבות מימושם, 

על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את כי ספק מובהר  הסרלמען  .7.12.7.14

נאמן לא ההצורך בהעמדת בטחונות נוספים להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב. 

( כלכלית, Due Diligence) בדיקת נאותותולא יערוך נתבקש לערוך, והנאמן בפועל לא ערך 

בהתקשרותו  הבת של החברהחשבונאית או משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות 

בשטר זה, ובהסכמת הנאמן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב, הנאמן אינו מחווה דעתו, 

ע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי באופן מפורש או משתמ
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אגרות החוב ו/או לבחון את ערכם הכלכלי של הביטחונות אשר הועמדו ו/או יועמדו 

להבטחת התשלומים למחזיקי אגרות החוב, בהתאם לשטר זה. אין באמור כדי לגרוע 

לגרוע מחובתו של הנאמן )ככל ה לרבות אין בה כדי זפי כל דין ו/או שטר -מחובות הנאמן על

פי כל דין( לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך -שחובה כזו חלה על הנאמן על

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

 בהתחייבויותיה למחזיקי אגרות החוב.

או שאינם משועבדים נכסיה  לשעבד את כלהחברה  רשאיתתהא  ,לעילבכפוף לאמור  .7.13.7.15

ו/או הנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב על פי שטר זה  לטובתלשעבדם שלא שאין התחייבות 

חלק מהם, בכל שעבוד ובכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא הגבלה כלשהי, ובכל 

דרגה שהיא, לרבות להבטחת אגרות חוב כלשהן )או סדרות כלשהן של אגרות חוב( או 

כן, -חייבויות אחרות, וללא צורך בהסכמת הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב. כמוהת

החברה תהיה רשאית למכור, להחכיר, למסור או להעביר בכל ובכפוף להוראות שטר זה, 

דרך אחרת את רכושה, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת מי שתמצא לנכון, ללא צורך 

  .זיקי אגרות החובבהסכמה כלשהי של הנאמן ו/או מח

להפקיד את הבטוחות שנמסרו ו/או הנאמן , רשאי זה בכפוף להוראות שטר .7.14.7.16

או חלק מהן בידי שומר שייבחר על ידו ולהחליף את השומר מדי שטר זה שתימסרנה על פי 

פעם בפעם. כן יהיה הנאמן רשאי לרשום את הבטוחות הנ"ל כולן או חלקן אצל כל רשות 

 .זה/או בכל מרשם ציבורי והכל בכפוף להוראות שטר מוסמכת על פי כל דין ו

 מכירת המניות המשועבדות .7.15.7.17

 מניות פרטנר מכירת .7.15.1.7.17.1

 

 רשאית תהא החברהכל עוד לא הוסרו המגבלות על המניות כמניות ישראליות,  .א

 שיקול פי עלהמשועבדות  פרטנר ממניות אילו ,אחת בבת או לזמן מזמן למכור

 הנעילה של מניות פרטנר ביום משער יפחת לא המכירה מחירש ובלבד ,דעתה

, אלא אם יתקבל אישור אסיפת 10%המכירה בניכוי  למועד הקודם המסחר

  בהחלטה רגילה למחיר נמוך יותר. אגרות החובמחזיקי 

אסיפת מחזיקי  4שתוסרנה לאחר הסרת המגבלות עליהן כמניות ישראליות, ככל .ב

ל קולות מחזיקים אשר בנטרו) רשאית, בכל עת, בהחלטה רגילה אגרות החוב

, להורות נמנים על דבוקת השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות(

או מלוא מניות פרטנר המשועבדות , במחיר שלא /ו לחברה לפעול למכירת חלק

. התקבלה אגרות החוב כאמוראסיפת מחזיקי החלטת יפחת מהמחיר שיקבע ב

או /ו החברה למימוש חלקכאמור, תפעל  אגרות החובהחלטת אסיפת מחזיקי 

                                                      

4
 כמניות האמורות פרטנר מניות על הקיימות המגבלות את להסיר יהיה ניתן כי וודאות אין זהחתימת שטר  למועד, כי יובהר 

 .ישראליות
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פרסום תוצאות ימי מסחר ממועד  45מלוא מניות פרטנר אשר בהחזקתה תוך 

 ה כאמור.החלטמחזיקי אגרות החוב במסגרתה התקבלה  אסיפת

 על המגבלות יוסרו לא הקצאת אגרות החוב ממועד חודשים 12 לחלוף שעד ככל .ג

 לקבוע תאםבה החברה תפעל ישראליות כמניותהמשועבדות  פרטנר מניות

 בסעיף כמפורט החוב אגרות מחזיקי החלטת לעניין לרבות) לעילב  -א ו בסעיפים

 :להלן האמור יחול וכן(  ב

כולן או , המשועבדות פרטנר מניות למכירת מחייב בהסכם תתקשר והחברה היה

 'ב החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב כאמור בסעיף להוראות בהתאם חלקן,

 החוב אגרות מחזיקי אסיפתפרסום תוצאות  ממועד מסחרימי  45 בתוך, לעיל

 והתנאי, לעילב  סעיף להוראות בהתאםהחלטה  התקבלהבמסגרתה ( 1 סדרה)

 מניות מלוא מכירת להשלמת ל"הנימי מסחר  45 תקופת בתום שיוותר היחיד

כן ו, דין פי על כנדרש, למכירה התקשורת שר אישור יהאהמשועבדות  פרטנר

 10% – מ יפחת שלא בסך, העסקה ביצוע להבטחת בנאמנות פיקדון הופקד

 בהתאם, העסקה להשלמת ל"הנ ימים 45 תקופת תוארך אז כי, העסקה ממחיר

 של במקרה או התקשורת שר אישור קבלת ממועד ימים 15 לתום עד, להסכם

 הודעת קבלת למועד  עד –' ג צד לאותו פרטנר מניות מכירת את לאשר סירוב

 זמן תוך נעשתה התקשורת לשר החברה שפניית ובלבד, שורתהתק משר סירוב

 לקבלת כפופה תהיה המשועבדות פרטנר מניות מכירת כל כי מובהר. סביר

 .דין פי על הנדרשים האישורים

 מניות מובילאיימכירת  .7.15.2.7.17.2

 מניות מובילאיי פעול למכירתהחברה מתחייבת לבכפוף להוראות כל דין או הסכם, 

  :להלן בהתאם לאמורהמשועבדות 

החל מן המועד שמניות מובילאיי תרשמנה למסחר בנאסד"ק יהיה זכאים מחזיקי  .א

להורות לחברה בהחלטה רגילה )בנטרול קולות מחזיקים אשר נמנים  אגרות החוב

על דבוקת השליטה בחברה כהגדרת מונח זה בחוק החברות( למכור את מניות 

 30ו בהחלטה וזאת בתוך בתנאים שיקבעהמשועבדות, כולן או חלקן, מובילאיי 

ימים החל ממועד פרסום תוצאות האסיפה לפיהן התקבלה החלטה כאמור. למען 

הסר ספק אין באמור לעיל לגרוע מזכות החברה לפעול למכירת מניות מובילאיי 

כולן או חלקן לפי שיקול דעתה הבלעדי לפני ו/או אחרי שחרורן ועבדות, משה

בלבד שהמניות תימכרנה במחיר שאינו ו מחסימה ורישומן למסחר בנאסד"'ק

 .נמוך ממחיר השוק למניה ביום המסחר הקודם ליום המכירה

נמנים על דבוקת השליטה בחברה על  רמובהר בזאת כי, ניטרול מחזיקים אש .7.15.3.7.17.3

כפופה לידיעתו של בשטר זה ידי הנאמן במסגרת ההחלטות הרלוונטיות כמפורט 

יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי  הנאמן על מעמדם של מחזיקים ככאלו. הנאמן

שיימסרו לא או על מידע שיימסר לו מהחברה בדבר מחזיקים הנמנים על דבוקת 

 השליטה בחברה עובר למועד פרסום תוצאות האסיפה הרלוונטית.
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כל הכספים שיתקבלו ממכירת מניות פרטנר המשועבדות ו/או מניות  .7.15.4.7.17.4

שבון הנאמנות וישמשו לביצוע מובילאיי המשועבדות בהתאם לאמור לעיל יופקדו בח

 13פדיון מוקדם של מחזיקי אגרות החוב בהקדם האפשרי בהתאם להוראות סעיף 

 ולהוראות הבורסה לעניין זה.לתנאים שמעבר לדף שבתוספת הראשונה לשטר זה 

 ו/או מניות מובילאיי משועבדות בכל מקרה של מכירת מניות פרטנר .7.15.5.7.17.5

זה לעיל, יפעלו החברה והנאמן לתיקון  8.10, בהתאם למפורט בסעיף משועבדות

השעבודים. החברה מתחייבת לחתום על כל מסמך שיידרש לצורך תיקון השעבודים 

 כאמור.

 

  מימוש בטוחות/או ו אגרות החוב לפירעון מיידי העמדת .8

וכן מחזיקים באגרות החוב, יהיו רשאים להעמיד , הנאמן מבלי לגרוע מהוראות כל דין .8.1

ו/או לממש בטוחות שניתנו  סכום המגיע למחזיקים על פי אגרות החובלפירעון מיידי את ה

מפורטים בקרות אחד או יותר מהמקרים ה ,להבטחת התחייבויות החברה כלפי המחזיקים

 :להלן 10.2 סעיףיחולו הוראות ו, להלןזה בסעיף 

ו/או לא קוימה התחייבות מהותית אחרת שניתנה  אגרות החוב לא נפרעו במועדןאם  .8.1.1

   .יום לתקן הפרות כאמור 30ובלבד שניתנו לחברה  ת המחזיקיםלטוב

 הליכים הקפאת צו ניתן או/ו הליכים הקפאת צו למתן בקשה החברה ידי על הוגשה אם .8.1.2

 350 סעיף לפי נושיה עם הסדר לעשות בקשה החברה ידי על הוגשה או/ו, החברה כנגד

 לידי הועבר מיזוג שלעניין בד)ובל אחרת חברה עם מיזוג ( למטרתi) למעט) החברות לחוק

 על נטלה הקולטת החברה לפיו, המיזוג להשלמת עובר, החברה של כתוב אישור הנאמן

 הצהירה הקולטת והחברה החוב איגרות מחזיקי כלפי ההתחייבויות מלוא את עצמה

 אם בין) המיזוג השלמת לפני עסקים ימי 10 עד, מיידי בדיווח, החוב אגרות מחזיקי כלפי

 סביר חשש קיים לא כי(, היעד חברת היא החברה אם ובין הקולטת החברה היא החברה

 כלפי ההתחייבות מלוא את לקיים הקולטת החברה של ביכולתה יהיה לא המיזוג שעקב

 את לבדוק יידרש לא והנאמן, במלואן ובמועדן זה ושטר החוב אגרת פי על המחזיקים

 ( למטרתiiאו ) פיצול; לרבות, החברה במבנה שינוי או/ו זה( באישור האמור נכונות

 .מניותיה ובעלי החברה בין הסדרים עשיית

 קבוע מפרק ימונה או/ו זמני פירוק צו הצדדים שני במעמד או קבוע פירוק צו יינתן אם .8.1.3

 החברה לפירוק תוקף בת החלטה תתקבל או/ו זמני מפרק הצדדים שני במעמד ימונה או

 הנאמן לידי הועבר מיזוג שלעניין ובלבד אחרת חברה עם מיזוג למטרות פירוק למעט)

 עצמה על נטלה הקולטת החברה לפיו, המיזוג להשלמת עובר, החברה של כתוב אישור

 כלפי הצהירה הקולטת והחברה החוב איגרות מחזיקי כלפי ההתחייבויות מלוא את

 אם בין) המיזוג השלמת לפני עסקים ימי 10 עד, מיידי בדיווח, החוב אגרות מחזיקי

 סביר חשש קיים לא כי(, היעד חברת היא החברה אם ובין הקולטת החברה היא החברה

 כלפי ההתחייבות מלוא את לקיים הקולטת החברה של ביכולתה יהיה לא המיזוג שעקב

 את לבדוק יידרש לא והנאמן, במועדןבמלואן ו זה ושטר החוב אגרת פי על המחזיקים

  (.זה באישור האמור נכונות
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 ההחלטה או כאמור והמינוי החברה של מהותיים נכסים על קבוע נכסים כונס נהימו אם .8.1.4

 .נתינתם מיום ימים( שלושים) 30 תוך בוטלו לא כאמור

, החברה של מהותיים נכסים עם בקשר לפועל הוצאה פעולות יבוצעו או עיקול יוטל אם .8.1.5

 שהוטל לאחר ימים 45 תוך הפעולה תבוטל או העיקול יוסר ולא, מקצתם או כולם

 .הפעולה בוצעה או העיקול

 לא והמינוי החברה של מהותיים נכסים על או/ו החברה על זמני נכסים כונס ימונה אם .8.1.6

 .ימים 45 תוך יוסר

 נכסים ימומשו או/ו החברה של מהותיים נכסים על שעבודים ינתן צו למימוש אם .8.1.7

 .ימים 45והצו לא יבוטל ו/או בוטלה הפעולה כאמור בתוך  מעוקלים מהותיים

ולא שילמה את  חובותיה תשלום את להפסיק כוונתה על הודיעה או הפסיקה החברה אם .8.1.8

 לחדול כוונתה על הודיעה או חדלה או, כאמורימים מהמועדים  30חובותיה בתוך 

 .לעת מעת יהיו שאלו כפי, בעסקיה להמשיך

 חשש וקיים החוב אגרות הנפקת במועד למצבם ביחס החברה בעסקי מהותית הרעה חלה .8.1.9

 שטר פי על החוב אגרות מחזיקי כלפי התחייבויותיה לפרוע תוכל לא החברה כי ממשי

 .במועדן הנאמנות

 .שהיא סיבה מכל תימחק או תחוסל החברה אם .8.1.10

 פי על ממנה הנדרש במועד סקורים או מבוקרים כספיים דוחות תפרסם לא החברה אם .8.1.11

 על לתיקון שנקבע מהמועד או זה ממועד ימים 30 תוך ידה על תוקנה לא זו והפרה דין

 .ניהםמב המאוחר לפי, מוסמכת רשות ידי

 החלק להוראות בהתאם הבורסה ידי על הושעה בבורסה החוב באגרות המסחר אם .8.1.12

 בחלק כאמור בהירות אי היווצרות של בעילה השעיה )למעט הבורסה לתקנון הרביעי

 .הוסרה לא להשעיה במהלכם ההשעיה ממועד ימים 60 וחלפו הבורסה( לתקנון הרביעי

 אם זה ובכלל, יסודית הפרה ,זה שטר את או/ו החוב אגרות תנאי את הפרה החברה אם .8.1.13

 ,מלא אינו או/ו נכון אינו זה בשטר או החוב באגרות החברה יסודי ממצגי מצג כי יתברר

ולא תיקנה את ההפרה כאמור  אגרות החוב מחזיקיבאופן שיש בו כדי לפגוע בזכויות 

 .םימי 30בתוך 

 .ערך ניירות בחוק כהגדרתה ציבורית חברה להיות תחדל החברה אם .8.1.14

 לפגיעה קיים חשש ממשי כי יגרום או/ו מהותית פגיעה המהווה אחר אירוע כל בקרות .8.1.15

 .החוב אגרות מחזיקי בזכויות מהותית

 .בבורסה מסחרהמ החברה של החוב אגרות אם ימחקו .8.1.16

וצאות הנהלה וכלליות", כמפורט אם הפרה החברה את התחייבויותיה בדבר הגבלת "ה .8.1.17

 לעיל. 7.4בסעיף 
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הפרה את התחייבויותיה לפעול למימוש מניות מובילאיי ו/או פרטנר, החברה אם  .8.1.18

 . לעיל 7.17בסעיף כמפורט 

 .לעיל 7.6 -ו 7.5אם הופרה איזו מההתחייבויות המפורטות בסעיפים  .8.1.18.8.1.19

 חוב" – זה ק"ס לעניין. החברה של אחרמהותי  חוב מיידי לפירעון הועמד .8.1.19.8.1.20

 לפירעון העמדתו במועד שלו ההתחייבותי שהערך( סולו) החברה של חוב משמעו "מהותי

 פי על(, סולו) החברה מהסכום הכולל של כלל התחייבויות יותר או 15% מהווה מיידי

 .מועד לאותו סמוך שפורסמו האחרונים הכספיים דוחותיה

)לבד המהווים  נכסיםחד או מספר נכס א –" משמעם מהותיים נכסיםלעניין סעיף זה: " 

 .במועד הרלוונטי מסך המאזן של החברה )במאוחד( 15%לפחות או במצטבר( 

 לעיל: 9.1בקרות כל אחד מהמקרים המנויים בסעיף  .8.2

ימים ממועד  21אסיפת מחזיקי אגרות החוב אשר מועד כינוסה יהיה בחלוף  יזמןהנאמן  .8.2.1

שלהלן( ואשר על סדר יומה  9.2.8 עיףזימונה )או מועד קצר יותר בהתאם להוראות ס

מידי של כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות  ןתהיה החלטה בדבר העמדה לפירעו

לעיל ו/או מימוש הבטוחות  9.1בשל קרות איזה מהאירועים המפורטים בסעיף החוב 

 .כולן או חלקן

ה לבצע לעיל, תקופה סבירה שבה רשאית החבר 9.1נקבעה באיזה מסעיפי המשנה בסעיף  .8.2.2

פעולה או לקבל החלטה שכתוצאה ממנה נשמטת העילה להעמדה לפירעון מיידי או 

רשאים הנאמן או המחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי , למימוש בטוחות

הנאמן  .זה, רק אם חלפה התקופה שנקבעה כאמור והעילה לא נשמטה 9כאמור בסעיף 

 אם, לעיל 9.1יקון ההפרות המפורטות בסעיף התקופה הקצובה לת לקצר אתרשאי, יהא 

 .באופן מהותי את זכויות מחזיקי אגרות החוב סבר כי יש בה כדי לפגוע

או לממש בטוחות כאמור ו/ החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי .8.2.3

לפחות ( 50%)תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו בה מחזיקים בחמישים אחוזים לעיל, 

ך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב מיתרת הער

או ברוב כאמור באסיפת מחזיקים נדחית שנכחו בה  , למעט הנמנעים,המיוצג בהצבעה

 לפחות מהיתרה כאמור.( 20%)מחזיקים בעשרים אחוזים 

למרות האמור בסעיף זה לשטר, לא יעמידו הנאמן או מחזיקי אגרות החוב את אגרות  .8.2.4

, גם בקרות אחד או יותר מהאירועים האמורים ולא יממשו בטוחות חוב לפירעון מיידיה

ואולם הנאמן  אלא לאחר שמסרו לחברה הודעה על כוונתם לעשות כן. ,לעיל 9.1בסעיף 

או המחזיקים אינם חייבים למסור לחברה הודעה כאמור אם קיים חשש סביר כי 

או לממש  רות החוב לפירעון מיידיבאפשרות להעמיד את אג תפגע מסירת ההודעה

פרסום או ידי הנאמן לחברה -מהודעת זימון האסיפה כאמור שישלח על העתק .בטוחות

ו/או של הנאמן  םלחברה על כוונת הודעהזימון האסיפה במערכת המגנ"א יהווה 

 .לפעול כאמורהמחזיקים 
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המפורטים  עד למועד כינוס האסיפה לא בוטל או הוסר איזה מהאירועיםבמקרה בו  .8.2.5

בדבר העמדה  מחזיקי אגרות החוב תהחלטה באסיפוה ,לעיל לשטר זה 9.1בסעיף 

, הנאמן יהיה לעיל  9.2.3התקבלה בהתאם לסעיף או מימוש הבטוחות מידי  ןלפירעו

כל היתרה הבלתי מסולקת של אגרות  חייב, תוך זמן סביר, להעמיד לפירעון מיידי את

 ., לפי הענייןתנו/או לממש בטוחות, ככל שניו החוב

זה, כפופות לידיעתו בפועל את התקיימות  9.2מובהר בזאת כי חובות הנאמן לפי סעיף  .8.2.6

העובדות, המקרים, הנסיבות והאירועים המפורטים בו מכוח פרסומים פומביים של 

לשטר זה. אין  27החברה או מכוח הודעה בכתב של החברה שתישלח אליו על פי סעיף 

 ות ובזכויות הנאמן על פי כל דין.בכך בכדי לפגוע בחוב

לעיל  9.2הימים האמורים )בסעיף  21הנאמן רשאי בהתאם לשיקול דעתו לקצר את מנין  .8.2.7

זכויות מחזיקי הדבר דרוש לצורך הגנה על לשטר זה( במקרה בו יהיה הנאמן בדעה כי 

 .אגרות החוב

מיידי כמפורט עוד קיימת עילה להעמדת אגרות החוב לפירעון  כלבכפוף לאמור לעיל,  .8.2.8

להבטחת אגרות החוב, ניתנת לאכיפה אשר ניתנה  תהיה כל בטוחה, לעיל 9.1בסעיף 

ומימוש, וזאת בין אם אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי ובין אם אגרות החוב טרם 

בנסיבות בהן ניתן שלא לתת  ,ובכפוף למתן הודעה לחברה למעט ,הועמדו לפירעון מיידי

 .לעיללחברה הודעה כמפורט 

כאמור ומימוש בטוחות  מיידיהסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון  למען .8.2.9

כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד אחר או ומימוש בטוחות  מיידילעיל ו/או בהעמדה לפירעון 

( 1)סדרה או לנאמן על פי תנאי אגרות החוב ( 1)סדרה נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב 

בקרות איזה מהמקרים  מיידיעל פי דין, ואי העמדת החוב לפירעון והוראות שטר זה או 

לעיל, לא תהווה ויתור כלשהו על זכויותיהם של מחזיקי אגרות  9.1המפורטים בסעיף 

 .החוב או של הנאמן כאמור

 והליכים בידי הנאמן תביעות .9

לפי ו רשאי, בכל עת יהאהנאמן בנוסף על כל הוראה בשטר זה וכזכות וסמכות עצמאית,  .9.1

 לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטייםשיקול דעתו וללא מתן הודעה נוספת, 

כפי שימצא לנכון על מנת לממש ולהוציא לפועל את הנאמנויות , ובקשות לקבלת הוראות

ו/או הגנה על  , אכיפת התחייבויות החברה על פי שטר זההמתוארות בשטר זה, לרבות

 רעוןיאגרות החוב בקשר לפי מחזיקזכויות  מימוש ולשם ,זכויות מחזיקי אגרות החוב

 . אגרות החוב

אלא , איגרות החובי מחזיקאסיפת של רגילה לפי דרישת החלטה  בכפוף להוראות סעיף זה, .9.2

ין אין הדבר צודק ו/או סביר לעשות כן ופנה לבית המשפט יאם ראה כי בנסיבות הענ

על אף האמור מובהר כי . האפשרישון במועד הרא המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון

לנאמן לפעול לפרק את החברה, תתקבל בהחלטה מיוחדת של אסיפת החלטה להורות לעיל, 

על אף האמור לעיל, החלטה של מחזיקי אגרות החוב  .מחזיקי אגרות החוב של החברה

 בדבר פירוק החברה תתקבל בהחלטה מיוחדת.
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לעיל, יהיה חייב, לפתוח בכל  10.2סעיף ב נאמן יהיה רשאי, ואם נדרש בהתאם לאמורה .9.3

 .הליך משפטי ולהגיש כל תביעה משפטית לפי ראות עיניו, או כפי שנדרש בהתאם לשטר זה

במסגרתה יוחלט הנאמן רשאי בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקים  .9.4

 על פי שטר זה אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם ,על ידי המחזיקיםבהחלטה רגילה 

אגרות מחזיקי החלטה מיוחדת של אסיפת  לאחר קבלת – )כאשר לעניין החלטה על פירוק

כמו . סבירבמועד הראשון הללא שיהוי ויתבצע  כאמור לעיל, ובלבד שכינוס האסיפה ,החוב(

כן, יהיה הנאמן רשאי לשוב ולכנס אסיפות מחזיקים לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע 

  לאמור לעיל , בהתאםם כאמורלניהול ההליכי

בכפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של  .9.5

ובלבד שכינוס  המחזיקים על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה

ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את זכויות  ,האפשריהאסיפה יעשה במועד הראשון 

 . המחזיקים

הנאמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר זה,  .9.6

לצורך פניה לאסיפת המחזיקים ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת המחזיקים 

שכינוס האסיפה או הפניה לביהמ"ש יעשו  ,ובלבדהוראות מבית המשפט כיצד לפעול ו/או 

 .האפשרי במועד הראשון

או מימוש  למרות האמור לעיל, הנאמן אינו רשאי לעכב הליכים להעמדה לפירעון מיידי .9.7

 לשטר זה 9.2.3 ףסעיפי הוראות -עליהם החליטה אסיפת מחזיקי אגרות החוב על הבטוחות

למעט באם האירוע בגינו התקבלה ההחלטה להעמדה לפירעון מיידי או למימוש הבטוחות 

 .בוטל או הוסר

כדי לפגוע ו/או באיזה מההוראות המפורטות לעיל אמור באין כי  ,הסר ספק יובהרלמען  .9.8

לגרוע מזכותו של הנאמן לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות החוב לא 

והכל להגנת מחזיקי  מיידי ו/או לא התקבלה החלטה למימוש הבטוחות, רעוןיהועמדו לפ

כן יהיה רשאי הנאמן לפנות לבית המשפט למתן כל צו  אגרות החוב ובכפוף להוראות כל דין.

 ., בכל עתהנאמנויות האמורות כפי שימצא לנכון לענייניאחר ביחס 

 תקבוליםנאמנות על  .10

ידי הנאמן, למעט שכר טרחתו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא -התקבולים שיתקבלו על כל .10.1

כתוצאה הבטוחות ו/או ממימוש רק, כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפרעון מיידי ו/או 

ידיו בנאמנות וישמשו בידיו למטרות -מהליכים שינקוט, אם ינקוט, כנגד החברה, יוחזקו על

  ולפי סדר העדיפות הבא:

ידי הנאמן, -שהוצאו על וההתחייבויותלסילוק ההוצאות, התשלומים ההיטלים  - תחילה .10.2

או באופן אחר בקשר אחר נגרמו אגב או כתוצאה מפעולות ביצוע הנאמנות הוטלו עליו, או 

 עם תנאי שטר זה, לרבות שכרו;

מעבר לחלקם  לשטר 27למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף החזר לתשלום  – שנית .10.3

 היחסי ולאחר מכן תשלום החזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים כפי חלקם היחסי.
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 לפי סדר העדיפות הבא: למטרות  היתרה תשמש .10.4

פי אגרות -הקרן המגיעים להם על פיגוריקי אגרות החוב את כדי לשלם למחזי - ראשית .10.4.1

פסו ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב, באופן -ידם פרי-החוב המוחזקות על

יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות 

 ידי החברה או באופן אחר, -החוב על

פי אגרות -הקרן המגיעים להם על סכומיות החוב את כדי לשלם למחזיקי אגר - שנית .10.4.2

פסו ובכפיפות לתנאי ההצמדה שבאגרות החוב, וזאת בין -ידם פרי-החוב המוחזקות על

ובין לאו ובאופן יחסי לסכומים תשלומי אגרות החוב אם הגיע זמן סילוק סכומי 

ידי -להמגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב ע

 ,החברה או באופן אחר

ואת העודף, במידה שיהיה כזה, ישלם הנאמן לחברה או לחליפיה, לפי העניין. תשלום  .10.4.3

למחזיקי אגרות החוב כפוף לזכויות של נושים אחרים של ידי הנאמן -הסכומים על

 החברה, אם תהיינה כאלה, בהתאם להוראות הדין.

 ור, ככל שיש חובה לנכותו על פי כל דין.מהתשלומים למחזיקי אגרות החוב ינוכה מס במק .10.5

הנאמן יהיה רשאי לקזז כל סכום אותו חייבת החברה ו/או חייבים מחזיקי אגרות החוב  .10.6

לו או למי מהיועצים שמונו  לנאמן )בין כתשלום על חשבון שכר הטרחה ובין כהחזר הוצאות

וזאת ללא צורך  ( בהתאם לזכותו של הנאמן לקבלת הסכומים כאמור מכוח שטר זהעל ידו

ובתנאי כי הנאמן הודיע בהחלטה של אסיפת מחזיקי אגרות חוב ו/או בהסכמת החברה 

 לשטר זה.   28למחזיקי אגרות החוב ולחברה על קיזוז כאמור באופן הקבוע בסעיף 

, כי ככל והיה על החברה לשאת באיזה מההוצאות אולם לא עשתה כן, יפעל הנאמן יובהר .10.7

ומים כאמור מהחברה ובמקרה ויצליח לקבלם יוחזקו על ידו לקבלת הסכבאופן סביר 

 בנאמנות וישמשו בידיו למטרות ולפי סדר העדיפות המפורט בסעיף זה.

  סמכות לדרוש תשלום למחזיקים באמצעות הנאמן .11

הנאמן רשאי להורות לחברה בכתב להעביר לחשבון הנאמן, עבור מחזיקי איגרות החוב וחלף ביצוע 

פי שטר -או מלוא התשלום הבא אותו תעביר החברה לנאמן במועד שנקבע על התשלום להם, חלק

פי שטר זה. -זה )ולא קודם לכן(, וזאת לשם מימון ההליכים ו/או ההוצאות ו/או שכר הנאמן על

פי הודעת הנאמן ויראו את החברה כמי שמילאה אחר -החברה אינה רשאית לסרב לפעול על

ידי הנאמן לזכות -אם העבירה את הסכום שנדרש על התחייבותה כלפי המחזיקים האמורים

ולנאמן ולמחזיקים לא תהא כל טענה כנגד החברה  החשבון שפרטיו פורטו בהודעת הנאמן

. אין באמור כדי לשחרר את במקרה כאמור בקשר עם העברת התשלום כאמור בסעיף זה לעיל[

ו, מקום בו היא חייבת החברה מחבותה לשאת בתשלומי ההוצאות והשכר הנוספים, ככל שיהי

 פי דין. -פי שטר זה או על-לשאת בהם על

 

  םסמכות הנאמן לעכב חלוקתחלוקת כספים למחזיקי אגרות החוב ו .12
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לעיל, היה והסכום הכספי אשר יתקבל כתוצאה מנקיטת ההליכים  11למרות האמור בסעיף  .12.1

, כמפורט ו/או אשר יתקבל בגין מכירת המניות המשועבדותלעיל  11בסעיף  האמורים

הסכום המינמאלי )להלן: " מיליון ש"ח,  1יהיה פחות מסך של , לעיל 8.10בסעיף 

, "(, יופקד הסכום האמור בחשבונות הנאמן עד צבירתו לסכום המינימאלי לחלוקהלחלוקה

עד צבירת הסכום המינמיאלי בהתאם להוראות תקנון הבורסה והנחיותיה לעניין זה.  והכל

להשקיע את הסכום האמור, כולו או מקצתו, הנאמן רשאי בחשבונות הנאמן, יהא 

  פי שטר זה.-בהשקעות המותרות על

הנאמן  ידייעו ליגספים שנוכספים  םע חדין, היל רווחע לעילת ורשקעות האמוההה ענתגכשל .12.2

לרבות לצורך פידיון מוקדם בגין כספים יעו, ם יגחוב, אות הראג שלומם למחזיקית ךרוצל

 8.10ת הנאמן כתוצאה ממכירת המניות המשועבדות כמפורט בסעיף אשר יתקבלו בחשבנו

הנאמן חייב לחלק יהא , כאמור לעיל₪ מיליון  1 ם לפחותללש כדיק פיסר ישלסכום א, לעיל

, והכול בהתאם להוראות תקנון הבורסה את הסכום האמור למחזיקי אגרות החוב

 .והנחיותיה לעניין זה

 חלוקה הודעת .13

או איזה תשלום שהוא לפי  י אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצעו כל,יודיע למחזיקנאמן ה

 להלן. 22מסר באופן הנזכר בסעיף ייום שת 14לעיל בהודעה מוקדמת של  ,14ו/או  12 הסעיפים

 הכספים שיחולקו כאמור בסעיף זה, ייחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של אגרות החוב.

 חובהשל מחזיק אגרות  קבלה .14

ידי הנאמן בגין איגרות החוב -מאת מחזיק איגרות חוב על סכומי הקרן ששולמו לו עלקבלה  .14.1

 שלו, תשחרר את הנאמן בשחרור מוחלט בקשר לסכומים הנקובים בקבלה.

קבלה מאת הנאמן בדבר הפקדת סכומי הקרן אצלו, לזכות בעל איגרת החוב, תחשב כקבלה  .14.2

 לה.מאת בעל איגרת החוב לקבלת הסכומים הנקובים בקב

לעיל יחשבו כתשלום על חשבון הפירעון של קרן אגרות  13הכספים שחולקו כאמור בסעיף  .14.3

 החוב.

 בקשר לתשלום חלקי רישום .15

לפי אגרות החוב, חוב יהיה חייב להציג בפני הנאמן בזמן תשלום חלקי של קרן הת ומחזיק אגר

ומים והנאמן ירשום על את תעודת אגרות החוב שבגינה משולמים התשל ,לעיל 14ו/או  12סעיפים 

הקרן ששולמו ותאריך התשלום, אך הנאמן יהיה רשאי בכל מקרה  מיהתעודה הערה בנוגע לסכו

לו כתבי שיפוי אוערובה  נומיוחד לפי שיקול דעתו לוותר על הצגת תעודת אגרת החוב לאחר שנית

צא לנכון, או גרם מחמת אי רישום ההערה כאמור, הכל כפי שימימספקת בגין נזקים העלולים לה

  לקיים רישומים באופן אחר, לפי שיקול דעתו, לגבי תשלומים חלקיים כאמור.

 כספים השקעת .16
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, יושקעו על ידיו בבנק/ים, בשמו או בפקודתו, זההכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר  כל

ם, והכל בהשקעות שדיני מדינת ישראל מתירים להשקיע בהם כספי נאמנות וזאת כפי שימצא למתאי

עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים  .ולהוראות כל דין זהכפוף לתנאי שטר 

אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, העמלות וההוצאות 

ל הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, העמלות ובניכוי תשלומי החובה החלים ע

לעיל, לפי  13ו/או  12חשבון הנאמנות, וביתרת הכספים כאמור יפעל הנאמן על פי הוראות סעיפים 

 ן.יהעני

 החברה כלפי הנאמן התחייבויות .17

את ולא נפרעו, חוב במחזור האגרות יהיו החברה מקבלת על עצמה כלפי הנאמן, כל זמן ש

 ההתחייבויות הבאות: 

 נאותה.ו דירהלהתמיד ולנהל את עסקי החברה בצורה ס .17.1

ולשלם בקביעות ובדייקנות את כל תשלומי  להחזיק ולשמור את נכסיה במצב טוב ותקין .17.2

 , ככל שחלים תשלומים כאלה.החובה החלים, במידה שחלים, על נכסיה

 לתת ולהורות לרואי החשבון שלה לתת לנאמן ו/או לאנשים שיצווה, כל מידע בנוגע לחברה .17.3

פי שיקול דעתו של הנאמן, -היה דרוש באופן סביר, עללעסקיה ו/או נכסיה של החברה שי

ידי הנאמן לצורך הגנה על מחזיקי אגרות -לשם בדיקות שנעשות עלככל שהמידע דרוש 

לשטר  2.12 , ובלבד שהנאמן פעל בתום לב ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיףהחוב

וזאת בהודעה  ה כאמורפירושו מי שהנאמן ימנה למטר "אנשים שיצווה" ,זה לעניין .זה

כי הנציג בכתב שתימסר לחברה לפני מסירת המידע ותכלול גם את אישור הנציג כאמור 

 מחויב כלפי החברה בשמירה על סודיות המידע שיגיע לידיעת אותו נציג.

לגבי חברות ציבוריות  לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים .17.4

לתקופה  הפנקסים והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות. לשמור את ישראליות

וכן לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, לעיין בכל זמן  הקבועה על פי דין

 . , בכל פנקס ו/או מסמך ו/או אישור כאמורולאחר תיאום מראש סביר

הוטל עיקול להודיע לנאמן בכתב בהקדם האפשרי הסביר לאחר שנודע לה, על כל מקרה בו  .17.5

על נכסיה המהותיים של החברה, וכן בכל מקרה בו מונה לנכסיה העיקריים כונס נכסים, 

מנהל מיוחד ו/או מפרק זמני או קבוע ו/או נאמן שמונה במסגרת בקשה להקפאת הליכים 

לחוק החברות כנגד החברה, וכן לנקוט על חשבונה בכל האמצעים הסבירים  350לפי סעיף 

  ת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, הפירוק או הניהול לפי העניין.הנדרשים לשם הסר

לזמן את הנאמן לאסיפותיה הכלליות )בין אם לאסיפות כלליות שנתיות ובין אם לאסיפות  .17.6

כלליות מיוחדות של בעלי המניות בחברה( מבלי להעניק לנאמן זכות הצבעה באסיפות אלו. 

 סעיף זה. לצורךלנאמן ה יהווה הזמנה פרסום הודעה במגנ"א בדבר זימון אסיפ

( קרות כל אירוע 1להודיע לנאמן מיידית ובכתב, מיד עם היוודע הדבר לחברה, על: ) .17.7

( חשש ממשי של החברה 2על סעיפיו הקטנים; )זה לשטר  10מהאירועים המפורטים בסעיף 

 לשטר על סעיפיו הקטנים. 10לקרות אחד או יותר מן המקרים המנויים בסעיף 
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לוח סילוקין  סדרת אגרות החובהנפקת ימים ממועד  30סור לנאמן לא יאוחר מתום למ .17.8

  .פעיל Excelבקובץ  מרוכז לתשלום אגרות החוב

ימים ממועד הנפקת סדרת אגרות החוב העתק נאמן  30למסור לנאמן לא יאוחר מתום  .17.9

 למקור של תעודת אגרת החוב שהונפקה.

נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה,  בהודעה בכתב חתומה בידילהודיע לנאמן  .17.10

, על ביצוע כל תשלום למחזיקי אגרות ממועד בו ביקש הנאמן ( ימי עסקים4תוך ארבעה )

ועל יתרת הסכומים אותם  לרבות פירוט חישוב הסכום לתשלום בקובץ אקסל פעיל, החוב

 ל.ביצוע התשלום הנ" חייבת החברה באותו מועד למחזיקי אגרות החוב לאחר

ידי החברה או חברה בת, כאמור בסעיף -למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על .17.11

לשטר. דיווחים של החברה במערכת המגנ"א בדבר רכישת אגרות החוב תחשב כמסירה  3

 .לנאמן

להיכנס בתיאום באופן סביר, לאפשר לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו,  .17.12

פי -ו יימצאו נכסיה, בכל זמן סביר, לשם בדיקת נכסיה, עלמראש למשרדיה ולכל מקום שב

ובלבד שהנאמן פעל בתום לב  שיקול דעתו של הנאמן, לשם הגנה על מחזיקי אגרות החוב

 "למי שימנה הנאמן" ,זה לעניין .לשטר זה 2.12ובכפוף להתחייבות לסודיות כאמור בסעיף 

מסירת כתב שתימסר לחברה לפני וזאת בהודעה ב פירושו מי שהנאמן ימנה למטרה כאמור

סודיות  מחויב כלפי החברה בשמירה עלכי הנציג המידע ותכלול גם את אישור הנציג כאמור 

 . בהתאם לחובת הסודיות החלה על הנאמן המידע שיגיע לידיעת אותו נציג

בנוסף על הדוחות או ההודעות אותם מחויבת החברה למסור על פי חוק ניירות ערך, ובכלל  .17.13

אישורים ו/או פי דרישתו, -י)א( לחוק, למסור לנאמן, על35התאם להוראות סעיף זה ב

ידי הנאמן. מובהר כי לצורך -סמכים ו/או פרטים ו/או מידע, כפי שידרשו באופן סביר עלמ

 מילוי הוראות סעיף זה יראו בפרסום דוח במגנ"א, כשליחתו לנאמן.

או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן בקשר לנאמן אישור ו/ להמציאבאפריל של כל שנה  10מדי  .17.14

או תעודה כל ו ,אישור/דוח מבוקר שנתיאליו יצורף  ( לחוק2ח)ב()35עם הוראות סעיף 

. את תקפותו המתמשכת של השעבוד יםמאשראישור אחרים/נוספים הנדרשים בנסיבות, ו

 תוכן האישור וזהות נותן האישור יתאמו את המסמכים המשפטיים שהומצאו לנאמן בקשר

 .הרלוונטי עם רישום השעבוד

לתת ולהורות לנושאי המשרה של החברה ולרואי החשבון שלה לתת לנאמן ולאנשים  .17.15

ה על מחזיקי איגרות החוב שיצווה את המסמכים והמידע הסביר שיהיה נחוץ לו, לשם הגנ

(, הקשור בעסקיה או נכסיה, בכפוף להתחייבות הנאמן לשמירה על סודיות, ובכפוף 1)סדרה 

 פי כל דין.-גבלות עללמ

פי כל דין, העתק -לתת לנאמן בכפוף להתחייבות לשמירה על סודיות ובכפוף למגבלות על .17.16

מכל דוח שהיא חייבת בהגשתו לרשות ניירות ערך, באותו מועד שהיא מגישה אותו לרשות, 

וכן העתק מכל מסמך שהחברה מעבירה לבעלי מניותיה או לנושיה המהותיים או למחזיקים 

 רות החוב ופרטי כל מידע שהיא מעבירה להם בדרך אחרת. באיג
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לנהל פנקסי חשבונות סדירים בהתאם להוראות הדין, לשמור את הפנקסים והמסמכים  .17.17

 הקשורים בעסקיה במשרדיה.

 

 נוספות התחייבויות .18

, תבצע החברה מזמן זה לשטר 10שאגרות החוב תעמודנה לפירעון מיידי, כמוגדר בסעיף וככל לאחר 

ידי הנאמן, את כל הפעולות הסבירות כדי לאפשר את הפעלת כל -ובכל עת שתידרש לכך על לזמן

 הסמכויות הנתונות בידי הנאמן ובמיוחד תעשה החברה את הפעולות הבאות:

 לפי להם שיגיעו/או ו להם המגיעים הסכומים כל את ולנאמן החוב אגרות למחזיקי לפרוע .18.1

'(, וזאת Acceleration)'האצה' ' לא או חל בגינן החיוב מועד אם בין, הנאמנות שטר תנאי

 .ימים ממועד ההודעה 7תוך 

תצהיר הצהרות ו/או תחתום על כל המסמכים ו/או תבצע או תגרום לביצוע כל הפעולות  .18.2

לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות  ,הנחוצות או הדרושות בהתאם לחוק

 וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו. 

באופן  כל ההודעות, הפקודות וההוראות שהנאמן יראה אותן למועילות וידרשןתיתן את  .18.3

 . סביר לשם יישום הוראות שטר זה

 

 ועסקאות בין הנאמן לחברה הסכמים .19

להוראות החוק ולמגבלות המוטלות על הנאמן בחוק לא יהיה במילוי תפקידו של הנאמן, לפי  בכפוף

אותו מלהתקשר עם החברה בחוזים שונים או מלבצע שטר זה, או בעצם מעמדו כנאמן, כדי למנוע 

שההתקשרות או העסקה לא תהא כזו שכתוצאה ממנה  ובלבד עמה עסקאות במהלך הרגיל של עסקיו

 ( לחוק, לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב.2ה' ) 35 פי סעיף-יאבד הנאמן את כשירותו על

  הנאמן שכר .20

 לשטר נאמנות זה כמפורט להלן: חברה תשלם שכר לנאמן עבור שירותיו, בהתאםה

 : השכר השנתי .20.1

אשר ישולמו  ש"ח 25,000 בגין כל שנת נאמנות בה תהיינה אגרות החוב במחזור סך של

 .בתחילת כל שנת נאמנות

, ש"ח 600 לשן, לשכר בסך יזכאי, מהחברה, לפי העניהנאמן  איהמבלי לגרוע מהאמור לעיל,  .20.2

 :כגון רש לה בגין פעולות מיוחדותבתוספת מע"מ, בעבור כל שעת עבודה שייד

עבודה הנדרשת בשל הצורך בביצוע פעולות בשל אי עמידת החברה   .20.2.1

בהתחייבויותיה למחזיקי איגרות החוב או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות 

לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או 

וכן, בהתאם לביצוע הפעולות  ,פעולת הנאמן הוראות מחייבות אחרות שיחולו על

  .המפורטות להלן
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 על ידי החברה;זה פעולות הנובעות מהפרה של שטר  .20.2.2

מימוש הבטוחות וכן,  פעולות בקשר להעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי ו/או .20.2.3

פעולות בקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב להעמיד את אגרות החוב 

  ;ש הבטוחותואו מימו לפירעון מיידי

פעולות מיוחדות שיידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר  .20.2.4

זה בקשר עם זכויות מחזיקי אגרות החוב ולשם הגנה עליהן, לרבות כינוסן של 

 אסיפות מחזיקי אגרות חוב כאמור בשטר זה; 

לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה שיידרשו,  עבודות מיוחדות .20.2.5

החברה או עבודה בשל דרישת החברה או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם 

מילוי תפקידו כנאמן סביר, בשל שינוי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות 

  אחרות שיחולו בקשר לפעולות הנאמן ואחריותו לפי שטר זה;

דין ל כעל פי רישום או ביטול רישום של בטוחות במרשם המתנהל פעולות בקשר ל .20.2.6

)לרבות בחו"ל(, כמו כן, בדיקה, פיקוח בקרה, אכיפה וכיוצ"ב של התחייבויות 

)כגון: הגבלות על חופש הפעולה של החברה, שעבוד נכסים וכד'(, שנטלה או 

שתיטול החברה או שינטלו על ידי מי מטעמה או עבורה, בקשר להבטחת 

תחייבויות אחרות של החברה או מי מטעמה )כגון: ביצוע תשלומים לפי תנאי ה

אגרות החוב( כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות באשר למהות תנאי בטוחות 

 והתחייבויות כאמור והתקיימותם.

שיוציא במסגרת סבירות  הוצאותהזכאי להחזר יהיה הנאמן , בכפוף להוראות שטר זה .20.3

 .זההסמכויות המוענקות לו על פי שטר  חמכומילוי תפקידו ו/או 

במקרה בו החברה תהיה אמורה לשלם לנאמן תשלום בגין הוצאות שכר טרחתו ו/או  .20.4

תשלום בעבור הוצאות סבירות שהוציא ו/או בעבור פעולות מיוחדות שעליו לבצע או שביצע 

 21בסעיף במסגרת מילוי תפקידו ו/או מכוח הסמכויות המוענקות לו על פי שטר זה כאמור 

זה, אם וככל שאלו יהיו, והחברה לא עשתה כן, הנאמן יהיה רשאי לשלם את מלוא 

, זה לשטר 13-ו 12, 11 פיםבסעיהסכומים האלה מהתקבולים שנצברו בידו בהתאם לאמור 

  ובלבד שהודיע לחברה על כוונתו לעשות כן בכתב ומראש.

 600ישולם לנאמן שכר נוסף של  שהנאמן יטול בה חלק כלליתבגין כל אסיפת בעלי מניות  .20.5

 ש"ח לאסיפה.

להלן, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום שכר  35במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בסעיף  .20.6

בו כהונת  במקרה. החלטת מחזיקים מכוח נתווסיום כה או טרחה החל מיום פקיעת כהונתו

ים בהם לא יוחזר שכר הטרחה ששולם בגין החודש הנאמן פקעה במהלך שנת הנאמנות,

עם זאת במידה ופקעה כהונת נאמן במהלך שנת הנאמנות הראשונה,  .שימש הנאמן כנאמן

 יהא זכאי הנאמן למלוא שכר טרחתו בגין שנה זו.

יד)ד( לחוק 35( או 1ב)א35מונה נאמן במקומו של נאמן שהסתיימה כהונתו לפי סעיפים  .20.7

ה שכרו של הנאמן, שמונה ניירות ערך, יישאו המחזיקים באגרות החוב בהפרש שבו על



- 27 - 

כאמור, על השכר ששולם לנאמן שבמקומו מונה, אם ההפרש כאמור הוא בלתי סביר, ויחולו 

 .הוראות הדין הרלוונטיות במועד החלפה כאמור

נשיאה של המחזיקים בהפרש כאמור תבוצע באופן של קיזוז החלק היחסי של ההפרש מכל 

והעברתו ע"י החברה  זההתאם לתנאי שטר תשלום שהחברה תבצע למחזיקי אגרות החוב ב

 .ישירות לנאמן

הנאמן ישולם בגין התקופה שעד תום הנאמנות הכלולה בשטר זה אף אם מונה כונס  שכר .20.8

נכסים לחברה )או כונס נכסים ומנהל(, או אם הנאמנות לפי שטר זה תנוהל בהשגחת בית 

 המשפט אם לאו.

פיקדון להבטחת נשיאת החברה בהוצאות תחול על החברה חובת הפקדת  חוקככל שעל פי  .20.9

 מיוחדות של הנאמן, תפעל החברה בהתאם להוראות כאמור.

 המדד האחרוןהוא  הבסיסכאשר מדד  ,כל הסכומים הנקובים בסעיף זה צמודים למדד .20.10

, ובכל מקרה לא יפחת הסכום שישולם על פי סעיף סמוך לפני הנפקת אגרות החובשפורסם ב

 זה מהסכום הנקוב בו.

יתווסף מע"מ כחוק וישולם על ידי  לכל הסכומים הנקובים בסעיף זהען הסר ספק, למ .20.11

 החברה.

הסכומים האמורים בסעיף זה, ייהנו מעדיפות על פני הכספים המגיעים למחזיקי אגרות  כל .20.12

 החוב.

 ו/או יועצים שלוחים אמן להעסיקנסמכות ה .21

ין חוות דעתו ו/או עצתו של להזמ ,הנאמן רשאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר זה .21.1

, "(יועצים)להלן: " כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר

ולפעול בהתאם למסקנותיה, בין אם חוות דעת ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על 

ו/או לה ידי החברה והנאמן לא יהיה אחראי בעד כל הפסד או נזק שיגרם כתוצאה מכל פעו

 שנעשו על ידו על סמך עצה או חווות דעת כאמור, אלא אם כן פעל הנאמן ברשלנותמחדל 

 או בזדון.  חמורה

 ככל שהדבר אפשריהחברה תשא במלוא הוצאות העסקת היועצים שימונו כאמור, ובלבד,  .21.2

שהנאמן נתן לחברה הודעה מראש על כוונתו  ,ושלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים

לקבלת חוות דעת מומחה או עצה כאמור, וכי ההוצאות האמורות הינן סבירות בנסיבות 

אסיפת מחזיקים בדבר מינוי יועץ כאמור, יהווה מתן  תהעניין. מובהר כי פרסום החלט

 הודעה לחברה כאמור.

ידי מכתב, מברק, טלפון, -שלח או להתקבל עלילהלהינתן, צה או חוות דעת כזו יכולה עכל  .21.3

והנאמן לא יהיה אחראי בעד בכתב  אמצעי אלקטרוני אחר להעברת מידעכל ליה או פקסימי

דעת או ידיעה שהועברו באופן האמור למרות שנפלו  חוותפעולות שעשה על סמך עצה או 

 ובלבד שלא פעל ברשלנות, בהן שגיאות או שלא היו אותנטיות והנאמן לא ידע על כך

 .חמורה
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ת עסקי הנאמנות, למנות שלוח/ים שיפעל/ו במקומו, בין יהיה רשאי, במסגרת הנהל הנאמן .21.4

ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף בעשיית פעולות מיוחדות שיש לעשותן בקשר עורך דין 

ככל שובלבד  נקיטה בהליכים משפטיים לעיללנאמנות ומבלי לגרוע מכלליות האמור 

, הנאמן ייתן הודעה ושלא יהיה בכך כדי לפגוע בזכויות המחזיקים שהדבר יהיה אפשרי

אסיפת מחזיקים בדבר ת מובהר כי פרסום החלט. מראש לחברה בדבר מינוי שלוח כאמור

 ., יהווה מתן הודעה לחברה כאמורכאמור מינוי שלוח

 כן יהיה הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה .21.5

 .רישתו הראשונה הוצאות אלו, והחברה תחזיר לנאמן מייד עם ד)לרבות מראש( 

במקרה בו השלוח הינו מתחרה  החברה תהיה רשאית להתנגד למינוי שלוח מסוים כאמור .21.6

או מצוי בניגוד עניינים, בין במישרין ובין בעקיפין, בעסקי החברה ובתנאי שהחברה תעביר 

 לוח.ממועד קבלת ההודעה על מינוי הש עסקים ימי 3את נימוקיה הסבירים לכך תוך לנאמן 

שמונה באסיפת מחזיקים, למינוי שלוח מסוים עם זאת, לא יהא בהתנגדותה של החברה 

 כדי לעכב את תחילת העסקת השלוח ככל שהעיכוב עלול לפגוע בזכויות המחזיקים. 

שחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליו ללא יהיה במינוי שלוח כאמור כדי  .21.7

 מאחריותו של הנאמן בגין פעולותיו ופעולות שלוחיו. אצילת הסמכויות ו/או לגרוע אאלמל

 מיוחדות סמכויות .22

לא יהיה רשאי להתערב באיזו לא יהיה חייב להודיע לצד כלשהו על חתימת שטר זה והנאמן  .22.1

פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן על -אלא על צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה

החברה לבין הנאמן ו/או בין  ם יוסכם בעתיד( ביןפי הדין או בשטר זה או כפי שיוסכם )א

אין באמור בסעיף זה בכדי להגביל את הנאמן בפעולות . החברה לבין מחזיקי אגרות החוב

 ו/או לגרוע מזכויותיו כמפורט בשטר. שעליו לבצע בהתאם לשטר נאמנות זה

ה לפי שיקול הנאמן, ישתמש בנאמנות, בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר ז .22.2

דעתו המוחלט ולא יהיה אחראי לכל נזק שנגרם עקב טעות בשיקול הדעת כנ"ל, אלא אם כן 

  .ו/או בזדון ו/או בחוסר תום לב הנאמן פעל ברשלנות

 

 לבית המשפט בקשות .23

הנאמן יהיה רשאי לתת את הסכמתו או אישורו לכל בקשה לבית משפט בנוסף לכל האמור בשטר זה, 

את הנאמן עבור  תשפהות החוב, כאמור בשטר זה, והחברה איגראסיפת מחזיקי  החלטתהבאה לפי 

 , בכפוף להצגתידי בקשה כזו, מפעולות שנעשו כתוצאה ממנה או בקשר איתה-הוצאות שנגרמו לו על

 .אסמכתאות על כך

  לנאמן שיפוי .24

ל , כזהלשטר  25.7ומחזיקי אגרות החוב )במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף  החברה .24.1

(, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל זהלשטר  25.4אחד בגין התחייבותו כאמור בסעיף 

נושאי משרה בו, עובדיו, שלוח או מומחה שימנה ו/או ימונה ע"י הנאמן על פי הוראות שטר 
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זה ו/או על פי החלטה כדין שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב על פי הוראות שטר 

 :"(וילשיפ הזכאיםזה )"

פי פשרה שנסתיימה -או עלחלוט פי פסק דין -חיוב כספי על ו/או כל נזק ו/או הפסדבגין  .24.1.1

)וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה 

פי -לפעולות שביצעו הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח הוראות שטר זה ו/או על

/או כל דין ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו

  - , וכןו/או לפי דרישת החברה

סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע  בגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות .24.1.2

בקשר ו/או  הנאמנות, או בקשר לפעולות כאלה שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל

 הליכים מיני לכל בקשר וכןתוקף שטר זה בסמכויות והרשאות הנתונות ב לשימוש 

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

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

 .לנדון סביח כלשהו באופן נעשו לא/או ו שנעשו דבר/או ו עניין לכל בנוגע ודרישות

 בתנאי כי: והכל

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

נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו שלא בתום לב והפעולה  לא [2]
-דם, שלא בהתאם להוראות הדין ו/או שלא עלזו נעשתה שלא במסגרת מילוי תפקי

 פי שטר זה;

 חמורה ברשלנות התרשלו כי הזכאים לשיפוינקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה  לא [3]
  ;פי חוק כפי שיהיה מעת לעת-שאינה פטורה על

 נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי פעלו בזדון. לא [4]

 ".השיפוי התחייבותרא "זה תק 25.1פי סעיף -השיפוי על התחייבויות

סכומי התחייבות השיפוי ישולמו לזכאים לשיפוי מיד עם דרישתם הראשונה כי  מוסכם .24.2

( פעלו שלא בתום לב, 1בכל מקרה בו ייקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי: )ו

( 2שלא במסגרת מילוי תפקידם, שלא בהתאם להוראות הדין או שטר הנאמנות; ו/או )

ישיבו הזכאים לשיפוי  –( פעלו בזדון 3פי חוק; ו/או )-ברשלנות שאינה פטורה עלהתרשלו 

 .את סכומי 'התחייבות השיפוי' ככל ששולמו להם

לפי החוק ובכפוף לאמור בשטר זה  לזכאים לשיפויהניתנות  שיפויללפגוע בזכויות  מבלי .24.3

מתוך  לקבל שיפוי , זכאיםהזכאים לשיפוי פי שטר זה, יהיו -ו/או במחויבויות החברה על

ידי הנאמן מההליכים שנקט, בנוגע להתחייבויות שקיבלו על עצמם, -הכספים שיתקבלו על

בנוגע להוצאות סבירות שהוציאו אגב ביצוע הנאמנות או בקשר לפעולות כאלה, שלפי דעתם 

היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונות בתוקף שטר זה 

קשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא ומתן, וכן ב

דין ודברים, תביעות ודרישות בנוגע לכל עניין ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו 

ביחס לנדון, והנאמן יוכל לעכב את הכספים הנמצאים ברשותו ולשלם מתוכם את הסכומים 

י האמור. כל הסכומים האמורים יעמדו בעדיפות על זכויות הנחוצים לשם תשלום השיפו
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ין ובלבד שהנאמן נהג בתום לב ובהתאם מחזיקי תעודות ההתחייבות ובכפוף להוראות כל ד

 לחובות המוטלות עליו על פי כל דין ועל פי שטר זה.

י לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפ 26.1לגרוע מתוקף התחייבות השיפוי שבסעיף  מבלי .24.4

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, ו/או לשם הגנה על זכויות מחזיקי 

אגרות החוב לעשות פעולה כלשהי, לרבות אך לא רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי 

וב, כאמור בשטר זה, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל אגרות החמחזיקי דרישת 

אגרות החוב או ממי מהם, ממחזיקי כתב שיפוי פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו 

מן החברה, בגין כל אחריות לנזקים ו/או  -דרישת החברהואם תבוצע הפעולה בשל 

פיקדון כספי מורה ו/או עקב עשיית הפעולה הא לזכאים לשיפויגרם ילהוצאות שיכולות לה

"( בסכום הנדרש, בעדיפות ראשונה מהחברה, המימון כריתלכיסוי התחייבות השיפוי )"

ידי -ובמקרה בו החברה לא תפקיד את כרית המימון במועד בו נדרשה לעשות זאת על

 25.7במועד הקובע )כאמור בסעיף  הנאמן, יפנה הנאמן למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו

קשה כי יפקידו בידיו את סכום כרית המימון, כל אחד את חלקו היחסי (, בבזהלשטר 

)כהגדרת מונח זה להלן(. במקרה בו מחזיקי אגרות החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום 

כרית המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט בפעולה או בהליכים הרלוונטיים. אין באמור 

פה הדרושה לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחו

 בזכויות מחזיקי אגרות החוב.  

רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית  ויהיהמוסמך לקבוע את סכום כרית המימון  הנאמן

 ידו. -נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על

 

 השיפוי:  התחייבות .24.5

ו להתבצע לפי תנאי שטר ( פעולות שבוצעו ו/או נדרש1בכל מקרה של ) על החברה תחול .24.5.1

זכויות מחזיקי אגרות החוב )לרבות בשל דרישת מחזיק הדרושה  או לשם הגנה על זה

 ( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה.2לשם הגנה כאמור(; וכן )

( בכל מקרה זהלשטר  26.7שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף  על המחזיקים תחול .24.5.2

שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב )ולמעט ( פעולות 1של )

שננקטו לפי דרישת מחזיקים לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות פעולות שכאמור 

פי -ידי החברה של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על-( אי תשלום על2החוב(; וכן )

יובהר כי אין בתשלום  (.זהלשטר  25.8)בכפוף להוראות סעיף  זהלשטר  26.4סעיף 

( לעיל בכדי לגרוע מחובת החברה לשאת בהתחייבות השיפוי 2בהתאם לסעיף קטן )

 לעיל. 25.5.1בהתאם להוראות סעיף 

יסוי התחייבות השיפוי מקרה בו: )א( החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכ בכל .24.6

חובת השיפוי חלה על ו/או לא תפקיד את סכום כרית המימון, לפי העניין; ו/או )ב( 

ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום זה לשטר  25.5.2המחזיקים מכח הוראות סעיף 

 , יחולו ההוראות הבאות:זהלשטר  25.4כרית המימון לפי סעיף 
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  יגבו באופן הבא: הכספים

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

 ; זה לשטר 12אחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולו הוראות סעיף אגרות החוב ל

ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים בכרית המימון כדי לכסות  - שנית [ב]

 26.7את התחייבות השיפוי, יפקידו המחזיקים שהחזיקו במועד הקובע )כאמור בסעיף 

י הנאמן הסכום ( כל אחד בהתאם לחלקו היחסי )כהגדרת מונח זה( בידזהלשטר 

וישולם בקדימות  4%החסר. הסכום שיפקיד כל מחזיק יישא ריבית שנתית בשיעור 

 .זהלשטר  25.9כאמור בסעיף 

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

מסך הערך הנקוב שבמחזור באותו  זהלשטר  25.7הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף 

בהר כי חישוב החלק היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול שינוי מועד. מו

 בערך הנקוב 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 

 לשטר זה. 12חול על השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף י

הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום כרית המימון  המועד .24.7

 הינו כדלקמן:

מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית המימון נדרשים בשל החלטה או  בכל [א]

מהותית לרעה בזכויות מחזיקי אגרות  פעולה דחופה הדרושות לשם מניעת פגיעה

יהיה המועד  -החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או קבלת ההחלטה ואם אותו 

 יום אינו יום מסחר, יום המסחר הקודם לו. 

פי החלטת -מימון נדרשים עלמקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום כרית ה בכל [ב]

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע להשתתפות  -אסיפת מחזיקי אגרות חוב 

באסיפה )כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון( ותחול גם על מחזיק אשר לא נכח או 

 השתתף באסיפה.

ידי החברה, לא יהיה -שהסכומים שישולמו לנאמן היו צריכים להיות משולמים על ככל .24.8

להשגת הסכומים מן באופן סביר התשלומים מהמחזיקים כדי למנוע מהנאמן לפעול קבלת ב

 כמפורט בסעיף זה.  החברה,

קדימות ההחזר למחזיקים אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה מתוך תקבולים בידי  לעניין .24.9

 . לשטר זה 12הנאמן ראה סעיף 

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .25

 ,חוב ואשר לא שולם בפועל במועד הקבוע לתשלוםהת ואגרבמגיע למחזיק סכום כלשהו ה .25.1

, יחדל "(המניעה)" מסיבה שאינה תלויה בחברה, בעוד שהחברה היתה מוכנה לשלמו

ת החוב יהיה זכאי, אך ומלשאת הפרשי הצמדה מהמועד שנקבע לתשלומו, והמחזיק באגר
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ון אותו תשלום על חשבון הקרן, ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפירע

 והפרשי הצמדה. 

אצל הנאמן החברה תפקיד ימים מהמועד שנקבע לתשלומו,  14לא שולם סכום כאמור תוך  .25.2

 במקרה שיום זה אינו יום עסקים, אזי ביום העסקים הראשון אחריו()וימי עסקים  14תוך 

אשר ויה בחברה, מהמועד הקבוע לתשלום את סכום התשלום שלא שולם מסיבה שאינה תל

והפקדה כאמור תחשב כסילוק אותו יחזיק אותו בנאמנות עבור מחזיק אגרות החוב, 

 ת החוב.ותשלום, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין איגרת החוב, גם כפדיון אגר

אגרות החוב,  מחזיקיכל סכום כאמור לזכות אותם הנאמן , ישקיע זהלאמור בשטר  כפוףב .25.3

רות ערך של מדינת ישראל או בכל נייר אחר שדיני מדינת ישראל בשמו או בפקודתו, בניי

  .ירשו להשקיע בהם כספי נאמנות, הכל כפי שהנאמן ימצא לנכון, ובכפוף להוראות כל דין

עשה כן הנאמן לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם סכומים אלא את התמורה שתתקבל  .25.4

עה האמורה, בניהול חשבונות ממימוש ההשקעה האמורה בניכוי ההוצאות הקשורות בהשק

הנאמנות ותשלומי החובה החלים על חשבונות הנאמנות הנ"ל ובניכוי שכר טרחתו. התמורה 

 ת החוב כאמור להלן.והנ"ל תשולם למחזיק אגר

חוב שעבורו הופקדו בידי הנאמן סכומים ו/או כספים ההנאמן ישלם לכל מחזיק אגרות  .25.5

כספים שהופקדו כאמור )כולל פירות השקעתם  המגיעים למחזיקי אגרות החוב מתוך אותם

כאמור(, וזאת כנגד הצגת אותן ההוכחות שידרשו על ידי הנאמן לשביעות רצונו המלאה 

 ובניכוי כל ההוצאות ותשלומי החובה החלים על חשבון הנאמנות הנ"ל.

הנאמן יחזיק בכספים אלו וישקיעם בדרך האמורה עד לתום שנה אחת ממועד הפדיון  .25.6

יחזיר הנאמן את הסכומים שהצטברו בידו )כולל  ,של אגרות החוב. לאחר מועד זההסופי 

מהשקעתם( בניכוי הוצאותיו, לחברה, שתחזיק בסכומים אלה בנאמנות הרווחים הנובעים 

( שנים ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב 7עד לתום שבע ) עבור מחזיקי אגרות החוב

. לאחר החזרת הסכומים לחברה לא יהיה ה זוולא תעשה בהם כל שימוש במשך תקופ

תשלום כלשהו בגין הסכומים שהוחזקו על ידו כאמור.  הנאמן חייב למחזיקי אגרות החוב

ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור  החברה תאשר לנאמן בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל

ם לו בגין מחזיקי אגרות החוב כאמור ותשפה את הנאמן בגין כל נזק מכל סוג שהוא שייגר

 .העברת הכספים כאמור

( השנים 7ידי מחזיק אגרות החוב בתום שבע )-כספים כאמור שלא יידרשו מאת החברה על .25.7

ממועד הפירעון הסופי של אגרות החוב, יועברו לבעלות החברה והיא תהא רשאית להשתמש 

 .בכספים הנותרים לכל מטרה שהיא

 ודעותה .26

תינתן על ידי פרסום דיווח מיידי  אגרות החוב כל הודעה מטעם החברה או הנאמן למחזיקי .26.1

במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך )הנאמן רשאי להורות לחברה והחברה תהיה חייבת 

לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח בנוסחו כפי שיועבר בכתב על ידי 

עיתונים יומיים  תפורסם ההודעה גם בשני בלבדהנאמן לחברה(, ובמקרים המפורטים להלן 

לחוק החברות; )ב( מיזוג.  350)א( הסדר פשרה לפי סעיף  הנפוצים בישראל בשפה העברית:
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כל הודעה שתפורסם או שתישלח כאמור תיחשב כאילו נמסרה לידי מחזיק אגרות החוב 

  . ביום פרסומה כאמור )במגנ"א או בעיתונות, לפי העניין(

או תאגיד המדווח לפי  דווח" כמשמעותו בחוקבמקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מ .26.2

, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב רךניירות ע לחוק 3פרק ה'

  .ידי פרסומה בשני עיתונים יומיים הנפוצים בישראל בשפה העברית-תינתן על

ב כל הודעה או דרישה מטעם הנאמן לחברה או מטעמה לנאמן תוכל להינתן על ידי מכת .26.3

או לפי כתובת אחרת עליה ) הזשטר ראש שיישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת ב

שיגורה בפקסימיליה  או באמצעותעל ידי דואר אלקטרוני או , (יודיע צד אחד למשנהו בכתב

כל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי  .שליחמשלוחה על ידי או באמצעות 

כעבור , רשום כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר :הודעההו נשלחה ילאהצד 

או ביום העסקים יום עסקים אחד ממשלוחה בדואר אלקטרוני או משלוחה בפקסימיליה, 

באמצעות שליח או בהצעתה לנמען לקבלה מהשליח, לפי  הראשון שלאחר מועד מסירתה

 העניין.

ידי החברה גם לנאמן, -ו עלאגרות החוב ישלח מחזיקיים מהודעות שתתן החברה לקהעת .26.4

 לרשות ניירות ערך ולבורסה בדו"ח מיידי.

 דיווח על ידי הנאמן .27

 הדוחבכל שנה קלנדרית, דוח שנתי על ענייני הנאמנות )"השני , עד תום הרבעון יערוך ויפרסם הנאמן

 "(.השנתי

 הדוח השנתי יכלול פרוט הנושאים הבאים:

 שחלפה. שוטף על מהלך ענייני הנאמנות בשנה פירוט .27.1

 על אירועים חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו במהלך השנה שחלפה. דיווח .27.2

 .יפרסם )בעצמו או באמצעות החברה לבקשת הנאמן( את הדוח השנתי במערכת המגנ"א הנאמן

לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב מהסדרה  נודע

 .התחייבויות החברה, לפי העניין לאכיפתים שנקט למניעתה או הרלוונטית על ההפרה ועל הצעד

 יהיה חייב להגיש דוח לגבי פעולות שביצע בהתאם להוראות חוק ניירות ערך ותקנותיו. הנאמן

 שינוי, ויתור ופשרה בשטר הנאמנות .28

מזמן לזמן ובכל עת, או אם שוכנע כי אין בדבר,  רשאייהיה הנאמן כל דין בכפוף להוראות  .28.1

ו, משום פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב, לוותר על כל הפרה או אי מילוי של כל לדעת

 שכרו או הנאמן זהות של שינוילעניין וזאת למעט  ידי החברה-ה עלזתנאי מתנאי שטר 

 .כהונתו שהסתיימה נאמן של במקומו נאמן מינוי לשם, הנאמנות בשטר

תקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף ניירות ערך וחוק החברות וה בכפוף להוראות חוק .28.2

מיוחדת ידי האסיפה -עלבהחלטה מיוחדת תקבל י, ובאישור מוקדם שלחוק החברות 350

( לפחות מיתרת הערך 50%אחוזים ) חמישיםשנכחו בה מחזיקים ב ,של מחזיקי אגרות החוב

חו אסיפה זו, שנכ של, או באסיפה נדחית סדרה מאותההנקוב של אגרות החוב שבמחזור 
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בשני  המחזיקיםהיתרה האמורה, ברוב של  מן( לפחות 20%אחוזים ) עשריםב מחזיקיםבה 

 יהיה רשאי ,בהצבעה המיוצג החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרתלפחות  (2/3) שלישים

להתפשר עם החברה בקשר , , בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב תעמוד לפרעוןהנאמן

קי אגרות החוב ולהסכים עם החברה על כל הסדר של לכל זכות או תביעה של מחזי

זכויותיהם, כולל לוותר על כל זכות או תביעה של הנאמן מקום בו היוזמה לקבלת ההחלטה 

על ויתור כאמור הייתה של הנאמן ו/או ויתור על כל זכות או תביעה של מחזיקי אגרות 

 החוב כלפי החברה.

לאחר שקיבל אישור מוקדם של מחזיקי ל או ויתר כאמור לעיהנאמן עם החברה  התפשר .28.3

 . , בכפוף לכל דיןכאמור לעיל, יהיה הנאמן פטור מכל אחריות בגין פעולה זו אגרות החוב

החוק, רשאים הנאמן והחברה, בין לפני ובין אחרי שקרן אגרות החוב  להוראותבכפוף  .28.4

 אם נתקיים אחד מאלה: זה שטרת החוב ואת ואגרתעמוד לפרעון, לשנות את 

 יםשינוי לעניין יחולו לא זו פסקה הוראות .הנאמן שוכנע כי השינוי אינו פוגע במחזיקים .28.4.1

 בדיווחיםהחוב, בעילות להעמדה לפירעון מיידי,  ותפי תנאי אגר-במועדי התשלומים על

 מינוי לשם, זה בשטר שכרו או הנאמן זהות של שינוי לעניין וכןשעל החברה לתת לנאמן, 

 .כהונתו שהסתיימה נאמן של במקומו נאמן

כפוף להוראות חוק ניירות ערך וחוק החברות והתקנות שהותקנו מכוחם ובכלל זה סעיף  .28.4.2

המחזיקים באגרות החוב הסכימו לשינוי המוצע בהחלטה ש ולאחרלחוק החברות  350

ידי באי כוחם, -של אסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב, שנכחו בה בעצמם או על

מיתרת הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור, או באסיפה  50%מחזיקים של לפחות 

מן היתרה  20%ידי באי כוחם, מחזיקים של לפחות -נדחית שנכחו בה בעצמם או על

 אגרות של הנקוב הערך מיתרתלפחות  (2/3) בשני שלישים המחזיקיםברוב של , האמורה

 .בהצבעה המיוצג החוב

 יה לשטר זה.יו לפי הוראות התוספת השניכונס ,זה אסיפות הכלליות כאמור בסעיףה .28.5

בכל מקרה של שימוש בזכות הנאמן המפורטת לעיל, יהיה הנאמן רשאי לדרוש ממחזיקי  .28.6

אגרות החוב למסור לו או לחברה את אגרות החוב לשם רישום הערה בדבר כל פשרה, 

 ויתור, שינוי או תיקון כאמור ולפי דרישת הנאמן תרשום החברה הערה כאמור. 

יהיה פטור מכל הנאמן פעולה באישור באסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב  ביצע .28.7

אישור מוקדם של  התקבלעם החברה לאחר ש ותהתפשרוזאת לרבות,  אחריות בגינה

האסיפה הכללית של מחזיקי אגרות החוב כאמור לעיל, ובלבד שהנאמן לא הפר חובת אמון 

 ביישום החלטת האסיפה הכללית. או ברשלנות ולא פעל בחוסר תום לב או בזדון

 החברה תמסור דיווח מיידי על כל שינוי כאמור. .28.8

 אצלת סמכויותה .29
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מהנאמנויות, הכוחות, ההרשאות והסמכויות הנתונים לו לפי שטר זה, להקנות הנאמן רשאי בכל עת 

כזו תיעשה לפי התנאים וההוראות הקנייה כולם או מקצתם, לאדם אחר או לאנשים אחרים וכל 

סמכויות כאמור כדי בהקניית ל רשות לשלוח לעשות שלוח( שהנאמן יראם למתאימים, אך אין )כול

 הסמכויות.הקניית לשחרר את הנאמן מכל אחריות שהיתה מוטלת עליו אלמלא 

 שחרור .30

לכשיוכח לשביעות רצונו של הנאמן כי כל אגרות החוב נפרעו או נפדו ו/או לכשתפקיד החברה 

ון אשר יספיק לפדיון אגרות החוב אשר לא הוצגו לפדיון, וכן לכשיוכח בנאמנות בידי הנאמן בטח

בקשר עם או מי מטעמו ידי הנאמן -שכרו וכל ההוצאות שהוצאו עללשביעות רצונו של הנאמן כי 

פעול בכספים שהופקדו ל שולמו במלואן, אזי יהיה הנאמן חייבפי הוראותיו -פעולתו על פי שטר זה ועל

 שטר זה.התנאים הקבועים בפי -וב שלא נדרש פדיונן, עלחהבגין אגרות אצלו 

 מחזיקי אגרות חוב מרשם .31

 .של שטר זה מעבר לדףשלתנאים  6בסעיף החברה תנהל מרשם מחזיקי אגרות חוב כמפורט 

 עודות ופיצול תעודותת .32

 .של שטר זה לתנאים שמעבר לדף 9בקשר עם תעודות אגרות חוב ופיצולן יחולו הוראות סעיף 

 הנאמן ופקיעת כהונתוהחלפת  .33

וכן בכל מקרה בו תחול לגביו  על כהונת הנאמן ופקיעתה יחולו הוראות חוק ניירות ערך .33.1

 .מניעה מכוח דין אחר )ובכלל זה הנחיות רשות ניירות ערך(, לכהונתו כנאמן לאגרות החוב

ח והיה ונאמן הוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות החוב מכ .33.2

ח אגרות החוב אשר ולחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכ 1וראות פרק ה'ה

 .לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם

הנאמן וחליפיו יהיו רשאים להתפטר מתפקידיהם כנאמנים בכל עת שירצו לאחר מתן  .33.3

. התפטרות הנאמן תכנס לתוקף , אשר בה יפורטו סיבות ההתפטרותהודעה בכתב לחברה

 המשפט ומן היום שנקבע על כך באישור. -לאחר שיבוא עליה אישור בית רק

המשפט רשאי לפטר נאמן אם לא מילא תפקידו כראוי או אם ראה בית המשפט סיבה -בית .33.4

 אחרת לפיטוריו. 

רשות ניירות ערך רשאית לפנות לבית המשפט בבקשה לסיים את כהונתו של הנאמן, לפי  .33.5

 .כל הוראה אחרת שתחליף אותו יד לחוק ניירות ערך או35סעיף 

של  החלטה מיוחדתב תתקבל  על העברת הנאמן מכהונתו על אף האמור לעיל, החלטה .33.6

 .מחזיקי אגרות החוב

 35 עיףאו על פי ס ב)א( לחוק ניירות ערך35לפי סעיף  פקעה כהונתו של נאמןו הסתיימה א .33.7

למנות נאמן אחר  , רשאי בית המשפטולא מונה נאמן אחר במקומו בתוך זמן סביר, זה

לתקופה ובתנאים שיראו לו. הנאמן שכהונתו פקעה ימשיך לכהן בתפקידו עד במקומו 

 למינוי נאמן אחר. 
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לכל נאמן חדש יהיו אותם הכוחות, הסמכויות וההרשאות האחרות ויוכל לפעול כאילו  .33.8

הנאמן יעביר לידי הנאמן החדש את כל המסמכים והסכומים נתמנה כנאמן מלכתחילה. 

 ויחתום על כל מסמך שיידרש לשם כך., צטברו אצלו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר זהשה

 לרשות לניירות ערך ולבורסה.נתן בדיווח מיידי יתהודעה על מינוי נאמן חדש  .33.9

 וחות כספיים ואישוריםד .34

חוב שטרם נפרעו ועד לפרעון הסופי והמוחלט של אגרות החוב, תמסור הכל עוד יהיו במחזור אגרות 

 ה לנאמן:החבר

 .)שנתיים ורבעוניים( לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין לפרסומם, דוחות כספיים של החברה .34.1

מסירה לנאמן לצרכי סעיף כפרסום הדוחות באתר ההפצה של הרשות לניירות ערך תחשב 

 זה.

 םבמקרה בו תחדל החברה להיות "תאגיד מדווח" כאמור, תמסור החברה לנאמן דיווחי .34.2

ידיים כמפורט בחוזר "הוראות לעניין השקעת גופים מוסדיים באגרות שנתיים רבעוניים ומ

ימים מהמועד בו הייתה נדרשת החברה  60"(, וזאת תוך חודק חוזרחוב לא ממשלתיות" )"

ימים לגבי דוחות רבעוניים,  30לפרסם את הדוחות השנתיים אילו הייתה תאגיד מדווח, 

)ב( לתקנות 30במועד שנקבע בתקנה  –דק ולגבי האירועים המפורטים בנספח ו' לחוזר חו

 .1970-ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומידיים( , התש"ל

אישורים מאת רואי אמן מאת החברה ניימסרו ל ימים מתום כל שנה קלנדרית 14עד  .34.3

 לפיהם, בהסתמך על בדיקות שערך/כו,החשבון של החברה, דירקטור בחברה ומנהל בחברה 

פי שטר זה )לרבות תנאי אגרות החוב -של תנאים והגבלות על לא קיימת מצד החברה הפרה

ושעבודים שהוטלו על רכושה של החברה באותה תקופה(, אלא אם ובמידה שהדבר יצויין 

יתרת את ו ,כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם יוכ ,במפורש באישורים

 בשעבודי החברה ברשם החברות.עדכני וכן דף עיון  הערך הנקוב של איגרות החוב שבמחזור

החברה לנאמן כל אישור ו/או חוות דעת אשר ידרוש הנאמן בקשר עם בנוסף תמציא 

את תקפותו  יםמאשרהכל אישור ו/או חוות דעת לרבות , ( לחוק2ח)ב()35הוראות סעיף 

או חוות תוכן האישור ש ובלבד על מניות מובילאיי המשועבדותהמתמשכת של השעבוד 

יתאמו את המסמכים המשפטיים שהומצאו לנאמן בקשר עם רישום  נםנות וזהותהדעת 

 .השעבוד הנ"ל

מעבירה למחזיקים באיגרות  , בתנאי שהינה חברה ציבורית,העתק מכל מסמך שהחברה .34.4

החוב ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה להם בדרך אחרת וכל מידע נוסף לפי דרישה סבירה 

 של הנאמן.

 יירות ערך על החברה למסור לנאמן.כל דיווח אחר שלפי חוק נ .34.5

 .בצידםכל האישורים והדיווחים הקבועים בשטר זה, במועדים הנקובים  .34.6

 באי כוח .35

בתור בא כוחה, להוציא לפועל ולבצע בשמה  החברה ממנה בזאת, את הנאמן של אגרות החוב

לפעול  ובמקומה את כל הפעולות שתהיה חייבת לבצע לפי התנאים הכלולים בשטר זה, ובדרך כלל
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פי שטר זה ולא ביצעה אותן או לבצע חלק -בשמה בהתייחס לפעולות שהחברה חייבת לעשותן על

פי שטר -מהסמכויות הנתונות לה, ולמנות כל אדם אחר כפי שהנאמן ימצא לנכון לביצוע תפקידיו על

פרק  זה וזאת, בכפוף לכך שהחברה לא ביצעה את הפעולות שהיא חייבת לבצע לפי תנאי שטר זה תוך

 פי קביעת הנאמן ממועד דרישת הנאמן ובלבד שפעל באופן סביר. -זמן סביר על

אין במינוי לפי סעיף זה כדי לחייב את הנאמן לעשות כל פעולה והחברה פוטרת בזאת את הנאמן 

ושלוחיו מראש במקרה שלא יעשו כל פעולה שהיא, והחברה מוותרת מראש על כל טענה כלפי הנאמן 

ל נזק שנגרם או עלול להיגרם לחברה במישרין או בעקיפין, בגין זה, על סמך כל פעולה ושלוחיו בגין כ

 שלא נעשתה על ידי הנאמן ושלוחיו כאמור לעיל.

 הדיןתחולת  .36

 הדין הישראלי.  זה, על נספחיו, הינו דין החל על שטרה  .36.1

ר זה, בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין שט .36.2

 יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין הישראלי.

 תחולת חוק ניירות ערך  .37

בכל ענין שלא נזכר בשטר זה וכן במקרה של סתירה בין הוראות חוק ניירות ערך והתקנות שהותקנו 

פיו שאינן ניתנות להתנאה לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בקשר אליו בהתאם להוראות החוק -על

 והתקנות האמורים.

 לליכ .38

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, 

"( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקי או הבלתי נכון של ויתורהימנעות מפעולה )"

 פי שטר זה ואגרת החוב, לא יחשבו כויתור מצד הנאמן על-התחייבות כלשהי מהתחייבות לנאמן על

זכות כלשהי, אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות האחרות 

של שטר זה ואגרת החוב, הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן מראש 

ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך אחרת 

ה בכתב, לא תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי תלויות שאינ

פי דין ו/או הסכם )לרבות שטר זה -זו בזו, ובאות בנוסף לכל זכות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על

 ואגרת החוב(.

 הנאמן אחריות .39

ם מילוי תפקידו בתום לב על אף האמור בכל דין ובכל מקום בשטר הנאמנות, ככל שהנאמן פעל לש

ובתוך זמן סביר וכן בירר את העובדות שנאמן סביר היה מברר בנסיבות העניין, לא יהא אחראי כלפי 

לנזק שנגרם לו כתוצאה מכך שהנאמן הפעיל את שיקול דעתו לפי הוראות סעיף  באגרות החובמחזיק 

רשלנות חמורה. מובהר כי ככל לחוק, אלא אם כן יוכיח התובע כי הנאמן פעל ב 1ט35( או 1ח)ד35

 , תגבר הוראת סעיף זה.זהשתעורר סתירה בין הוראת סעיף זה להוראה אחרת בשטר 

( לחוק, לא יהיה 3ח)ד35( או 2ח)ד35פעל הנאמן בתום לב ובלא התרשלות בהתאם להוראות סעיף 

 אחראי בשל ביצוע הפעולה כאמור.

 סמכות ייחודית .40
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 בשטר זה על נספחיו לרבות דון בעניינים הקשוריםבית המשפט היחידי שיהיה מוסמך ל .40.1

 בתל אביב יפו. יהיה בית המשפט המוסמך ,באגרת החוב המצורפת כנספח לו

אין באמור לעיל כדי להגביל את זכות הנאמן לנקוט בהליכים נגד החברה בבית משפט אחר  .40.2

יטת הליכים בעל סמכות שיפוט מתאימה לענין השעבודים על פי שטר זה, ככל שרלבנטי, ונק

באזורי שיפוט אחרים באותו העניין לא תמנע מהנאמן לנקוט בהליכים באזור שיפוט אחר, 

במקביל או שלא מקביל באותו העניין, במידה המותרת על פי החוק של אזור השיפוט האחר 

 כאמור.

 תובותכ .41

 הן:  זהכתובות החברה והנאמן לצורך שטר 

 עו"ד גיא גיסין –ל התפקיד , תל אביב, אצל בע38רחוב הברזל : החברה

 .תל אביב ,14רחוב יד חרוצים : הנאמן 

 או כל כתובת אחרת שיודיעו עליה הצדדים בהתאם לשטר זה.

 הסמכה למגנ"א .42

הצדדים מסמיכים בחתימתם על הסכם זה את מורשי החתימה האלקטרונית של החברה לדווח 

 בשמם במערכת המגנ"א על התקשרותם בהסכם זה וחתימתם עליו.

 

 ולראיה באו הצדדים על החתום בתאריך הנזכר בראש שטר נאמנות זה:

 

 

 סאני אלקטרוניקה בע"מ                רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ             

   

 

 מורשי החתימה של החברה, , עו"ד, מאשר כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי________________אני הח"מ 

 עם שטר זה. בע"מ בקשרסאני אלקטרוניקה  וחתימתם מחייבת את  ,[ _______________________ה"ה ]

 

 , עו"ד  ___________________________
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 תוספת ראשונה לשטר הנאמנות

 )"החברה"( סאני אלקטרוניקה בע"מ

  (1ת אגרות חוב )סדרה ת ע ו ד 

ת החוב על פי ההסדר ותרשום לזכאים לאגרוהחברה חתימת שטר זה וכתנאי לכניסתו לתוקף, תנפיק עם 
 1.00 בנותרשומות על שם,  ,חובהאגרות ( ₪ מיליון וחמישהשבעים שמונים ) 000,0007585,למסחר סדרה של 

קרי, הקצאתן )המועד ביצוע ההסדר( בתום שנתיים ממועד בתשלום אחד כל אחת, העומדות לפירעון ע.נ. ₪ 
 .__ שנתביום ___ לחודש _____ של 

)אחת לשנה ממועד  שנתי בסיס על לקרן תיצבר אשר 4% של שנתי בשיעור ריבית ישאנהת החובאגרות 
  .החוב אגרות קרן נפרעה לא עוד כלהקצאת אגרות החוב(, 

 .אגרות החוב לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו
 

 אגרות חוב רשומות על שם 
 _________________ התעודה: מספר

 ש"ח. 1.00 :ערך נקוב
 הרשום של אגרות חוב זו:_________________.המחזיק 

ת החוב הבעלים ו________ או למי שיהיה במועד פרעון אגר-תשלם להחברה  ,תעודה זו מעידה כי .1
בתוספת הצמדה למדד המחירים קרן הערך הנקוב, של אגרת חוב  הרשום של אגרת חוב זו, את סך

 עבר לדף.הכל בכפיפות יתר התנאים המפורטים בתנאים שמו, לצרכן

כנגד מסירת אגרת החוב במשרדה הרשום של החברה או בכל  ______ביום התשלום האחרון ייעשה 
 מקום אחר עליו תודיע החברה.

שנחתם בין החברה מצד אחד  ____________חוב מונפקות בהתאם לשטר נאמנות מיום האגרות  .2
שטר גרות החוב מצד שני )"א "( כנאמן של מחזיקיהנאמןבע"מ )" רזניק פז נבו נאמנויותובין 

 טחון כלשהו.י"( והן אינן מובטחות בבהנאמנות

פסו בינן לבין עצמן בלי זכות או עדיפות של -בדרגת בטחון שווה, פריכולן כל אגרות החוב תעמודנה  .3
 האחת על פני האחרת.

  חוב זו מונפקת בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף, בשטר הנאמנות .האגרת  .4

ומעת לעת )בין בהצעה  עת בכל להנפיק, דין כל להוראות בכפוף, הזכות את לעצמה שומרת החברה .5
( ו/או להסכמת 1פרטית ובין במסגרת תשקיף( ומבלי להידרש להסכמת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

, חוב אגרות של נוספות סדרות(, להלן __קשור )כהגדרתו בסעיף  למחזיקלפי העניין, ולרבות  הנאמן,
שיעור הקרן הנפרעת בכל  -למעט אגרות חוב שתנאיהן המסחריים )קרי , לנכון תמצא השהחבר כפי

מועד תשלום ומועדי פירעון הקרן, שיעור הריבית ומועדי תשלומה, וכן היעדר ההצמדה של הקרן 
( שבמחזור וכן למעט אגרות חוב שתהיינה עדיפות על 1והריבית( יהיו זהים לתנאי אגרות החוב )סדרה 

החברה תמסור לנאמן אישור . רעון במקרה של פירוקי( מבחינת דרגת הפ1ות החוב )סדרה פני אגר
ההנפקה הנוספת אינה עדיפה על תנאי אגרות החוב  בכיר בחברה לפיונושא משרה  בחתימתבכתב 
 .( בפירוק1 )סדרה

 
 2015נחתם בחותמת החברה ביום ____ לחודש ____ 

 
________________ 

ע"מסאני אלקטרוניקה ב
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 התנאים הרשומים מעבר לדף

 כללי .1

הבאים המשמעות כפי שמופיע בשטר הנאמנות, למעט הביטויים באגרת חוב זו תהיינה לביטויים  .1.1
 המשמעויות הבאות:להם 

 בע"מ; סאני אלקטרוניקה  – "המנפיקה"ו/או  "החברה"

 ; בע"מ 2007רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות  – "הנאמן"

מחזיקי אגרות החוב, המנוהל בהתאם  מרשם - "המרשםב" או "מחזיקי אגרות החו מרשם"
 לתנאי שטר הנאמנות;

 ;כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך– "מחזיקים"או  חוב"האגרת  י"מחזיק

 מחזיק באגרת חוב זו זכאי לזכויות שנקבעו בה במועד הנדון; - "זכאי"

 סכום הקרן הנקוב על פני איגרת חוב זו; - "סכום הקרן"

כל אגרות החוב מסדרת אגרת חוב זו שהונפקו  - חוב מסדרה זו"הת ו"אגראו  חוב"הת ו"אגר
 ונמצאות במחזור;

 _______בחודש  ___שטר הנאמנות עליו חתמה החברה עם הנאמן ביום  - "שטר הנאמנות"
 ;2015בשנת 

 הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ; -" הבורסה"

 הבנקים בישראל לביצוע עסקאות. מרבית ציבור כל יום בו פתוחים ל – "יום עסקים"

תנפיק לזכאים לכך על פי החברה וכתנאי לכניסתו לתוקף הנאמנות בד בבד עם חתימת שטר  .1.2
₪ ש"חמיליון  75 85"( ותרשום למסחר סדרה של ההסדר)להלן: " _______הסדר הנושים מיום 

רשומות על שם, בערך נקוב של  (1מיליון( ערך נקוב אגרות חוב )סדרה וחמישה שבעים שמונים )
הקצאתן בתשלום אחד בתום שנתיים ממועד בתשלום אחד כל אחת, העומדות לפירעון ₪  1.00

 ._____ של שנת _____לחודש  ___ביום  קרי,)מועד ביצוע ההסדר( 

)אחת לשנה  שנתי בסיס על לקרן תיצבר אשר 4% של שנתי בשיעור ריבית תישאנה החובאגרות 
 .החוב אגרות קרן נפרעה לא עוד כלאגרות החוב(,  ממועד הקצאת

 אגרות החוב לא תהיינה צמודות לבסיס הצמדה כלשהו.

 , החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק אגרות חוב נוספותהנאמנותבכפוף לתנאי שטר  .1.3
   .מסדרות אחרות

 הריבית .2

)אחת לשנה ממועד  שנתי בסיס על לקרן תיצבר אשר 4% של שנתי בשיעור ריבית תישאנה החובאגרות 
 . החוב אגרות קרן נפרעה לא עוד כלהקצאת אגרות החוב(, 

 פירעון הקרן .3

ביום  בתשלום אחד בתום שנתיים ממועד ההנפקה קרי,בתשלום אחד עומדות לפירעון אגרות החוב 
 ._____ של שנת _____לחודש  ___

 תנאי ההצמדה  .4
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בעת מועד ידוע כפי שיהא ביחס למדד ם לצרכן תהיינה צמודות לעלייה במדד המחיריאגרות החוב, 
 .הנפקת אגרות החוב

 תשלומי הקרן  .5

 במרשםישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים  ,תשלום על חשבון הקרן בגין אגרות החוב .5.1
לידי  כנגד מסירת תעודת אגרות החוב ____,  ___ל ___ביום מחזיקי אגרות החוב כמחזיקים 

כל מקום אחר עליו היא תודיע. על מחזיקי אגרות החוב למסור את החברה במשרדה הרשום או ב
ימי עסקים לפני המועד הקבוע לפירעון התשלום בגין  חמישהתעודות אגרות החוב לחברה לפחות 

  הקרן.

כלשהו ביום שאינו יום עסקים, יידחה מועד  קרן חל המועד לפירעון של תשלוםבכל מקרה שבו 
והיום הקובע  או הצמדה הבא אחריו, ללא תוספת כל תשלום הפירעון ליום העסקים הראשון

  .לצורך קביעת הזכאות לפדיון לא ישתנה בשל כך

התשלום לזכאים יעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר  .5.2
מחזיקי אגרות החוב, או אשר ימסרו לחברה את תעודות אגרות  מרשםבשמותיהם יהיו רשומים 

ניכוי מס במקור ביצוע לעיל(. התשלומים יעשו בכפיפות ל __אם הוצאו( )כאמור בסעיף החוב )
חבות מס כאמור להלן. אם החברה לא תוכל, מכל סיבה שהיא, שאינה תלויה בה,  אבמידה שתה

  להלן. __לשלם סכום כלשהו לזכאים לכך, היא תפקיד סכום זה בידי הנאמן כאמור בסעיף 

צה להודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוייו בתשלומים על פי חוב שירהמחזיק באגרת  .5.3
אגרת החוב, או לשנות את הוראותיו לגבי אופן התשלום, יוכל לעשות כן במכתב רשום לחברה. 

ימים  30לפחות בדואר רשום החברה תמלא את ההוראה אך ורק אם הגיעה למשרדה הרשום 
פי אגרת החוב. במקרה שההודעה תתקבל על ידי לפני המועד הקבוע לפירעון תשלום כלשהו על 

החברה באיחור, תפעל החברה לפיה אך ורק ביחס לתשלומים שמועד פירעונם חל לאחר מועד 
  התשלום הסמוך ליום קבלת ההודעה.

ת חוב הזכאי לתשלום כאמור מבעוד מועד לחברה פרטים בדבר חשבון ולא מסר מחזיק באגר .5.4
בשיק שישלח בדואר רשום לכתובתו  אגרות החוב שבוןנק שלו, יעשה כל תשלום על חהב

מחזיקי אגרות החוב. משלוח שיק לזכאי בדואר רשום כאמור, יחשב  מרשםבהאחרונה הרשומה 
לכל דבר וענין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה 

 לגביה. 

  חובהמחזיקי אגרות  מרשם .6

בהתאם להוראות חוק ניירות  של מחזיקי אגרות החוב מרשםהל במשרדה הרשום, החברה תחזיק ותנ
שם חברה לרישומים -אגרות החוב שתונפקנה, תוקצינה עלאדם. ערך, אשר יהיה פתוח לעיונו של 

 .מחזיקי אגרות החוב שמנהלת החברה מרשםותירשמנה על שמה ב

שום הודעה  במרשםא תהיה חייבת לרשום בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהם, החברה ל
משכון ושעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, או , מפורשת, מכללא או משוערת בדבר נאמנות

תביעה, קיזוז או זכות אחרת כלשהי, בקשר לאגרות החוב. החברה תכיר אך ורק בבעלותו של האדם 
זבונו ומבצעי צוואתו של הבעלים הרשומים שבשמו נרשמה איגרת חוב, אולם יורשיו החוקיים, מנהלי ע

וכן כל אדם שיהיה זכאי לאיגרת חוב עקב פשיטת רגל של הבעלים הרשומים או עקב פירוקו )אם הוא 
ן, יירשמו כמחזיקים של אגרת החוב לאחר מתן הוכחות שלדעת מנהלי החברה יש יתאגיד(, לפי העני

 .רשם כמחזיקיהןיבהן כדי לבסס את זכותם לה

 אגרות החוב העברת .7

 ,ניתנות להעברה לגבי כל סכום ערך נקוב ובלבד אגרות החובלהלן, זה  7בכפוף לאמור בסעיף  .7.1
)למעט העברה המתבצעת באמצעות  אגרות החובשיהיה בשקלים חדשים שלמים. כל העברה של 

 המחזיקידי -פי כתב העברה הערוך בנוסח המקובל, חתום כיאות על-תיעשה עלהמסחר בבורסה( 
ידי מקבל העברה או נציגיו החוקיים, שיימסר לחברה -ום או נציגיו החוקיים, וכן עלהרש

-המועברות על פיו, וכל הוכחה סבירה אחרת שתידרש על אגרות החובבמשרדה הרשום בצרוף 
 ידי החברה לשם הוכחת זכותו של המעביר להעברתן.
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ה ביחס לאופן העברת מניות קנון החברתבכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות ב .7.2
 עברת אגרות החוב והסבתןהופן אביחס לן, ענייהלפי  מחויביםהוהסבתן יחולו, בשינויים 

, יימסרו לחברה הוכחות אגרות החובאם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של  .7.3
 ידי מבקש העברה.-סבירות על תשלומם על

פי -, תפוצל תחילה עלאגרות החובשל  במקרה של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב .7.4
ל סכומי הקרן וכמתחייב מכך, באופן שסך הכ אגרות החוב להלן התעודה למספר 9הוראות סעיף 

  האמורה. אגרות החובהנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב של תעודת 

וייחולו על הנעבר כל התנאים  במרשםרשם ההעברה ילאחר קיום כל התנאים האלה ת .7.5
 זו. ובאגרת חובמפורטים בשטר הנאמנות ה

 כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה. .7.6

 החלפת תעודות אגרות חוב .8

חוב תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה תעודת הת ובמקרה שתעודת אגר
ת החוב הבלויה תוחזר לחברה ות חוב חדשה באותם תנאים. בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת אגרואגר

לפני שתוצא התעודה החדשה. היטלים מכל סוג שהוא וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה 
 החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה.

 פיצול תעודות אגרות חוב .9

ום כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב, הכלולים בהן שווה לסכ
ובלבד שאגרות החוב החדשות  הערך הנקוב של אגרות החוב, שנכללו בתעודה שפיצולה נתבקש

. הפיצול ייעשה כנגד מסירת שתוצאנה תהיינה כל אחת בסכומי ערך נקוב בשקלים חדשים שלמים
ידי -עלכתב העברת אגרות החוב חתום התעודה שפיצולה מתבקש לחברה במשרדה הרשום בצירוף 

החברה לא תידרש לפצל אגרת חוב שערכה הנקוב לפני או עודה, או נציגיו החוקיים. המחזיק של הת
כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, אם יהיו, יחולו על ש"ח ערך נקוב.  10,000-אחרי הפיצול יהיה קטן מ

יום מתום החודש בו נמסרה התעודה במשרדה הרשום של  30מבקש הפיצול. ביצוע הפיצול ייעשה תוך 
 .החברה

 הוראות כלליות .10

סכומי הקרן משתלמים וניתנים להעברה בלי שים לב לכל זכויות שביושר או כל זכות קיזוז או  .10.1
תביעה נגדית הקיימות או שתהיינה קיימות בין החברה לבין מחזיק קודם, כולל המחזיק 

 המקורי של אגרת חוב זו.

יכי פירוק או פטירתו של כל מי שנעשה זכאי לאגרת החוב כתוצאה מפשיטת רגל או כתוצאה מהל .10.2
מחזיק אגרת החוב, תהיה לו הזכות, לכשיביא את אותן הראיות שידרשו ממנו מנהלי החברה 
מדי פעם בפעם, להירשם כמחזיק איגרת החוב או בכפיפות לתנאים אלה להעביר את איגרת 

 החוב.

 ת אגרות חוב על ידי החברהיקני .11

ו/או חברה קשורה של החברה ו/או  ברהבת של הח-חברהו/או באמצעות  , באמצעותההחברה .11.1
שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה  חברה כלולה של החברה ו/או תאגיד בשליטת החברה

חוב הבכל מחיר שייראה לה, אגרות ו, את הזכות לקנות בכל עת בשוק החופשי ובשטר זה שבדין
רת אגרות החוב של יתלפגוע בחובת הפרעון שיהיה בכך כדי מבלי  ,שיהיו במחזור מעת לעת

ו/או חברת בת ו/או  ידי החברה-כמפורט בשטר זה. במקרה של קניה כזו עלשעדיין במחזור, 
שתירכשנה תבוטלנה  די. איגרות החובי, תודיע על כך החברה בדוח מיחברה כלולה קשורה ו/או

אין באמור לעיל כדי  ותימחקנה מן המסחר בבורסה, והחברה לא תהיה רשאית להנפיקן מחדש.
 לפגוע בזכות החברה לפדות פדיון מוקדם את אגרות החוב.

ו/או בן משפחתו )בן זוג וכן אח, הורה, הורי הורה,  )במישרין או בעקיפין(בעל השליטה בחברה  .11.2
צאצא או צאצא של בן הזוג, או בן זוגו של כל אחד מאלה( ו/או תאגיד בשליטת מי מהם במישרין 
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מעת  ,לרכוש ו/או למכור םרשאי"( מחזיק קשורלם יחד: "ו/או בעקיפין, או מי מטעמם )להלן כו
חוב. במקרה של רכישה ו/או מכירה האגרות לרבות במקרה של הנפקה על ידי החברה את  ,לעת

מחזיק ידי -כאמור, תמסור החברה דוח מיידי על כך. אגרות החוב אשר תוחזקנה כאמור על
ותהיינה ניתנות  המסחר בבורסה, ולא תימחקנה מהמחזיק הקשור, תיחשבנה נכס של קשור

  .להעברה כיתר אגרות החוב של החברה

זכויות לאותו מחזיק לא תקננה מחזיק קשור ידי -חוב אשר תוחזקנה כאמור עלהכמו כן, אגרות  .11.3
ן החוקי יהמניקיומו של מננה לצורך קביעת יתולא הצבעה באסיפות מחזיקי איגרות החוב 

 . אסיפות אלופתיחת להדרוש 

זה, כשלעצמו, כדי לחייב את החברה או את מחזיקי אגרות החוב לרכוש  ור בסעיףאין באמ
 .בוחוב או למכור את אגרות החוב שהאגרות 

 ביוזמת הבורסה פדיון מוקדם .12

 הסדרהאם יוחלט על ידי הבורסה על מחיקה מהרישום למסחר של אגרות החוב שבמחזור, מפני ששווי 
החברה לא תבצע פדיון  ת הבורסה בדבר מחיקה מהמסחרבאגרות החוב פחת מסכום שנקבע בהנחיו

 מוקדם של אגרות החוב.

  פדיון מוקדם ביוזמת החברה .13

במקרה בו יתקבלו כספים בגין המניות המשועבדות )כהגדרתן בשטר הנאמנות( לרבות במקרה  .13.1
של מכירת המניות המשועבדות, כולן או חלקן, החברה תפדה את אגרות החוב בפדיון מוקדם, 

החברה תהא רשאית, לפי שיקול דעתה הבלעדי, או חלקי, בהתאם להוראות שלהלן. בנוסף,  מלא
ההוראות  תחולנה כאמור יםובמקר ,, מלא או חלקיפדיון מוקדםבאת אגרות החוב  פדותל

הבאות, והכל בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, כפי 
 ונטי.במועד הרלו תהיינהש

 תדירות הפדיונות המוקדמים לא תעלה על פדיון אחד לרבעון. .13.2

, יבוצע הפדיון המוקדם קרן ו/או ריביתמועד לתשלום ב נקבע פדיון מוקדם ברבעון שקבוע בו .13.3
 במועד שנקבע לתשלום כאמור. 

 ספטמבר, -יוני, יולי  -מרץ, אפריל  -לענין זה "רבעון" משמעו כל אחת מהתקופות הבאות: ינואר 
 .דצמבר-אוקטובר

הסכום )להלן: " ₪מיליון  1-לא יפחת משל כל פדיון מוקדם לחלוקה הסכום המינימאלי  .13.4
הכספים אשר יתקבלו בגין מכירת המניות המשועבדות כהגדרתן יובהר כי . "(לחלוקה המינמאלי

 והכל ,נות הנאמן עד צבירתם לסכום המינמאלי הנדרש לחלוקהויופקדו בחשבואשר לעיל, 
 . לעניין זה יההנחיותהוראות תקנון הבורסה ול בהתאם

רטה -כל סכום שיפרע בפירעון מוקדם ע"י החברה, ייפרע ביחס לכלל מחזיקי אגרות החוב, פרו .13.5
 לפי ע.נ. של אגרות החוב המוחזקות.

( ימים ולא יותר 17לא פחות משבעה עשר ) ,עם העתק לנאמן דוח מיידיתפרסם  החברה .13.6
 מוקדם.  הפדיון ה מועדם לפני ( ימי45מארבעים וחמישה )

מועד הפדיון המוקדם לא יחול בתקופה שבין המועד הקובע לתשלום ריבית בגין אגרות החוב  .13.7
בדוח המיידי כאמור תפרסם החברה את סכום הקרן שייפרע  לבין מועד תשלום הריבית בפועל.

 בפדיון מוקדם עד למועד הפדיון המוקדם, בהתאם לאמור להלן.

 מיליון ש"ח. 3.2 -ון מוקדם לחלק מאגרות החוב אם סכום הפדיון האחרון יפחת מלא ייעשה פדי .13.8
( שיעור הפדיון החלקי 1במועד פדיון מוקדם חלקי ככל שיהיה, החברה תודיע בדוח מיידי על: )

( שיעור 3( שיעור הפדיון החלקי במונחי הסדרה המקורית; )2במונחי היתרה הבלתי מסולקת; )
( שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, מחושב לגבי 4י על החלק הנפדה; )הריבית בפדיון החלק

ושיעורי הריבית שנותרו  ( עדכון שיעורי הפדיונות החלקיים שנותרו5היתרה הבלתי מסולקת; )
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( המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן 6, במונחי הסדרה המקורית; )לשלם
  ( ימים לפני המועד שנקבע לפדיון המוקדם.12עשר )-אגרות החוב שיהיה שנים

הסכום שישולם למחזיקי , והוראות תקנון הבורסה להלן 13.13 -ו  13.12בכפוף לאמור בסעיף  .13.9
אגרות החוב במקרה של פדיון מוקדם, יהיה הערך ההתחייבותי של אגרות החוב העומדות לפדיון 

 . , בלבדועד הפדיון המוקדם בפועלעד למ שנצברה מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן בתוספת ריבית

 אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב .14

האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת השניה לשטר 
 הנאמנות.

 קבלות כהוכחה .15

 . לשטר הנאמנות 15כמפורט בסעיף 

  הודעות .16

 ות.לשטר הנאמנ 28הודעות ימסרו בהתאם לאמור בסעיף  .16.1
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 בע"מ  סאני אלקטרוניקה

 שניה תוספת

 ( 1 מחזיקי אגרות החוב )סדרה אסיפות

או החברה רשאים לזמן אסיפות של מחזיקי אגרות החוב. זימנה החברה אסיפה של מחזיקי  הנאמן .1
אגרות החוב, עליה לשלוח מיד הודעה בכתב לנאמן על המקום, היום והשעה בה תתקיים האסיפה וכן 

שיובאו לדיון בה, והנאמן או נציג מטעמו יהיו רשאים להשתתף באסיפה כאמור מבלי על העניינים 
 שתהיה להם זכות הצבעה. 

יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה בכך צורך או לדרישת מחזיק אחד או יותר, באגרות  הנאמן .2
קרן אגרות ( לפחות מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של 5%אחוזים ) חמישההחוב שלו/הם 

ו/או  החוב שבמחזור. במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב, יהיה הנאמן
 ההוצאות הסבירות הכרוכות בכך.  עבורמראש,  לרבותלדרוש מהמבקשים שיפוי,  ם, רשאיהחברה

ימים מיום שהוגשה לו הדרישה לכנסה, למועד שיקבע  21יזמן אסיפת מחזיקים בתוך  הנאמן .3
ימים ממועד הזימון;  21-ימים ולא מאוחר מ 14-מבהזמנה, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מוקדם 

לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר ליום אחד  -ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ל
 )עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את הסיבות דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים

 להקדמת מועד הכינוס(. 

לעיל, רשאי המחזיק  3זימן הנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק, בתוך המועד כאמור  לא .4
ימים, מתום התקופה לזימון האסיפה בידי  14לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוך 

 הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא המחזיק בקשר עם כינוס האסיפה.

אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים בישראל, במשרדה הרשום של החברה או במקום אחר עליו  כל .5
 יודיעו החברה ו/או הנאמן, והחברה תישא בעלויות סבירות של המקום החלופי. 

 על כינוס אסיפה הודעה

אסיפה מטעם הנאמן לשם התייעצות בלבד עם מחזיקי אגרות החוב יפורסם לפחות יום אחד  זימון .6
"(. לאסיפת התייעצות לא יפורסם סדר יום ולא יתקבלו בה אסיפת התייעצותני מועד כינוסה )"לפ

 החלטות.

על אסיפת מחזיקים תפורסם בהתאם להוראות חוק ניירות ערך כפי שיהיו מעת לעת ותימסר  הודעה .7
 לחברה על ידי הנאמן.

 ניין הצבעה בכתב.הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לע הודעת .8

אחוזים לפחות מיתרת הערך  עשרהבאגרות חוב מהסדרה הרלוונטית, אחד או יותר, שלו  מחזיק .9
הנקוב של סדרת אגרות החוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של אסיפת מחזיקים 

לו מחזיקים יתקב באסיפתשתתכנס בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור. 
 .ת בנושאים שפורטו בסדר היום בלבדהחלטו

 

 הקובע לבעלות באגרות חוב וניהול האסיפה המועד

הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות חוב במועד שייקבע  מחזיקים .10
בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה על שלושה ימים לפני מועד הכינוס של 

 המחזיקים ולא יפחת מיום אחד לפני מועד הכינוס.  אסיפת

באגרות חוב רשאי להשתתף ולהצביע באסיפת מחזיקים, בעצמו או באמצעות שלוח וכן בכתב  מחזיק .11
 הצבעה שבו יציין את אופן הצבעתו.

 אסיפה יכהן הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש האסיפה.   בכל .12
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סיפה שזומנה כאמור לעיל גם אם מחמת שגגה לא ניתנה תיפסל החלטה כלשהי שנתקבלה כדין בא לא .13
ידי כל מחזיקי אגרות החוב. -עליה הודעה לכל מחזיקי אגרות חוב, או שהודעה כאמור לא נתקבלה על

האמור בסעיף זה יתקיים ככל שההזמנה לאסיפה )או לאסיפה נדחית, לפי העניין( נשלחה במערכת 
 המגנ"א.

לשטר  28מן למחזיקי אגרות החוב תינתן בהתאם להוראות סעיף מטעם החברה ו/או הנא הודעה כל .14
 הנאמנות. 

שיוכח כי קיים המניין החוקי הדרוש  לאחרידי יו"ר האסיפה  עלאגרות החוב תיפתח מחזיקי  אסיפת .15
 להתחלת הדיון, כדלקמן:

 כפוף להוראות חוק ניירות ערך אשר אינן ניתנות להתניה ולהוראות שטר זה, יהוו מנין חוקי 15.1
כוח, -ידי בא-( מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על2באסיפה כללית לפחות שני )

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של  25%המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 
 אגרות החוב הנמצאות במחזור אותה עת;.

ר מחצית לעיל, מניין חוקי כעבו 15.1נכח באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף  לא 15.2
השעה לאחר המועד שנקבע לה, תתקיים האסיפה בכל מספר משתתפים שהוא, אלא אם כן 

 נקבעה דרישה אחרת בחוק ניירות ערך.

קבלת החלטה מיוחדת יהוו מניין חוקי אם נכחו באסיפה מחזיקי צורך שכונסה ל באסיפה 15.3
 50%חדיו לפחות כוח, המחזיקים או המייצגים י-ידי בא-אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על

מהיתרה הבלתי מסולקת של הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור אותה עת, ובאסיפה 
( מהערך הנקוב מן 10%אחוזים ) עשרהאם נכחו בה מחזיקים כאמור של לפחות  -נדחית 

 היתרה האמורה. 

בון לא יובאו בחשלשטר הנאמנות  7.2קשור כהגדרתו בסעיף  מחזיקחוב המוחזקות בידי  אגרות .16
לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, וקולותיו לא יובאו במניין הקולות בהצבעה באסיפה 

  כאמור.

הצבעה מלא וחתום כדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד האחרון  כתב .17
 לעיל.  15שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

הנאמן רשאי, בהתאם לשיקול דעתו ובכפוף לכל דין, לקיים אסיפות הצבעה בהן יערכו הצבעות  .18
אמצעות כתבי הצבעה באמצעות כתבי הצבעה וללא התכנסות המחזיקים, וכן לקיים הצבעה ב

נדחית אשר לא נכח בה עם פתיחתה המניין החוקי הנדרש לצורך קבלת ההחלטה שעל סדר באסיפת 
ובלבד שיתקבלו אצל הנאמן, עד למועד נעילת ההצבעה, אשר ייקבע בהודעה על כינוס האסיפה היום, 

או קיום ההצבעה, לפי העניין, כתבי הצבעה מאת מחזיקים המהווים מניין חוקי הדרוש לצורך קבלת 
 ההחלטה באסיפה מקורית או אסיפה נדחית, לפי העניין.

מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה, מניין חוקי, נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה  לא .19
תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה 
המקורית או מיום עסקים אחד, אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים; 

 הסיבות לכך. נדחתה האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את 

לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי דרישת מחזיקים המחזיקים  15.2אף האמור בסעיף  על .20
לעיל(,  2 ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור )כאמור בסעיף5%בחמישה אחוז )

תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר 
( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות 5%הדרוש לצורך כינוס אסיפה כאמור )קרי: בחמישה אחוז )

 החוב שבמחזור(. 

 ידונו באסיפה נדחית אלא עניינים שבהם אפשר היה לדון באסיפה המקורית.  לא .21

החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה מנין חוקי, יידחה  לפי .22
"( מפעם לפעם, הדיון או קבלת החלטה בנושא האסיפה המקורית"להלן: כה של האסיפה )המש
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להלן: שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום שייקבע כפי שהנאמן או האסיפה כאמור יחליטו )
"(. באסיפה נמשכת לא יידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו אסיפה נמשכת"

 החלטה.  

ך קיומה של אסיפת מחזיקים מבלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד המש נדחה .23
שעות קודם לאסיפה הנמשכת;  12-החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 7-8ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים 

אגרות החוב או בכל וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסיפת מחזיקי  החברה .24
חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן. על אף האמור בסעיף זה החברה תוכל להשתתף בפתיחת אסיפה לשם 

 הבעת עמדתה בקשר עם כל נושא שעל סדר היום של האסיפה ו/או הצגת נושא מסוים )לפי העניין(. 

 החלטות

 החלטה תתקבל בהצבעה במניין קולות.  כל .25

הצבעות יהיו בדרך של כתבי הצבעה או בהצבעה במהלך האסיפה.  "ר האסיפה רשאי לקבוע כייו .26
במקרה בו קבע היו"ר כי ההצבעה תהיה בדרך של כתב הצבעה ידאג הנאמן, כי נוסח כתב ההצבעה 

, ויקבע את מועד נעילת ההצבעה שעד אליו על המחזיקים לשלוח לנאמן את  יפורסם במערכת המגנ"א
 כתב ההצבעה מלא וחתום כדין. 

מן רשאי לדרוש ממחזיק להצהיר במסגרת כתב ההצבעה באשר לקיומו או היעדרו של עניין מנוגד הנא
שיש לו, בהתאם לשיקול דעתו של הנאמן. מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ו/או אשר 
לא יוכיח את זכאותו להשתתף ולהצביע באסיפה על פי הוראות התוספת השנייה, ייחשב כמי שלא 

הצבעה מלא וחתום  כתבב הצבעה, ולפיכך בחר שלא להצביע על הנושא/ים שבכתב ההצבעה. מסר כת
שנקבע, ייחשב  נעילת ההצבעהכדין שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד 

 לעיל. 15כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור בסעיף 

ין שזומנה על ידי החברה, מחזיק או הנאמן(, יבחן הנאמן קיומו אסיפת מחזיקי אגרות חוב, )ב כונסה .27
של ניגוד עניינים אצל מחזיקי אגרות החוב, בין עניין הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר 

"(. הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפה עניין מנוגד"להלן: שלהם, כפי שיקבע הנאמן )
 על עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור.להודיע לו, לפני ההצבעה, 

 לגרוע מכלליות האמור לעיל, ייחשב כל אחד מאלה כבעל עניין מנוגד: מבלי

 (;הנאמנות שטרל 7.2עיף מחזיק קשור )כהגדרת מונח זה בס אשר הנו מחזיק 27.1

 אשר כיהן כנושא משרה בחברה בסמוך למועד האירוע שבסיס ההחלטה באסיפה; מחזיק 27.2

מחזיק אשר קבע הנאמן לגביו כי הינו בעל "עניין מנוגד" לפי האמור להלן בכפוף לכל דין  כל 27.3
ו/או הוראת רשות מוסמכת ובכלל כך: כל מחזיק אשר יצהיר בכתב לנאמן כי הינו בעל עניין 
אישי מהותי כלשהו אשר חורג מעניינם של כלל מחזיקי אגרות החוב באסיפת מחזיקי אגרות 

ידי -ית. מחזיק אשר לא ימסור הצהרה בכתב לאחר שהתבקש לעשות כן עלהחוב הרלוונט
הנאמן, יחשב כמי שהצהיר שיש לו עניין אישי כאמור, ולגביו יקבע הנאמן הרלוונטי כי הינו 
מחזיק בעל עניין מנוגד. מבלי לגרוע מהאמור בסעיף זה, הנאמן יבחן אם מחזיק הינו מחזיק 

בהחזקותיו של אותו מחזיק בניירות ערך אחרים של החברה בעל "עניין מנוגד", גם בהתחשב 
ו/או ניירות ערך של כל תאגיד רלוונטי אחר להחלטה המובאת לאישור באסיפה )כפי שיפורט 

 בכתב ההצבעה(, בהתאם להצהרת אותו מחזיק. 

כמו כן, קיומו של עניין מנוגד תיעשה גם על סמך מבחן כללי של ניגודי עניינים שיערוך הנאמן.  קביעת .28
להסרת ספק מובהר, כי אין בהוראות לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד כדי לגרוע 
מהוראות הדין, הפסיקה והנחיות מחייבות של רשות ניירות ערך, לעניין הגדרת מחזיקי אגרות חוב 

 בעלי עניין מנוגד, כפי שיחולו במועד הבחינה.

ור יהא הנאמן רשאי להסתמך על חוות דעת משפטית שיזמין, ויחולו בחינת ניגוד עניינים כאמ לצורך .29
 עליה הוראות שטר הנאמנות לעניין נשיאה בהוצאות.
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, כי בחינת ניגוד עניינים כאמור לעיל, ככל והיא דרושה לדעת הנאמן, תיערך בנפרד ביחס לכל יובהר .30
הר, כי אין בהכרזה על מחזיק החלטה על סדר יומה של האסיפה וכן ביחס לכל אסיפה בנפרד. עוד יוב

כבעל עניין מנוגד בהחלטה או אסיפה כלשהי, כשלעצמה, כדי להראות על עניין מנוגד של אותו מחזיק 
 בהחלטה אחרת אשר על סדר יומה של האסיפה או על עניין מנוגד שלו באסיפות אחרות.

בחשבון את  מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן בספירת .31
או של מחזיקים שלגביהם מצא כי מתקיים  לעילקולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמור 

. על אף האמור, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינם לעיל 27 ניגוד עניינים כאמור בסעיף
חוב מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות ה

מהסדרה הרלוונטית, יביא הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולות בהצבעה גם את קולותיהם של 
 המחזיקים בעלי עניין מנוגד.

ש"ח ערך נקוב  1כוחו, קול אחד בגין כל -ידי בא-יהיה לכל מחזיק, הנוכח בעצמו או על בהצבעה .32
 א להצביע. מהקרן הכוללת הנקובה שטרם נפרעה של אגרות החוב שמכוחן רשאי הו

 ניהם במרשם.בל רק קולו של מי שרשום ראשון מבשל מחזיקים במשותף באגרת חוב יתק במקרה .33

בעל אגרת חוב רשאי להצביע בגין חלק מהקולות שלו בעד הצעת החלטה, בגין חלק אחר נגד ובגין 
 חלק אחר להימנע, והכל כפי ראות עיניו.

של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי הדרוש לאישור החלטה רגילה הוא רוב רגיל  הרוב .34
. הרוב הדרוש לאישור החלטה מיוחדת באסיפה כזו הוא רוב של להביא בחשבון את קולות הנמנעים

 . להביא בחשבון את קולות הנמנעים ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה מבלי 75%-לא פחות מ

ה הצבעה, תתקבל ברוב רגיל, כל החלטה העומדת על סדר היום של אסיפת מחזיקים ונערכת בגינ .35
. בנוסף רשאי הנאמן להחליט על הדיןוהכול בכפוף להוראות , הנאמנות שטרלמעט אם קבוע אחרת ב

 .האם אישור החלטה דורש רוב שאינו רגיל נסיבותל ו בהתאםשיקול דעת פי

ה לעשות כוחו שיש לו הסמכ-ידי בא-ידי הממנה או על-מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על כתב .36
כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף 

 חתימת מורשי החתימה של התאגיד, והממונה יהא רשאי לפעול בשם התאגיד שהוא מייצג. 

 מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן.  כתב 36.1

 מחזיק איגרת חוב.  וח אינו חייב להיות בעצמושל 36.2

מינוי וייפוי הכוח או העתק נאמן למקור של ייפוי כוח כזה, יימסר לנאמן עד למועד  כתב 36.3
 פתיחת האסיפה, אלא אם כן נקבע אחרת בהודעה המזמנת את האסיפה. 

כוח, יהיה בר תוקף אף אם: -שניתן ו/או הצבעה שנעשתה בהתאם לתנאים שבמסמך הממנה בא קול .37
( לאחר 3( לאחר ההצבעה בוטל כתב המינוי; או )2טר הממנה או הוכרז פסול דין; או )( קודם לכן נפ1)

הצבעה הועברה איגרת החוב שלגביה ניתן הקול, אלא אם נתקבלה במשרדה הרשום של החברה או 
במען אחר עליו תודיע החברה או בידי הנאמן, לפני האסיפה או ההצבעה, הודעה בכתב בדבר פטירת 

 פסול דין, או בדבר הביטול או ההעברה כאמור לעיל.הממנה, היותו 

, שיירשם לרבות בדרך של הקלטה בל של האסיפה של מחזיקי אגרות החויערוך פרוטוקו הנאמן .38
במרשם הפרוטוקולים ושיישמר במשרדו הרשום של הנאמן לתקופה של שבע שנים ממועד האסיפה. 

, וכל פרוטוקול חתום כאמור ישמש ראיה ידי יושב הראש של האסיפה-כל פרוטוקול כזה ייחתם על
לכאורה לאמור בו, וכל עוד לא יוכח ההפך, הרי כל החלטה שנתקבלה באסיפה כזו תיחשב כהחלטה 

 שנתקבלה כדין. 

הפרוטוקולים של אסיפות המחזיקים יישמר במשרדו של הנאמן, יהיה פתוח לעיון מחזיקי  מרשם .39
ק לעניין אסיפות/דיונים בהן נכחה החברה ו/או מי )ולעיון החברה על פי בקשתה ורהחוב אגרות 

יהיה  הנאמן  על פי בקשתו והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק בתעודות ההתחייבות מטעמה בלבד(
רשאי לעכב מסירה של כל פרוטוקול, לכל גורם שהוא, אם עפ"י שיקול דעתו הבלעדי, העברת 
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 .קי אגרות החובלפגוע בזכויות מחזי עלולההפרוטוקול, כולו או חלקו, 

יושב ראש האסיפה בדבר קבלת החלטה או דחייתה והרישום בעניין זה במרשם  הכרזת .40
 הפרוטוקולים, ישמשו ראיה לכאורה על עובדה זו.
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  1999 -חוק החברות, התשנ"ט 
------ 

 חברה מוגבלת במניות
------ 

 תקנות ההתאגדות
 של
 

 בע"מ סאני אלקטרוניקה
 

SUNY ELECTRONICS ltd. 
 

 מבוא
==== 

 
 בתקנות אלה, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב פרוש אחר: .1
 

 משמעה החברה הנזכרת לעיל; - החברה

, )"חוק החברות"(, כפי 1999 –משמעו חוק החברות, התשנ"ט  - החוק
 שיהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחו;

)הטלת עיצום כספי בידי רשות ניירות  3הליך לפי פרקים ח'  - הליך מנהלי
)הטלת אמצעי אכיפה מנהליים בידי ועדת האכיפה  4ערך(, ח'

)הסדר להימנעות מנקיטת הליכים או  1המנהלית( או ט' 
וכן בתנאים( לחוק ניירות ערך,  להפסקת הליכים, המותנית

הליך לפי סימן ד' לפרק הרביעי בחלק התשיעי בחוק החברות 
 ;ובכפוף לכל דין כפי שיתוקן מעת לעת

)"פקודת  1983 –פקודת החברות ]נוסח חדש[ התשמ"ג  - הפקודה
החברות"(, כפי שתהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו 

 מכוחה;

כפי )"חוק ניירות ערך"(;  1968 -ערך, תשכ"ח  וק ניירותח - חוק ניירות ערך
 שיהיה מעת לעת וכן התקנות שיותקנו מכוחו;

משמעו המשרד של החברה, שמענו יהיה רשום אצל רשם  - המשרד
 החברות, כפי שיהיה מעת לעת;

 מרשם בעלי 

 - המניות

משמעו מרשם בעלי המניות שיש לנהלו בהתאם לסימן ב' 
של החוק וכן, אם תחזיק החברה בפרק השני לחלק הרביעי 

גם מרשם  –לחוק  138מרשם נוסף בהתאם להוראות סעיף 
 נוסף זה;

משמעו מי שרשום ככזה במרשם בעלי המניות או מי שאוחז  - בעליםאו  מחזיק
 בשטר מניה;

 .1999 –כמשמעות מונח זה בחוק החברות, התשנ"ט  -נושא משרה 

 או תקנות אלה

 -התקנון 

ההתאגדות של החברה כפי שתהיינה בתוקף משמען תקנות 
 אותה שעה.

 אסיפה שנתית או אסיפה מיוחדת של בעלי המניות. - אסיפה כללית

 לחוק. 60אסיפת של בעלי המניות לפי סעיף  - אסיפה שנתית



 2 

 אסיפה כללית של בעלי המניות שאינה אסיפה שנתית. - אסיפה מיוחדת

י המניות הנוכחים באסיפה כללית רוב רגיל מכלל קולות בעל - רוב רגיל
או באסיפת סוג, לפי הענין, הרשאים להצביע והצביעו בה. 

 במנין הקולות לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

 
כפוף להוראות תקנה זו, מלבד אם תוכן הכתוב מחייב אחרת, יפורשו המונחים 

בתוקף במועד  המשמשים בתקנות אלה בהתאם לפירוש הניתן להם בחוק, בנוסח שיהיה 
 בו תחייבנה תקנות אלו את החברה. 

 
מילים הבאות ביחיד תכלולנה את הרבים וכן להיפך, מילים הבאות בלשון זכר תכלולנה 
גם מין נקבה וכן להיפך; מילים המיוחסות לבני אדם תכלולנה גם תאגידים. כותרת 

בלבד, היא המופיעה בשולי תקנה או כראש פרק של מספר תקנות נועדה לשם נוחות 
איננה חלק מהתקנה ואין לעשות בה שימוש לצורך פירוש התקנה. סתרה תקנה שהוספה 

 התקנה שהוספה עדיפה. -לתקנות אלו תקנה מקורית 
 

בכל מקום בתקנות אלה שבו נקבע כי הוראות התקנות או איזו מהן יחולו בכפוף 
ה היא להוראות החוק להוראות החוק ו/או הפקודה ו/או בכפוף להוראות כל דין, הכוונ

ו/או הפקודה ו/או להוראת כל דין, שאינן ניתנות להתנאה, אלא אם הקשר הדברים 
 מחייב אחרת.

 
הוראות בחוק ו/או בפקודה שניתן להתנות עליהן יחולו על החברה, ככל שלא נקבע אחרת 

 בתקנות אלה וככל שאין סתירה בינן לבין הוראות תקנות אלה.
 

ציבורית ויחולו עליה הוראות החוק החלות על חברה ציבורית לפי החברה הינה חברה  .2
 הענין.

 
 

 מ ט ר ו ת
 
 מטרת החברה היא לעסוק בכל עיסוק חוקי. .3
 
 

 הגבלת אחריות בעלי המניות
 
אחריות בעלי המניות תהיה מוגבלת לפרעון לחברה של הערך הנקוב של המניות  .4

 שבבעלותם, ככל שסכום זה טרם שולם לחברה.
 
 

 ע ס ק י ם
 

החברה רשאית, בכל עת, לעסוק בכל עסק מן העסקים שהיא מורשית, במפורש  )א( .5
 או מכללא, לעסוק בהם  או לחדול מכך, בזמן שתמצא לנכון. 

 
 המשרד של החברה יימצא במקום שיקבעו הדירקטורים מזמן לזמן. )ב(

 
התרומה אינה החברה רשאית לתרום סכומים סבירים למטרה ראויה, אף אם  )ג(

 )א( לחוק.11במסגרת שיקולים עסקיים, כאמור בסעיף 
 

 הוצאות הנהלה וכלליות     
 
בכל שנה ₪ מיליון  2של הוצאות "הנהלה וכלליות" של החברה, לא תעלנה על סך    .    6

קלנדארית לרבות, לצורך עריכת דוחותיה הכספיים של החברה )תקופתיים ורבעוניים( 
וזאת עד פירעון החוב למחזיקי אגרות  ,2014כספי השנתי לשנת הדוח ה -ובכלל זה

 .(  של החברה, במלואו ובמועדו1החוב )סדרה 
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 ה ה ו ן

 
, ללא 1,000,000ש"ח מתחלק ל: 10,000,000 הון המניות הרשום של החברה הוא ()א .7

 . ש"ח ע.נ. כ"א מניות רגילות בנות 1,000,000,000 ערך נקוב.
שנות את הון המניות הרשום בהתאם להוראות החוק ותקנות החברה רשאית ל  

 אלה.
 

 המניות הרגילות  מקנות לבעליהן את הזכויות כדלקמן: )ב(
כל המניות הרגילות מקנות לבעליהן את הזכות להיות מוזמן, להשתתף ולהצביע 
בכל האסיפות הכלליות של החברה וכן זכויות שוות לקבל חלק יחסי מכל רווחי 

מו כן תקנה כל מניה רגילה לבעליה את הזכות לקבל חלק יחסי מנכסי החברה. כ
החברה שיעמדו לחלוקה בעת פירוקה מכל סיבה שהיא באופן יחסי לסך כל הערך 
 הנקוב של המניות המהוות ביחד את ההון המוצא והנפרע של החברה באותו זמן.

 
 

 מ נ י ו ת
 

ידי הדירקטורים. פרט לאמור לעיל המניות שעליהן חתמו חותמי התקנון תוצאנה על  .8
תהיינה המניות בפיקוח הדירקטורים הרשאים להקצותן ולהוציאן לאנשים, בתנאים, 

 באופנים ובזמנים כפי שימצאו לנכון.
 
החברה רשאית להוציא מניות בנות זכויות שוות למניות הקיימות או בנות זכויות בכורה,  .9

ות זכויות מוגבלות, או בנות זכויות מיוחדות או נידחות או בנות זכויות פדיון או בנ
אחרות בקשר עם חלוקת דיבידנדים, זכות ההצבעה, מינוי ופיטורי דירקטורים, סילוק 
הון המניות, השתתפות בחלוקת רכוש החברה, או בקשר לעניינים אחרים כפי שתקבע 

 החברה מידי פעם.
 

המניות ומי שלזכותו  בעל מניה בחברה הוא מי שרשום ככזה במרשם בעלי א. .10
רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם 

 בעלי המניות של החברה על שם חברה לרישומים.
 

בעל מניה שהוא נאמן יירשם במרשם בעלי המניות תוך ציון נאמנותו ויראו אותו  ב. 
ל, החברה תכיר לענין החוק והתקנות כבעל מניה. מבלי לגרוע מהאמור לעי

בנאמן, כאמור, כבעל מניה לכל דבר וענין ולא תכיר באדם אחר כלשהו, לרבות 
 הנהנה, כבעל זכות כלשהי במניה.

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, ובכפוף להוראות תקנות אלה, פרט לבעלי מניות  ג. 

בחברה, כאמור בתקנה זו לעיל, לא יוכר אדם על ידי החברה כבעל זכות כלשהי 
יה והחברה לא תהיה קשורה ולא תכיר בכל טובת הנאה לפי דיני היושר או במנ

ביחסי נאמנות או בזכות ראויה, עתידה או חלקית, בכל מניה או בטובת הנאה 
כלשהי בשבר של מניה או בכל זכות אחרת לגבי מניה אלא אך ורק בזכותו של של 

ט אם בית משפט בעל מניה כאמור בתקנה זו לעיל, במניה בשלמותה, והכל למע
 מוסמך הורה אחרת.

 
אם שניים או יותר רשומים במרשם בעלי המניות כמחזיקים במשותף במניה הם  א. .11

יהיו אחראים ביחד ולחוד לכל דרישה או חבות אחרת בקשר לאותה מניה. אולם 
לצורך הצבעה, ייפוי כוח והמצאת הודעות, הרשום ראשון מהם במרשם בעלי 

ים יחיד על המניה, וזאת כל עוד לא הודיעו לחברה בכתב, כל המניות ייחשב כבעל
הרשומים במשותף כמחזיקי המניה, לנהוג באחד אחר מהם כמחזיק יחיד של 

 המניה כמפורט לעיל.
 

מקום ששני אנשים או יותר רשומים במשותף כמחזיקי מניה רשאי כל אחד מהם  ב.
מניה עבור כל לתת קבלות המחייבות את כל המחזיקים האחרים באותה 

דיבידנד או כספים אחרים בקשר לאותה מניה ורשאית החברה לשלם כל דיבידנד 
 או כספים אחרים המגיעים בגין המניה, לאחד או יותר מהם לפי בחירתה.
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חבר רשאי לקבל מהחברה, ללא תשלום, תעודה אחת אשר תפרט את מספר  א. .12
ל חשבון ערכן הנקוב. אולם המניות ומספריהן הסידוריים והסכום אשר שולם ע

במקרה של שותפים במניה לא תהיה החברה חייבת להוציא יותר מתעודה אחת 
לכל המחזיקים במשותף, ומסירת תעודה כזו לאחד המחזיקים המשותפים 

 תיחשב כמסירה לכל השותפים.
 

כל תעודה תשא את חתימת ידו או חתימת ידם של אותם אנשים שנתמנו על ידי  ב.
 יון למטרה זו, ואת חותם או חותמת החברה.הדירקטור

 
מקום שתעודת מניה תתקלקל או תאבד או תושחת, מותר לחדשה בתשלום   ג.

אגרה בשיעור שיקבע על ידי הדירקטוריון, שלא תעלה על מאה שקלים חדשים, 
ועפ"י אותם תנאים, לכשייקבעו, בנוגע לראיה וערבות לנזקים ככל אשר ימצאו 

 .הדירקטורים לראוי
 
 

 הנפקת מניות וניירות ערך אחרים
 

הדירקטוריון רשאי להנפיק מניות וניירות ערך אחרים, המירים או ניתנים  א. .13
למימוש למניות, עד גבול הון המניות הרשום של החברה; ולענין זה יראו ניירות 
ערך המירים הניתנים להמרה או למימוש במניות כאילו הומרו או מומשו במועד 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, יהיה הדירקטוריון רשאי להנפיק  ההנפקה.
את המניות וניירות הערך האחרים, כאמור לעיל, להעניק זכויות ברירה 
לרכישתם לרבות אופציות או להקנותם בדרך אחרת, והכל לאנשים שייקבעו על 

ראה ידו וכן במועדים, במחירים ובתנאים, שייקבעו על ידו, וכן לקבוע כל הו
אחרת הקשורה לכך, ובכלל זה, הוראות לענין הדרכים לחלוקת המניות וניירות 
הערך שיונפקו על ידי החברה, בין רוכשיהן, לרבות במקרה של חתימת יתר, 

 והכל, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.
 

מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל, ובכפוף להוראות החוק ותקנון זה, רשאי  ב. 
יון לקבוע, כי התמורה בעד המניות תשולם במזומנים או בנכסים בעין, הדירקטור

ובכלל זה בניירות ערך או בכל דרך אחרת, לפי שיקול דעתו, או כי המניות יוקצו 
כמניות הטבה או כי המניות יוקצו בתמורה השווה לערכן הנקוב או הגבוהה 

ייקבעו על ידי ממנו, בין ביחידות ובין בסדרות, והכל, בתנאים ובמועדים ש
 הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

 
הדירקטוריון רשאי להחליט לשלם דמי עמילות או דמי חיתום לכל אדם, בעת  ג. 

חתימה או הסכמה לחתום או השגת חתימות או הבטחת חתימות על מניות, או 
אגרות חוב או ניירות ערך אחרים של החברה. כן רשאי הדירקטוריון בכל מקרה 

ניירות ערך של החברה להחליט לשלם דמי תיווך, והכל, במזומנים,  של הוצאת
ידי החברה, או בכל דרך -במניות החברה, או בניירות ערך אחרים שהונפקו על

 אחרת, או חלק בצורה אחת וחלק בצורה אחרת, והכל בכפוף להוראות כל דין.
 
 

 מניות למוכ"ז
 

 החברה לא תוציא מניות למוכ"ז. .14
 
 

 נות לפדיוןמניות הנית
 

החברה רשאית, נוסף על ובכפוף להוראות בנידון זה הבאות בתקנות אלה ובכפוף  .15
 להוראות החוק, להוציא מניות בכורה ניתנות לפדיון ולפדותן.

 
 

 שנוי בזכויות המניות
 

אם באיזה זמן יהיה הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות מותר יהא לשנות,  .16
להוסיף או לשנות באופן אחר הזכויות, היתרונות, ההגבלות וההוראות  להמיר, להרחיב,
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הקשורים או שאינם קשורים באותה עת באחד או יותר מן הסוגים )פרט אם נקבע אחרת 
בתנאי הוצאת מניות של אותו סוג( בהחלטה באסיפה מיוחדת של מחזיקי המניות מאותו 

 .רגילסוג שתתקבל ברוב 
 

אסיפות כלליות תחולנה, בשינויים המתאימים, על אסיפה  הוראות תקנות אלו בדבר
מיוחדת כזו. כל מחזיק במניות מאותו סוג הנוכח בין באופן אישי או ע"י בא כח יהא 

 רשאי לדרוש הצבעה חשאית.
 
 

 ש ע ב ו ד
 

לחברה תהיה זכות עכבון וזכות שעבוד ראשונה על כל המניות שלא נפרעו במלואן  .17
מחזיק )בין אם רשומות בשמו בלבד ובין ביחד עם אחר או אחרים( הרשומות על שם כל 

בשל כל תשלום המגיע עדיין עבור המניה, בין אם הגיע זמן פירעונו ובין אם לאו ועבור 
חובותיו והתחייבויותיו לחברה והתקשרויותיו עמה, בין לבדו ובין יחד עם אחרים. זכות 

ן, מלוי או ביצוע חובות, התחייבויות או שעבוד זו תהא קיימת בין אם הגיע זמן פירעו
התקשרויות ובין אם לאו, ותחול על כל הדיבידנדים אשר עליהם יוחלט מזמן לזמן בקשר 
למניות אלו. לא תיווצר כל טובת הנאה במניה המבוססת על כללי הצדק שתסכל שעבוד 

כולה או משוחררת  זה, אולם הדירקטורים רשאים להכריז בכל עת על איזו מניה, שהיא
מקצתה זמנית או סופית, מתנאי תקנה זו. רישום על ידי החברה של העברת מניות ייחשב 

 כוויתור מצד החברה על השעבוד על המניות.
 

החברה רשאית למכור את המניות המשועבדות באותו זמן ובאותו אופן שימצאו  .18
הפירעון של הדירקטורים לראוי אולם מכירה זו לא תבוצע, אלא אם כן הגיע זמן 

הכספים או מקצתם או הגיע זמן מילוי ביצוע ההתחייבויות וההתקשרויות שבגינן קיים 
השעבוד, ולאחר שהוגשה דרישה בכתב למחזיק או לאיש שקנה זכות במניות, המפרטת 
את הסכום המגיע או ההתחייבות או ההתקשרות והדורשת תשלומו, מילויו או ביצועו, 

רים למכור את המניות המשועבדות, במקרה של אי מילוי ומודיעה על רצון הדירקטו
 הדרישה, והאיש לא מילא אחר הדרישה תוך שבעה ימים לאחר משלוחה אליו.

 
ההכנסה הנקיה מכל מכירה כזאת תשמש לסילוק הסכום המגיע לחברה או למילוי  

ההתחייבויות או ההתקשרות, והעודף )אם ישאר(, ישולם למחזיק או לאדם אשר קנה 
 זכות במניות אשר נמכרו כדלעיל.

 
לאחר ביצוע מכירה כדלעיל, רשאים הדירקטורים לחתום או למנות אדם לחתום שטר  .19

העברה של מניות שנמכרו ולרשום את שם הקונה במרשם בעלי המניות כמחזיק המניות 
שנמכרו ולא תהא זו מחובתו של הקונה להשגיח על השימוש בכספים ולא תתמעט זכותו 

יות על ידי פגם או אי חוקיות במהלך המכירה לאחר ששמו נרשם במרשם בעלי במנ
המניות ביחס לאותן מניות. תקנתו היחידה של אדם שנפגע על ידי המכר תהיה אך ורק 

 בתביעה להטבת נזק נגד החברה, והחברה בלבד.
 

 
 העברת מניות ומסירתן

 
ל העברה תיעשה בכתב בצורה מניות החברה ניתנות להעברה כמפורט בתקנות אלו. כ .20

המופיעה בהמשך תקנה זו, או ככל האפשר דומה לה, או בנוסח אשר ייקבע על ידי 
הדירקטורים מזמן לזמן, שיש למסרו למשרד, ביחד עם תעודת המניות המועברות ועדות 
נוספת אחרת אשר הדירקטורים ידרשו, אם ידרשו, כדי להוכיח את זכות קנינו של 

העברה שירשמו או, לפי החלטת הדירקטורים, עותק שלהם, יישארו המעביר. שטרי ה
בידי החברה, אך כל שטר העברה שהדירקטוריון יסרב לרשמו יוחזר, לפי דרישה, למי 

 שמסרו יחד עם תעודת המניות )אם נמסרה(.
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אישור עורך דין או רואה חשבון או אדם אחר שזהותו מקובלת על הדירקטוריון, בדבר סמכות החותמים בשם התאגיד לבצע או לקבל  לו נשאר בעל המניה עד לרישום שמו של מקבל ההעברה במרשם בעלי המניות ביחס למניה המועברת. ככל שמעביר או מקבל העברה הינו תאגיד ינתןשטר העברת מניה ייחתם על ידי המעביר ומקבל ההעברה, והמעביר ייחשב כאי .21
א
ת
 

ה
 נין.העברה, לפי הע

 
בכפוף להוראות החוק ותקנות אלה או לתנאי הוצאתן של מניות מסוג כלשהו, המניות  .22

 תהינה ניתנות להעברה ללא צורך באישור הדירקטוריון.
 

מותר לדרוש אגרה עבור רישום העברה, בשיעור סביר אשר ייקבע ע"י הדירקטוריון מזמן  .23
 לזמן.

 
יום לפני כל אסיפה כללית  ארבעים וחמישהשל עד מרשם בעלי המניות ייסגר לתקופה  .24

של החברה, לפי החלטת הדירקטורים, ובמועדים אחרים ולאותן התקופות כפי 
שהדירקטורים יקבעו מזמן לזמן, בתנאי שמרשם בעלי המניות לא ייסגר ליותר משלושים 

ע יום בכל שנה. בעת שהמרשם יהא סגור, לא תרשם העברת מניות במרשם. מבלי לגרו
מהאמור לעיל ובכפוף להוראות החוק רשאי הדירקטוריון לקבוע מועד קובע לענין 
הזכאות להצביע באסיפה כללית, או לקבל תשלום דיבידנד או הקצאה של זכויות כלשהן 

 או לכל מטרה חוקית אחרת. 
 

עם פטירתו של מחזיק, שותפיו למניה או למניות שנשארו בחיים )במקרה שהמנוח היה  .25
במניה או במניות( או האפוטרופוסים או מנהלי העיזבון או יורשיו של המנוח  שותף

)במקרה שהמחזיק החזיק לבדו במניה או היה היחיד שנשאר בחיים מבין מחזיקי מניה 
בשותפות( יוכרו ע"י החברה כבעלי הזכות היחידים למניות המנוח. אולם שום דבר 

תף במניה מחובה כלשהי ביחס למניה האמור לעיל לא יפטור את עזבונו של בעל משו
 שהחזיק בה בשותפות.

 
אדם הרוכש זכות למניה כתוצאה ממות או מפשיטת רגל או מפרוק של מחזיק רשאי,  .26

לכשיביא הוכחות על זכותו, כפי שהדירקטורים ידרשו, להירשם במרשם בעלי המניות 
המניה או  לעיל( כבעל 22בהסכמת הדירקטורים )הרשאים לסרב בהתאם לתקנה 

 להעבירה, בכפיפות להוראות הכלולות בתקנות אלו ביחס להעברה, לאדם אחר.
 

אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של מחזיק זכאי לקבל, ולתת קבלות עבור, דיבידנדים  .27
 או תשלומים אחרים המשתלמים בקשר למניה.

 
ות בקשר לאסיפות אדם הרוכש זכות כתוצאה ממותו של מחזיק אינו רשאי לקבל הודע .28

כלליות או להשתתף ולהצביע בהן בקשר לאותה מניה, או פרט לאמור לעיל, להשתמש 
בזכות כלשהי של מחזיק, אלא לאחר רישומו במרשם בעלי המניות כמחזיק ביחס לאותה 

 מניה.
 

מחזיק לא יהא זכאי לקבל דיבידנד ולא יהיה רשאי להשתמש בכל זכות כמחזיק, אלא  .29
את כל דרישות התשלום שיש לסלקן מזמן לזמן והחלות על כל אחת  אם כן סילק

 שטר העברת מניות
 

___________________תמורת הסך של  -מ  אני/אנו הח"מ _______________
_________________ש"ח( ששולם לי על ידי  ____________ ש"ח )במלים

"מקבל העברה"(  -________________  )להלן  -____________________ מ
המניות בנות _________   מעביר בזאת למקבל העברה את ________________

____________ ועד ____________ ועד  -ש"ח כל אחת המסומנות במספרים מ
להיות בידי מקבל העברה, מבצעי ______________ בכלל של החברה בשם 

האפוטרופוסים שלו ובאי כוחו על פי התנאים שלפיהם צוואתו, מנהלי עזבונו, 
החזקתי אני אותן סמוך לשעת חתימת שטר זה; ואני מקבל ההעברה מסכים בזה 

 לקבל את המניות הנ"ל על פי התנאים הנ"ל.
 

 שנת _____  ולראיה באו על החתום ב ______  היום ____  לחודש ____
 

                                
 חתימת מקבל ההעברה    המעבירחתימת 

          
 עד לחתימת מקבל ההעברה   עד לחתימת המעביר
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ממניותיו, בין אם הוא מחזיק בהן לבדו, או ביחד עם אדם אחר, בצרוף ריבית והוצאות, 
 אם יהיו כאלה.

 
הדירקטורים רשאים, בכפיפות להוראות תקנות אלו, לדרוש מדי פעם בפעם דרישות  .30

אשר טרם סולקו עבור המניות שהם מחזיקים  תשלום ממחזיקים על חשבון הכספים
בהן, כפי שייראה בעיניהם למתאים, בתנאי שתנתן הודעה מוקדמת של ארבעה עשר יום 
על כל דרישת תשלום, וכל מחזיק יהא חייב לשלם את הסכום הנדרש ממנו כאמור 

 לאנשים, בשיעורים )אם יהיו כאלה(, במועדים ובמקומות שייקבעו ע"י הדירקטורים.
 

 דרישת התשלום תיחשב כנדרשת ביום שהדירקטורים יחליטו על דרישת התשלום. .31
 

אנשים המחזיקים מניה יחדיו יהיו חייבים כולם יחד וכל אחד לחוד לשלם את מלוא  .32
 דרישות התשלום והשיעורים בקשר לדרישות כאלה.

 
יה מחזיק המניה במקרה שדרישת תשלום או שיעור המגיע על חשבון מניה לא שולם יה .33

או אדם אשר לו היא הוקצתה חייב לשלם ריבית על סכום דרישת התשלום או השיעור, 
בגובה כפי שייקבע על ידי הדירקטורים, החל מן היום שנועד לפירעון וכלה ביום הפירעון 

 בפועל, אולם הדירקטורים רשאים לוותר על כל הריבית או מקצתה.
 

אה של מניה חייב להיפרע בזמן ההקצאה או ביום קבוע, כל סכום אשר לפי תנאי ההקצ .34
בין על חשבון סכום המניה או עבור פרמיה, ייחשב לגבי תקנות אלו לדרישת תשלום 
שנעשתה כדין ויום הפירעון הוא היום הקבוע לתשלום, ובמקרה של אי תשלום יחולו כל 

כדומה וכל יתר סעיפי תקנות אלו הדנים בתשלום ריבית, הוצאות, חילוט, שעבוד ו
התקנות הקשורות לעניין, כאילו סכום זה היה נדרש כדין וכאילו ניתנה הודעה כקבוע 

 לעיל.
 

הדירקטורים רשאים מזמן לזמן בשעת הוצאת מניות להנהיג הבדלים בקשר לסכומי  .35
 הדרישה ולמועדי הפרעון ולגובה הריבית בין בעלי מניות מוצאות.

 
ימצאו לנכון, לקבל ממחזיק הרוצה לשלם מראש את כל הדירקטורים רשאים, אם  .36

הכספים או חלק מהם המגיעים על חשבון מניותיו, נוסף לסכומים אשר תשלומם נדרש 
למעשה, וכן רשאים הם לשלם לו ריבית על הסכומים אשר שולמו מראש כנ"ל, או על 

שביחס אליהן אותו חלק מהם העולה על הסכום אשר בזמן הנדון נדרש על חשבון המניות 
נעשה התשלום מראש בשער שהדירקטורים והמחזיק יסכימו עליו, נוסף לדיבידנד 

 המשתלם על אותו החלק המשולם של המניה שביחס אליה נעשה התשלום מראש.
 
 

 חילוט מניות
 

מחזיק או בעל זכות למניה שלא שילם איזו דרישת תשלום או שיעור הימנה במועד  .37
רים, כל זמן שהסכום הנ"ל או מקצתו אינו נפרע, למסור לו הקובע, רשאים הדירקטו

הודעה ולדרוש ממנו לשלם אותו חלק מסכום הדרישה או משיעור התשלום שלא נפרע, 
 יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות שהוצאו בגלל אי התשלום.

 
בו או לפניו  ההודעה תקבע יום אחד, שאינו מוקדם משבעה ימים מתאריך ההודעה, אשר .38

יש לשלם את דרישת התשלום או השיעור או חלק מהם, בצרוף ריבית וכל ההוצאות 
שנגרמו כתוצאה מאי תשלום. כן תפרט ההודעה את המקום שבו ייעשה התשלום ותציין 
שבמקרה של אי תשלום במועד הקבוע או לפניו במקום המפורט, צפויות המניות שביחס 

 אליהן נדרש התשלום לחילוט.
 

אם לא יתמלאו הדרישות שבהודעה כאמור, כל מניה שבגינה נמסרה ההודעה יכולה  .39
להיות מחולטת ע"י החלטת הדירקטורים בנידון זה, בכל זמן לאחר מסירת ההודעה ולפני 
שנעשה התשלום הנדרש בהודעה. החילוט יכלול אותם דיבידנדים שהוכרזו וטרם שולמו, 

 ביחס למניות שחולטו.
 

שחולטה כך תיחשב, בכפוף להוראות החוק בענין זה, לקניינה של החברה, ויכולה  מניה .40
להימכר או להימסר בדרך אחרת, באותם תנאים ובאותו אופן שימצאו הדירקטורים 
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לראוי, ובכל עת שהיא לפני המכירה או המסירה, רשאים הדירקטורים לבטל את החילוט 
 באותם תנאים שימצאו לראוי.

 
ו מניותיו יחדל להיות מחזיק בגין המניות המחולטות, ואולם בכל זאת יישאר מי שחולט .41

אחראי לשלם לחברה את כל הכספים שבשעת החילוט יהיו מגיעים ממנו לחברה בגין 
המניות. אחריותו תחדל במקרה ובמועד שהחברה תקבל את הסכום הנומינלי של המניות 

 הוצאו בגלל אי התשלום, במלואו.יחד עם כל ריבית שנתרבתה עליו וכל ההוצאות ש
 

חילוט מניה יגרור עמו בעת החילוט בטול של כל זכות בחברה וכל תביעה או דרישה  .42
כלפיה ביחס למניה ויתר הזכויות והחובות שבין בעל המניה והחברה הנלוות למניה, פרט 

מטיל לאותן הזכויות והחובות אשר מוצאות מכלל זאת על פי תקנות אלו או אשר החוק 
 על מחזיק לשעבר.

 
הצהרה בכתב לפי פקודת הראיות שהמצהיר הוא מנהל החברה וכי מניה חולטה כהלכה  .43

בתאריך שצויין בהצהרה תהיה עדות מכרעת על עובדות שצוינו בה נגד כל האנשים 
התובעים להיות זכאים במניה, וההצהרה הנ"ל יחד עם אישור או קבלה מאת החברה על 

עד המניה בשעת מכירתה או העברתה, מקום ששולם מחיר, תשמשנה המחיר ששולם ב
הוכחה מספקת לזכות במניה, והאדם, שלו נמכרה או נמסרה המניה, יירשם כבעל המניה 
ולא יהיה חייב לדאוג לשימוש בכסף המקנה, אם היה כזה, וכן לא תהא זכותו על המניה 

 סירתה.נפגעת מחמת כל פסול או פגם בחילוטה, במכירתה או במ
 

הוראות תקנות אלו בנידון חילוט תחולנה על גם המקרים של אי תשלום כל סכום שלפי  .44
תנאי הוצאת המניה מגיע זמן פירעונו במועד קבוע, בין אם היה על חשבון סכום המניה 
ובין אם היה זה בתורת פרמיה, כאילו הגיע מועד פירעונו בתוקף דרישה שנעשתה ושהודע 

 וי.על אודותיה כרא
 
 

 שינוי ההון
 

, בכפוף רגילהחברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב  .45
 -להוראות החוק 

 
 

לאחד ולחלק מחדש כל חלק מהון המניות שלה למניות בערך גדול יותר  )א(
 ממניותיה באותה עת.

 
 לבטל מניות אשר לא הוצאו או שלא הוסכם לקבלן ע"י איזה אדם שהוא. )ב(

 
לחלק בחלוקת משנה את הון המניות שלה כולו או כל חלק הימנו למניות בערך  )ג(

קטן מאשר זה הקבוע בתקנות אלה, על ידי חלוקה של מניותיה, כולן או כל חלק 
מהן, באותה עת. למניות שנוצרו כתוצאה מהחלוקה או לכל חלק מהן אפשר 

תרון ביחס לדיבידנד, יהיה לתת, בתוך ההחלטה על החלוקה, זכות בכורה או י
 הון, הצבעה או זכות אחרת על פני המניות הנותרות או מניות אחרות כאלו.

 
 להפחית את הון המניות שלה וכל קרן שמורה מפדיון הון.  )ד(

 
מבלי לגרוע מכלליות סמכותו של הדירקטוריון, כאמור לעיל, אם כתוצאה מהאיחוד או 

מניות שברי מניה, רשאי הדירקטוריון לפי שיקול  החלוקה, כאמור לעיל, יוותרו בידי בעלי
( לקבוע כי שברי מניות שלא יזכו את בעליהם במניה שלמה, ימכרו על ידי החברה 1דעתו )

( להקצות לכל בעל 2והתמורה שתתקבל תשולם לזכאים בתנאים ובאופן שיקבעו, או )
המניות שהיה קיים מניות שהאיחוד ו/או החלוקה יותירו בידיו שבר מניה, מניות מסוג 

בהון החברה לפני האיחוד ו/או החלוקה, במספר כזה, אשר איחודן עם השבר ייצור מניה 
אחת שלמה, והקצאה כאמור תחשב כבת תוקף סמוך לפני האיחוד או החלוקה, לפי הענין 

( 3ולקבוע את הדרך שבה יפרעו הסכומים שיש לשלמם בעד מניות שהוקצו כאמור, או )
 שברי מניות לא יהיו זכאים לקבל מניה שלמה בגין שבר של מניה.  לקבוע כי בעלי

  
, להגדיל את הון רגילהחברה רשאית מזמן לזמן, בהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב  .46

בין אם כל המניות שלה הוצאו ובין אם המניות שהוצאו שולמו במלואן,  -המניות שלה, 
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ון חדש כזה יהיה בסכום כזה, ומחולק למניות ע"י יצירת מניות חדשות. ה -ובין אם לאו 
בסכומים כאלה ובעלות זכויות בכורה או זכויות נדחות או זכויות מיוחדות אחרות 
)בכפיפות תמיד לזכויות מיוחדות של סוג מניות קיים( אך כפוף לתנאים הגבלות 
לדיבידנד, החזרת הון, הצבעה או אחרת, כפי שתורה האסיפה הכללית בהחלטתה על 

 הגדלת ההון.
 

בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה רשאית האסיפה הכללית לקבוע, כי  .47
"המניות  -המניות החדשות הכלולות בסכום שבו הוגדל הון המניות הרשום כאמור )להלן 

(, או כל חלק מהן, יוצעו תחילה, בערכן הנקוב או בפרמיה, לכל בעלי המניות החדשות"
ה שעה במניות, בשיעור יחסי לערך הנקוב של מניותיהם בחברה או לקבוע המחזיקים אות

הוראות אחרות בדבר הנפקתן והקצאתן של המניות החדשות. ואולם, אם לא קבעה 
האסיפה הכללית כאמור בהחלטה להגדיל את הון המניות הרשום של החברה, רשאי 

 לעיל. 13הדירקטוריון להציען, כאמור בתקנה 
 

קבע אחרת בהחלטה המאשרת את הגדלת ההון לפי תקנות אלו ייחשב כל הון פרט אם נ .48
מניות חדש כחלק מהון המניות המקורי של החברה ויהיה כפוף לאותן התקנות ביחס 
לסילוק דרישות תשלום, וזכות שיעבוד, קניין, חילוט העברה או אחרת החלות על הון 

 המניות המקורי.
 
 

 אסיפות כלליות
 

 ברה בעניינים הבאים יתקבלו באסיפה כללית:החלטות הח .49
 

 ;רגילבהחלטה שתתקבל באסיפה כללית ברוב , שינויים בתקנון החברה )א( 
 

הפעלת סמכויות הדירקטוריון בידי האסיפה הכללית, אם נבצר מהדירקטוריון  )ב( 
להפעיל את סמכויותיו והפעלת סמכות מסמכויותיו חיונית לניהולה התקין של 

 )א( לחוק;52מור בסעיף החברה, כא
 

 והפסקת העסקתו; , תנאי העסקתומינוי רואה החשבון המבקר של החברה )ג( 
 

 מינוי דירקטורים לחברה ופיטוריהם; )ד( 
 

אישור פעולות ועסקאות הטעונות אישור האסיפה הכללית לפי הוראות סעיפים  )ה( 
 לחוק; 275עד  268 -ו 255

 
לחוק  287 -ו 286פחתתו בהתאם להוראות סעיפים הגדלת הון המניות הרשום וה )ו( 

 וכן שינויים בהון כאמור בתקנות אלה;
 

)א( 320מיזוג החברה כאמור בסעיף ( לחוק החברות, 1)א320בכפוף להוראת סעיף  )ז( 
 לחוק;

 
 כל החלטה שיש לקבלה על פי תקנות אלה בהחלטה של האסיפה הכללית. )ח( 

 
חודשים לאחר  15ות אחת לשנה ולא יאוחר מתום אסיפה שנתית תכונס לפח )א( .50

 האסיפה השנתית האחרונה, במועד ובמקום שייקבע על ידי הדירקטורים.
 

 סדר היום באסיפה שנתית יכלול נושאים כדלקמן: )ב( 
 

 דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדו"ח הדירקטוריון על מצב ענייני החברה;  - 
 

 רם;מינוי דירקטורים וקביעת שכ - 
 

 מינוי רואה חשבון מבקר; - 
 

דיווח של הדירקטוריון על שכרו של רואה החשבון המבקר עבור פעולת  - 
 הביקורת וכן עבור שירותים נוספים, אם היו כאלה;
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 להלן. 56כל נושא אחר שנקבע על סדר היום, כאמור בתקנה  

 
 מיוחדת.הדירקטורים רשאים, כל אימת שימצאו לנכון, לכנס אסיפה  )א( .51
 

 הדירקטוריון חייב לכנס אסיפה מיוחדת לדרישת כל אחד מאלה: )ב( 
 

 שני דירקטורים או רבע מהדירקטורים המכהנים; - 
 

בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות חמישה אחוזים מההון המונפק ואחוז  - 
אחד לפחות מזכויות ההצבעה בחברה, או בעל מניה, אחד או יותר, שלו לפחות 

 ה אחוזים מזכויות ההצבעה בחברה;חמיש
 

נדרש הדירקטוריון לזמן אסיפה מיוחדת כאמור, יזמנה בתוך עשרים ואחד ימים 
 52מיום שהוגשה לו הדרישה, למועד שיקבע בהזמנה בהתאם להוראות תקנה 

להלן, ובלבד שמועד הכינוס לא יהיה מאוחר משלושים וחמישה ימים ממועד 
ע אחרת לענין אסיפה שחל עליה סימן ז' בפרק פרסום ההודעה אלא אם כן נקב

 השני של החלק השלישי של החוק.
 

)ב( לעיל, רשאי 51לא זימן הדירקטוריון אסיפה מיוחדת שנדרשה לפי תקנה 
גם חלק מהם שיש לו יותר ממחצית מזכויות  –הדורש, וכשמדובר בבעלי מניות 

אחרי עבור  ההצבעה שלהם, לכנס את האסיפה בעצמו, ובלבד שלא תתקיים
שלושה חודשים מהיום שהוגשה דרישה כאמור, והיא תכונס, ככל האפשר, 

 באותו האופן שבו מכונסות אסיפות בידי הדירקטוריון.
 

בכפוף להוראות החוק, הודעה על אסיפה כללית תפורסם בשני עיתונים יומיים לפחות,  .52
ות חוק החברות, בכפוף להוראבעלי תפוצה רחבה, היוצאים לאור בשפה העברית; 

, ויצוינו בה המועד ימים לפחות לפני כינוס האסיפה הכללית 21ההודעה תפורסם 
והמקום שבו תתקיים האסיפה וכן סדר היום ופירוט סביר של הנושאים לדיון ובמקרה 

יפורט נוסח השינוי המוצע, וכן פירוט אחר  –שתועמד לדיון הצעה לשינוי תקנות אלה 
 הנדרש על פי דין.

 
לעיל, החברה לא תמסור הודעה על  52פרט להודעה על אסיפה כללית כאמור בתקנה  .53

אסיפה כללית, הן לבעלי המניות הרשומים והן לבעלי המניות שאינם רשומים, בכפוף 
 להוראות החוק.

 
פגם בתום לב בכינוס האסיפה הכללית או בניהולה לרבות, פגם הנובע מאי קיום הוראה  .54

בחוק או בתקנון זה, לרבות לענין אופן כינוס האסיפה הכללית או  או תנאי שנקבעו
ניהולה, לא יפסול כל החלטה שהתקבלה באסיפה הכללית ולא יפגום בדיונים שהתקיימו 

 בה, בכפוף להוראות כל דין.
 

 
 הליכים באסיפות כלליות

 
סדר היום באסיפה שנתית יקבע בידי הדירקטוריון יכלול דיון בנושאים  א. .55

)ב( לעיל ויכול שיכלול דיון בכל נושא נוסף שיקבע על ידי 50המפורטים בתקנה 
 להלן.  56הדירקטורים וכן נושא שנתבקש כאמור בתקנה 

 
סדר היום באסיפה מיוחדת יקבע בידי הדירקטוריון ויכללו בו גם נושאים  ב. 

לחוק וכן נושא  63שבשלם נדרש כינוסה של אסיפה מיוחדת בהתאם לסעיף 
 להלן. 56בקש כאמור בתקנה שנת

 
בעל מניה, אחד או יותר, שלו אחוז אחד לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי  .56

לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום של אסיפה כללית שתתכנס בעתיד, ובלבד 
 שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כללית. 
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בעה ימים לפני מתן ההודעה על כינוס אסיפה בקשה כאמור תוגש לחברה בכתב לפחות ש 
 כללית, ויצורף אליה נוסח ההחלטה המוצע על ידי בעל המניות.

 
לעיל היא תכלל, ככל הניתן, בסדר היום של  56בהתקבל ההודעה הנזכרת בתקנה  .57

 האסיפה הכללית הראשונה שתתכנס לאחר קבלת ההודעה.
 

כללית אלא אם כן יהיה נוכח מנין חוקי בעת  אין לפתוח בדיון באיזה עניין באסיפה .58
שהאסיפה הכללית פותחת בדיון. באסיפה כללית יהוו מנין חוקי שני בעלי מניות  

 ,  הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם.בחברה מזכויות ההצבעהשליש המחזיקים לפחות 
 

 -סיפה אם תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המניין החוקי, תתבטל הא .59
לחוק. בכל מקרה אחר תידחה האסיפה  63אם כונסה לפי דרישת מחזיקים עפ"י סעיף 

לשבוע שלאחר מכן באותו יום, באותו זמן ומקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על כך 
לבעלי המניות או למועד אחר אם צויין כזה בהודעה על האסיפה או לכל יום אחר ו/או 

יקבע הדירקטוריון בהודעה לבעלי המניות. באם שעה אחרת ו/או מקום אחר כפי ש
באסיפה נידחית זו לא ימצא מנין חוקי תוך חצי שעה מהמועד שנקבע לאסיפה יהוו שני 
בעלי מניות כלשהם הנוכחים בעצמם או ע"י באי כחם מנין חוקי, ויהיו רשאים לדון 

 ולהחליט בעניינים שלמענם נקראה האסיפה.
 

ישב ראש בכל אסיפה כללית. אם אין יושב ראש או הנו נעדר  יושב ראש הדירקטוריון, .60
דקות מהמועד שנקבע לאסיפה או אם יסרב לשבת בראש האסיפה, יבחרו  15מהאסיפה 

בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי שלוח באחד הדירקטורים כיו"ר ואם היה רק 
נוכח או דירקטור אחד נוכח ישב הוא בראש האסיפה. אם לא יהיה דירקטור 

שהדירקטורים כולם יסרבו לשבת בראש, יבחרו בעלי המניות הנוכחים בעצמם או על ידי 
 שלוח באחד מבעלי המניות  או בשלוחו לשבת בראש האסיפה. 

 
בהסכמת אסיפה, שנוכח בה מנין חוקי, רשאי יושב הראש, ולפי דרישת האסיפה הנו  .61

בנושא מסוים לדחות קבלת החלטה  אואו לדחות את הדיון חייב, לדחות את האסיפה 
באסיפה נדחית מפעם לפעם וממקום למקום, כפי שהאסיפה תחליט.  שעל סדר היום,

כאמור, לא ידון אלא נושא שהיה על סדר היום ושלא נתקבלה לגביו החלטה באסיפה 
 יה. ישבה הוחלט על הדח

דעות והזמנות למועד העולה על עשרים ואחד ימים, יינתנו הוהכללית אסיפה הנדחתה  
מבלי לשנות את סדר הכללית אסיפה ה. נדחתה לעיל 52תקנה כאמור ב הנדחיתלאסיפה 

ימים, יינתנו הודעות והזמנות לגבי המועד החדש, מוקדם  21יומה, למועד שאינו עולה על 
שעות קודם האסיפה הכללית; ההודעות וההזמנות כאמור  72 -ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 בשינויים המחויבים. 52 תקנהיינתנו לפי 
 

החברה תערוך פרוטוקולים של ההליכים באסיפה הכללית, שיכללו את שמות בעלי  .62
המניות המשתתפים באסיפה הכללית ומספר המניות המוחזקות בידם, העניינים הנדונים 
באסיפה הכללית, התייחסותם של בעלי המניות או שלוחיהם עניינים הנדונים, ככל 

 ת כזו, וההחלטות שנתקבלו כולל פירוט דרך ההצבעה של בעלי המניות. שישנה התייחס
 

בין  -בכל אסיפה תתקבל החלטה העומדת להצבעה על ידי הרמת ידים אלא אם כן נדרשה  .63
הצבעה חשאית בכתב  -לפני ובין מיד לאחר הכרזת תוצאות ההצבעה על ידי הרמת ידים 

או על ידי לפחות שני בעלי מניות. פרט אם  על ידי יושב הראש )אם הינו זכאי להצביע(
נדרשה הצבעה חשאית כנ"ל, הרי שהכרזת יושב הראש כי ההחלטה נתקבלה או 
שנתקבלה פה אחד או ברוב מסוים, או נדחתה, או שלא נתקבלה ברוב מסוים, תהיה 
ראיה לכאורה לאמור בה, ועובדה זו והערה שנרשמה בפנקס הפרוטוקולים של החברה 

ה לכאורה לכך ולא יהיה צורך להוכיח את מספר הקולות או מכסתם היחסית תשמש ראי
שנתנו בעד או נגד החלטה כזו. בכפוף לכל הוראה בענין זה בחוק או לכל הוראה בענין רוב 
מיוחד בתקנות אלה תחשב החלטה כאילו נתקבלה באסיפה כללית אם זכתה ברוב קולות 

 רגיל.
 

, תיעשה ההצבעה באותו אופן כפי שיורה היו"ר, בין אם נדרשה הצבעה חשאית כהלכה .64
מיד או לאחר הפסקה או באופן דחוי או באופן אחר, ותוצאות ההצבעה תיחשבנה 
להחלטת האסיפה שבה נדרשה הצבעה חשאית. הדורשים הצבעה חשאית יוכלו לבטל את 

 דרישתם בכל עת לפני שתיערך ההצבעה החשאית.
 



 12 

בחירת יו"ר או בשאלת דחיית האסיפה תיערך מיד. הצבעה הצבעה חשאית הנדרשת לשם  .65
 חשאית הנדרשת לשם עניין אחר תיערך באותו זמן כפי שיורה יו"ר האסיפה.

 
דרישת הצבעה חשאית לא תמנע את המשך האסיפה לשם דיון בכל עניין, פרט לעניין  .66

 שביחס אליו נדרשה הצבעה חשאית.
 
 

 הצבעת בעלי מניות
 

המעונין להצביע באסיפה כללית יוכיח לחברה את בעלותו במניה, כנדרש על פי  בעל מניות .67
חוק החברות. מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי לקבוע הוראות ונהלים 

 לענין הוכחת הבעלות במניות החברה.
 

ג בכפיפות ומבלי לפגוע בזכות או בזכויות יתר או בהגבלות הקיימות באותו זמן של סו .68
מיוחד של מניות המהוות חלק מהון החברה, זכאי כל מחזיק, הנוכח באסיפה בעצמו או 

כוח, בהצבעה ע"י הרמת ידיים או בהצבעה חשאית, לקול אחד לכל מניה שהוא -ע"י בא
מחזיק בה, ובלבד ששום מחזיק לא יהיה רשאי להצביע באסיפה כללית או למנות מיופה 

רישות התשלום ואת כל הכספים המגיעים ממנו כוח להצביע בה אלא אם שילם את ד
 לחברה בגין מניותיו.

 
רה של שותפים במניה תתקבל דעתו של ראש השותפים הניתנת על ידיו או על ידי בא במק .69

כוחו ולא תתקבל דעתם של יתר השותפים. השאלה מי הוא ראש השותפים תוכרע עפ"י 
חבר הבורסה בדבר בעלותו במניה  הסדר שבו רשומים במרשם בעלי המניות או באישור

או במסמך אחר שיקבע על ידי דירקטוריון החברה לענין זה, לפי הענין. שותפים במניה 
כוח להצביע מכל -כוח. מינוי בא-שאחד מהם נוכח באסיפה לא יצביעו בה באמצעות בא

 מניה משותפת ייעשה בחתימת יד ראש השותפים.
 

כוח להצביע באסיפה הכללית יש להעלות באותה -בא התנגדות לזכותו של מחזיק או של .70
אסיפה או באסיפה נדחית בה אמור אותו אדם להצביע וכל הצבעה שלא נפסלה באסיפה 
כאמור תהיה בת תוקף לכל דבר ועניין. הועלתה התנגדות להצבעת מחזיק או בא כוח 

 כאמור במועד, יכריע בהתנגדות יו"ר האסיפה ודעתו תהא מכרעת.
 

כוחו. בא כוח -בכל הצבעה רשאי בעל מניות להצביע בין בעצמו ובין ע"י בא א. .71
כוח אינו -הנוכח באסיפה יהיה גם הוא רשאי לדרוש קיום הצבעה חשאית. בא

 חייב להיות בעל מניות בחברה.
 

תאגיד שהוא בעל מניות בחברה רשאי על פי החלטת הדירקטוריון שלו או על פי  ב.
ל פי תקנותיו ליפות את כוחו של אדם שהוא ימצא החלטת אדם או גוף אחר ע

למתאים להיות נציגו בכל אסיפה של החברה. אדם המיופה כוח כאמור לעיל יהא 
רשאי להשתמש מטעם התאגיד שהוא מייצגו באותם הכוחות שהתאגיד בעצמו 

 היה יכול להשתמש בהם אילו היה בעל מניות בשר ודם בחברה.
 
ו שבית משפט מוסמך הוציא עליו צו, רשאי להצביע בין בעל מניות חולה ברוחו א ג.

בהרמת ידיים ובין בהצבעה חשאית רק ע"י נציגו, המפקח עליו או אפוטרופסו או 
אדם אחר הממלא תפקיד של נציג או אפוטרופוס כזה, שנתמנה על ידי בית 
משפט מוסמך וכל נציג או אפוטרופוס או אדם אחר כנ"ל רשאי להצביע ע"י בא 

 .כוחו
 

כוח יהיה לה תוקף למרות מותו של -הצבעה בהתאם להוראות מסמך הממנה בא א. .72
הממנה, או ביטול ייפוי הכוח או פקיעתו בהתאם לכל דין או העברת המניה 
שבגינה הצביעו כאמור, אלא אם כן הודעה בכתב על המוות, הביטול או ההעברה, 

 לפני ההצבעה.נתקבלה במשרד החברה או על ידי יושב ראש האסיפה 
 

כוח נפרד בשל כל מניה שהוא מחזיק בה -בעל מניות רשאי להצביע באמצעות בא ב.
ובלבד שלכל בא כוח כנ"ל יהיה כתב מינוי נפרד שיפרט את המספר הסידורי של 

הכוח להצביע. נכללה אותה מניה, על ידי מחזיקה ביותר -המניות שבגינן זכאי בא
ניה זכות הצבעה מכוח אף אחד מכתבי מכתב מינוי אחד, לא תקנה אותה מ

 המינוי האמורים.



 13 

 
כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו(, לפיה פועל  ג.

. הדירקטוריון או מזכיר החברה יהיו מיופה הכוח, יהיו בכתב, וחתימתם הממנה
ע"י עו"ד  תאושררשאים לדרוש כי כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת כאמור 

או ע"י נוטריון ציבורי, או ע"י בנק, או באופן אחר שיתקבל על דעת הדירקטורים 
כתב המינוי של בא כוח וייפוי הכוח או תעודה אחרת )אם ישנה כזו(, או המזכיר. 

יופקדו  ,נוטריון או או העתקו המאושר על ידי עו"ד לפיה פועל מיופה הכוח
עים ושמונה שעות לפני הזמן הקבוע , לפחות ארבה הרשום של החברהבמשרד

לאסיפה או לאסיפה הנדחית שבה מתכוון האיש הנזכר במסמך כזה להצביע, 
אחרת לא יהיה האיש הנזכר במסמך רשאי להצביע לפיו. מסמך הממנה בא כוח 
ושאינו מוגבל בזמן לא יהיה בר תוקף לאחר עבור שנים עשר חודש מיום 

 המסמך בר תוקף לזמן הנקוב בו. חתימתו. הוגבל המינוי בזמן, יהא 
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כוח )בין לאסיפה מסוימת ובין אחרת( יהיה בנוסח דלקמן או -כל כתב מינוי של בא .73
 בדומה לו:

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

כתב המינוי יהיה תקף גם לגבי כל אסיפה נדחית של אסיפה שאליה מתייחס כתב המינוי,  .74
 ובלבד שלא צויין אחרת בכתב המינוי.

 
 

 ה ד י ר ק ט ו ר י ו ן
 

 15ולא יעלה על  משלושהלחברה יהיה דירקטוריון שמספר חבריו לא יפחת  א. .75
 דירקטור. -חברים. חבר בדירקטוריון נקרא בתקנות אלה 

 
בחברה יכהנו לפחות שני דירקטורים חיצוניים, ויחולו ההוראות שנקבעו בחוק  ב. 

 לענין זה.
 

, ומשך כהונתם, למעט או באסיפה מיוחדת אסיפה השנתיתהדירקטורים ימונו ב א. .76
הדירקטורים החיצוניים, הינו עד לתום האסיפה השנתית שתתקיים לראשונה 
לאחר מועד המינוי. על אף האמור לעיל, אם לא מונו דירקטורים באסיפה 
השנתית ימשיכו בכהונתם הדירקטורים שמונו באסיפה השנתית הקודמת. 

 ה כהונתם יוכלו להתמנות שוב. דירקטורים שנסתיימ
 

פרט למי שכיהן כדירקטור עד למועד האסיפה השנתית, לא ימונה דירקטור  ב. 
 באסיפה השנתית, אלא אם כן המליץ הדירקטוריון על מינויו.

 
השכר )אם יהיה כזה( של הדירקטורים בעד שרותיהם לחברה במסגרת  א. .77

לזמן על ידי החברה באסיפה תפקידיהם הרגילים כדירקטורים יקבע מזמן 
 כללית  וישולם מתוך כספי החברה, בכפוף להוראות החוק.

 
כל דירקטור יהיה זכאי לתשלום או להחזר מכספי החברה של כל הוצאותיו  ב.

הסבירות לנסיעות, למלון, הוצאות אחרות שהוציא עקב או לצורך נוכחותו 
רים או באופן אחר תוך בישיבות הדירקטוריון או של ועדה כלשהי של הדירקטו

 ביצוע או מילוי תפקידיו כדירקטור או בקשר עם עסקיה של החברה.
 

הדירקטורים יהיו רשאים בכל עת ומזמן לזמן למנות כל אדם בתור דירקטור בין למילוי  .78
)א( להלן ובין בנוסף על הדירקטורים הקיימים )ובלבד  81משרה שהתפנתה עפ"י תקנה 

הכולל של הדירקטורים לא יעלה על המספר המרבי הקבוע  שבמקרה האחרון המספר
 בתקנות אלה(.

 

 כוח-כתב מנוי של בא

 

מ _________________ חבר בעל מניות הצבעה   _____________ "אני 

____________ קולות ממנה  -בחברת ____________________ וזכאי ל

או במקומו את  ________בזאת את ______________  מ ________

להצביע בשמי ובמקומי  ________________-_________________מ

בהתאם למקרה( של  -באסיפה הכללית )הרגילה, היוצאת מן הכלל, הנדחית 

שנת ___ ובכל אסיפה    _________ החברה אשר תתקיים ביום __  לחודש 

 שנדחתה הימנה.

 ______ שנת   ודש ______ולראיה באתי על החתום ביום ______  לח

                                                             

 ע"י מיפה הכוח    _____________ - אני מאשר שהמסמך דלעיל נחתם בפני

________________________________ 

 )שם תאר וכתובת המאשר(  
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האסיפה הכללית או הדירקטוריון רשאים לקבוע כי כהונתו של דירקטור שמונה על ידם,  .79
 לפי הענין, תחל במועד מאוחר יותר ממועד ההחלטה על המינוי.

 
ודעה בכתב לחברה, כל חבר דירקטוריון רשאי למנות לעצמו חליף על ידי ה א. .80

 ורשאי לבטל את המינוי האמור בכל עת על ידי הודעה בכתב.
 

כל אדם הכשיר לכהן כדירקטור ובלבד שאינו דירקטור או דירקטור חליף  ב.
בחברה, יוכל לשמש כדירקטור חליף. אדם אחד לא יוכל לשמש כחליף של 

 דירקטורים אחדים.
 
כל  -ות כתב המנוי שלפיו התמנה בכפיפות להורא -לדירקטור חליף תהיינה  ג.

הסמכויות שישנן לדירקטור שמינה אותו כדירקטור חליף ומינויו יפקע עם סיום 
 כהונתו ו/או פקיעת כהונתו של הדירקטור שמינהו.

 
מינוי או הפסקת הכהונה של דירקטור חליף, יעשו במסמך בכתב בחתימת יד  ד.

הפסקת הכהונה, לפי העניין,  הדירקטור ויהיו בתוקף ממועד המינוי או ממועד
כנקוב בכתב המינוי או בכתב הפסקת הכהונה או מיום המסר הכתב האמור 

 למשרד, הכל לפי המועד המאוחר יותר.
 

בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לשלם לדירקטור חליף גמול בעד  ה.
 השתתפות בישיבות הדירקטוריון.

 
דירקטוריון, את מי שמכהן כדירקטור, ניתן למנות דירקטור חליף לחבר ועדת  ו. 

ובלבד שהמועמד להתמנות כדירקטור חליף לחבר הועדה, אינו מכהן כחבר 
באותה ועדת דירקטוריון ואם הוא דירקטור חליף לדירקטור חיצוני, יהא 
המועמד דירקטור חיצוני בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית או בעל כשירות 

 ירקטור המוחלף.מקצועית, בהתאם לכשירותו של הד
 

 ' לעיל.ולא ניתן למנות חליף לדירקטור חיצוני, למעט כמפורט בסעיף קטן  ז. 
 

 בכפיפות להוראות תקנות אלו והוראות החוק, תופסק כהונתו של דירקטור:  א. .81
 

 אם הוא פשט את הרגל; (1)
 
 אם הוכרז כחולה רוח או חלה ברוחו; (2)
 
 לחברה; אם התפטר ממשרתו בהודעה בכתב (3)
 
 להלן;  83או  82אם הופסקה כהונתו בהתאם לתקנות  (4)
 
 במותו ובמקרה שהחברה  התפרקה; (5)
 
 לחוק; 232במקרה שהורשע בעבירה כאמור בסעיף  (6)
 
 לחוק; 233לפי החלטת בית משפט כאמור בסעיף  (7)
 

כל חבר דירקטוריון יכהן במשרתו עד אשר כהונתו תופסק בהתאם לתקנת משנה  .ב
 לעיל, לפי המוקדם. 76לעיל או עד המועד הקבוע בתקנה  א.

 
על אף כל האמור לעיל, החברה באסיפה כללית רשאית בכל עת, בהחלטה ברוב רגיל,  . 82

נתן ילהעביר ממשרתו כל דירקטור, למעט דירקטור חיצוני, לפני תום כהונתו, ובלבד שת
הכללית. כן רשאית כל לדירקטור הזדמנות סבירה להביא את עמדתו בפני האסיפה 

אסיפה כללית, בהחלטה ברוב רגיל, למנות במקום דירקטור שהועבר ממשרתו, כאמור 
לעיל, אדם אחר כדירקטור. דירקטור שמונה כאמור יכהן בתפקידו רק לתקופת הכהונה 

 אשר היה מכהן הדירקטור שהוא מונה במקומו.  
 

 ני בהתאם להוראות החוק.החברה תהיה רשאית להפסיק כהונתו של דירקטור חיצו 
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אם התפנתה משרת דירקטור, יהיה הדירקטוריון רשאי להוסיף ולפעול בכל ענין כל עוד  .83

 75מספר הדירקטורים אינו פחות מהמספר המזערי של הדירקטורים הקבוע בתקנה 
לעיל. פחת מספר הדירקטורים ממספר זה לא יהיה הדירקטוריון רשאי לפעול אלא לשם 

 יפה כללית למטרת מינוי דירקטורים נוספים, אך לא לכל מטרה אחרת.כינוס אס
 

דירקטור רשאי להתפטר על ידי מסירת הודעה לדירקטוריון, ליושב ראש הדירקטוריון או  .84
למשרד, כנדרש בחוק, וההתפטרות תכנס לתוקף במועד שבו נמסרה ההודעה, אלא אם כן 

סור את הסיבות להתפטרותו או יציין כי נקבע בהודעה מועד מאוחר יותר. דירקטור ימ
 ההתפטרות אינה כרוכה בנסיבות שיש להביאן לידיעת בעלי המניות.

 
בכפוף להוראות חוק החברות, רשאית החברה לשלם לדירקטורים גמול בעד מילוי  .85

 .תפקידם כדירקטורים
 

 
 סמכויותיהם וחובותיהם של הדירקטורים

 
ות והכוחות הנתונים לו על פי תקנון זה, על פי החוק ועל פי לדירקטוריון יהיו כל הסמכוי .86

 כל דין.
 

מבלי לגרוע מהוראות תקנון זה, הדירקטוריון יתווה את מדיניות החברה ויפקח על ביצוע  .87
 -תפקידי המנהל הכללי ופעולותיו, ובכלל זה 

 
 ת ביניהן;יקבע את תכניות הפעולה של החברה, עקרונות למימונן וסדרי עדיפויו 87.1

 
יבדוק את מצבה הכספי של החברה, ויקבע את מסגרת האשראי שהחברה  87.2

 רשאית ליטול;
 

 יקבע את המבנה הארגוני ואת מדיניות השכר; 87.3
 

 רשאי להחליט על הנפקה של סדרות של אגרות חוב; 87.4
 

 לחוק החברות; 171אחראי לעריכת הדוחות הכספיים ולאישורם, כאמור בסעיף  87.5
 

ידווח לאסיפה השנתית על מצב ענייני החברה ועל התוצאות העסקיות, כאמור  87.6
 לחוק החברות; 173בסעיף 

 
 ימנה ויפטר את המנהל הכללי; 87.7

 
יחליט בפעולות ובעסקאות הטעונות אישורו לפי תקנון זה או לפי הוראות  87.8

 לחוק החברות. 275עד  268 -ו 255סעיפים 
 

מניות וניירות ערך המירים למניות עד גבול הון המניות הרשום  רשאי להקצות 87.9
 של החברה;

 
 רשאי להחליט על חלוקת דיבידנד או על חלוקת מניות הטבה, לפי הענין; 87.10

 
לחוק החברות, מכל בעלי  1רשאי להחליט על רכישה כמשמעות מונח זה בסעיף  87.11

 יקול דעתו.מניותיה של החברה או מחלקם או ממי מהם, לפי ש
 

 לחוק החברות; 329יחווה דעתו על הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף  87.12
 

המספר המזערי הנדרש של דירקטורים בדירקטוריון, שעליהם להיות  קביעת 87.13 
לחוק החברות  240בעלי מומחיות חשבונאית ופיננסית, כמשמעותה לפי סעיף 

(; הדירקטוריון יקבע את "יתדירקטורים בעלי מומחיות חשבונאית ופיננס")
המספר המזערי כאמור בהתחשב, בין היתר, בסוג החברה, גודלה, היקף פעילות 
החברה ומורכבות פעילותה, ובכפוף למספר  הדירקטורים שנקבע בתקנון לפי 

 .לחוק החברות 219סעיף 
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רט למעט כמפו סמכויות הדירקטוריון לפי תקנה זו אינן ניתנות לאצילה למנהל הכללי 

 .בחוק החברות
 

סמכות של החברה אשר לא הוקנתה בחוק או בתקנות אלה לאורגן אחר, רשאי  .88
 הדירקטוריון להפעילה.

 
הדירקטוריון רשאי להחליט כי סמכויות הנתונות למנהל הכללי יועברו  89.1 .89

שלא יעלה על פרק הזמן  ין מסוים או לפרק זמן מסויםילסמכותו, והכל לענ
 .ות הענייןהנדרש בנסיב

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, הדירקטוריון רשאי להורות למנהל הכללי כיצד לפעול  89.2 

לענין מסויים. לא קיים המנהל הכללי את ההוראה רשאי הדירקטוריון להפעיל 
 את הסמכות הנדרשת לביצוע ההוראה במקומו.

 
ון להפעילן נבצר מהמנהל הכללי להפעיל את סמכויותיו, רשאי הדירקטורי 89.3 

 במקומו.
 

בכפוף להוראות חוק החברות, רשאי הדירקטוריון לאצול מסמכויותיו למנהל הכללי,  .90
רקטוריון יכול שתהייה לענין לנושא משרה בחברה או לאדם אחר. האצלת סמכות הדי

 ם  או לפרק זמן מסוים, והכל לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון.מסוי
 

אסיפה הכללית, בהחלטה שתתקבל באסיפה שנתית או מיוחדת, על פי החלטתה רשאית ה .91
ליטול סמכויות הנתונות לדירקטוריון או למנהל הכללי של החברה, או להורות כי 

ין מסוים יה לענסמכויות המנהל הכללי יועברו לדירקטוריון, ובלבד שהחלטה כאמור תהי
 .נייןשלא יעלה על פרק הזמן הנדרש בנסיבות הע םאו לפרק זמן מסוי

 
מבלי לגרוע מסמכות כלשהי הנתונה לדירקטוריון לפי תקנון זה, רשאי הדירקטוריון,  .92

 מעת לעת, לפי שיקול דעתו, להחליט על:
 

קבלת אשראי על ידי החברה בסכום כלשהו והבטחת סילוקו, בדרך שימצא  92.1
 לנכון;

 
 מתן ערבויות, בטוחות, וערובות מכל סוג שהוא; 92.2

 
הנפקת סדרה של איגרות חוב, לרבות שטרי הון או כתבי התחייבות, ולרבות  92.3

איגרות חוב, שטרי הון או כתבי התחייבות המירים או ניתנים למימוש למניות, 
וכן לקבוע את תנאיהם, ולשעבד את רכושה, כולו או מקצתו, בין בהווה ובין 

חוב, שטרי הון, כתבי  בעתיד, בין בשעבוד שוטף ובין בשעבוד קבוע. איגרות
התחייבות, או בטוחות אחרות, כאמור לעיל, יכול שיונפקו, בין בנכיון, בין 
בפרמיה ובין בכל אופן אחר, בין עם זכויות נדחות ובין עם זכויות מיוחדות ו/או 
 זכויות יתר ו/או זכויות אחרות, והכל כפי שיקבע הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

 
לעיל, אינו שולל את סמכותו של המנהל הכללי או מי שהסמיך לכך,  92האמור בתקנה  .93

להחליט על קבלת אשראי על ידי החברה, בגבולות מסגרת האשראי והבטוחות שנקבעו 
 על ידי הדירקטוריון.

 
בכפוף להוראות החוק, דירקטור רשאי למלא תפקיד אחר או משרה אחרת בתשלום  .94

מחזיקה מניות בה או שיש לה בה טובת הנאה  בחברה, או בכל חברה אחרת שהחברה
אחרת, יחד עם תפקידיו כדירקטור )פרט לרואה חשבון(, באותם התנאים ביחס לשכר 

 ולעניינים אחרים כפי שהדירקטוריון יקבע.
 
 

 
 
 

 פעולות הדירקטורים
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לפי צרכי החברה ולפחות  הדירקטורים רשאים להיוועד לשם הנהלת העסקים א. .95
, לדחות את אסיפותיהם ולסדרן באופן אחר כפי שימצאו חודשים אחת לשלושה

 לנכון, ולקבוע את המניין החוקי הדרוש להנהלת העסקים. 
 

מכהנים באותה עת דירקטורים השליש מהאם לא נקבע אחרת יהוו מנין חוקי  ב.
אם  נוכחים בעצמם או מיוצגים על ידי ממלאי מקומם.בדירקטוריון החברה, 

לא ימצא המניין החוק ישיבת הדירקטוריון המועד שנקבע לתוך חצי שעה מ
, באותו זמן ומקום, מבלי יום העסקים הראשון שלאחר מכןתידחה האסיפה ל

או לכל יום אחר ו/או שעה אחרת ו/או דירקטורים שתהיה חובה להודיע על כך ל
 .דירקטוריםהדירקטוריון בהודעה לקבע יו"ר מקום אחר כפי שי

 
רשאי לקיים ישיבות באמצעות שימוש בכל אמצעי תקשורת, ובלבד  הדירקטוריון ג. 

 שכל הדירקטורים המשתתפים יכולים לשמוע זה את זה בו בזמן.
 

הדירקטוריון רשאי לקבל החלטות אף ללא התכנסות בפועל, ובלבד שכל  ד.
הדירקטורים הזכאים להשתתף בדיון ולהצביע בענין שהובא להחלטה הסכימו 

יחתם תלרבות ההחלטה שלא להתכנס, על פי תקנה זו,  ונתקבלש ותחלטההלכך. 
תהא תקפה, לכל דבר ועניין, כאילו נתקבלה ו בידי יושב ראש הדירקטוריון

להלן, יחולו על  100הוראות תקנה  בישיבת דירקטוריון שכונסה ונוהלה כדין.
 החלטה זו, בשינויים המחוייבים, לפי הענין. 

 
ון רשאי לכנס את הדירקטוריון בכל עת, ולקבוע את יושב ראש הדירקטורי א. .96

 המקום והמועד לקיום ישיבת הדירקטוריון. 
 

מבלי לגרוע מן האמור לעיל, יושב ראש הדירקטוריון יהיה חייב לכנס את  ב. 
 הדירקטוריון, בהתקיים כל אחד מאלה:

 
לפחות, לשם  אחד קבלת דרישה לכינוס הדירקטוריון מאת דירקטור (1)

 ;ובנושא שיפורט בדרישתדיון 
 

קבלת הודעה או דיווח של המנהל הכללי המצריכים פעולה של  (2)
 הדירקטוריון;

 
קבלת הודעה מאת רואה החשבון המבקר על ליקויים מהותיים בבקרה  (3)

 החשבונאית של החברה.
 

עם קבלת הודעה או דיווח כאמור לעיל, יכנס יושב ראש הדירקטוריון את 
ימים ממועד הדרישה, ההודעה או  14א דיחוי, ולא יאוחר מתום הדירקטוריון, לל

 הדיווח, לפי הענין.
 

יושב ראש הדירקטוריון )"הדירקטורים ימנו אחד מחברי הדירקטוריון לכהן כיושב ראש  .97
"(. הדירקטוריון רשאי להעביר מתפקידו את יושב ראש הדירקטוריון הדירקטוריון

רשאי למנות מבין חבריו אחד או יותר כסגן ליושב  ולמנות אחר תחתיו. הדירקטוריון
ראש הדירקטוריון, אשר ישמש כממלא מקומו בהיעדרו. הדירקטוריון רשאי לקבוע את 
התקופה שבה יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם. אם לא נקבעה תקופה 
כאמור, יכהנו יושב ראש הדירקטוריון וסגניו במשרתם, כל עוד הם מכהנים 

 כדירקטורים. 
 

יושב ראש הדירקטוריון ישב בראש ישיבות הדירקטוריון וינהלן. לא הופיע יושב ראש  .98
הדירקטוריון לישיבת דירקטוריון תוך חמש עשרה דקות מהזמן שנקבע לישיבה, ישב 
בראש הישיבה סגן יושב ראש הדירקטוריון, אם מונה כזה, ואם לא מונה יבחרו 

 יבה אחד מביניהם להיות יושב ראש הישיבה. הדירקטורים הנוכחים ביש
 

כל הודעה על ישיבת דירקטוריון תוכל להיות בעל פה, בשיחה טלפונית, בכתב או על ידי  .99
לפני המועד הקבוע  שעות 24תינתן לפחות מברק או בפקסימילה ובלבד שההודעה 

 להתכנסיותר חברי הדירקטוריון  רובהסכימו  , במקרים דחופים,לישיבה, אלא אם
. בהודעה על ישיבת דירקטוריון יצויין מועד הישיבה והמקום בו לישיבה בלא הודעה

 . שעל סדר היוםהנושאים  פירוט סביר של כל וכןתתכנס 



 19 

 
המתעוררות בכל ישיבה של הדירקטוריון יחליטו על פי רוב דעות  בשאלות א. .100

הנמנעים.  הנוכחים והמשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות
 בהצבעה בדירקטוריון יהיה לכל דירקטור קול אחד.

בין אם הוא יו"ר הדירקטוריון או כל חבר אחר  –ליו"ר  ישיבה של הדירקטוריון  .ב
לא תהיה זכות לדעה נוספת או  -של הדירקטוריון, שנבחר כיו"ר לצורך הישיבה 

 מכרעת.
 

יעו חברי היו הדעות בהצבעה שקולות, תחשב הצעת ההחלטה שעליה הצב .ג
 הדירקטוריון כנדחית.

 
 

 ועדות הדירקטוריון
 

בכפוף להוראות החוק, רשאי הדירקטוריון להקים ועדות בנות שני חברים או  א. .101
יותר, למנות להן חברים מקרב חברי הדירקטוריון ולאצול לועדה כזו את 

י סמכויותיו, כולן או מקצתן. על אף האמור לעיל, הדירקטוריון לא יהיה רשא
לאצול מסמכויותיו לועדת דירקטוריון בנושאים שלהלן, אלא לשם המלצה 

 :בלבד
 

 קביעת מדיניות כללית לחברה; (1)
 

חלוקה, אלא אם כן מדובר ברכישה של מניות החברה בהתאם למסגרת  (2)
 שהותוותה מראש בידי הדירקטוריון;

 
ת או מתן קביעת עמדת הדירקטוריון בענין הטעון אישור האסיפה הכללי (3)

 329חוות דעת בדבר כדאיותה של הצעת רכש מיוחדת, כאמור בסעיף 
 לחוק החברות;

 
 אם הדירקטוריון רשאי למנותם;, מינוי דירקטורים (4)

 
הקצאה של מניות או של ניירות ערך המירים למניות או הנפקה או  (  5)

הניתנים למימוש למניות, או של סדרת אגרות חוב, למעט כמפורט 
 ;לחוק )ב(288ף בסעי

 
 אישור דוחות כספיים; (6)

 
אישור לעסקאות ופעולות הטעונות אישור הדירקטוריון לפי הוראות  (7)

 לחוק החברות. 275עד  -268ו 255סעיפים 
 

בועדת דירקטוריון שהדירקטוריון אצל לה מסמכויותיו, לא יכהן מי שאינו חבר  .1א
 דירקטוריון.

 
דה לייעץ לדירקטוריון או להמליץ בלבד, יכול שיכהנו גם בועדת דירקטוריון שתפקי . 2א

 מי שאינם חברי דירקטוריון.
 

בהשתמשה בסמכות שאצל לה הדירקטוריון חייבת כל ועדה לנהוג בהתאם  ב.
להנחיות שיקבעו על ידי הדירקטוריון, באם יקבעו. לא נקבעו על ידי 

תמלא כל ועדה אחר  הדירקטוריון הנחיות או לא היו ההנחיות שלמות ומקיפות,
הוראות תקנות אלו בקשר לסדור הישיבות והפעולות של הדירקטוריון, כל כמה 
שהן מתאימות וכל כמה שלא באו במקומן הוראות של הדירקטוריון עפ"י תקנה 

 זו.
 
החלטה בכתב חתומה על ידי  כל חברי ועדת דירקטוריון או החלטה כזו שכל  ג.

ליה בכתב או ע"י מברק או פקסימיליה תהא חברי ועדת דירקטוריון הסכימו ע
 בת תוקף לכל צורך כהחלטה שנתקבלה בישיבה של ועדת דירקטוריון. 
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על פי סמכות שהואצלה לה   החלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בועדת דירקטוריון .102

מסמכויות הדירקטוריון, כמוה כהחלטה שנתקבלה או פעולה שנעשתה בדירקטוריון, 
ים או לגבי ועדה ין מסוית על ידי הדירקטוריון, לענע, במפורש, אחראלא אם נקב

מסויימת. הדירקטוריון רשאי מדי פעם להרחיב, לצמצם או לבטל אצילת סמכויות 
מצום או ביטול סמכויות כאמור, כדי לפגוע בתוקפה של רקטוריון, ואולם אין בצלועדת די

 ., שלא ידע על ביטולההחלטה של ועדה שהחברה פעלה על פיה כלפי אדם אחר
 

כל הפעולות הנעשות בתום לב על ידי הדירקטוריון או על ידי ועדת דירקטוריון, או על ידי  .103
איזה אדם הפועל כדירקטור או כדירקטור חליף תהיינה חוקיות, אפילו אם נתגלה אח"כ 

לם או שהיה איזה פגם במינויים של דירקטור כזה או של אדם הפועל כאמור לעיל או שכו
מקצתם היו פסולים, ממש כאילו כל אחד ואחד מאנשים אלה נתמנה כחוק והיה ראוי 

 וכשיר להיות דירקטור או ממלא מקום, כפי שהמקרה יחייב.
 

 ועדת דירקטוריון תדווח לדירקטוריון באורח שוטף על החלטותיה או המלצותיה. א.103
שור הדירקטוריון, יובאו החלטות או המלצות של ועדת דירקטוריון הטעונות את אי

 .לידיעת הדירקטורים זמן סביר לפני הדיון בדירקטוריון
 

 ועדת ביקורת ב.103
 

מספר  .בהתאם לקבוע בחוק החברות הדירקטוריון ימנה מבין חבריו ועדת ביקורת א. 
חברי ועדת הביקורת לא יפחת משלושה וכל הדירקטורים החיצונים יהיו חברים 

-עדת הביקורת יו"ר הדירקטוריון, כל דירקטור שמועסק עלבה. לא יהיו חברים בו
, והכול ידי החברה או נותן לה שירותים דרך קבע, בעל השליטה בחברה או קרובו

 . כמפורט בהוראות החוק
 

כל תפקיד אחר  ,תפקידי ועדת הביקורת יהיו על פי הקבוע בחוק החברות לרבות ב. 
 .אשר יוטל עליה על ידי הדירקטוריון

 
המניין החוקי לדיון ולקבלת החלטות בוועדת הביקורת יהיה בהתאם לקבוע בחוק  ג. 

 .החברות
 

 פרוטוקולים
 

הדירקטורים ידאגו לעריכתם של פרטיכלים מתאימים של כל האסיפות הכלליות  א. .104
של החברה ושל מינוי נושאי תפקידים רשמיים של החברה ושל ישיבות 

ירקטוריון, שיציינו לכל הפחות את הפרטים הדירקטוריון ושל ישיבות ועדת ד
 כדלקמן אם הועלו בהן:

 
 שמות החברים הנוכחים באסיפה או בישיבה. (1)
 העניינים שנידונו באסיפה או בישיבה. (2)
 תוצאות ההצבעה. (3)
 החלטות שנתקבלו באסיפה או בישיבה. (4)
 הוראות שנתנו ע"י הדירקטוריון לועדות. (5)
 

בת דירקטוריון או ישיבת ועדה, חתום או שנחזה כחתום ע"י יו"ר פרטיכל של ישי ב.
 אותה ישיבה או ועדה, ישמש כראיה לכאורה על כל העובדות המצוינות בו.

 
החלטה בע"פ שתבוא עליה הסכמת כל חברי הדירקטוריון פה אחד תהא ברת  ג.

תוקף כאילו נתקבלה בהתאם להוראות תקנה זו. נתקבלה החלטה בע"פ כאמור 
עיל, יוציא יושב ראש הדירקטוריון פרטיכל שיישקף החלטה כאמור מוקדם ל

 ככל האפשר לאחריה, ותבוא עליה חתימת כל הדירקטורים של החברה. 
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 תוקף פעולות ואישור עסקאות
 

בכפוף להוראות החוק, החזקת מניות בחברה וכן היות נושא משרה בחברה בעל  א. .105
אחר, לרבות תאגיד שהחברה הינה בעלת ענין בו  ענין או נושא משרה בכל תאגיד

או שהינו בעל מניות בחברה, לא תפסול את נושא המשרה, מהיות נושא משרה 
בחברה. כמו כן, לא יפסל נושא משרה, מהיות נושא משרה בחברה, עקב 
התקשרותו או עקב התקשרות כל תאגיד כאמור לעיל, בחוזה עם החברה בכל 

 א.ענין שהוא ובכל דרך שהי
 

בכפוף להוראות החוק, היותו של אדם נושא משרה בחברה לא תפסול אותו ו/או  ב. 
את קרובו ו/או תאגיד אחר שהוא בעל ענין בו, מלהתקשר עם החברה בעסקאות 

 שבהן יש לנושא המשרה ענין אישי בדרך כלשהי.
 

ין בכפוף להוראות החוק, נושא משרה יהיה רשאי להשתתף ולהצביע בדיונים בענ ג. 
 אישור עסקאות או פעולות שיש לו בהן ענין אישי.

 
עסקה של החברה עם נושא משרה בה או עם בעל שליטה בה או עסקה של  ד.

החברה עם אדם אחר שלנושא משרה בחברה או לבעל שליטה בחברה, יש בה ענין 
 והתקנות שהותקנו מכוחו. תאושר בהתאם להוראות חוק החברותאישי, 

 
ות חוק החברות, הודעה כללית הניתנת לדירקטוריון על ידי נושא משרה או בכפוף להורא .106

בעל שליטה בחברה, בדבר עניינו האישי בגוף מסויים, תוך פירוט עניינו האישי, תהווה 
משום גילוי של נושא המשרה או בעל השליטה, לחברה, בדבר עניינו האישי כאמור, לצורך 

 ה שאינה חריגה.כל התקשרות עם גוף כאמור לעיל, בעסק
 
 

 המנהל הכללי
 

אדם אחד או יותר, בין אם הוא חבר הדירקטוריון ובין אם  ימנההדירקטוריון  .        א.107
לאו, כמנהל כללי של החברה, אם למועד קבוע או בלי הגבלת זמן. כן רשאי 
הדירקטוריון, בהתחשב בתנאי כל חוזה בינו ובין  החברה, לשחרר אותו ממשרתו 

 אחר או אחרים במקומו. ולמנות
 

 המנהל הכללי אינו חייב להיות בעל מניות בחברה ואינו חייב להיות דירקטור. ב.
 
המנהל הכללי יהיה אחראי לניהול השוטף של ענייני החברה, במסגרת המדיניות  ג.

 שקבע הדירקטוריון וכפוף להנחיותיו.
 

קנו בחוק או בתקנות למנהל הכללי יהיו כל סמכויות הניהול והביצוע שלא הו ד.
אלה לאורגן אחר של החברה למעט סמכויות כאמור שיועברו ממנו לדירקטוריון, 
בהתאם לתקנות אלה, אם יועברו. המנהל הכללי יהיה נתון לפיקוחו של 

 הדירקטוריון.
 

הדירקטוריון יוכל מדי פעם בפעם ובכפוף להוראות החוק בענין, למסור ולהעניק  ה. 
שעה אותן מהסמכויות שהדירקטוריון פועל לפיהן על פי  למנהל הכללי באותה

תקנות אלה, ויוכל להעניק סמכויות לאותו זמן, ושתופעלנה לאותן המטרות 
והצרכים ובאותם הזמנים והתנאים, ובאותן ההגבלות, כפי שימצא לטוב בעיניו; 
 והוא יוכל להעניק סמכויות אלו בין באופן מקביל לסמכויותיו של הדירקטוריון

בשטח זה, או מחוץ להן, או במקום כולן או כל אחת מהן, והוא יכול מפעם לפעם 
 לבטל, לשלול, לשנות ולהחליף כל סמכות כזו או כולן יחד.

 
המנהל הכללי רשאי, באישור הדירקטוריון, לאצול מסמכויותיו לאחר או  ו.

לענין לאחרים, הכפופים לו. אישור כאמור יכול שינתן בין כאישור כללי ובין 
 מסויים.

 
המנהל הכללי יגיש לדירקטוריון דיווחים בנושאים, במועדים ובהיקף, כפי  ז.

שיקבע הדירקטוריון, בין בהחלטה מסויימת ובין במסגרת נהלי הדירקטוריון, 
 והכל מבלי לגרוע מהוראות החוק או מהוראות כל דין בענין.
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י פעם בפעם )בהתחשב בכפוף להוראות החוק שכרו של המנהל הכללי יקבע מד ח.

עם תנאי כל חוזה שבינו ובין החברה( ע"י הדירקטוריון ויוכל להיות בין בצורת 
משכורת קבועה או דמי עמילות או השתתפות ברווחים או או על ידי הענקת 

 ניירות ערך או זכות לרכישתם או באחד או יותר מהאופנים האלה.
     

 
 חותם חותמת וחתימות

 
יה חותמת אחת לפחות הנושאת את שם החברה. הדירקטוריון ידאג לחברה תה א. .108

 לכך שכל חותמת כזו תהיה במשמרת בטוחה.
 

חתימה על מסמך לא תחייב את החברה, אלא אם כן חתמו עליו המוסמכים  ב. 
 לחתום בשם החברה בצירוף חותמת החברה או שמה כשהוא מודפס.

 
או אנשים )אפילו אם אינם חברי  הדירקטוריון יוכל ליפות כוחם של כל איש ג.

הדירקטוריון( לפעול ולחתום בשם החברה, ופעולותיהם וחתימותיהם של איש 
או אנשים כנ"ל, בהתאם ליפוי כוח הדירקטוריון, תחייבנה את החברה, אם 

 ובמידה שאיש או אנשים כאלה פעלו וחתמו בגדר סמכויותיהם האמורות.
 

 
 הנהלות מקומיות ומינוי באי כוח

 
הדירקטוריון יוכל לסדר מזמן לזמן סדורים להנהלת עסקי החברה בכל מקום  א. .109

מסוים, בין בישראל ובין בחוץ לארץ, כאשר ייטב בעיניו, וההוראות הבאות 
בפסקה הבאה לא תפגענה בסמכויות הכלליות המסורות לדירקטוריון על פי 

 תקנה זו.
 

לכונן כל הנהלה מקומית או סוכנות הדירקטוריון יוכל בכל עת ומדי פעם בפעם  ב.
מקומית, לנהל את עסקיה של החברה באיזה מקום מסוים, בישראל ובחוץ 
לארץ, ויוכל למנות כל אדם להיות חבר הנהלה מקומית כזאת, או כל מנהל או 
סוכן ויוכל לקבוע את שכרו. הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן ובכל זמן למסור לכל 

סמכות ושקול דעת המסורים באותה שעה  אדם שנתמנה לכך כל כוח,
לדירקטוריון, ויוכל הוא ליפות את כוחו של כל אדם המשמש באותה שעה כחבר 
הנהלה מקומית להמשיך בתפקידו למרות שאיזו משרה התפנתה שם, וכל מנוי 
כזה או ייפוי כוח כזה יוכל להיעשות באותם התנאים שהדירקטוריון ימצא לנכון. 

בכל עת לפטר כל אדם שנתמנה כך ולבטל כל ייפוי כוח כזה או  הדירקטוריון יוכל
 לשנותו.

 
 

 מרשם בעלי המניות ופנקסי סניף
 

החברה תנהל מרשם בעלי מניות ותרשום בו את שמות בעלי המניות ושאר  א. .110
הפרטים הנדרשים על פי החוק, בסמוך לאחר הנפקת מניות כלשהן של החברה. 

ישומו במרשם ייחשב בעל המניות הרשום כבעלים בכפוף להוראות החוק, עם ר
של המניות הרשומות בשמו, וזאת אף אם לא הוצאו תעודות מניה בגין מניות 

 אלה.
 

 החברה תנהל מרשם בעלי מניות מהותיים, כנדרש על פי החוק. ב. 
 

החברה תנהל מרשם של המחזיקים באגרות חוב ובניירות ערך המירים למניות  ג. 
וראות תקנון זה בקשר למניות יחולו לגבי ניירות ערך המירים החברה, וכל ה

אלה, לענין הרישום במרשם, הוצאת תעודות, החלפת תעודות, העברה ותסיבה, 
 בשינויים המחוייבים לפי הענין, והכל בכפוף לתנאי ההקצאה של ניירות הערך.

לל של ועד בכ  137-139החברה תהא רשאית, כפוף ובהתאם להוראות סעיפים  ד. 
החוק ולכל צו שניתן ו/או שינתן על פי הסעיפים הנ"ל או איזה מהם, לנהל בכל 

 ארץ אחרת שהיא, שההוראות הנ"ל תחולנה עליה, מרשם בעלי מניות נוסף.
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 המזכיר, פקידים ובאי כח
 

הדירקטוריון רשאי למנות מזכיר של החברה בתנאים שימצא לנכון. כן רשאי  א. .111
לזמן למנות מזכיר משנה שייחשב כמזכיר במשך תקופת הדירקטוריון מזמן 

 מינויו.
 

הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן למנות לחברה פקידים, סוכנים ומשמשים  ב.
לתפקידים קבועים, זמניים או מיוחדים, כפי שימצא לנכון מזמן לזמן. כמו כן 
 יהא הדירקטוריון רשאי להפסיק את שרותם של אחד או יותר מהנ"ל בכל זמן

שהוא בשקול דעתו הבלעדי. הדירקטוריון רשאי לקבוע את הסמכויות 
והתפקידים של הנ"ל וכן את תנאי עבודתם ולדרוש בטחונות באותם מקרים 

 ובאותם סכומים כפי שייטב בעיניו.
 
הדירקטוריון רשאי מדי פעם בפעם ובכל זמן שהוא, בכפוף להוראות החוק בענין,  ג.

רמה, איש או חבר אנשים, בין אם ייפוי כוחם ייעשה ליפות כוחם של כל חברה, פי
ע"י הדירקטוריון ישירות או בעקיפין, להיות באי כוחה של החברה לאותן מטרות 

אשר לא יעלו על אלה  -ועם אותם הסמכויות, ההוראות ושיקולי הדעת 
המסורים לדירקטוריון או שהדירקטוריון יכול להשתמש בהם על פי תקנות אלו 

תקופה ובכפיפות לאותם התנאים כפי שהדירקטוריון ימצא לנכון ולאותה  -
להגנתם ולנוחיותם של אנשים העוסקים עם באי כוח כנ"ל, וכן יכול הוא לתת 
לכל בא כוח כנ"ל את הסמכות להעביר, בכל או במקצת, את הסמכויות, 
ההרשאות ושקולי הדעת המסורים לו, וכן יכול הוא לפטרם, ולבטל את מינויים 

 לבטל כל או כל חלק מהסמכויות שהוקנו להם. או
 

   
 שיפוי וביטוחפטור 

 
, רשאית החברה לפטור נושא משרה בה, מאחריותו, כולה או כל דיןבכפוף להוראות  .112

 .מקצתה, בשל נזק עקב הפרת חובת הזהירות כלפיה
 

שא משרה בכפוף להוראות החוק, רשאית החברה להתקשר בחוזה לביטוח אחריותו של נו .113
בה, בשל חבות שתוטל עליו עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושא משרה בה, בכל אחת 

 מאלה:
   

 הפרת חובת זהירות כלפי החברה או כלפי אדם אחר. )א(
 

הפרת חובת אמונים כלפי החברה, ובלבד שנושא המשרה פעל בתום לב והיה לו  )ב(
 יסוד סביר להניח שהפעולה לא תפגע בטובת החברה.

 
 חבות כספית שתוטל על נושא המשרה לטובת אדם אחר. )ג(
 

 רוע אחר אשר בשלו מותר ו/או יהיה מותר לבטח אחריות של נושא משרה.יכל א )ד(
 

הוצאות שהוציא נושא משרה בכירה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו,  )ה(
 דיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין.תלרבות הוצאות ה

 
חבות כספית שהוטלה על נושא משרה בשל תשלום עבור נפגע הפרה כאמור  )ו(

 ()א( לחוק ניירות ערך.1נד)א()52בסעיף 
 

 - כל דיןבכפוף להוראות  .114
 

בשל חבות או הוצאה לתת התחייבות מראש לשפות נושא משרה בה, רשאית חברה ה 114.1
בכל אחד  ,משרה בה עקב פעולה שעשה בתוקף היותו נושאשהוטלה עליו או שיוציא 

, במצטבר, נושאי המשרהלכל סכום השיפוי ובלבד ש, ("התחייבות לשיפוי"מאלה )
 25% שיוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה עלשהוצאו ו על פי כל כתבי השיפוי

)עשרים וחמישה אחוזים( מההון העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים 
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בתוספת סכומים שיתקבלו, ום השיפוי בפועל, האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד תשל
  - אם יתקבלו, מחברת ביטוח במסגרת ביטוח בו התקשרה החברה

  
, ובלבד שההתחייבות לשיפוי תוגבל לאירועים להלן 115.1כמפורט בסעיף  )א( 

שלדעת הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן 
ת מידה שהדירקטוריון קבע כי הם ההתחייבות לשיפוי וכן לסכום או לאמ

, ושבהתחייבות לשיפוי יצוינו האירועים שלדעת ןהענייסבירים בנסיבות 
הדירקטוריון צפויים לאור פעילות החברה בפועל בעת מתן ההתחייבות וכן 
הסכום או אמת המידה אשר הדירקטוריון קבע כי הם סבירים בנסיבות 

 ;ןהעניי
 

  .להלן 115.6 עד 115.2 פיםכמפורט בסעי )ב( 
 

לעיל, החברה רשאית לשפות נושא משרה בה  114.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  114.2
להלן, שהוטלה עליו עקב פעולה  115בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 

 שעשה בתוקף היותו נושא משרה בחברה.
 

שיינתנו בשל חבות או הוצאה לעיל, יכול  114התחייבות לשיפוי או שיפוי, כאמור בתקנה  .115
להלן, שהוטלה על נושא המשרה עקב פעולה שעשה  115.6עד  115.1כמפורט בתקנות משנה 

 בתוקף היותו נושא משרה בחברה, כדלקמן:
 

חבות כספית שהוטלה עליו לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבות פסק דין שניתן  115.1
 בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט;

 
הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא משרה עקב  115.2

חקירה או הליך שהתנהל נגדו בידי רשות המוסמכת לנהל חקירה או הליך, ואשר 
הגשת כתב אישום נגדו ומבלי שהוטלה עליו חבות כספית כחלופה  ללאהסתיים 

נגדו אך בהטלת חבות כספית  להליך פלילי, או שהסתיים ללא הגשת כתב אישום
או בקשר  כחלופה להליך פלילי בעבירה שאינה דורשת הוכחת מחשבה פלילית

 –זו  תקנה; בלעיצום כספי
 

משמעו  - "סיום הליך ללא הגשת כתב אישום בענין שנפתחה בו חקירה פלילית"
 1982-לחוק סדר הדין הפלילי ]נוסח משולב[, תשמ"ב 62סגירת התיק לפי סעיף 

( או עיכוב הליכים בידי היועץ המשפטי "חוק סדר הדין הפלילי" - קנת משנה זות)ב
 לחוק סדר הדין הפלילי; 231לממשלה לפי סעיף 

 
חבות כספית שהוטלה על פי חוק כחלופה  -"חבות כספית כחלופה להליך פלילי" 

, קנס 1985-תשמ"והלהליך פלילי, לרבות קנס מנהלי לפי חוק העבירות המינהליות, 
על עבירה שנקבעה כעבירת קנס לפי הוראות חוק סדר הדין הפלילי, עיצום כספי או 

 כופר;
 

הוצאות התדיינות סבירות, לרבות שכר טרחת עורך דין, שהוציא נושא המשרה או  115.3
שחויב בהן בידי בית משפט, בהליך שהוגש נגדו בידי החברה או בשמה או בידי אדם 

זוכה, או באישום פלילי שבו הורשע בעבירה שאינה אחר, או באישום פלילי שממנו 
 דורשת הוכחת מחשבה פלילית.

 
 כל חבות או הוצאה אחרת אשר בשלהן מותר ו/או יהיה מותר לשפות נושא משרה 115.4

 .על פי הוראות כל דין, כפי שיהיו מעת לעת
 

אמור בשל תשלום עבור נפגע הפרה כ בכירה שהוטלה על נושא משרה כספיתחבות  115.5
 ()א( לחוק ניירות ערך.1נד)א()52בסעיף 

 
הוצאות שהוציא נושא משרה בכירה בקשר עם הליך מנהלי שהתנהל בעניינו, לרבות  115.6

 .הוצאות התדיינות סבירות, בכלל זה שכר טרחת עורך דין
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 - כל דיןבכפוף להוראות  .116

 
, ת נושא משרה בחברהכל אדם לרבולתת התחייבות מראש לשפות רשאית חברה ה 116.1

המכהן או כיהן מטעם החברה או על פי בקשתה כדירקטור בחברה אחרת שהחברה 
"דירקטור כלשהו בה ) ןענייבמישרין או בעקיפין, או שלחברה  מחזיקה בה מניות,

, לעיל, אשר תחול בשינויים המחויבים 114בכפוף להוראת תקנה  (,בחברה האחרת"
שהוצאו  על פי כל כתבי השיפוי, במצטבר, י המשרהנושאלכל סכום השיפוי ובלבד ש

)עשרים וחמישה אחוזים( מההון  25% שיוצאו להם על ידי החברה, לא יעלה עלו
העצמי של החברה על פי דוחותיה הכספיים האחרונים, כפי שיהיו נכון למועד 

בתוספת סכומים שיתקבלו, אם יתקבלו, מחברת ביטוח תשלום השיפוי בפועל, 
 .יטוח בו התקשרה החברהבמסגרת ב

 
לעיל, החברה רשאית לשפות דירקטור בחברה  116.1מבלי לגרוע מן האמור בתקנה  116.2

לעיל, שהוטלה עליו עקב  115האחרת בדיעבד, בשל חבות או הוצאה כמפורט בתקנה 
 פעולה שעשה בתוקף היותו דירקטור בחברה האחרת.

 
התחייבות מראש לשפות עובד או פקיד של בכפוף להוראות החוק, החברה רשאית לתת  .117

החברה שאינו נושא משרה בחברה או לשפותו בדיעבד בשל כל חבות כספית שהוטלה עליו 
 לטובת אדם אחר בשל פעולה שעשה בתום לב בתוקף היותו עובד או פקיד של החברה.

 
רך שהיא, בכפוף להוראות החוק, אין בהוראות תקנון זה כדי להגביל את החברה, בכל ד .118

 לענין התקשרותה בחוזה ביטוח, או לענין מתן שיפוי:
 

בקשר לנושא משרה בחברה או דירקטור בחברה האחרת, ככל שהביטוח, או  )א(
 השיפוי אינם אסורים על פי כל דין.

 
בקשר למי שאינו נושא משרה בחברה או דירקטור בחברת האחרת, לרבות אך  )ב(

 עובדים, קבלנים או יועצים. מבלי לגרוע מכלליות האמור לעיל,
 
  

 דיבידנדים
 

כפוף להוראות החוק והוראות תקנות אלה ובכפוף לכל זכויות או תנאים שהם הכרוכים  .119
אותה שעה בכל מניה שהיא בהון החברה המעניקה זכויות בכורה, מיוחדות או נדחות או 

יתנים לחלוקה  בין שאיננה מעניקה כל זכויות ביחס לדיבידנדים, יהיו רווחי החברה נ
החברים לפי היחס של הערך הנקוב שנפרע על חשבון המניות המוחזקות בידיהם ביום 
שנקבע לכך ע"י החברה, ומבלי להתחשב בפרמיה ששולמה מעל לערכן הנקוב. 
הדירקטוריון יהיה רשאי להוציא מניה כלשהי בתנאי, כי ישולם עליה דיבידנד בתאריך 

חלק מדיבידנד אשר יוכרז בגין תקופה מסוימת, או כי מסוים, או כי ישולם עליה 
התקופה שבגינה ישולם דיבידנד תתחיל בתאריך מסוים, או בתנאי דומה, ככל שיקבע ע"י 

ישולם הדיבידנד על  -כפוף להוראות שבראשית תקנה זו  -הדירקטוריון. בכל מקרה כזה 
מראש בטרם נדרש כל מניה כנ"ל בהתאם לתנאי כנ"ל. שום סכום ששולם על מניה 

 תשלום ואשר נושא ריבית לא ייחשב כנפרע על המניה בכל הנוגע לתקנה זו.
 

בעת הכרזת דיבידנד רשאית החברה להחליט, כי דיבידנד זה ישולם במלואו או בחלקו,  .120
בדרך של חלוקת נכסים מסוימים, ובמיוחד בדרך של חלוקת מניות שנפרעו במלואן 

ת חוב של החברה, או בכל דרך אחרת שהיא או באחת או יותר )"מניות הטבה"(, או אגרו
 מדרכים אלה. 

 
בכפוף להוראות החוק, רשאי הדירקטוריון להחליט על הקצאת מניות הטבה,  א. .121

)ב( לחוק, 302ולהפוך להון מניות חלק מרווחי החברה, כמשמעותם בסעיף 
אמורים בדוחות מפרמיה על מניות או מכל מקור אחר הכלול בהונה העצמי, ה

הכספיים האחרונים שלה, בסכום שיקבע על ידי הדירקטוריון ואשר לא יפחת 
 מערכן הנקוב של מניות ההטבה.

 
הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה, יקבע האם הן יהיו מסוג אחד  ב.

בלבד לכל בעלי המניות מבלי להתחשב בסוגי המניות המוחזקות על ידם או 
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כאמור יחולקו מניות הטבה מאותו סוג בגין כל סוג מניות  שלכל בעל מניה
 המוחזק על ידו. 

 
 מניות הטבה שיוקצו על פי תקנה זו ייחשבו כנפרעות במלואן. ג.

 
הדירקטוריון המחליט על הקצאת מניות הטבה רשאי להחליט כי החברה תעביר  ד.

תו להון לקרן מיוחדת שתיועד לחלוקת מניות הטבה בעתיד, סכום כזה שהפיכ
מניות יהיה מספיק כדי להקצות למי שבאותה עת יהיה מכל סיבה שהיא, בעל 
זכות לרכישת מניות בחברה )לרבות זכות הניתנת להפעלה רק במועד מאוחר 
יותר(, מניות הטבה אשר היו מגיעות לו, אילו ניצל את הזכות לרכישת המניות 

"התאריך  -קנה זו ערב התאריך הקובע את הזכות לקבלת מניות ההטבה )בת
(. והיה אם לאחר התאריך הקובע ינצל בעל הזכות האמורה את זכותו הקובע"

לרכישת המניות או חלק מהן תקצה לו החברה מניות הטבה, שלהן ערך נקוב 
ואשר היו מגיעות לו אילו ניצל ערב התאריך הקובע את הזכות לרכישת המניות 

ת חלק מתאים מתוך הקרן המיוחדת שרכש בפועל, וזאת על ידי הפיכה להון מניו
האמורה. מניות ההטבה יזכו את בעליהן להשתתפות בחלוקת הדיבידנדים 
במזומן או במניות הטבה החל מהמועד שיקבע על ידי הדירקטוריון. לענין קביעת 
הסכום שיועבר לקרן המיוחדת האמורה, יראו כל סכום שהועבר לקרן זו בגין 

ה, כאילו כבר הוון והוקצו ממנו מניות המזכות חלוקות קודמות של מניות הטב
 את בעלי הזכות לרכישת מניות, למניות הטבה.

 
הדירקטוריון רשאי מזמן לזמן לשלם לבעלי המניות על חשבון הדיבידנד הבא דיבידנד  .122

 ביניים כזה כפי שיחשב למוצדק לפי מצב החברה.
 

הטבה או זכויות הטבה אחרות בגין מניה הדירקטוריון רשאי לעכב כל דיבידנד או מניות  .123
שהתמורה שנקבעה עבורה, כולה או מקצתה, לא שולמה לחברה, ולגבות כל סכום כאמור 
או תמורה שתתקבל ממכירת כל מניות ההטבה או זכות הנאה אחרת, על חשבון החובות 
 או ההתחייבויות בגין המניה האמורה, זאת בין אם המניה האמורה בבעלותו הבלעדית

 של בעל המניה החייב ובין אם במשותף עם בעלי מניות אחרים.
 

העברת מניות לא תעביר את הזכות לדיבידנד שהוכרז עליו לאחר העברה זו, אך לפני  .124
רישומה של ההעברה במרשם בעלי המניות. זכאי לקבל דיבידנד מי שהיה רשום במרשם 

 בעלי המניות ביום שנקבע לכך ע"י החברה.
 

רה רשאית להחליט באסיפה כללית על דיבידנד שישולם לבעלי המניות בהתאם החב .125
לזכויותיהם ולטובת ההנאה שלהם ברווחים ולקבוע את זמן התשלום, ובלבד שניתנה 
הזדמנות נאותה לדירקטוריון לקבוע, בטרם תבוצע החלוקה, כי החלוקה אינה חלוקה 

 אסורה. 
 

ן דיבידנד ביניים ובין דיבידנד אחר, תנתן לבעלי הודעה על החלטה לחלק דיבידנד, בי .126
 המניות הרשומים במרשם בעלי המניות, באופן האמור בתקנות אלה.

 
אם לא נתנו הוראות אחרות, מותר יהא לשלם כל דיבידנד ע"י המחאה או פקודת תשלום  .127

שישלחו בדואר לפי הכתובת הרשומה של החברה או האדם הזכאי לו במרשם בעלי 
יות או במקרה של מחזיקים משותפים רשומים, לכתובתו של אחד הבעלים המנ

המשותפים כרשום במרשם בעלי המניות. כל המחאה כזו תיערך לפקודת האדם שאליו 
היא נשלחת. הקבלה של האדם אשר בתאריך הכרזת הדיבידנד רשום שמו במרשם בעלי 

ם, של אחד מהמחזיקים המניות כמחזיק של כל מניה או, במקרה של מחזיקים משותפי
 המשותפים, תשמש שחרור בנוגע לכל התשלומים שנעשו בקשר לאותה מניה.

 
כל דיבידנד יוכל להיות משולם, כולו או בחלקו ע"י חלוקת רכוש, ובמיוחד ע"י  א. .128

חלוקת מניות משולמות במלואן, או אגרות חוב, של החברה או של חברה אחרת 
ים לעיל. דיבידנד, רכוש, מניות משולמות במלואן או בכל אחת או יותר מן הדרכ

יחולקו בשיעור יחסי כמפורש  -או אגרות חוב, המחולקים בהתאם לתקנות אלה 
 דלעיל. 119בתקנה 
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אם באיזה זמן שהוא יהא הון המניות מחולק לסוגים שונים של מניות, תעשה  ב.
משני  להלן, באחד 132חלוקת מניות הטבה, מתוך קרנות בהתאם לתקנה 

 האופנים הבאים כפי שהדירקטוריון יחליט היינו:
 

באופן כזה שכל מחזיק מניות הזכאי למניות הטבה  כאמור יקבל מניות  (1
 -מסוג אחיד או 

 
באופן כזה שכל מחזיק מניות הזכאי למניות הטבה כאמור יקבל מניות  (2

 ר.מסוג המניות המוחזקות על ידו והמקנות לו זכות למניות הטבה כאמו
 

אם החברה פדתה איזה מניות בכורה הניתנות לפדיון, הרי כל קרן שמורה לפדיון  ג.
הון הנובעות מפדיון מניות כאלה, אפשר להשתמש בה, בכולה או בחלקה, על 
סמך החלטה של החברה, לפרעון מלא או חלקי של כל מניות חדשות שהוצאו או 

כאלה של החברה או  של כל מניות שהן שטרם הוצאו, אשר תוצאנה לחברים
לאנשים אחרים, כפי שיחליט הדירקטוריון, עד לסכום השווה לסכום הנקוב של 

 המניות המוצאות כנ"ל.
 

לשם בצוע כל החלטה בקשר לחלוקת דיבידנד, או בקשר לחלוקת רכוש, מניות  ד.
משולמות במלואן או אגרות חוב יהיה הדירקטוריון רשאי ליישב כל קושי 

חלוקה כפי שיחשוב לנחוץ וביחוד להוציא תעודות על שברי שיתעורר בנוגע ל
מניות ולקבוע את השווי לצורך חלוקה של נכסים מסויימים ולהחליט, כי 
תשלומים במזומנים ישולמו לחברים על סך השווי שנקבע לכך, או כי שברים 
שערכם פחות משקל חדש אחד, לא יובאו בחשבון לשם התאמת זכויותיהם של 

והם יהיו רשאים להקנות מזומנים או נכסים מסוימים אלה  כל הצדדים,
 לנאמנים בנאמנות לטובת האנשים הזכאים כפי שימצא הדירקטוריון למועיל.

כשהדבר יידרש, יוגש חוזה מתאים לרשם החברות והדירקטוריון יהיה רשאי 
למנות אדם לחתום על חוזה כזה בשם האנשים הזכאים לדיבידנד, לרכוש 

 תוקף.-מות במלואן או אגרות חוב כלעיל ומנוי כזה יהיה ברלמניות משול
 

 החברה לא תהיה חייבת בתשלום ריבית על דיבידנד או זכויות הנאה אחרות. ה.
 
כל הדיבידנדים שלא נדרשו תוך שנה לאחר הכרזתם, יהיה הדירקטוריון רשאי  ו.

ה להשקיעם או להשתמש בהם באופן אחר לטובת החברה, עד שיידרשו. החבר
 לא תשלם ריבית עבור דיבידנד או ריבית שלא שולמו.

 
הדירקטוריון יהיה רשאי להפריש מן הרווחים של החברה או הסכומים שימצא לנכון,  .129

בתורת קרן שמורה או קרנות שמורות לצרכים יוצאים מן הכלל, או לדיבידנדים מיוחדים 
השבחה ושמירה של כל רכוש או להשוואת דיבידנדים או לקרנות אחרות או לשם תיקון, 

איזה שהוא של החברה ולאותן המטרות האחרות שהינן, לפי שיקול דעתו הבלעדי של 
הדירקטוריון, מועילות לענייני החברה והוא יהיה רשאי להשקיע את הסכומים השונים 
שהושקעו כך באותן השקעות שימצא לנכון, ומפעם לפעם לעסוק בהשקעות אלה, 

ולן או מקצתן, לתועלתה של החברה. כמו כן יהיה הדירקטוריון להחליפן ולהעבירן כ
רשאי לחלק כל קרן שמורה לקרנות מיוחדות כפי שימצא לנכון, להעביר כספים מקרן 
ולהשתמש בכל קרן או בכל חלק ממנה בעסק החברה, מבלי שיהיה חייב להחזיק את 

די פעם בפעם לשנה הנ"ל בנפרד משאר הנכסים. כן יהיה הדירקטוריון רשאי להעביר מ
הבאה, מתוך הרווחים, סכומים כאלה שהינם, לפי שיקול דעתו של הדירקטוריון מועילים 
לענייני החברה. בדרך כלל יהיה הדירקטוריון רשאי ליצור קרנות כפי שימצא לנכון, בין 
כאלה הנובעות מרווחי החברה או משערוך רכושה, או מפרמיות ששולמו על מניות או 

חר, ולהשתמש בהן כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו ובלבד שלא יחרוג מכל מקום א
 ביצירת קרנות כנ"ל, בשינוין ובשימוש בהן, מהוראות החוק ומכללי חשבונאות מקובלים.

 
כל הפרמיות המתקבלות מהוצאת מניות יהוו כספי הון ויש לראותם לכל צורך שהוא  .130

ידנד. הדירקטוריון רשאי לסדר חשבון הון כהון ולא כרווחים הניתנים לחלוקה כדיב
מילואים ולהעביר מזמן לזמן את כל הפרמיות האלה לחשבון קרן המילואים או 
להשתמש בפרמיות ובכספים אלה לשם כסוי פחת או למקרי הפסד מסופקים. כל 
הפסדים המתהווים ממכירת השקעות או אשר נכסים או רכוש של החברה ייזקפו לחובת 

אים, מלבד אם יחליט הדירקטוריון לכסות הפסדים אלה מתוך קרנות חשבון המילו
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אחרות של החברה. הדירקטוריון רשאי להשתמש בכל הכספים הזקופים לחשבון הון 
 המילואים בכל אופן שתקנות אלו או החוק מרשים.

 
את כל הסכומים שהועברו ונזקפו לחשבון קרן הכנסה והוצאה או לחשבון מילואים כללי  .131

ו לחשבון הון מילואים, אפשר, עד לשימושם האחר לפי תקנות אלו, להשקיע ביחד עם א
איזה שהם כספים אחרים של החברה במהלך העסקים הרגיל של החברה ומבלי שיהא 

 צורך להבדיל בין השקעות אלו לבין השקעות כספים אחרים של החברה.
 
 

 הפיכת קרנות להון
 

מן להחליט באסיפה כללית כי כל סכום, השקעה או החברה רשאית בכל עת ומזמן לז .132
נכס, שאינו דרוש לתשלום איזה דיבידנד בכורה קבוע, ואשר )א( הנו זקוף באותו זמן 
לזכותה של כל קרן או לזכותו של כל חשבון מילואים של החברה או )ב( מהווה רווחים 

השקעה או נכס  נקיים שלא חולקו ונשארו בידי החברה, ייהפך להון, וכי אותו סכום
ישוחרר לחלוקה ויחולק בתור הון בין מחזיקי המניות של החברה לפי השיעור היחסי 
שהיו זכאים לו אילו חולק אותו סכום כדיבידנד על המניות, באותו אופן שתורה החלטה 

תוקף. הדירקטוריון ישתמש באותו סכום השקעה או נכס -כזו, והחלטה כזו תהא ברת
תשלום מלא של אילו ממניות הון החברה שלא הוצאו, בשביל בהתאם להחלטה כזו, ל

מחזיקי המניות כאמור לעיל, ולהקצות מניות אלו ולחלקן בתורת מניות ששולמו במלואן 
בין אותם מחזיקי מניות לפי השיעור היחסי האמור לעיל לשם סילוק ערך המניות 

השקעה או נכס או בכל וזכויותיהן באותו סכום שנהפך להון, או שישתמשו באותו סכום 
חלק הימנו בשביל מחזיקי המניות הנ"ל לתשלום מלא של אלו ממניות הון החברה שלא 
הוצאו, בשביל מחזיקי המניות כאמור לעיל, ביחס לכל מניות שהוצאו והמוחזקות ע"י 
מחזיקי מניות אלה, או ינהגו באותו סכום השקעה או נכס באופן אחר כפי שתרשה 

עורר איזה קושי בנוגע לחלוקה כזאת, יהיה הדירקטוריון רשאי לסדר החלטה כזו. אם ית
את החלוקה כפי שימצא לרצוי, ובייחוד רשאי להוציא תעודות חלקיות, לקבוע את הערך 
של הנכס או ההשקעה לצורך חלוקה של כל מניות ששולמו במלואן, לשלם כספים לאיזה 

י להתאים את הזכויות, ובכלל זה מחזיקי מניות שהם לפי הערך שנקבע באופן כזה, כד
ש"ח לא ילקחו בחשבון כדי לתאם את זכויות כל  - 1לקבוע כי חלקים שערכם קטן מ 

הצדדים, וליתן כל מניות מזומנים או נכסים כאלו בידי נאמנים להחזיקם בנאמנות 
בשביל האנשים הזכאים לחלק בהקצבה ובחלוקה כפי וכנגד בטחונות כאלה 

לצודק ולרצוי. כשימצא צורך יש להגיש לרשום חוזה בהתאם  שהדירקטוריון ימצא
מפקודת החברות, להקצבתן וחלוקתן של המניות שתחולקנה באופן  130 -ו 129לסעיפים 

האמור לעיל. הדירקטוריון רשאי למנות כל אדם לחתום חוזה כזה בשם האנשים הזכאים 
 תוקף.-לחלק בהקצבה ובחלוקה ומנוי זה יהא בר

 
 

 רהמסמכי החב
 

לחוק,  184לבעלי המניות תהא זכות עיון במסמכי החברה המפורטים בסעיף  א. .133
 בהתקיים התנאים שנקבעו לכך.

 
א. לעיל, רשאי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו, 133מבלי לגרוע מהאמור בתקנה  ב. 

להחליט על מתן זכות עיון במסמכי החברה, או כל חלק מהם, לרבות לבעלי מניות, 
 או חלקם, כפי שימצא לנכון, לפי שיקול דעתו.כולם 

 
לבעלי המניות לא תהא זכות עיון במסמכי החברה או בכל חלק מהם, אלא אם  ג. 

הוענקה להם זכות כאמור, על פי חיקוק או על פי תקנון זה או אם הורשו לכך על ידי 
 ב. לעיל.133הדירקטוריון, כאמור בתקנה 

 
ספר, פנקס או מרשם שהחברה חייבת בניהולו, על פי דין או  בכפוף להוראות כל דין, כל .134

על פי תקנון זה, ינוהל על ידי אמצעים טכניים, מכניים, או אחרים, כפי שיחליט 
 הדירקטוריון.
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 דוחות כספיים
 

על ידי מי בשמו יחתמו יאושרו בידי הדירקטוריון, והדוחות הכספיים של החברה  .135
 וריון, כנדרש על פי דין.שיוסמך לכך על ידי הדירקט

 
 

  רואה חשבון מבקר
 

רואה חשבון מבקר או רואי חשבון מבקרים יתמנו בכל אסיפה שנתית, וישמשו בתפקידם  .136
 עד תום האסיפה השנתית שלאחריה.

 
מונה לחברה רואה חשבון מבקר, יקבע הדירקטוריון את שכרו עבור פעולת הבקורת,  א.

 יון.לפי שיקול דעתו של הדירקטור
 

שכרו של רואה החשבון המבקר בעבור שירותים נוספים לחברה שאינם פעולת  ב.
 ביקורת, ייקבע בידי הדירקטוריון, לפי שיקול דעתו.

 
של רואה החשבון תנאי התקשרותו הדירקטוריון ידווח לאסיפה השנתית על  .ד

לרבות תשלומים והתחייבויות של החברה כלפי  המבקר עבור שירותים נוספים
לרבות שותף, עובד או קרוב של  –,  "רואה חשבון" תקנה זוה החשבון; לענין רוא

 .רואה חשבון ולרבות תאגיד בשליטתו
 

 מבקר פנימי                                    
 

 דירקטוריון החברה ימנה מבקר פנימי בהתאם להצעת ועדת הביקורת. .     137
 

על עניין בחברה, נושא משרה בחברה, לא יכהן כמבקר פנימי בחברה מי שהוא ב .א
 קרוב של כל אחד מאלה, וכן רואה החשבון המבקר או  מי מטעמו.

הדירקטוריון יקבע איזה נושא משרה יהיה הממונה הארגוני על המבקר הפנימי,  .ב
 ובהעדר קביעה כזו יהיה זה יו"ר הדירקטוריון.

יקורת, אולם רשאי תוכנית הביקורת הפנימית שיכין המבקר תוגש לאישור ועדת הב .ג
 הדירקטוריון לקבוע כי התוכנית תוגש לאישור הדירקטוריון.

 
 

 ה ו ד ע ו ת
 

מתן הודעות או מסירת מסמכים לבעלי המניות וכן לחברה לרישומים, על פי הוראות  .138
 החוק או על פי תקנון זה, יעשו באחת הדרכים הנזכרות בפרק זה.

  
 לעיל. 52כאמור בתקנה מסר יהודעה על אסיפה כללית ת .139

 
מבלי לגרוע מהאמור לעיל, החברה רשאית למסור הודעה או מסמך לבעל מניה,  א. .140

על ידי מסירה ביד או על ידי פקסימיליה או על ידי משלוח בדואר או על ידי דואר 
אלקטרוני; משלוח בדואר ייעשה לפי כתובתו של בעל המניה, הרשומה במרשם 

אין כתובת רשומה כזו, לפי הכתובת שנמסרה על ידו בעלי המניות, או אם 
לחברה לשם משלוח הודעות אליו. הודעה הנמסרת באמצעות שיגור 
בפקסימיליה, תישלח לבעל המניה, בהתאם למספר הפקסימיליה שנמסר על ידו 
לחברה. הודעה הנמסרת בדואר אלקטרוני, תישלח לבעל המניה לפי כתובת 

 ידו לחברה. הדואר האלקטרוני שנמסרה על
 

הודעה או מסמך שנמסרו לידיו של בעל מניה, ייחשבו כאילו נמסרו במועד  ב. 
 מסירתם לידיו.

 
הודעה או מסמך שנשלחו על ידי הדואר, יחשבו כאילו נמסרו כהלכה, אם נמסרו  ג. 

למשלוח בבית דואר כשהם נושאים את הכתובת הנכונה ומבויילים כדין. 
בזמן שבו היה המכתב נמסר בדרך הרגילה על ידי  המסירה תיחשב כאילו בוצעה
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הדואר, ולא יותר משני ימים מהתאריך שבו נמסר המכתב המכיל את ההודעה 
 כאמור בבית הדואר.

 
הודעה שנשלחה בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני, תחשב כנמסרת עשרים  ד. 

 וארבע שעות לאחר שיגורה.
 

רה למסור הודעה לבעלי המניות על ידי פרסום מבלי לגרוע מהאמור לעיל, רשאית החב .141
ההודעה פעם אחת, בשני עיתונים יומיים המתפרסמים בישראל, בשפה העברית, הן 

לעיל. תאריך הפרסום בעיתון  140בנוסף והן במקום מסירת ההודעה כאמור בתקנה 
 ייחשב כתאריך שבו נתקבלה ההודעה על ידי בעלי המניות.

 
במניה רשאית החברה למסור הודעה או מסמך על ידי משלוחם לבעלים במשותף  א. .142

 לבעל המניה ששמו נזכר לראשונה במרשם בעלי המניות, לגבי אותה מניה.
 

מסירת הודעה או מסמך לאחד מבני המשפחה הגרים עם האדם שלו הם  ב. 
 מיועדים תחשב כמסירתם לידיו של אותו אדם.

 
כל מניה, מכוח הדין, על פי העברה או בדרך כל אדם שנתגלגלה לידיו זכות ל א. .143

אחרת, תחייב אותו כל הודעה ביחס לאותה מניה, שנמסרה כדין לאדם שממנו 
 נשאבה זכותו לאותה מניה, בטרם נרשמו פרטיו במרשם.

 
כל מסמך או הודעה שנמסרו לבעל מניות בחברה, בהתאם להוראות תקנון זה  ב. 

, פשיטת רגלו או פירוקו של אותו בעל יחשבו כנמסרים כהלכה למרות פטירתו
מניות או הסבת הזכות במניות, על פי דין )בין אם החברה ידעה על כך ובין אם 
לאו(, כל עוד לא נרשם אחר במקומו כבעל המניות, ומשלוח או מסירה כאמור 
יחשבו לכל מטרה שהיא כמספיקים לגבי כל אדם המעונין באותן מניות ו/או 

ת הזכות, על פי דין, בין אם ביחד עם אותו בעל מניות ובין הזכאי להן מכח הסב
 אם מכוחו או במקומו.

 
בכפיפות להוראות כל דין, רשאי בעל מניה, דירקטור או כל אדם אחר, אשר זכאי  א. .144

לקבל הודעה לפי תקנון זה או לפי החוק, לוותר על קבלתה, בין מראש ובין 
כללי, ומשעשה כן יחשב הדבר כאילו  בדיעבד, בין למקרה מיוחד ובין באופן

ניתנה ההודעה כדין, וכל הליך או פעולה, שבגינן היה צריך לתת את ההודעה, 
 יחשבו כתקפים ושרירים.

 
אישור בכתב חתום על ידי דירקטור או על ידי מזכיר החברה בדבר משלוח מסמך  ב. 

ה מכרעת או מתן הודעה באיזה מהאופנים המפורטים בתקנון זה, יחשב כהוכח
 לגבי כל פרט הכלול בו.

 
כל אימת שיש לתת הודעה מוקדמת של מספר ימים או הודעה שכוחה יפה במשך  ג. 

תקופה מסויימת, יובא יום המסירה במנין מספר הימים או התקופה, פרט אם 
נקבע אחרת. ניתנה הודעה ביותר מאחת הדרכים המפורטות לעיל, יראו אותה 

 דם ביותר שבו היא נחשבת כנמסרת, כאמור לעיל.כאילו נתקבלה במועד המוק
 
 

 ארגון החברה מחדש ומיזוג
 

בשעת מכירת מפעל החברה רשאי הדירקטוריון, או במקרה של פרוק, המפרקים, אם  .145
הורשו לכך ע"י החלטה מיוחדת של החברה, לקבל מניות מסולקות במלואן או בחלקן, 

בין שהיא כבר קיימת באותו זמן ובין שהיא אגרות חוב או ניירות ערך של חברה אחרת, 
עומדת להיווצר לשם קניית רכוש החברה, או חלק ממנו. הדירקטוריון )אם רווחי החברה 
מרשים זאת( או המפרקים )במקרה של פרוק( רשאים לחלק בין החברים את המניות או 

י נאמנים ניירות הערך הנ"ל או כל רכוש אחר של החברה מבלי לממשם, או להפקידם ביד
עבור חברים, וכל החלטה מיוחדת יכולה להחליט על חלוקה או הפרשה של המזומנים, 

הערך האחרים, הזכויות או הרכוש של החברה שלא בדיוק בהתאם -המניות או ניירות
לזכויות החוקיות של חברה החברה, או משתתפיה, ועל הערכת ניירות הערך או הרכוש 

כפי שהאסיפה תחליט, וכל בעלי המניות יהיו חייבים  הנ"ל באותו מחיר ובאותו האופן
לקבל כל הערכה או חלוקה שהורשתה כנ"ל ולוותר על כל זכויותיהם בנדון זה, פרט, 
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במקרה שהחברה עומדת להתפרק או הינה בתהליך פירוק, לאותן זכויות חוקיות )אם 
 ישנן( שלפי הוראות החוק אין לשנותן או להסתייג מהן.

 
באסיפה הכללית או באסיפת סוג,  רגיללחוק, טעון רוב  327מיזוג כאמור בסעיף אישור  .146

 לפי הענין, והכל בכפוף להוראות כל דין.
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 פ י ר ו ק   ע ס ק י ם
 

בכפיפות ומבלי לפגוע בזכות או בזכויות יתר או בהגבלות הקיימות באותו זמן  א. .147
ה, הרי אם החברה תתפרק של סוג מיוחד של מניות, המהוות חלק מהון החבר

ורכוש החברה הנמצא לחלוקה בין החברים בתור שכזה לא יספיק להחזרת כל 
ההון הנפרע, יחולקו נכסים אלה כך שעד כמה שאפשר יחולו ההפסדים על 
החברים באופן יחסי להון הנפרע או שהיה צריך להיפרע בהחלטת הפירוק על 

ת הפירוק, יעלה רכוש החברה ידי כל אחד מהם. אם בע-המניות המוחזקות על
המיועד לחלוקה בין החברים, על הסכום המספיק להחזרת כל ההון שנפרע בעת 
התחלת הפירוק ישתייך העודף ויימסר לחברים באופן יחסי לסכום הנפרע על 
הערך הנקוב של כל מניה בהתחלת הפירוק על המניות המוחזקות על ידי כל אחד 

 מה מעל לערכן הנקוב.מהם, מבלי להתחשב בפרמיה ששול
 

במקרה של פירוק מרצון, מפרק החברה יהיה רשאי, על פי אישור האסיפה  )ב(
הכללית, בהחלטה יוצאת מן הכלל, לחלק בעין כל חלק מנכסי החברה בין 
החברים וכן יוכל המפרק על פי אישור כנזכר לעיל להקנות כל חלק מנכסי 

שהמפרק, באישורה של החברה לנאמנים מטעם החברים או מי מהם כפי 
 ההחלטה כאמור, יראה לנכון.
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 ההסדר בתמורות הקיימות החוב אגרות מסדרות אחת כל של חלקה תחשיב –' ה נספח

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 



אגרות חוב חש וזכאי  –חלקה של כל אחת מאגרות החוב הקיימות בתמורות ההסדר )ובכלל זה 
 ריבית(

 סדרה ג' סדרה ב' סדרה א' 
סך אחוז הסדרה מ

 ערך הפארי הנוכחי
 26.17% -כ 8.79% –כ  38.78% –כ 

סך אגרות החוב 
( אשר יוקצו 1)סדרה 

 לאחר ההסדר

32,967,076 7,476,200 22,248,621 

כמות המניות שיוקצו 
לכל סדרה לאחר 

 ההסדר

7,756,959 1,759,106 5,234,970 

המזומנים כמות 
שיחולקו לאחר 

 ההסדר

 26.17% -כ 8.79% -כ  38.78% -כ 

 

 

זכאי  –סדרה א'  
 1/1/2013ריבית 

 ריבית זכאי -סדרה ב' 
1/1/2013 

 ריבית זכאי -סדרה ג' 
1/1/2013 

סך אחוז הסדרה מ
 הנוכחי ערך הפארי

 0.41% -כ 0.32% -כ 0.8% -כ

סך אגרות החוב 
( אשר יוקצו 1)סדרה 

 לאחר ההסדר

684,045 274,026 356,157 

כמות המניות שיוקצו 
לכל סדרה לאחר 

 ההסדר

160,952 64,477 83,802 

כמות המזומנים 
שיחולקו לאחר 

 ההסדר

 0.41% -כ 0.32% -כ 0.8% -כ

 

חש )מס'  –סדרה א'  
 (5550124 –נייר ערך 

' חש )מס –סדרה ב' 
 (5550132 - ערך נייר

חש )מס'  -סדרה ג' 
 (5550140 -נייר ערך 

סך אחוז הסדרה מ
 ערך הפארי הנוכחי

 8.74% -כ  2.93% -כ  13.02% -כ

סך אגרות החוב 
( אשר יוקצו 1)סדרה 

 לאחר ההסדר

11,068,585 2,493,905 7,431,385 

כמות המניות שיוקצו 
לאחר לכל סדרה 

 ההסדר

2,604,373 586,801 1,748,561 

כמות המזומנים 
שיחולקו לאחר 

 ההסדר

 8.74% -כ  2.93% -כ  13.02% -כ

 

 - הערה*

הנתונים המפורטים לעיל, הינם בהתבסס על הצעת ההסדר, ותוך הנחה כי כלל הוראותיו של 
 הנדרשים לכך.ההסדר יאושרו ויבוצעו בהתאם לאמור בו לרבות, קבלת כלל האישורים 
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 ' ו נספח

 עם בקשרבסמוך לאחר ביצוע ההסדר, , נוסח התחייבות בעל דבוקת השליטה ו/או בעל השליטה
 27 ט' להסדר זה9 –ח'  ו 9המפורטות בסעיף  ההתחייבויות
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, בחברה, בסמוך לאחר מועד ביצוע ההסדר השליטה בעל או/ו השליטה דבוקת בעל להיות שצפוי מי של חתומה התחייבות 

כנספח ומצורף  התפקיד בעל ידי על נשלח אשר לנוסח בהתאם, עילל' ט9 – ו' ח9 בסעיפים המפורטות ההתחייבויות עם בקשר
 .0013: בשעה, 2.20152., ניש יוםלא יאוחר מ  עד כאמור להצעת ההסדר, וזאת כנספח ו'תיחתם ותצורף , להצעת הסדר זו ו'
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