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 (ה ה'סדר) כתבי התחייבות נדחיםל נאמנות שטר

 2018לפברואר  ___ ביום, אביב בתל ונחתם שנערך

 

 בין:

 מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ

 51-393771-4 מספר חברה:

 אביב-, תל115אלנבי מרחוב 

 )להלן: "החברה"(

   מצד אחד;

 

 לבין:

 בע"מ חברה לשירותי נאמנות -משמרת    

 513771337 מספר חברה:  

 66180001, תל אביב  48מנחם בגין  רחוב   

 )להלן: "הנאמן"(  

   מצד שני;

 

 

 (2015במאי  29את התאריך  מדף )הנושא תשקיף החברה פרסמה 2015במאי  28 וביום   הואיל

 עשויה החברה שלפיו"( המדף תשקיף)להלן: " 2018במאי  29 ליום עדואשר תוקפו הוארך 

 ;חוב אגרות, היתר בין, מדף הצעת דוחות באמצעות, להנפיק

 אגרות")להלן: '( ה הוהחברה שוקלת את האפשרות להנפיק כתבי התחייבות נדחים )סדר והואיל

 "( המיועדים להירשם למסחר בבורסה לניירות ערך.ה'( ה)סדר החוב

החברות, אשר מטרתה  חוק לפיבישראל  שנתאגדההינו חברה מוגבלת במניות  והנאמן  והואיל

 העיקרית הינה עיסוק בנאמנויות;

" )כהגדרתו להלן(, או כל דין אחר, חוק ניירות ערךפי "-והנאמן הצהיר כי אין מניעה על והואיל

ותנאי הכשירות פי שטר נאמנות זה וכי הוא עונה על הדרישות -להתקשרותו עם החברה על

 '(;ה ההקבועים בחוק ניירות ערך לשמש נאמן להנפקת אגרות החוב )סדר

והנאמן  ה ה'(סדר)והחברה פנתה בבקשה אל הנאמן שישמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב   והואיל

 ;הסכים לכך, הכל כפוף ובהתאם לתנאי שטר נאמנות זה

 ;נאמנות זה דין להתקשר עם הנאמן בשטרוהחברה מצהירה כי אין עליה מניעה על פי כל  והואיל

 ;בנאמן אישי עניין כל אין ולחברה בחברה מהותי עניין כל אין ולנאמן והואיל

 חברה בת בבעלות מלאה של מנורה ביטוח, כהגדרתה להלן; הינהונכון למועד זה החברה  והואיל
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עבור מנורה ביטוח,  בישראל מימוןתחום הפעילות היחיד של החברה, הינו גיוס מקורות ו והואיל

 כתבי לרבות תעודות התחייבות, באמצעות הנפקות )ציבוריות ופרטיות( של אגרות חוב

, אשר תמורתן תופקד במנורה ביטוח )כהגדרתה להלן(, נדחים התחייבות וכתבי התחייבות

 לשימושה על פי שיקוליה ועל אחריותה;

 דין כל לפי הנדרשים האישורים כל התקבלו החוב הנפקת אגרות במועד כי מצהירה החברהו והואיל

 מניעה כל ואין יונפקו בהם המקסימליים לסכומים בהתאם אגרות החוב להנפקת הסכם או

 ;ההנפקה לביצוע הסכם או דין פי על

והצדדים מעוניינים לחתום על שטר נאמנות זה, אשר יסדיר את התנאים של אגרות החוב  והואיל

 .המדף שתפרסם החברה של החברה, כפי שיבואו לידי ביטוי בדוח הצעת ה ה'(סדר)

 :כדלקמן הצדדים בין והותנה הוסכם, הוצהר לפיכך

 והגדרות , פרשנותאמבו .1

 נאמנות זה והנספחים הרצופים לו מהווים חלק מהותי ובלתי נפרד הימנו. לשטר המבוא .1.1

 נעשו מטעמי נוחות וכמראיחלוקת שטר נאמנות זה לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים,  .1.2

 מקום בלבד, ואין להשתמש בהם לשם פרשנות.

כל האמור בשטר זה בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך, כל האמור במין זכר אף מין  .1.3

נקבה במשמע וכן להפך, וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע, והכל כשאין בשטר זה הוראה 

 .אחרת ברים או הקשרם אינו מחייבאו אם תוכן הד/או משתמעת ו/אחרת מפורשת ו

בכפוף לכל דין שלא ניתן להתנות עליו, ההגבלות שחלות על החברה ביחסיה עם בעלי אגרות  .1.4

או הנאמן הן רק אותן הגבלות אשר נקבעו בשטר נאמנות זה או באגרות החוב, כלפי /החוב ו

א אם כן נאסרה אל או כלפי הנאמן. החברה תהא רשאית לבצע כל פעולהו/בעלי אגרות החוב 

 .או באגרות החוב/או הוגבלה הפעולה במפורש בשטר הנאמנות ו

 ידי על'( ה)סדרה  החוב אגרות של בפועל ההקצאה במועד לתוקפו ייכנס זה נאמנות שטר .1.5

 יהא, שהיא סיבה מכל'( ה)סדרה  החוב אגרות הנפקת ביטול של במקרה כי מוסכם. החברה

 .האחר כנגד כלשהי טענה תהא לשטר מהצדדים שלמי מבלי מעיקרו בטל זה נאמנות שטר

שלצידם,  תהיה לביטויים הבאים המשמעות ה ה'(סדר)בשטר נאמנות זה ובאגרות החוב  .1.6

 :אלא אם משתמעת כוונה אחרת מתוכן הדברים או הקשרם

לראשונה  וונפקי)סדרה ה'(, אשר  נדחים התחייבות כתבי -" אגרות החוב"

 םה םההצעת מדף, שתנאי, באמצעות דוח וונפקיככל ש

 ולדוח ההצעה )סדרה ה'( בהתאם לתעודת אגרות החוב

 .)סדרה ה'( הראשונה של אגרות החוב

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

"הון נדרש לכושר פירעון 

(SCR )")- 

 .)לגבי מנורה ביטוח( בחוזר הסולבנסי כהגדרתו

מהון נדרש לכושר פירעון, בהתאם להוראות  80%הון נדרש לנסיבות "
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או  ()לגבי מנורה ביטוח בחוזר הסולבנסיהפריסה אשר  -" משהות

אחרת שתקבע על ידי  מחייבתכל הוראה ל בהתאם

 .דין לפיהממונה או 

או כל חברה מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ  -" "החברה לרישומים

של לרישומים שתבוא במקומה ובלבד שכל ניירות הערך 

 החברה יהיו רשומים על שמה.

 ם"יישו :ושעניינ 2017ביוני  1מיום  2017-1-9מספר  חוזר -" "חוזר הסולבנסי

מבוסס  ביטוח חברת של פירעון כלכלי כושר משטר

Solvency IIשעה אשר  ת" לרבות כל תיקון ו/או הורא

 1.ויחליפו במקומו יבוא ראש אחר יהיו לו, או כל חוזר

כל יום בו מתבצעות עסקאות בבורסה לניירות ערך בתל  - מסחר" "יום

 אביב בע"מ.

"יום עסקים" או "יום 

 -עסקים בנקאי" 

 פתוחים מרבית הבנקים בישראל לביצוע בו כל יום

 .עסקאות

 ביטוח מנורה של המוכר העצמי ההון סכום שבין היחס -" ןפירעו כושר "יחס

 מנורה של פירעון לכושר להון נדרש (להלן)כהגדרתו 

 .ביטוח

 .וחסכון ההון, ביטוח שוק על הממונה - "]ה[ממונה"

החוב  של אגרות בהנפקה תיקבע אשר התשואה בין ההפרש - מקורי" סיכון "מרווח

להלן, אשר  זה בסעיף , כהגדרתהןסיכו חסרת ריבית לבין

)קרי, בתום יום המסחר שבו  תחושב במועד ההנפקה

. ('(ה סדרה) החוב אגרותיתקיים המכרז הציבורי להנפקת 

התשואה אשר תיקבע בהנפקה,  מובהר כי זה לעניין

 .החוב אגרות בגין האפקטיביתמשמעה התשואה 

 "מ.בע ביטוח מבטחים מנורה "מנורה"או  "ביטוח"מנורה 

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

 .להלן 8.1 בסעיף כהגדרתן - משהות" "נסיבות

 המוכר העצמי ההון "סכום

 -ביטוח"  מנורהשל 

שמוגדר  ביטוח כפי מנורהההון העצמי המוכר של 

בהנחיות הממונה  בהוראות הדין החלות על מבטח או

 שתהיינה לעיל(, כפי )כהגדרתו ובכלל זה בחוזר הסולבנסי

 .לעת מעת

 .החוב אגרות של הנקוב הערך סך -"קרן" 

נכון למועד )בה נסחרות אג"ח ממשלתיות שיעור התשואה  - סיכון" חסרת "ריבית

קרי, בתום יום , חישוב ריבית חסרת הסיכון כאמור לעיל

 החוב אגרותהמסחר שבו יתקיים המכרז הציבורי להנפקת 

משוקלל של תשואת אג"ח ממשלתי חישוב לפי , ('(ה סדרה)

                                                 

 במועד חתימת שטר הנאמנות ניתן לגשת לחוזר באמצעות אתר האינטרנט של רשות שוק ההון ביטוח וחיסכון: 1
https://goo.gl/aVBZdX (.ה)סדרה  החוב אגרות. החברה אינה מתחייבת כי הקישור ימשיך להיות פעיל במועד כלשהו לאחר הנפקת' 
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אג"ח  על בסיס שילוב של שתי סדרות כדלקמן: סינתטי

 ממשלתיאג"ח ו( 1139344 נייר)מספר  0327שקלי  ממשלתי

קרה בו , כי בכל מיובהר(. 1125400)מספר נייר  0142 שקלי

יחול במהלך תקופת ריבית שינוי בתשואת אג"ח 

 נייר)מספר  0327 שקלי ממשלתיממשלתיות מסוג 

 לא,  1125400 נייר)מספר  0142 שקלי וממשלתי( 1139344

 .'(היחול שינוי בריבית על אגרות החוב )סדרה 

או בהנחיות /ביחס למונחים המשמשים בשטר נאמנות זה ומוגדרים בהוראות הדין ו .1.7

או הנחיות /תהיה למונחים אלו בכל עת המשמעות הנודעת להם בהוראות הדין ו, הממונה

ויחול , לפיכך מוסכם כי גם במקרה בו מונחים אלו מוגדרים במפורש בשטר זה. הממונה

יראו את השינוי כחל באופן , בהוראות הדין או הנחיות הממונה שינוי בהגדרת מונחים אלו

 מבלי להידרש לתקן את שטר הנאמנות ומבלי להידרש אוטומטי על שטר נאמנות זה

 .או המחזיקים/להסכמת הנאמן ו

 תחולת שטר הנאמנות .2

 .ש"ח ע.נ 1 בנות, רשומות על שם ה ה'(סדר) הוראות שטר נאמנות זה יחולו על אגרות החוב .2.1

במסגרת דוח הצעת מדף ואשר יוחזקו מעת , ככל שתונפקנה, אשר תונפקנה לראשונה, כ"א

  .אלא אם כן נאמר אחרת, ידי הציבור-לעת על

הנפקת  מועד לתוקף בד בבד עם וזה ייכנס ותפקידי הנאמן לפי שטר נאמנותהיובהר, כי שטר  .2.2

ככל שתונפקנה ובכפוף להנפקתן. לפיכך אם מסיבה כלשהיא לא  ה ה'(סדר)אגרות החוב 

מעיקרו מבלי שלמי מהצדדים לשטר  בטליהיה  זה שטר ה ה'(סדר) תונפקנה אגרות החוב

 תהא טענה כלשהי כנגד האחר. 

 ה ה'(סדר)הוראות שטר נאמנות זה תחולנה על היחסים שבין הצדדים ביחס לאגרות החוב  .2.3

 (.ככל ותונפקנה כאמור לעיל)בלבד 

שטר ללדף המצורפים  שמעברבתנאים  כמפורט )סדרה ה'( החברה תנפיק את אגרות החוב .2.4

 יף המדף ובאגרות החוב., בתשקנאמנות זה

 ושטר המדף תשקיף פי על, שיונפקו ככל, יונפקו אשר החוב אגרות את לרשום מנת על תפעל החברה

 כפוף החוב אגרות של למסחר הרישום כי יובהר. הנפקתן לאחר בסמוך בבורסה למסחר זה נאמנות

 .מועד באותו שיהיו כפי מכוחו וההנחיות הבורסה תקנון ולהוראות הבורסה לאישור

פיטורין;  מינוי הנאמן; כניסה לתוקף של הכהונה; תקופת הכהונה; פקיעת כהונה; התפטרות; .3

  תפקידי הנאמן; סמכויות הנאמן

 התפטרות; פיטורין כהונה; הכהונה; פקיעת תקופת

 בלבד'( ה)סדרה  החברה ממנה בזאת את הנאמן כנאמן ראשון עבור מחזיקי אגרות החוב .3.1

 לחוק ניירות ערך. ב35 סעיף מכח הוראות

 



- 5 - 

 

 

הקבוע  וכהונתו תסתיים על פילעיל  3.1בסעיף החל מהמועד האמור  הנאמן הראשון יכהן .3.2

 בחוק ניירות ערך או על פי הוראות שטר זה.

ככל שאסיפת המינוי הראשונה אישרה ברוב רגיל את המשך כהונת הנאמן הראשון ימשיך זה  .3.3

קבעה בהחלטת אסיפת המינוי הראשונה לכהן כנאמן עד לתום תקופת המינוי הנוספת שנ

 '((.ה)סדרה  החוב אגרות של הסופי הפירעון למועד עד ותהיה יכול)אשר 

או כל אסיפה מאוחרת לה קצבה את תקופת המינוי /ככל שאסיפת המינוי הראשונה ו .3.4

נאמן  או על מינוי/הנוספת של הנאמן, תסתיים תקופת מינוי עם החלטה על המשך כהונתו ו

היה ונאמן הוחלף בנאמן אחר, יהיה הנאמן האחר נאמן עבור מחזיקי אגרות  .תחתיואחר 

לחוק ניירות ערך לרבות עבור זכאים לתשלומים מכח אגרות  1החוב מכח הוראות פרק ה'

  החוב אשר לא שולמו לאחר שהגיע מועד תשלומם.

 זה, על מינוי הנאמן, החלפתו, כהונתו, פקיעה, התפטרות 3על אף כל דבר הקבוע בסעיף  .3.5

 .ופיטוריו יחולו הוראות חוק ניירות ערך

החוב )סדרה ה'( בכל ענין הנובע מהתחייבויות החברה  באגרותהנאמן ייצג את המחזיקים  .3.6

 דין כלפי -עלכלפיהם, והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים 

 או לפי שטר הנאמנות.

לחברה  תביעות או טענות שיהיו, מובהר כי אין בסיום כהונתו של הנאמן כדי לגרוע מזכויות .3.7

כהונתו  שעילתן קודמת למועד סיום ,ככל שיהיון, כלפי הנאמ או למחזיקי אגרות החוב/ו

 .פי כל דין-ואין בכך כדי לשחרר את הנאמן מחבות כלשהי על, כנאמן

 תפקידי הנאמן 

שטר נאמנות זה ואלו החלים עליו בהתאם לחוק ניירות ב תפקידי הנאמן יהיו אלה המצוינים .3.8

 ערך. 

 סמכויות הנאמן

באגרות החוב בכל ענין הנובע מהתחייבויות המנפיק כלפיהם, הנאמן ייצג את המחזיקים  .3.9

החוק או לפי שטר  והוא יהיה רשאי, לשם כך לפעול למימוש הזכויות הנתונות למחזיקים לפי

 זה.

 נאמן הן בנות תוקף על אף פגם שנתגלה במינוי או בכשירותו. של פעולותיו .3.10

שיקול  פי שטר נאמנות זה, לפיהנאמן, ישתמש בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו ל .3.11

 .דעתו, או בהתאם להחלטת אסיפה

או הקובעים /הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו .3.12

את זכויותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר נאמנות זה, לרבות בקשר עם כל נכס הנמצא 

תאגיד עזר  או כל/אצל כל בנק ו או/או במקום אחר שיבחר ו/באותו זמן בידיו, בכספת ו

 .או רואה חשבון/או עורך דין ו/בנקאי ו

הנאמן זכאי במסגרת ביצוע עניני הנאמנות לפי שטר נאמנות זה, להזמין באופן סביר חוות  .3.13

או עצה של כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר. /דעת ו
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עת או עצה שניתנה על ידי אדם כאמור בין אם חוות הדעת הנאמן רשאי לפעול על פי חוות ד

או העצה הוכנה לבקשת הנאמן או לבקשת החברה או מי מטעמה או עבורה, והנאמן לא /ו

יידרש לשלם ולא ייערך קיזוז מכספים המגיעים לו בקשר עם כל הפסד או נזק שיגרם 

חוות דעת כאמור, אלא אם או מחדל שנעשו על ידו על סמך עצה או /כתוצאה מכל פעולה ו

נקבע בפסק דין חלוט כי הנאמן פעל בזדון או ברשלנות שאין לגביה פטור לנאמן על פי הדין 

מראש, במלוא העלות הסבירה  החברה מתחייבת לשאת, לרבות כפי שיהיה מעת לעת.

הנאמן ובלבד שהעסקת המומחים  הכרוכה בהעסקת כל מומחה כאמור שימונה על ידי

, הנאמן של הסביר דעתו שיקול לפיהזמנת חוות הדעת כאמור הינם דרושים כאמור ו/או 

שההוצאות בגין העניין הינן סבירות ושהנאמן ייתן לחברה הודעה מראש ובכתב על כוונתו 

לקבל חוות דעת או עצה ממומחה כאמור ונימוקיו לצורך בחוות הדעת או העצה כאמור, 

 החוב שאז ההודעה תינתן בדיעבד. זיקי אגרותובלבד שאין בכך להוות פגיעה בזכויות מח

ידי מכתב, מברק, -או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על/כל עצה ו .3.14

או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע והנאמן רשאי לפעול בהסתמך /פקסימיליה ו

גיאות ושינויים ש למעט)או שינויים /עליהן, גם אם יסתבר לאחר מכן שנפלו בהן שגיאות ו

 ., לרבות עקב משלוחן או קבלתן באמצעים כאמור(מהותיים

הנאמן רשאי לתת הסכמתו או אישורו לכל בקשה לבית משפט הבאה לפי דרישתו של מחזיק  .3.15

כזו  אגרות החוב, והחברה תפצה את הנאמן עבור כל ההוצאות שנגרמו על ידי בקשה

 .ומפעולות שנעשו כתוצאה ממנה או בקשר איתה

 נאמן רשאי לנקוט בכל הליך לשם הגנה על זכויות המחזיקים כמפורט בשטר זה.ה .3.16

 לשטר זה.  26הנאמן רשאי למנות שלוחים כמפורט בסעיף  .3.17

 ה ה '(רסד) החוב אגרות הנפקת .4

ש"ח  1'( רשומות על שם, בנות ההחברה עשויה להנפיק, לפי שיקול דעתה, אגרות חוב )סדרה  .4.1

, אלא אם כן עשתה 2032ביוני  30  ע.נ. כל אחת, העומדות לפירעון בתשלום אחד ביום

'( בפדיון מוקדם ההחברה, קודם לכן, שימוש בזכותה לפדות את אגרות החוב )סדרה 

'( אינן צמודות )קרן וריבית( למדד או למטבע הלהלן. אגרות החוב )סדרה  14כמפורט בסעיף 

 '( נושאות ריבית שנתית קבועה בשיעור שנתי אשר יקבע במכרזהכלשהו. אגרות החוב )סדרה 

'( בפדיון מוקדם במועד העל פיו תוצענה אגרות החוב. אם לא תיפדנה אגרות החוב )סדרה 

'( הדרה להלן, אזי אגרות החוב )ס 14הפדיון הקובע לתוספת ריבית, כהגדרתו בסעיף 

להלן, לתקופה אשר תחילתה במועד הפדיון הקובע  14תישאנה תוספת ריבית כמפורט בסעיף 

הריבית בגין אגרות החוב  .'(הלתוספת ריבית וסופה במועד הפירעון של אגרות החוב )סדרה 

בדצמבר של  31ם ביוני וביו 30'( תשולם מדי שנה בשני תשלומים חצי שנתיים, ביום ה)סדרה 

( בעד התקופה המתחילה במועד 2032 יוני)עד חודש  2018-2032כל שנה קלנדרית בין השנים 

תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום הריבית הנוכחי. על פי 

תשלומים, ועל כן שיעור הריבית  שני'( הריבית משולמת בהתנאי אגרות החוב )סדרה 

משיעור הריבית אשר ייקבע במכרז. על אף  מחציתכל מועד תשלום ריבית הינו שישולם ב

 2018ביוני  30 '( יהיה ביום ההאמור, תשלום הריבית הראשון בגין אגרות החוב )סדרה 
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ויחושב בעד תקופת הריבית אשר תחל ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת 

עד תשלום הריבית הראשון )היינו המסתיימת החתימות ומסתיימת ביום האחרון שלפני מו

"(. שיעור הריבית לתקופת הריבית תקופת הריבית הראשונה( )להלן: "2018ביוני  29 ביום

יום בשנה.  365הראשונה יחושב על פי מספר ימים בתקופת הריבית הראשונה על בסיס 

שתמסור החברה על תוצאות המכרז, תודיע החברה את שיעור הריבית  במסגרת דיווח מיידי

 .השנתי, את שיעור הריבית החצי שנתי ואת שיעור הריבית בתקופת הריבית הראשונה

מנורה בידי  2להלן אגרות החוב הוכרו על ידי הממונה כהון רובד  7יובהר, כי כאמור בסעיף  .4.2

בגין אגרות החוב עשויים להידחות בשל  או תשלומי ריבית/ובהתאם תשלום הקרן ו ביטוח

 להלן. 8כמפורט בסעיף  2רובד  התקיימותן של נסיבות משהות להון

 החוב אגרות רכישות .5

החברה שומרת לעצמה, בכפיפות לכל הוראה שבדין, את הזכות לרכוש בכל עת, בכל מחיר  .5.1

המוטלת עליה.  אגרות חוב שיהיו במחזור מעת לעת, מבלי לפגוע בחובת הפירעון ,שיראה לה

ידי החברה, תודיע על כך החברה בדוח מיידי. אגרות חוב -במקרה של רכישה כזו על

ידי החברה תתבטלנה ותימחקנה מן המסחר בבורסה והחברה לא תהיה -שתירכשנה על

החברה  רשאית להנפיקן מחדש. בנוסף, במקרה שאגרות החוב תירכשנה כאמור על ידי

 התעודות. ה למסלקת הבורסה בבקשה למשיכתתפנ החברה במהלך המסחר בבורסה

במישרין )או בעלי השליטה בחברה /או תאגיד אחר בשליטתה ו/חברה בשליטה של החברה ו .5.2

רשאים  "(מחזיק קשורלהלן יחדיו: ")או בני משפחתם או תאגיד בשליטת מי מהם ( ובעקיפין

או מכירה /רכישה ושל  או למכור מעת לעת אגרות חוב על פי שיקול דעתם. במקרה/לרכוש ו

 כך. כאמור תמסור החברה על כך דוח מיידי מיד כאשר ייוודע לה על

גם במקרה בו )ביטוח תיחשב כפדיון מוקדם  מנורהרכישה של אגרות חוב על ידי החברה או  .5.3

האמורים  ועל כן עליה לעמוד בתנאי הפדיון המוקדם(, אגרות החוב לא תימחקנה ממסחר

 .להלן 14.2.3בסעיף 

 מחזיקידי מחזיק קשור תיחשבנה לנכס של אותו -אגרות חוב אשר תוחזקנה כאמור על .5.4

, ולא תימחקנה מהמסחר בבורסה, ובלבד שאגרות חוב כאמור לא תקנינה זכות הצבעה קשור

 באסיפות מחזיקי אגרות החוב ולא תיחשבנה לצורך מנין חוקי כל עוד הן מוחזקות בידי

 .כאמור קשור מחזיק

לעיל לגרוע מהוראות כל דין )ובכלל זה הנחיות רשות ניירות  5.4עד  5.1אין באמור בסעיפים  .5.5

ערך( החלות על החברה, לרבות בקשר עם אישורים נדרשים לביצוען של עסקאות עם בעל 

/או בקשר עם מכירת ניירות ערך לחברה בת של שליטה )או שלבעל שליטה עניין אישי בהן( ו

 החברה והפצתם בציבור.

פי דין לעשות כן, על רכישת אגרות חוב -מחזיק קשור ידווח לחברה, ככל שהינו מחויב על .5.6

פי דרישתו, את רשימת המחזיקים הקשורים ואת -'( והחברה תמסור לנאמן, עלה)סדרה 

פי הדיווחים שהתקבלו כאמור -ן וזאת עלידם בתאריך שיבקש הנאמ-הכמויות המוחזקות על

ידי החברה. מובהר, כי דיווח במגנ"א יהווה -ממחזיקים קשורים ואשר דווחו במגנ"א על

 דיווח לנאמן לצרכי סעיף זה.
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 של אגרות חוב והרחבות סדרה נוספות הנפקות .6

 החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת, בכפיפות להוראות הדין והממונה .6.1

או מחזיקי /, ומבלי להידרש להסכמת הנאמן ולמסחר לרישום הבורסה אישור ולקבלת

באותם תנאי "(, הסדרות הנוספות" -להלן )אגרות החוב, סדרות נוספות של אגרות חוב 

פדיון, ריבית, הצמדה, דרגת פירעון במקרה של פירוק ותנאים אחרים, כפי שהחברה תמצא 

תנאי אגרות החוב, שווים להם או נחותים מהם, וכן שומרת לנכון, ובין שהם עדיפים על פני 

לעצמה את הזכות להנפיק ניירות ערך אחרים מכל מין וסוג שהוא, בין שהם עדיפים על תנאי 

 .להם או נחותים מהם אגרות החוב, שווים

החברה שומרת לעצמה את הזכות להנפיק בכל עת, בכפיפות להוראות הדין והממונה, ומבלי  .6.2

בתנאים  )סדרה ה'(או מחזיקי אגרות החוב, אגרות חוב נוספות /הסכמת הנאמן ולהידרש ל

בשיעור נכיון או  ה'כפי שתמצא לנכון, לרבות הנפקת אגרות חוב בדרך של הגדלת סדרה 

או הפרמיה שעל פיהם בוצעו הנפקות קודמות של אגרות חוב /פרמיה השונה משיעור הנכיון ו

וזאת מבלי לפגוע בחובת הפירעון המוטלת עליה. למען הסר אשר תהינה במחזור באותה עת, 

תיעשה במסגרת שטר הנאמנות  )סדרה ה'( ספק הובהר, כי הנפקת אגרות חוב נוספות

ואגרות חוב  )סדרה ה'( והוראות שטר הנאמנות יחולו עליהן, וכי אגרות החוב הקיימות

עניין. החברה תפנה לבורסה יהוו סדרה אחת לכל דבר ו (ממועד הוצאתן) )סדרה ה'(נוספות 

 .החוב הנוספות כאמור לכשיונפקו בבקשה לרשום למסחר את אגרות

התחייב לשמש כנאמן גם עבור מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( הנוספות אם יונפקו  הנאמן .6.3

 ותזה, והוראות שטר הנאמנות יחולו גם על אגרות החוב )סדרה ה'( הנוספ 6כאמור בסעיף 

במקרה של הגדלת סדרת אגרות חוב לנאמן תהיה הזכות לדרוש את הגדלת . כאמור שיונפקו

מראש בהתקשרותה  שכר טרחתו, באופן יחסי להגדלת הסדרה, והחברה נותנת את הסכמתה

 . להגדלת שכר טרחת הנאמן כאמורבשטר הנאמנות 

החברה מתחייבת כי אם תאשר, מעת לעת, את הגדלת מסגרת ההתחייבות שלה, יחולו, כל  .6.4

 ות'( הנוספה)סדרה  החוב אגרותהתחייבויותיה על פי ההסכם ועל פי שטר הנאמנות גם על 

 שיונפקו בהתאם למסגרת שהוגדלה, אם יונפקו כאמור.

במקרה בו תנפיק החברה בעתיד אגרות חוב נוספות, במסגרת הרחבת סדרה, בשיעור ניכיון  .6.5

תפנה החברה, לפני הרחבת הסדרה,  (לרבות העדר ניכיון) ה'השונה משיעור הניכיון לסדרה 

לרשות המסים על מנת לקבל את אישורה כי לעניין ניכוי המס במקור על דמי הניכיון בגין 

המשקללת את שיעורי  אגרות החוב שיעור ניכיון אחיד לפי נוסחהאגרות חוב, ייקבע ל

. ("המשוקלל שיעור הניכיון" להלן בסעיף זה)הניכיון השונים של אגרות החוב, ככל שיהיו 

הרחבת הסדרה את שיעור הניכיון  במקרה של קבלת אישור כאמור, החברה תחשב לפני

לאחר הרחבת הסדרה ולפני הרישום המשוקלל בגין כל אגרות החוב בהתאם לאותו שיעור. 

למסחר של אגרות החוב הנוספות תגיש החברה דוח מיידי אשר יפורסם באתר האינטרנט של 

בו תודיע מהו שיעור הניכיון המשוקלל לכל הסדרה וינוכה מס  (המגנ"א)רשות ניירות ערך 

וראות הדין. במועדי הפדיון של אגרות החוב לפי שיעור הניכיון המשוקלל כאמור ובהתאם לה

הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי ניכיון. באם לא יתקבל  במקרה כאמור יחולו כל יתר

אישור כאמור מרשות המסים, ינוכה מס במקור מדמי הניכיון לגבי כל סדרת אגרות החוב 
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בהתאם לשיעור הניכיון הגבוה ביותר שנוצר בגין סדרה זו. במקרה זה תגיש החברה דיווח 

הרחבת הסדרה ולפני הרישום למסחר של אגרות החוב הנוספות בו תודיע את מיידי לאחר 

שיעור הניכיון שנקבע לגבי כל הסדרה ויחולו כל יתר הוראות הדין הנוגעות למיסוי דמי 

ניכיון בעת פדיון הסדרה, ינוכה מס במקור בהתאם לשיעור הניכיון שידווח כאמור. בכל 

סיבה שהיא, היה ושיעור הניכיון שייקבע  מקרה של הרחבת סדרת אגרות החוב, מכל

הנפקת אגרות חוב, יהיה גבוה משיעור הניכיון של הסדרה ערב הרחבת הסדרה  במסגרת

, יתכנו מקרים בהם ינוכה מס במקור בגין דמי ניכיון בשיעור הגבוה (לרבות העדר ניכיון)

דמי הניכיון ן: "להל)מדמי הניכיון שנקבעו למי שהחזיק באגרות החוב טרם הרחבת הסדרה 

"( וזאת בין אם התקבל אישור מרשות המסים לקביעת שיעור ניכיון אחיד ובין אם העודפים

לאו. נישום שהחזיק את אגרות החוב לפני הרחבת הסדרה ועד לפירעון אגרות החוב 

המוחזקות על ידיו, יהיה זכאי להגיש דוח לרשות המסים ולקבל החזר מס בגובה המס 

הניכיון העודפים, ככל שהינו זכאי להחזר כאמור על פי דין. יודגש כי, אישור שנוכה מדמי 

לכל הנפקה  כאמור לקביעת שיעור ניכיון משוקלל מאת רשות המיסים, ניתן באופן חד פעמי

 .עתידית, ככל שתתרחש, של אותה סדרת אג"ח

 וצעו., לכשיותהחברה תפנה לבורסה בבקשה לרשום את אגרות החוב )סדרה ה'( הנוספ .6.6

אשר יונפקו )ככול  ות'( הנוספה)סדרה  החוב ואגרות'( שיהיו במחזור ה)סדרה  החוב אגרות .6.7

ויונפקו(, כאמור לעיל, יהוו סדרה אחת לכל דבר וענין. למען הסר ספק, מובהר כי מחזיקי 

לא יהיו זכאים לריבית בגין תקופות ריבית שהמועד הקובע  הנוספות'( ה)סדרה  החוב אגרות

 חל לפני מועד הקצאתם של כתבי ההתחייבות הנדחים הנוספים. לתשלומם

'( שיונפקו על פי שטר הנאמנות זה, יחולו על ה)סדרה  החוב אגרותכל ההוראות החלות על  .6.8

 מאותה סדרה. ותהנוספ החוב אגרות

 ביטוח מנורהשל  2אגרות החוב כהון רובד  בתמורת הכרה .7

ביטוח את אישור הממונה כי תמורת אגרות  מנורהקיבלה  2018, ___ב_________ביום  .7.1

ביטוח,  מנורהבידי  2מיליון ש"ח תוכר כהון רובד  _____בסך כולל של עד  ה ה'(סדר) החוב

של  או הנחיות הממונה, בהתאם למגבלות על שיעורו המירבי/כמשמעותו בהוראות הדין ו

 .כאמור בהוראות הממונה לענין הרכב הון עצמי, 2הון רובד 

, אזי בסמוך לפני פרסום דוח תפנה )סדרה ה'(את אגרות החוב חברה תרחיב בעתיד ככל וה .7.2

ביטוח על פי  מנורהבהתחייבויותיה של מנורה ביטוח אל הממונה ותבקש ממנו כי יכיר 

 .ביטוח מנורהשל  2, כהון רובד )סדרה ה'(אגרות החוב 

 .הממונה ולקבל את אישורמובהר בזאת, כי לא תבוצע הנפקה של אגרות החוב מבלי לפנות  .7.3

, אין בה 2הון רובד  ביטוח על פי אגרות החוב בגדר מנורההכרה בהתחייבויות  אי/או והכרה  .7.4

 בכל דרך שהיא על תנאיהן של אגרות החוב, או על הזכויות הנלוות להן, בכפוףכדי להשפיע 

 .להלן 9 -ו  8למפורט בסעיפים 

ביטוח, עומדות  מנורהבידי  2בהתאם להכרת הממונה בתמורת אגרות החוב כהון רובד  .7.5

אגרות  אגרות החוב לפירעון בתשלום אחד, והכל כפי שיפורט בדוח הצעת המדף הראשון של

 .דףהחוב ובכפוף לתנאים הרשומים מעבר ל
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מנורה  של 2 רובד כהון הוכרו אשר) החוב אגרות בגין הריבית או/ו הקרן פירעון מועדי דחיית .8

 (ביטוח

 בסעיף זה: .8.1

או יותר  בהתאם להוראות הממונה משמען התקיימות אחת -" 2 נסיבות משהות להון רובד"

 :מהנסיבות הבאות

 :ביחס לדחיית תשלום ריבית

ביטוח  מנורהביטוח שפורסם טרם מועד התשלום, ל מנורהעל פי הדוח הכספי האחרון של 

 ;ווחים ראויים לחלוקה כמשמעותם בחוק החברותראין 

 :או ריבית/ביחס לדחיית תשלום קרן ו

ההון  ביטוח שפורסם טרם מועד התשלום, סכום מנורהעל פי הדוח הכספי האחרון של  (1)

ביטוח לא ביצעה מנורה  ביטוח נמוך מהון נדרש לנסיבות משהות, ו מנורההעצמי המוכר של 

ביטוח הורה על דחיית תשלום  מנורהדירקטוריון ( 2; )השלמת הון נכון למועד פרסום הדוח

קרוב ליכולתה של מנורה ביטוח  ריבית או על דחיית תשלום קרן, אם ראה כי יש חשש ממשי

במועדן התחייבויות שדרגת הקדימות שלהן  וענדרש לנסיבות משהות, או לפרלעמוד בהון 

הממונה ( 3; )שהתקבל לכך אישור מראש של הממונה גבוהה מזו של אגרות החוב ובלבד

דחיית תשלום קרן אם ראה כי יש פגיעה ביחס כושר פירעון של  הורה על דחיית ריבית או על

עמוד בהון נדרש ביטוח ל מנורהקיים חשש ממשי קרוב ליכולתה של  ביטוח או כי מנורה

 .לכושר פירעון

 ."משהות "נסיבות: ייקראו להלן 2נסיבות משהות להון רובד 

של מנורה ביטוח, לא ישולמו תשלומי  2בגין אגרות החוב אשר תמורתן הוכרה כהון רובד  .8.2

 2רובד  ריבית, אשר במועד הקובע לתשלומם יתקיימו נסיבות משהות להוןקרן ו/או 

תשלומי קרן להלן.  9בסעיף  בו יתקיימו התנאים המפורטים עד למועדותשלומם יידחה 

 וריבית אשר נדחו כאמור, ימשיכו לצבור ריבית בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב

הריבית המעודכנת בעקבות אי  אשר תהא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב או)באותה עת 

 .להלן 9.3כמפורט בסעיף  (פדיון מוקדם, ככל שתהא

זה ובהתאמה לתנאים  88מובהר בזאת, כי דחיית תשלומי קרן ו/או ריבית, כמפורט בסעיף  .8.3

מהווה חלק בלתי נפרד מתנאי אגרות החוב, ובהתאם לא יהווה הדבר המפורטים להלן, 

או שטר הנאמנות, וממילא גם לא יקים כל /הפרה של תנאי כלשהו מתנאי אגרות החוב ו

או מחזיקי אגרות החוב בגין אי תשלום /החברה מצד הנאמן ו עילת תביעה או דרישה כלפי

או ריבית במועדם כקבוע בפרק זה, וכן לא תידרש כל הסכמה מוקדמת מצד הנאמן /קרן ו

זה,  8או הריבית כמפורט בסעיף /או המחזיקים לדחיית תשלומם של תשלומי הקרן ו/ו

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהן, לרבות הוראות חוק ניירות ערך. למען הסר 

או תשלומי ריבית בגין אגרות החוב, לפי /ספק מובהר בזאת, כי בגין דחייה של תשלום קרן ו

העניין, לא תשולם ריבית פיגורים כלשהי, אך תשלומים שנדחו יצברו ריבית כמפורט בסעיף 

או מהמחזיקים /זה לעיל כדי למנוע מהנאמן ו 8באמור בסעיף להלן. מובהר בזאת, כי אין  9.3

 .במקרה של אי תשלום המהווה הפרה של תנאי אגרות החוב לנקוט כל הליך כנגד החברה
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ת שאלת התקיימות נסיבות משהות לפחות אחת לרבעון, במועד הנהלת החברה תבחן א .8.4

ריבית,  או/ביטוח שחל בסמוך לפני מועד תשלום קרן ו מנורהאישור הדוחות הכספיים של 

לפי העניין. אם יימצא שהתקיימו נסיבות משהות, תודיע על כך החברה לנאמן, ותפרסם זאת 

מהמועד בו נוצרו  החל. התקיימו בדיווח מיידי אשר בו יצוינו הנסיבות המשהות אשר

או הריבית, לפי העניין /הנסיבות המשהות כמפורט לעיל, יידחה תשלומם של תשלומי הקרן ו

וכאמור לעיל, בגין אגרות החוב, שהמועד הקבוע לתשלומם הינו לאחר המועד בו נוצרו 

דה מובהר, כי לאור העוב"( )הודעת הדחייה"להלן: )הנסיבות המשהות נשוא ההודעה 

שבדיקת התקיימות הנסיבות המשהות נעשית מידי רבעון, במועד אישור הדוחות הכספיים, 

כי הריבית משולמת בתשלומים חציוניים, ייתכן מצב שבו הודעת הדחייה,  ולאור העובדה

תביא, בנוסף לדחיית תשלומי ריבית עתידיים, גם לאי תשלום של ריבית בגין התקופה של עד 

אם עילת ההשהייה היא בהחלטה שנתקבלה (. ודעת הדחייהחציון אחד שקדמה לה

ביטוח, יצורף להודעה אשר תמסור החברה לנאמן, אישור חתום על ידי  מנורהבדירקטוריון 

ביטוח בדבר עובדת קבלת  מנורהסמנכ"ל הכספים או הגורם הבכיר ביותר בתחום הפיננסי ב

ביטוח המאשר כי התקבלה החלטה כאמור,  מנורהההחלטה, מאומת ע"י היועמ"ש של 

ואישור חתום כאמור יהווה ראיה מספקת עבור הנאמן כי עילת ההשהייה נתקבלה כדין. 

מובהר, כי אין במסירת האישור לנאמן כדי לגרוע מזכות הנאמן לבחון האם אכן מתקיימות 

ף להודעה הנסיבות המשהות. אם עילת ההשהייה היא הוראה שנתקבלה מאת הממונה, יצור

אשר תמסור החברה לנאמן, העתק הוראת הממונה, והעברת ההוראה כאמור תהווה ראיה 

מספקת עבור הנאמן כי קיימת עילת השהיה כדין. מובהר, כי אין במסירת העתק ההוראה 

 .לגרוע מזכות הנאמן לבחון האם אכן מתקיימות הנסיבות המשהות לנאמן כדי

לעיל, אזי שני ימי מסחר מלאים לפחות  8.4ר בסעיף במקרה בו ניתנה הודעת דחייה כאמו .8.5

או ריבית, לפי העניין, בגין אגרות החוב, תודיע החברה בדיווח /לפני מועד הפירעון של קרן ו

או הריבית /ות הנסיבות המשהות נשוא הודעת הדחייה, ותשלום הקרן ומיידי אם מתקיימ

 .האמורות נדחה כפועל יוצא מכך, או אם לא מתקיימות הנסיבות המשהות

מובהר ומודגש, כי אם הנסיבות המשהות ייווצרו לראשונה בין המועד הקובע לתשלום ריבית  .8.6

במועד הקבוע לתשלומו על אף  שוטפת לבין מועד תשלום הריבית, אזי ישולם תשלום הריבית

המועד הקובע לפירעון  ווצרו לפנייהתקיימות הנסיבות המשהות. ככל שהנסיבות המשהות י

יידחה המועד הקובע לתשלומים אלו, והוא ייקבע מחדש כאמור בסעיפים  -או קרן /ריבית ו

להלן, לפי העניין. ביחס לתשלום קרן וריבית במועד הפירעון בגין אגרות החוב  9.2.3או  9.1.4

צרו לראשונה שני ימי מסחר מלאים או פחות לפני מועד הפירעון אם הנסיבות המשהות ייוו -

של הקרן והריבית האחרונה בגין אגרות החוב, יבוצע תשלום הקרן והריבית במועד הקבוע 

ככל שההודעה בדבר דחיית מועדי הפירעון . המשהות לתשלומם, על אף התקיימות הנסיבות

התשלומים הרלוונטיים, יידחה המועד הקובע תפורסם לפני המועד הקובע לביצוע  כאמור

 .להלן, לפי העניין 9.2.3או  9.1.4ייקבע מחדש כאמור  לתשלומים אלו, והוא

הנהלת החברה תבחן את המשך התקיימותן של הנסיבות המשהות עליהן הודיעה בהודעה  .8.7

תדווח בדיווח  הדחייה כאמור, לפחות אחת לרבעון, במועד אישור הדוחות הכספיים. החברה

בות המשהות, כל עוד הן מתקיימות. מיד לאחר מיידי מידי רבעון על התקיימות הנסי
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החברה לנאמן  שייוודע לחברה על הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות, תודיע על כך

 .ותמסור על כך דיווח מיידי

 לעיל 8או תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה כאמור בסעיף /קרן ו תשלום דין .9

עשויים  2 לעיל, בגין אגרות החוב אשר תמורתן הוכרה על ידי הממונה כהון רובד 8.2כמפורט בסעיף 

 או תשלומי ריבית./להידחות תשלום הקרן ו

 אשר הוכרו על ידי)לעניין אגרות החוב  -דין תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה  .9.1

 (:2 כהון רובדהממונה 

 ,2 ככל שבמועד בו חל תשלום ריבית, תתקיימנה נסיבות משהות להון רובד .9.1.1

לעיל, תשלום הריבית יידחה עד למועד בו יחדלו הנסיבות  8.1כהגדרתן בסעיף 

השנתי או הרבעוני, )הכספי  בהתאם ולאחר פרסום הדוח ,2המשהות להון רובד 

ובלבד שהתשלום אושר על ידי דירקטוריון )ביטוח  מנורהשל  (לפי העניין

על כך הודעה לממונה לפחות  ביטוח וכן נמסרה מנורההחברה ודירקטוריון 

שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום, והוא לא הודיע, בתוך התקופה האמורה, 

, או עד לשלוש (על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות המשהות

להלן: )במקור, לפי המוקדם מביניהם  שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע

אישר הממונה את תשלום אלא אם  וזאת"(, המועד החדש לתשלום הריבית"

מובהר, כי גם במקרה בו יתקיימו במועד החדש הריבית במועד מוקדם יותר. 

ישולם למחזיקים במועד החדש , 2 משהות להון רובד לתשלום הריבית נסיבות

לתשלום הריבית תשלום הריבית שנדחה כאמור ולא סולק במועדו. למען הסר 

ביטוח יאשרו תשלום ריבית וקרן  מנורהיון ספק, דירקטוריון החברה ודירקטור

 .הממונה שנדחו אם חדלו להתקיים הנסיבות המשהות ובכפוף לאי התנגדות

יחדלו להתקיים לפני המועד החדש  2אם הנסיבות המשהות להון רובד  .9.1.2

 החברה תודיע לנאמן על כך שהנסיבות המשהות להון - הריבית לתשלום

הודעה  תמסור כך, וכן על לחברה שייוודע לאחר מיד להתקיים חדלו 2 רובד

בנוסף, תמסור  .2 רובד להון המשהות הנסיבות להתקיים חדלו כי לממונה

 התקיימות הפסקת על לחברה נודע בו מהיום החל .מיידי דוחך כ על החברה

הריבית  חודש תשלומם השוטף של תשלומיי, 2להון רובד  הנסיבות המשהות

הפסקת  על לאחר המועד בו ניתנה ההודעהחל  שהמועד הקובע לתשלומם

"(. הריבית השוטפת)להלן: " 2להון רובד  התקיימותן של הנסיבות המשהות

כן, בסמוך לאחר הפסקת התקיימות הנסיבות המשהות, ישולמו -כמו

למחזיקים תשלומי ריבית אשר מועד תשלומם נדחה בצירוף ריבית בגינם 

ובלבד שהתשלום  "(הריבית הצבורה"להלן ביחד: ) (להלן 9.3כמפורט בסעיף )

נמסרה על כך  ביטוח, וכן מנורהאושר על ידי דירקטוריון החברה ודירקטוריון 

שלום, והוא לא הודיע, הודעה לממונה לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד הת

להתקיים הנסיבות  בתוך התקופה האמורה, על התנגדותו בשל כך שלא חדלו

 המשהות.
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ש החד המועד עד להתקיים יחדלו לא 2 רובד להון המשהות הנסיבות אם .9.1.3

אזי תשולם הריבית אשר נדחתה כאמור, בתוספת ריבית  - ריבית תשלוםל

 אשר תהא הריבית)בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת 

הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם, ככל 

במועד החדש לתשלום הריבית, אשר יהא (, להלן 9.3שתהא כמפורט בסעיף 

בתום שלוש שנים ממועד פירעון הריבית הקבוע במקור. החברה תמסור דוח 

 להלן. 9.1.4 לנאמן וכן דיווח מיידי על מועד תשלום הריבית, כמפורט בסעיף

יפורט לעיל,  9.1.3-ו 9.1.2 בדיווח המיידי שתמסור החברה כאמור בסעיפים .9.1.4

יום  שיעור הריבית הצבורה אשר ישולם למחזיקים בגין אגרות החוב וייקבע

קובע חדש ביחס לזכאות לקבלת תשלום הריבית הצבורה ומועד לתשלום 

, כאשר "(המועד הקובע החדש לריבית צבורה"להלן: )הריבית הצבורה בפועל 

( ימי 4המועד הקובע החדש לריבית צבורה יחול לא מוקדם מאשר ארבעה )

( 7)מסחר מיום פרסום ההודעה על חידוש תשלומי הריבית ולא יאוחר משבעה 

ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על חידוש תשלומי הריבית, ומועד התשלום 

( ימים לאחר המועד הקובע החדש לריבית צבורה שיוגדר 6בפועל יהיה שישה )

כאמור, ובלבד שהמועד הקובע החדש לריבית צבורה לא יהיה בין היום הקובע 

ען הסר ספק לתשלום הריבית השוטפת לבין מועד תשלום הריבית השוטפת. למ

 (למעט תשלום במועד החדש לתשלום ריבית) מובהר, כי תשלום ריבית צבורה

כפוף לאי התנגדותו של הממונה לביצוע התשלום ולאישור דירקטוריון החברה 

 לעיל. 9.1.3-ו 9.1.2פים ביטוח כמפורט בסעימנורה ודירקטוריון 

ידי  וכרה עלאשר תמורתן ה) לעניין אגרות חוב -דין תשלום קרן אשר מועד תשלומו נדחה  .9.2

 (:2כהון רובד הממונה 

, 2 תתקיימנה נסיבות משהות להון רובד 2במקרה בו במועד פירעון הקרן .9.2.1

לעיל, פירעון הקרן יידחה עד למועד בו יחדלו  8וכהגדרת המונח בסעיף 

השנתי או )להתקיים הנסיבות המשהות, בהתאם ולאחר פרסום הדוח הכספי 

ובלבד שהתשלום אושר על ידי )ביטוח  מנורהשל  (הרבעוני, לפי העניין

 ביטוח, וכן נמסרה על כך הודעה מנורהוריון דירקטוריון החברה ודירקט

בתוך לממונה לפחות שבעה ימי עסקים לפני מועד התשלום, והוא לא הודיע 

הנסיבות  התקופה האמורה, על התנגדותו בשל כך שלא חדלו להתקיים

התאריך כאמור ) , או לשלוש שנים ממועד פירעון הקרן הקבוע במקור(המשהות

 :להלן)המוקדם מביניהם  , לפי(ו יוצעו אגרות חובייקבע בדוח הצעת המדף לפי

, וזאת אלא אם אישר הממונה את תשלום "(המועד החדש לפירעון הקרן"

פירעון הקרן במועד מוקדם יותר. למען הסר ספק מובהר, כי תשלום קרן ישולם 

היינו שלוש שנים ממועד פירעון הקרן )לכל המאוחר במועד החדש לפירעון קרן 

אם  וזאת גם אם באותו מועד יתקיימו נסיבות משהות. (הקבוע במקור

הנסיבות המשהות יפסיקו להתקיים לפני תום שלוש השנים מהמועד המקורי 

                                                 

 .אחד בתשלום הקרן תשולם  2רובד כהון הממונה ידי על הוכרו אשר החוב אגרות בגין, זה בשטר כאמור 2
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החברה תודיע לנאמן על כך שהנסיבות המשהות חדלו  - לפירעון הקרן

וכן  להתקיים, מיד לאחר שייוודע לחברה על כך, תמסור על כך דוח מיידי

תמסור הודעה לממונה כי חדלו להתקיים הנסיבות המשהות. בסמוך לאחר 

המועד בו ניתנה ההודעה על הפסקת התקיימותן של הנסיבות המשהות יבוצע 

כאמור לעיל, ובלבד שהתשלום אושר על ידי  פירעון הקרן אשר נדחה

ביטוח וכן נמסרה על כך הודעה  מנורהודירקטוריון  דירקטוריון החברה

ימי עסקים לפני מועד התשלום, והוא לא הודיע, בתוך  מונה לפחות שבעהלמ

בשל כך שלא חדלו להתקיים הנסיבות , על התנגדותו התקופה האמורה

 "(.פירעון הקרן שהושהה)להלן: " המשהות

מהמועד  אם הנסיבות המשהות לא יפסיקו להתקיים לפני תום שלוש השנים .9.2.2

כאמור, בתוספת  שלום הקרן אשר נדחהאזי ישולם ת - המקורי לפירעון הקרן

, במועד החדש לפירעון הקרן להלן 9.3הריבית אשר נצברה בגינו כמפורט בסעיף 

החברה תמסור  הקבוע במקור.אשר יהא תום שלוש שנים ממועד פירעון הקרן 

 .להלן 9.2.3בסעיף  דוח מיידי על מועד תשלום הקרן, כמפורט

לעיל, יפורט  9.2.2 -ו 9.2.1בדיווח המיידי אותו תמסור החברה כאמור בסעיפים  .9.2.3

המועד הקובע החדש "להלן: )הושהה המועד הקובע לזכאות לפירעון הקרן ש

בצירוף פירוט חישוב הסכום שישולם למחזיקים, וכן מועד ביצוע פירעון  "(לקרן

הקרן שהושהה, כאשר המועד הקובע החדש לקרן לא יחול מוקדם מאשר 

( ימי מסחר מיום פרסום ההודעה על הפסקת הנסיבות המשהות, ולא 4ארבעה )

פרסום ההודעה על הפסקת הנסיבות  ( ימי מסחר מיום7יאוחר משבעה )

( ימים לאחר 6המשהות, ומועד פירעון הקרן שהושהה בפועל יהיה שישה )

המועד הקובע החדש לקרן. במועד אשר נקבע לביצוע פירעון הקרן שהושהה 

תשלם החברה את פירעון הקרן שהושהה בתוספת ריבית בשיעור הריבית אותה 

הא הריבית הנקובה בגין אגרות החוב אשר ת)נושאות אגרות החוב באותה עת 

, כמפורט בסעיף (או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקדם, ככל שתהא

להלן, כפי שהצטברו עד למועד פירעון הקרן שהושהה. למען הסר ספק  9.3

למעט תשלום בתום שלוש שנים )מובהר, כי ביצוע תשלומים כאמור בסעיף זה 

וע הקבוע במקור( כפופים לאי התנגדותו של הממונה לביצ ממועד פירעון הקרן

 התשלום ולאישור דירקטוריון החברה ודירקטוריון מנורה ביטוח.

 החל ממועד דחיית פירעון הקרן לא ישולמו באופן שוטף תשלומי ריבית על .9.2.4

להלן.  9.3הקרן שפירעונה נדחה. הקרן שנדחתה תישא ריבית כמפורט בסעיף 

בשיעור )להסרת ספק מובהר, כי הריבית אשר נצברה בגין דחייה של פירעון קרן 

 .לפירעון הקרן שלום אחד במועד החדש, תשולם בת(להלן 9.3המפורט בסעיף 

 או תשלומי ריבית שנדחו/בגין תשלום קרן ו ריבית תוספת .9.3

 או סכומי ריבית שנדחו כאמור בסעיף זה לעיל, לא יצברו ריבית/סכום קרן ו .9.3.1

 פיגורים, אלא יצברו ריבית בשיעור הריבית הנקובה או בשיעור הריבית
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, (להלן 14.2כמפורט בסעיף )המעודכנת בגין אי פדיון מוקדם של אגרות החוב 

 .החל ממועד הדחייה ועד ליום התשלום בפועל, בלבד

 9.2.3או בסעיף /ו 9.1.4ורט בסעיף בדיווח מיידי אשר תפרסם החברה כמפ .9.3.2

תשלומי  או/לעיל, תפרט החברה את שיעור הריבית אשר יישאו תשלום קרן ו

 .ריבית שנדחו

 אשר)ביטוח כל עוד לא נפרעו תשלומים אשר נדחו בגין אגרות החוב  מנורהמגבלות על  .9.4

 (2תמורתן הוכרה כהון רובד 

בסעיף  כל עוד לא פרעה החברה תשלומי קרן ו/או ריבית אשר מועד תשלומם נדחה כאמור

 זה לעיל, יחול האמור להלן:

ביטוח לא תבצע כל חלוקה, לא תפרע כל שטר הון, כתב התחייבות או הלוואה מאת  מנורה

בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי בהם ולא תשלם כל סכום כסף בשל 

סיפא לחוק החברות ( 4)270עסקה אשר אושרה או הטעונה אישור בהתאם להוראות סעיף 

בשל עסקה אשר היתה טעונה אישור בהתאם  -יבורית ביטוח אינה חברה צ מנורהוכל עוד )

אלא לאחר שנפרעו כל  ,(חברה ציבורית ביטוח היתה מנורהלהוראות הסעיף האמור אילו 

 מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על: תשלומי הקרן או הריבית שנדחו כאמור.

 ( שכר אשר שולם בתנאים1שכר אשר אושר כדין והתקיים בו אחד מאלה: ) .9.4.1

(, הקלות בעסקאות עם בעלי ענייןב לתקנות ההקלות )1המנויים בסעיף 

שאינו  ובלבד, 2011אוגוסט  4יום שכר שתנאיו אושרו לפני ( 2; )2000-התש"ס

גבוה מגמול שנתי וגמול בעד ישיבות שהיה משולם לדירקטור חיצוני בחברת 

ואה, ביטוח שאינו דירקטור מומחה ואינו חבר בוועדת השקעות תלויות תש

בהתאם לדרגתה של חברת הביטוח לפי תקנות הגמול על פי הסכום הקבוע. 

 .דין לעניין זה, יובאו בחשבון רק מספר הישיבות המזערי המחויב על פי

פירעון כל שטר הון, כתב התחייבות או הלוואה מאת בעל השליטה או שלבעל  .9.4.2

החוב  להשליטה יש עניין אישי בהם, אם אלו בדרגת קדימות גבוהה מזו ש

 שנדחה.

 או ריבית אשר מועד תשלומם נדחה/כל עוד לא פרעה החברה תשלומי קרן ו .9.4.3

זה  9.4כאמור בסעיף זה לעיל, אזי כל אימת שיבוצעו הפעולות כאמור בסעיף 

הפעולה  לעיל, תעביר החברה לנאמן, טרם ביצוע הפעולה, אישור בכתב כי

 .זה לעיל 9.4מקיימת את התנאים האמורים בסעיף 

 (2 אשר הוכרו על ידי הממונה כהון רובד) אגרות החוב של מעמדן .9.5

לעיל, אגרות החוב )שתמורתן הוכרה על ידי הממונה  9-ו 8מבלי לגרוע מהאמור בסעיפים 

בעלות מעמד שווה ריבית צבורה, וקרן שלא שולמה  ( תהיינה, לרבות יתרת2כהון רובד 

מסוג הון משני  3ביטוח מנורהועומדות בדרגת פירעון שווה לאגרות חוב נדחות שהנפיקה 

                                                 

ייחשבו  ביטוח התחייבה לביצוע תשלומי קרן וריבית בגינן מנורהו או יונפקו על ידי החברה,/לעניין זה אגרות חוב שהונפקו ו 3
 ביטוח. מנורהכאגרות חוב שהנפיקה 
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, ונדחות ליתר 2ביטוח מסוג הון רובד  מנורהתנפיק שמורכב ולאגרות חוב נדחות 

 .1ביטוח, ועדיפות על זכויותיהם של נושים על פי הון רובד  מנורההתחייבויותיה של 

 דירוג אגרות החוב .10

. החברה מתחייבת כי היא תמשיך להחזיק il1A. של בדירוגבע"מ  מדרוגאגרות החוב דורגו על ידי 

בתוקף לאגרות החוב וזאת עד למועד פירעונן הסופי המלא והמדויק של הקרן על פי תנאי  דירוג

אגרות החוב, ומילוי כל יתר התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב. החברה אינה מתחייבת 

לאורך כל חיי אגרות החוב. היה ושונתה חברת דירוג במהלך חייהן של  שלא לשנות את חברת הדירוג

 ת החוב, תפרסם החברה את הסיבות להחלפת חברת הדירוג, במועד הנדרש לכך על פי הדין ובכלאגרו

 מקרה לא יאוחר מיום מסחר אחד ממועד ההחלפה. 

 מגבלות על חלוקת דיבידנדים .11

לא חלות על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת דיבידנד או רכישה עצמית של מניות.  .11.1

ביטוח במקרה של התקיימות נסיבות משהות ראו  נורהמלמגבלות על חלוקת דיבידנד על ידי 

 החלטתל ביטוח כפופה גם מנורהכמו כן יצוין כי חלוקת דיבידנדים על ידי  .לעיל 9.4סעיף 

 .ביטוח ולהוראות הדין והרגולציה החלות עליה מנורהדירקטוריון 

 התחייבויות החברה .12

 ההתחייבויות את'(, ה)סדרה  החוב אגרות למחזיקי כנאמן, הנאמן כלפי עצמה על מקבלת החברה

 פיהם:-על תשלום לשלם יש עוד וכל במחזור יהיו'( ה)סדרה  החוב שאגרות זמן כל, הבאות

החברה מתחייבת בזה לשלם, במועדים הקבועים לכך, את כל סכומי הקרן, הריבית וריבית  .12.1

התנאים  פי תנאי אגרות החוב, ולמלא אחר כל יתר-אשר ישתלמו על (ככל שתהא)פיגורים 

 .פי שטר זה-פי תנאי אגרות החוב ועל-וההתחייבויות המוטלות עליה על

ימי עסקים מהמועד בו נודע לחברה על כך, על  2 -להודיע לנאמן מיידית בכתב, לא יאוחר מ .12.2

להלן. ( עילות לפירעון מיידי) 15התקיימות כל או איזה מהאירועים המפורטים בסעיף 

 והנוגעים15  ביטוח, לגבי האירועים האמורים בסעיף מנורההתחייבות זו תחול גם לגבי 

 .אליה

למסור לנאמן הודעות בדבר רכישת אגרות חוב על ידי החברה או, ככל שיהיה המידע כאמור  .12.3

דיווח במגנ"א  ודע הדבר לחברה. יראו פרסוםועל ידי מחזיק קשור, מיד עם הי -בידי החברה 

 .בדבר רכישת אגרות חוב כאמור, כמסירת הודעה לנאמן בעניין זה

הפנקסים  פנקסי חשבונות סדירים בהתאם לעקרונות חשבונאים מקובלים. לשמור אתלנהל  .12.4

לרבות שטרי משכון ומשכנתא, חשבונות )והמסמכים המשמשים להם כאסמכתאות 

או לכל נציג מורשה של הנאמן בכפוף להוראות הדין, ובלבד /, וכן לאפשר לנאמן ו(וקבלות

או /או מסמך ו/של החברה, לעיין בכל פנקס ושלא יהיה בכך כדי לפגוע באינטרס לגיטימי 

ימי עסקים כאשר המסמך המבוקש מצוי  7אישור כאמור שהנאמן יבקש לעיין בו, וזאת תוך 

שיתואם מראש עם החברה,  בידי החברה בנוסחו המוגמר ובכל מקרה אחר בכל זמן סביר

הנאמן פירושו מי  ובלבד שאין כל מניעה חוקית בהעברתו כאמור. לענין זה, נציג מורשה של

שהנאמן ימנה למטרות עיון כאמור, וזאת בהודעה בכתב של הנאמן שתימסר לחברה לפני 
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עיון כאמור. הנאמן התחייב לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות, למעט לצורך העברת 

מידע לאסיפה של מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי 

מצב החברה כנדרש ממנו על פי דין או על פי שטר  לצורך מתן דיווח על אגרות החוב או

 .הנאמנות

ימי עסקים לאחר שנודע לה,  2 -להודיע לנאמן בכתב מיד לאחר שנודע לחברה ולא יאוחר מ .12.5

מנכסי  50%-או בוצעה פעולת הוצאה לפועל על למעלה מ/על כל מקרה בו הוטל עיקול ו

עיקר נכסיה של החברה, כולם או מקצתם, כונס נכסים, החברה, וכן בכל מקרה בו מונה ל

או מפרק זמני או קבוע, וכן לנקוט על חשבונה בהקדם בכל האמצעים /מנהל מיוחד ו

 .הניהול לפי העניין הסבירים לשם הסרת עיקול כזה או ביטול כינוס הנכסים, או הפירוק או

אם בין וליות שנתיות בין אם לאסיפות כל)לזמן את הנאמן לכל אסיפותיה הכלליות  .12.6

הצבעה  של בעלי המניות בחברה, וזאת מבלי שתוענק לנאמן זכות (לאסיפות כלליות מיוחדות

 .באסיפות אלו

י לחוק ניירות ערך. מובהר כי לצורך מילוי 35להמציא לנאמן את המסמכים המנויים בסעיף  .12.7

, כהמצאתו לנאמן. דוח כספי ודוח תקופתי של הוראות סעיף זה יראו בפרסום דוח במגנ"א

 החברהידי -בסמוך לאחר פרסומם. יצוין, כי דיווח על החברהיומצאו לנאמן על ידי  החברה

 .באמצעות מערכת המגנ"א ייחשב כהודעה שהומצאה לנאמן עם פרסומה

 או הדרושות באופן סביר ובהתאם להוראות שטר זה וכל/לבצע את כל הפעולות הנחוצות ו .12.8

או /הנאמן ו דין ותוך זמן סביר לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של

 .באי כוחו בהתאם להוראות שטר הנאמנות זה

 או על פי שטר זה/לסייע לנאמן בכל דרך סבירה אפשרית למלא את תפקידיו על פי חוק ו .12.9

או עסקאות /ת ולרבות בדיקת קיום התחייבויות החברה במלואם ובמועדם, בדיקת פעולו

לנציגו המורשה, על פי ו א/שביצעה החברה. יובהר, כי גם על כל מידע שיימסר לנאמן ו

 .להלן 21הוראות סעיף זה, יחול האמור בסעיף 

 ת החוב למסחר בבורסה ואגרות החוב תירשמנה על שם החברה לרישומים.לרשום את אגרו .12.10

 לתת אישור לנאמן, על פי דרישתו, כי בוצעו כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'(. .12.11

 אי הבטחת אגרות החוב ובטחונות .13

 .כלשהן בבטוחותאינן מובטחות  החוב אגרות .13.1

ביטוח  מנורההתחייבה  ,2007 פרילבא 29מיום ביטוח  מנורהעל פי הסכם בין החברה לבין  .13.2

שיהיו דרושים לפירעון אגרות החוב למחזיקים בהם, בהתאם לתנאי  לשאת במלוא הסכומים

ביטוח אינה ניתנת לשינוי מאחר שתלויות בה  מנורהשטר הנאמנות. התחייבויותה זו של 

והיא חלה על כל תנאי שטר  )סדרה ה'(דהיינו מחזיקי אגרות החוב  :זכויות צד שלישי

אגרות  הנאמנות. אגרות החוב הינן בעלות מעמד נדחה בפירוק, לפרטים אודות מעמדן של

 לעיל. 9.5ביטוח כאמור לעיל, ראו סעיף  מנורההחוב והתחייבותה של 

לגבי  (פרי פסו)כל אגרות חוב מסדרה מסוימת, עומדות, בינן לבין עצמן, בדרגת בטחון שווה  .13.3

 ביטוח, ללא זכות בכורה או עדיפות של האחת על פני האחרת. מנורההתחייבות 
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'( המוצעות על פי ה)סדרה  החוב אגרותהינה כלפי כל מחזיקי תעודות  החברההתחייבות  .13.4

עומדים בינם, לבין עצמם,  סדרה מאותה החוב באגרותופן שכל המחזיקים תשקיף, באה

, מבלי כל זכות בכורה או עדיפות החברהבדרגת בטחון שווה )פרי  פסו( לגבי קיום התחייבות 

 .לאחד על פני האחרים

הנאמן אינו מחווה דעתו, באופן מפורש או משתמע, באשר ליכולתה של החברה לעמוד  .13.5

כלפי מחזיקי אגרות החוב. אין באמור כדי לגרוע מחובות הנאמן על פי כל בהתחייבויותיה 

ככל שחובה כזו חלה על ) דין ו/או שטר הנאמנות לרבות אין בה כדי לגרוע מחובתו של הנאמן

לבחון השפעתם של שינויים בחברה מתאריך התשקיף ואילך ככל שיש  (הנאמן על פי כל דין

 למחזיקי אגרות החוב. של החברה לעמוד בהתחייבויותיהבהם כדי להשפיע לרעה על יכולתה 

( כלכלית, חשבונאית או משפטית באשר למצב Due Diligenceהנאמן לא ערך בדיקת נאותות ) .13.6

 .תפקידיו עסקי החברה או על ידי אדם המחזיק במניות החברה והדבר אינו נכלל בין

ביטוח תהיינה רשאיות לשעבד את רכושן, כולו או מקצתו, בכפוף להוראות  מנורההחברה ו .13.7

כלשהו, ללא כל  ובכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי (לרבות שיעבוד שוטף)הדין, בכל שיעבוד 

 או ממחזיקי אגרות החוב./צורך בהסכמה כלשהי מהנאמן ו

ור או להעביר בכל ביטוח תהיינה רשאיות למכור, להחכיר, להמחות, למס מנורההחברה ו .13.8

צורך  דרך אחרת את רכושן, כולו או חלקו, בכל דרך שהיא, לטובת צד שלישי כלשהו, ללא

 .או ממחזיקי אגרות החוב/בהסכמה כלשהי של הנאמן ו

 פדיון מוקדם .14

 ביוזמת הבורסה מוקדם פדיון .14.1

מהרישום  ידי הבורסה על מחיקה-במקרה בו תירשמנה אגרות החוב למסחר ויוחלט על

פחת מהסכום שנקבע  )סדרה ה'( מפני ששווי סדרת אגרות החובלמסחר של אגרות החוב 

  .אגרות חוב לא תבצע החברה פדיון מוקדם בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר של

 ביוזמת החברה מוקדם פדיון .14.2

בכפוף להנחיות רשות ניירות ערך ולהוראות תקנון הבורסה וההנחיות מכוחו  .14.2.1

כפי שיהיו במועד הרלוונטי ובכפוף למגבלות המתוארות להלן, החברה תהיה 

לפדות את  ללא מתן זכות בחירה למחזיקים באגרות החוב ו/או לנאמן,רשאית, 

 ים הבאים. אגרות החוב בפדיון מוקדם, מלא או חלקי, וזאת בהתקיים התנא

בפדיון  תהיה רשאית לפדות את אגרות החוב החברה: מועדי הפדיון המוקדם .14.2.2

של מוקדם בכל מועד תשלום ריבית, כאשר המועד הראשון לפדיון מוקדם 

מועד הפדיון הקובע "להלן: ) 2029ביוני  30 ביום( יהיה 'האגרות החוב )סדרה 

 ."(לתוספת ריבית

לפדות לא תנצל את זכותה  אם החברה תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב:

תשולם תוספת ריבית למחזיקי אגרות החוב  - את אגרות החוב בפדיון מוקדם 

 מתשלום החלבאותה עת,  '(ה)סדרה על הריבית אותה נושאות אגרות החוב 

 ועד ריבית לתוספת הפדיון ממועד)היינו,  התקופה יתרת בגין, 2029דצמבר 
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 הפירעון במועד ובין מוקדם בפדיון)בין  החוב אגרות של בפועל הפירעון למועד

ממרווח הסיכון המקורי  50%של תהא בשיעור ש((, החוב גרותא של הסופי

"(. החברה תעביר לנאמן את פירוט החישוב של תוספת תוספת הריבית")

הריבית והנאמן רשאי להסתמך על כך ולא יהיה מחויב לבצע בדיקה נוספת 

 מטעמו.

תנצל את זכותה לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם, אזי  ככל שהחברה לא

, 2029דצמבר  ימי מסחר לפני היום הקובע לתשלום ריבית 4החברה תפרסם 

לרשות ולבורסה שבו יפורט שיעור תוספת הריבית ושיעור הריבית  מיידידיווח 

 שיעור בתוספת שנתית החציהמדויקת שתשולם הכוללת את שיעור הריבית 

 .העוקבים הריבית תשלומי כל לגבי וזאת הריבית תוספת

יובהר, כי תוספת הריבית תשולם רק החל ממועד הפדיון הקובע לתוספת 

ריבית, ורק אם במועד זה החברה לא ניצלה את זכותה לפדיון מוקדם. יובהר, 

כי לא תשולם כל תוספת ריבית בגין מועדי פדיון מוקדם אחרים בהם עמדה 

ת אגרות החוב בפדיון מוקדם והחברה לא ניצלה את לחברה זכות לפדות א

 זכותה כאמור.

( בתנאי 1) - אלהוקדם יתאפשר באחד מפדיון מהתנאים לפדיון מוקדם:  .14.2.3

 או זהה איכות בעל הון מכשיר החברה תנפיקשבמקביל לפדיון המוקדם, 

לל, על פי הממונה, ככ. שיקבע ובתנאים הממונה של מראש באישורו( 2; )עדיפה

ביטוח לאחר הפדיון  מנורהפדיון מוקדם יתאפשר במידה שההון העצמי של 

 (.SCRהמוקדם יעלה על הון נדרש לכושר פירעון )

המועד הקובע לזכאות לקבלת הפדיון המוקדם של קרן אגרות החוב או חלק  .14.2.4

ן ממנה, לפי העניין, יחול במועד הקובע לזכאות לתשלום ריבית. היות ופדיו

הקרן  מוקדם יכול לחול רק במועדי תשלום ריבית, אזי היום הקובע לקבלת

 .שנפדית בפדיון מוקדם והיום הקובע לתשלום ריבית, הינם זהים

החברה : במועד שנקבע לביצוע הפדיון המוקדם, תמורת הפדיון המוקדם

תשלם למחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( את הערך ההתחייבותי של אגרות החוב 

ייפרע בפדיון  דות לפדיון מוקדם שבמחזור, דהיינו קרן )הערך הנקוב אשרהעומ

 מוקדם( בצירוף ריבית כפי שהצטברו עד ליום התשלום.

 

אגרות  מודגש ומובהר, כי הזכות להחליט על פדיון מוקדם, מלא או חלקי של .14.2.5

בכפוף לקבלת כמפורט לעיל, תהיה שמורה לחברה בלבד,  )סדרה ה'(החוב 

וכי ההחלטה על פדיון מוקדם כאמור  (,ככל שנדרש)אישור מראש של הממונה 

או הנאמן.  )סדרה ה'(לא תהא בכל נסיבות שהן, של המחזיקים באגרות החוב 

לעיל לא  14.2למען הסר ספק יובהר, כי גם בהתקיים התנאים האמורים בסעיף 

תהיה מחויבת החברה לבצע פדיון מוקדם, וההחלטה על פדיון מוקדם כאמור 

 .החברה הינה בשיקול דעתה הבלעדי של
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אגרות  ככל שהפדיון המוקדם הינו מלא, יבוצע התשלום כאמור כנגד מסירת .14.2.6

 החוב לחברה.

חלק מיתרת קרן אגרות החוב, יבוצע בשיעור זהה לכל אחד פדיון מוקדם ל .14.2.7

לא  ממחזיקי אגרות החוב. מובהר, כי ביצוע פדיון מוקדם חלקי של אגרות חוב

הסילוקין של יתרת אגרות החוב. ככל שהחברה תבצע  יגרום לשינוי במועדי לוח

המוקדם תשולם על  הפדיוןפדיון מוקדם חלקי, הריבית שנצברה עד למועד 

 ך הנקוב הנפדה בפדיון המוקדם.הער

במקרה של תשלום ריבית נוספת עקב הפדיון המוקדם, תשולם הריבית הנוספת  .14.2.8

 על הערך הנקוב שנפדה בפדיון מוקדם בלבד.

במועד הפדיון המוקדם, במקרה של פדיון מוקדם חלקי, יופחת בהתאמה  .14.2.9

 והתשלום העתידי הנותר באופן יחסי ובמקרה של פדיון מוקדם מלא יפקע

אגרות החוב ויהיו חסרי כל תוקף ונפקות. דהיינו: בפדיון מוקדם חלקי, היתרה 

 .החוב הבלתי מסולקת תיפדה במועד תשלום הקרן שנקבע בתנאי אגרות

יום טרם מועד  17לפחות  ,לנאמן העתק תעביר וכן, החברה תודיע בדיווח מיידי .14.2.10

( 1המוקדם, על: )יום טרם מועד הפדיון  45-הפדיון המוקדם ולא יאוחר מ

 שיעור הפדיון החלקי במונחי הקרן המקורית ובמונחי היתרה הבלתי מסולקת;

שיעור הריבית  (3) ;שיעור הפדיון החלקי שנותר במונחי הסדרה המקורית( 2)

שיעור הריבית שישולם בפדיון החלקי, ( 4) בפדיון החלקי על החלק הנפדה;

יה ניכיון בסדרת אגרות החוב אם ה (5)מחושב לגבי היתרה הבלתי מסולקת; 

-( סכום הפדיון המוקדם; ו6תתייחס החברה להשלכות המס בדיווח המיידי; )

יום לפני  6אשר יהיה  ( על המועד הקובע לזכאות )במקרה של פדיון חלקי(7)

המועד שנקבע לפדיון מוקדם. במקרה של פדיון מלא, המועד הקובע הינו יום 

 .התשלום

 10,000,000 הינווע פדיון מוקדם בגין אגרות החוב הסכום המינימאלי לביצ .14.2.11

למעט במקרה בו מבוצע פירעון מוקדם מלא שאז יהיה ניתן לבצע פירעון  "ח,ש

 מוקדם בסכום נמוך יותר.

, אלא )סדרה ה'(בכל מקרה לא ייעשה פדיון מוקדם של חלק מקרן אגרות החוב  .14.2.12

 3.2דם תעלה על אם יתרת הקרן הבלתי מסולקת שתיוותר לאחר הפדיון המוק

בתקנון הבורסה ובהנחיות על פיו מעת  מיליון ש"ח או סכום אחר כפי שייקבע

 .לעת

מובהר, כי ייתכן שבמועדים האפשריים לביצוע פדיון מוקדם, מצב השווקים  .14.2.13

ו/או מצבה של החברה יאפשר גיוס הון באמצעות אגרות חוב דומות לאלו 

נות זה, בריבית נמוכה מהריבית שהונפקו על פי דוח הצעת מדף נשוא שטר נאמ

תהיה כדאיות כלכלית  המשולמת בגין אגרות החוב שהונפקו, ולפיכך לחברה

לפדות את אגרות החוב בפדיון מוקדם. במצב זה, עלולים המחזיקים באגרות 

להימצא במצב בו ההשקעה  ("אגרות החוב המונפקותלהלן: ")החוב 
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יהיו בתנאים פחותים מאלו  האלטרנטיבית בנכסים בעלי מאפיינים זהים

ששררו בעת הנפקת אגרות החוב המונפקות. כמו כן, יתכן ובמועדים האפשריים 

לפדיון מוקדם, מצב השווקים יאפשר לחברה גיוס הון באמצעות אגרות חוב 

בריבית גבוהה מהריבית המשולמת בגין אגרות החוב המונפקות, ולחברה לא 

החוב בפדיון מוקדם. במצב זה עלולים תהיה כדאיות כלכלית לפדות את אגרות 

המחזיקים באגרות החוב המונפקות להימצא במצב בו תנאי ההשקעה בנכסים 

דומים לאגרות החוב יהיו עדיפים על אלו המוקנים להם באותה עת על פי 

 .המונפקות אגרות החוב

כך לדוגמא, היות ופרמיית הסיכון הגלומה באגרות החוב נקבעת במועד 

נה קבועה לאורך חיי אגרות החוב, ירידה בפרמיית הסיכון של ההנפקה, והי

החברה עשויה להוות תמריץ כלכלי לחברה לפדות את אגרות החוב בפדיון 

לחברה  בפרמיית הסיכון של החברה עלולה להוות תמריץ מוקדם, ואילו עלייה

 .החוב בפדיון מוקדם שלא לפדות את אגרות

 פירעון מיידי .15

להלן, בקרות אחד או יותר מהמקרים המנויים להלן, הנאמן חייב  15.2בכפוף לתנאי סעיף  .15.1

לכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב שעל סדר יומה העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי 

רות החוב, כולה או חלקה ויהיה חייב לזמן אסיפה על פי דרישה של מחזיקים מסולקת של אג

מהערך הנקוב של היתרה הבלתי מסולקת של  5%אגרות החוב המחזיקים במצטבר לפחות 

אגרות החוב הנמצאות במחזור באותה עת או על דעת עצמו במקרים דחופים אשר יש בהם 

" החברה" -בסעיף זה )האירועים  ואלה ."(פההאסיכדי לסכן את זכויות המחזיקים )להלן: "

 (:ביטוח מנורההחברה ו/או  -

פרט לפירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת )תקבל החלטת פירוק  אם החברה .15.1.1

וסופי על ידי  או אם יינתן ביחס לחברה צו פירוק קבוע (או שינוי במבנה החברה

 .בית המשפט, או ימונה לה מפרק קבוע

למען הסר ספק, מובהר כי אין בזכות ההעמדה לפירעון מיידי כאמור לעיל ו/או בהעמדה 

לפירעון מיידי כדי לגרוע או לפגוע בכל סעד או נוסף העומד למחזיקי אגרות החוב או לנאמן 

על פי תנאי אגרות החוב והוראות שטר זה או על פי דין, ואי העמדת אגרות החוב לפירעון 

תהווה ויתור כלשהו על  מהמקרים המפורטים בסעיף זה לעיל, לא מיידי בקרות איזה

 .זכויותיהם של מחזיקי אגרות החוב או של הנאמן

שינוי  ייערך במועד כלשהו ה ה'(,סדר)אם לאחר הנפקתם לראשונה של אגרות החוב  .15.2

ברגולציה לרבות הוראות, הנחיות ועמדות הממונה, באופן שניתן יהיה לכלול בתנאי אגרות 

עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי מבלי לפגוע בהכרת הממונה באגרות ב )סדרה ה'( החו

ביטוח אל הממונה בבקשה  מנורהביטוח, תפנה  מנורהשל  2כהון רובד  ה ה'(סדר)החוב 

לאשר שינוי בתנאי שטר זה באופן שיתווספו לו עילות נוספות להעמדה לפירעון מיידי כאמור 

סופית, מכרעת ובלתי ניתנת לערעור על ידי  הממונה בעניין תהיהלעיל. מובהר כי החלטת 

הנאמן ו/או המחזיקים. למען הסר ספק, יובהר כי חזקה כי תיקון שטר הנאמנות לשם 

הוספת עילות לפירעון מיידי כאמור בסעיף זה לעיל אינו פוגע במחזיקים באגרות החוב 
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ולא יידרש לתיקון השטר כאמור אישור מחזיקי  להלן 32.1.1ולפיכך יחולו הוראות סעיף 

 אגרות החוב.

 :לעיל 15.1מהאירועים המפורטים בסעיף  איזה בקרות .15.3

להלן, אם תכונס אסיפת מחזיקי אגרות חוב  15.3.3בכפוף לאמור בסעיף  .15.3.1

לעיל, שעל סדר יומה יהא הצעת החלטה בדבר  15.1סעיף  בהתאם להוראות

 העמדה לפירעון מיידי של היתרה הבלתי מסולקת של אגרות החוב אשר

 .יום לפני מועד כינוסה 21סיפה במחזור, תינתן הודעה על מועד כינוס הא

לעיל, לא יעמיד הנאמן את אגרות החוב לפירעון  15.3.1למרות האמור בסעיף  .15.3.2

לאחר שהנאמן ייתן לחברה התראה מראש ובכתב על כוונתו לפעול מיידי אלא 

ימים ממועד קבלתה,  21כך, והחברה לא תמלא אחר האמור בהתראה תוך 

כמתן הודעה. בהתראה  15.3.1אסיפה כאמור בסעיף  לעניין זה יראו בזימון

האמורה תידרש החברה לשלם את הסכומים שבפיגור או למלא אחרי ההוראות 

הפרתן או אי מילויים מהוות האחרות של שטר הנאמנות ואגרות החוב אשר 

לקדמותו את מצב הדברים אשר היווה  עילה לפעולות הנאמן כאמור או להחזיר

 .עילה לפעולות הנאמן

לעיל, אם הנאמן יהיה בדעה כי  15.3.2ף לעיל וסעי 15.3.1למרות האמור בסעיף  .15.3.3

לעיל יש חשש סביר לפגיעה זכויות  15.3.2 -ו 15.3.1בדחייה כאמור בסעיפים 

מחזיקי אגרת החוב, יהיה הנאמן רשאי לקצר את המועדים האמורים בסעיפים 

לעיל, ככל שייראה לו נחוץ על מנת למנוע את הסיכון האמור  15.3.2 -ו 15.3.1

סר לה לזכויות בעלי אגרות החוב, ובתנאי שיאשר זאת לחברה בהודעה שתימ

 .מיידי בד בבד עם העמדת אגרות החוב לפירעון

הנאמן יהיה רשאי לבטל את כינוס האסיפה אם עד למועד כינוסה הפסיק  .15.3.4

החוב  להתקיים גורם סיכון כלשהו לקיום התחייבויות החברה למחזיקי אגרות

 .לעיל 15.1הקשורים לאיזה מהאירועים המפורטים בסעיף 

תתקבל באסיפת מחזיקים שנכחו  החלטת מחזיקים להעמיד את אגרות החוב לפירעון מיידי .15.4

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של 50%בה מחזיקים בחמישים אחוזים )

המחזיקים ביתרת הערך הנקוב של אגרות החוב המיוצג בהצבעה או ברוב כאמור באסיפת 

 .( לפחות מהיתרה כאמור20%אחוזים ) מחזיקים נדחית שנכחו בה מחזיקים בעשרים

ח הודעה לחברה על העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב יכול שיעשה גם בדרך של משלו .15.5

ויהווה  להלן 31פרסום הודעה על החלטת אסיפה או החלטת נאמן בהתאם להוראות סעיף 

 .העמדה לפירעון מיידי של אגרות החוב

סעיף  במקרה בו תימסר לחברה הודעה כי אגרות החוב הועמדו לפירעון מיידי על פי הוראות .15.6

 :זה, מתחייבת החברה 15

מים המגיעים להם ו/או לפרוע למחזיקי אגרות החוב ולנאמן את כל הסכו .15.6.1

 שיגיעו להם לפי תנאי שטר הנאמנות, בין אם מועד החיוב בגינן חל או לא
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 15.5ימים ממועד ההודעה כאמור בסעיף  7וזאת תוך  '( Acceleration')'האצה' 

 -ולעיל; 

למסור לנאמן, לפי בקשתו, כל תצהיר או הצהרות ו/או לחתום על כל מסמך  .15.6.2

ו/או לבצע ו/או לגרום לביצוע כל הפעולות הנחוצות ו/או הדרושות בהתאם לכל 

דין לשם מתן תוקף להפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או 

 15.6.1בסעיף  את התחייבותה כאמורבאי כוחו הדרושים כדי לאכוף על החברה 

 .לעיל

 ידי הנאמן המאשרת כי פעולה-הודעה בכתב לחברה חתומה על -זה  15למטרות סעיף  .15.7

 .הנדרשת על ידו, במסגרת סמכויותיו, היא פעולה סבירה, תהווה ראיה לכאורה לכך

לעיל, יהיו הנאמן ו/או המחזיקים רשאי לאחוז מיד  15.2בקרות איזה מהאירועים שבסעיף  .15.8

 בכל הצעדים שימצאו לנכון לנקטם..

לפירעון  על אף כל האמור לעיל מובהר, כי התקיימות נסיבות משהות לא יהוו עילה להעמדה .15.9

 .זה 15מיידי, ובהתקיים נסיבות משהות לא ניתן יהיה להפעיל את הוראות סעיף 

מבלי לגרוע מיתר התנאים המפורטים בשטר הנאמנות לצורך העמדת אגרות החוב לפירעון  .15.10

מיידי, הנאמן ו/או המחזיקים באגרות החוב לא יהיה רשאים להעמיד לפירעון מיידי את 

תב של הממונה. למען הסר ספק יובהר, כי אגרות החוב ללא קבלת אישור מראש ובכ

הממונה עשוי שלא לתת את אישורו, בהתאם לשיקול דעתו הבלעדי ובשים לב לתנאי 

  הנדחות הקבועים בתנאי אגרות החוב.

 תביעות והליכים בידי הנאמן .16

מבלי לגרוע מכל הוראה אחרת בשטר הנאמנות ובנוסף עליהן, יהיה הנאמן רשאי, לפי שיקול  .16.1

א מתן הודעה נוספת לחברה, לנקוט בכל אותם הליכים, לרבות הליכים משפטיים דעתו ולל

ובקשות לקבלת הוראות, כפי שימצא לנכון לשם מימוש זכויות המחזיקים והגנה על 

זכויותיהם וכן אכיפת הביצוע על החברה של התחייבויותיה על פי שטר הנאמנות. הנאמן 

י אגרות חוב אשר תתקבל בהחלטה שהתקבלה יהיה חייב לעשות כן לפי דרישתם של מחזיק

באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה בין בעצמם או על ידי באי כוחם מחזיקים 

של לפחות חמישים אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של המחזיקים 

ות המיוצג ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייב75%בשבעים וחמישה אחוזים )

( מן היתרה 20%בהצבעה, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים )

האמורה של המחזיקים, אלא אם כן ראה כי בנסיבות העניין אין הדבר צודק ו/או סביר 

לעשות כן ופנה לבית המשפט המתאים בבקשה לקבלת הוראות בנדון במועד הראשון 

לפתוח בהליכים משפטיים ו/או אחרים גם אם אגרות  יהיה רשאי האפשרי. מובהר כי הנאמן

החוב לא הועמדו לפרעון מיידי, והכל להגנת זכויות מחזיקי אגרות החוב בכפוף לכל דין 

ויהיה חייב לעשות כן במקרים דחופים. על אף האמור בסעיף זה, זכות להעמדה לפרעון 

 .לעיל ולא מכח סעיף זה 15.1להוראות סעיף  מיידי תקום רק בהתאם

הנאמן רשאי, בטרם ינקוט בהליכים כאמור לעיל, לכנס אסיפת מחזיקים בכדי שיוחלט על  .16.2

ות החוב שנכחו בה בין ידי המחזיקים בהחלטה שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגר
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בעצמם או על ידי באי כוחם מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים מיתרת הערך הנקוב של 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות  ( ⅔) שלישים בשניאגרות החוב, ברוב של המחזיקים 

ההתחייבות המיוצג בהצבעה, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים של לפחות עשרים 

( מן היתרה האמורה, אילו הליכים לנקוט למימוש זכויותיהם על פי שטר 20%אחוזים )

ים במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכ הנאמנות ובלבד שכינוס האסיפה יעשה

לשוב ולכנס אסיפות מחזיקים  כמו כן, יהיה הנאמן רשאי. כדי לסכן את זכויות המחזיקים

 לצורך קבלת הוראות בכל הנוגע לניהול ההליכים כאמור, בהתאם לאמור לעיל.

בכפוף להוראות שטר הנאמנות, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של  .16.3

בל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר הנאמנות ובלבד המחזיקים על מנת לדון ו/או לק

שכינוס האסיפה יעשה במועד הראשון האפשרי ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן את 

מצטבר של  זכויות המחזיקים. הנאמן יהיה חייב לזמן אסיפה לפי בקשה של המחזיקים

 .מהקרן של אגרות החוב שבמחזור במועד הראשון האפשרי 5%לפחות 

הנאמן רשאי, על פי שיקול דעתו הבלעדי, לעכב ביצוע של כל פעולה על ידו על פי שטר  .16.4

הנאמנות, לצורך פניה לאסיפת המחזיקים ו/או לבית המשפט עד שיקבל הוראות מאסיפת 

המחזיקים ו/או הוראות מבית המשפט כיצד לפעול ובלבד שכינוס האסיפה או הפניה 

זכויות  י ולא יהיה בדחיית ההליכים כדי לסכן אתלביהמ"ש יעשו במועד הראשון האפשר

 .המחזיקים

למען הסר ספק, מובהר בזאת כי הנאמן רשאי לפנות לערכאות משפטיות גם לפני העמדת  .16.5

כפי שימצא  אגרות החוב לפירעון מיידי, ולאחר מכן למתן כל צו אחר באשר לניהול הנאמנות

 .לנכון ויהיה חייב לעשות כן במקרים דחופים

 ת התקבוליםחלוק .17

למעט שכר טרחתו  (,אשר יוחזק על ידו בנאמנות עבור המחזיקים)כל תקבול שיתקבל על ידי הנאמן 

ופרעון כל חוב כלפיו, בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק כתוצאה מהעמדת אגרות החוב לפירעון מיידי 

ות לפי סדר החברה, ישמשו למטר ו/או כתוצאה מהליכים שינקוט, אם ינקוט, בין היתר, כנגד

 :הקדימויות בנשיה, כדלקמן

פי  לתשלום כל סכום אחר על - שנית; לתשלום כל חוב בגין שכר הנאמן והוצאותיו - ראשית

נשאו  למחזיקים אשרלתשלום  - שלישיתלהלן(;  30 כהגדרת מונח זה לפי סעיף) ההתחייבות לשיפוי

לתשלום למחזיקי אגרות החוב של ריבית פיגורים בגין  - רביעית; להלן 30בתשלומים לפי סעיף 

פסו ובאופן יחסי לסכום -או הקרן המגיעים להם לפי תנאי אגרות החוב,  פרי/פיגורי תשלום הריבית ו

או הקרן שבפיגור המגיע לכל אחד מהם ללא העדפה או זכות קדימה לגבי איזה מהם. למען /הריבית ו

 -ו 8שלום קרן ו/או תשלומי ריבית בגין אגרות החוב כאמור בסעיפים הסר מובהר כי בגין דחייה של ת

 לעיל, לפי העניין, לא תשולם ריבית פיגורים כלשהי, אך תשלומים שנדחו יצברו ריבית כמפורט 9

להם על פי  לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הקרן המגיעים - חמישיתלעיל;  9.3בסעיף 

פסו, שמועד תשלומם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, -אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי

 - שישיתבלי כל העדפה בקשר לקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר; 

זקות על לתשלום למחזיקי אגרות החוב של סכומי הריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב המוח
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פסו, שמועד תשלומם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר -ידם פרי

לתשלום למחזיקי  - שביעיתלקדימות בזמן של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר; 

ו, פס-אגרות החוב של סכומי הקרן והריבית המגיעים להם על פי אגרות החוב המוחזקות על ידם פרי

בזמן  שמועד תשלומם טרם חל ובאופן יחסי לסכומים המגיעים להם, בלי כל העדפה בקשר לקדימות

במידה שיהיה כזה, את העודף,  - ושמינית; של הוצאת אגרות החוב על ידי החברה או באופן אחר

 .ישלם הנאמן לחברה

הנדרשים על פי דין  סידי הנאמן למחזיקי אגרות החוב כאמור, כפוף לתשלומי מ-תשלום הסכומים על

 (.אם תהיינה כאלה בהתאם לכל האמור בשטר הנאמנות)

 סמכות לעכב חלוקת כספים .18

בהתאם לסעיף  במקרה שסכום הכספים שיעמוד בזמן שהוא לחלוקהיל, לע 17למרות האמור בסעיף 

, לפי ראות עיניו, הנאמן רשאי ( ש"ח, יהיה1,000,000ום של פחות ממיליון )יעמוד על סכלעיל,  17

פי שטר -בהשקעות המותרות על, הוראה שבדין בכפיפות לכל, כולם או מקצתם, להשקיע כספים אלו

כן יהיה הנאמן רשאי להחליף את ההשקעות מעת לעת על פי ראות עיניו,  להלן. 20בסעיף  זה כאמור

והשקעות אלה על רווחיהן יצטברו עד אשר הסכומים ביחד עם הכספים האחרים שיגיעו בינתיים 

ספיק בכדי לשלם לפחות מיליון ש"ח, ואז ישתמש המטרה האמורה, יגיעו לסכום אשר י לידו לשם

לעיל. על אף האמור לעיל, בכל מקרה לא יחזיק בידו הנאמן  17בכל הכספים האלו כאמור בסעיף 

בכספים אלו מעבר תקופה של שישה חודשים מיום קבלתם אצלו, והנאמן יהיה חייב להעבירם 

חוב יוכלו, בהחלטה רגילה למחזיקי אגרות החוב בתום התקופה. על אף האמור, מחזיקי אגרות ה

הנאמן לשלם להם את הסכומים שנצברו בידו  , לחייב את(כמפורט בתוספת השנייה לשטר הנאמנות)

לעיל, בכפוף לאישור  17, ובכך בכפוף לאמור בסעיף ש"ח( 1,000,000) ₪מיליון  1אף אם לא הגיעו כדי 

 .מסלקת הבורסה

 הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה .19

סכום כלשהו המגיע למחזיק אגרת חוב אשר החברה היתה נכונה לשלמו ואשר לא שולם  .19.1

שולמו  למעט תשלומים שלא)בפועל במועד הקבוע לתשלומו מסיבה שאינה תלויה בחברה 

, (לעיל 9-ו  8ב התקיימות נסיבות משהות כאמור לעיל לגביהם יחול האמור בסעיפים עק

גרות מהמועד בו הופקד אצל הנאמן והמחזיק בא (ככל שאלו קיימים)יחדל לשאת ריבית 

אותו  החוב יהיה זכאי אך ורק לאותם סכומים שהיה זכאי להם במועד שנקבע לפרעון

 .תשלום על חשבון הקרן או הריבית

 19.1החברה תפקיד בידי הנאמן את סכום התשלום שלא שולם במועדו כאמור בסעיף קטן  .19.2

יום מהמועד הקבוע לתשלום את סכום התשלום, ותודיע בכתב על פי הכתובות  7לעיל, תוך 

כסילוק  המצויות ברשותה למחזיקי אגרות החוב על הפקדה כאמור, והפקדה כאמור תחשב

 .אגרות החוב גם כפדיון -אותו תשלום, ובמקרה של סילוק כל המגיע בגין אגרת החוב 

הנאמן יפקיד בבנק בחשבונות נאמנות כל סכום כאמור, לזכות אותם בעלי אגרות החוב,  .19.3

הנאמנות  וישקיעו בהשקעות שמותר להשקיע בהן כספי נאמנות על פי הדין או על פי שטר

 .לאגרות החוב
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עשה הנאמן כן, לא יהיה חייב לזכאים האמורים, בגין אותם סכומים, יותר מאשר התמורה  .19.4

שתתקבל ממימוש ההשקעה האמורה לצורך תשלום בפועל של הסכומים המגיעים לזכאים 

האמורים, בניכוי ההוצאות הקשורות בה, במימושה ובניהול חשבונות הנאמנות כאמור, שכר 

אם לא שולמו על ידי החברה וכל תשלומי החובה שיחולו. הנאמן יחזיק  -טרחתו והוצאותיו 

האמורה לעיל עד לתום שנה ממועד הפדיון הסופי של אגרות  בסכומים הנ"ל וישקיעם בדרך

החוב. לאחר מועד זה יחזיר הנאמן לחברה את הסכומים שיצטברו בידיו, כולל רווחים 

הנובעים מהשקעתם בניכוי הוצאותיו כאמור לעיל, שתחזיק בסכומים אלו בנאמנות עבור 

י של אגרות החוב והנאמן יהיה מחזיקי אגרות החוב עד לתום שבע שנים ממועד הפדיון הסופ

פטור מתשלום הסכומים האמורים למחזיקי אגרות החוב הזכאים. החברה תאשר לנאמן 

בכתב את החזרת הסכומים הנ"ל ואת דבר קבלתם בנאמנות עבור מחזיקי אגרות החוב 

כאמור. אישור החברה בכתב על קבלת הכספים הנ"ל ישחרר את הנאמן מאחריות כלשהי 

הנ"ל. היה ולאחר תום שבע שנים ממועד הפדיון הסופי של אגרות החוב לא  לגבי הכספים

ידי מחזיקי אגרות החוב, תשלח החברה מכתב למחזיקי אגרות -נדרשו הכספים האמורים על

בדבר הימצאות הכספים. לא נדרשו הכספים האמורים ( ככל שידועה לחברה זהותם)החוב 

חברה יעמדו הכספים האמורים לרשות החברה יום ממועד משלוח המכתב על ידי ה 30בתום 

 לכל מטרה שהיא ומחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לקבלת כספים כאמור. הנאמן יהיה

 .רשאי להסתמך על האישור כאמור ולא יהיה מחויב לבצע בדיקה נוספת מטעמו

שהוא הנאמן יודיע למחזיקי אגרות החוב על היום והמקום שבו יבוצעו כל או איזה תשלום  .19.5

 31יום, שתמסר באופן המפורט בסעיף  14על פי תנאי אגרות החוב בהודעה מוקדמת של 

אך  (שקיימת ככל)להלן. לאחר היום הקבוע בהודעה יהיה מחזיק אגרות החוב זכאי לריבית 

הסכום ששולם או  לאחר ניכוי (אם תהיה כזו)ורק על היתרה הבלתי מסולקת מסכום הקרן 

 .שהוצע לשלם לו כאמור

 19.3 הנאמן יעביר את הכספים שהצטברו לזכות מחזיקי אגרות החוב, כאמור בסעיף קטן .19.6

המלאה של  לעיל, כנגד קבלת הוכחות ואישורים על זכותם לסכומים אלו לשביעות רצונו

לתשלום לא המציא  הנאמן. הנאמן רשאי להימנע מביצוע תשלום כלשהו, אם האדם הזכאי

או בקשר לניכויי מס  דרש לנאמן לפי כל דיןלנאמן, לפי דרישתו, אישור, לרבות פטור, הנ

 .במקור או תשלומי חובה החלים בקשר לתשלום

 השקעת כספים .20

הנמנים על  ים/כל הכספים אשר רשאי הנאמן להשקיעם לפי שטר נאמנות זה, יושקעו על ידיו בבנק

 בפקודתו, בפקדונות בשמו או, AA)-): שדרוגם לא יפחת מ חמשת הבנקים הגדולים בישראל

בנקאיים שקליים או באגרות חוב ממשלתיות. עשה כן הנאמן, לא יהיה חייב לזכאים בגין אותם 

סכומים אלא את התמורה שתתקבל ממימוש ההשקעות בניכוי שכר טרחתו והוצאותיו, לרבות 

ההוצאות הסבירות הקשורות בהשקעה האמורה ובניהול חשבונות הנאמנות, וביתרת הכספים 

 לפי העניין. 19-ו 18, 17 ל פי הוראות סעיפיםכאמור יפעל הנאמן ע

 סודיות .21

בכפוף להוראות כל דין ולאמור בסעיף זה להלן, הנאמן מתחייב, בחתימתו על שטר זה,  .21.1

לשמור בסודיות כל מידע שניתן לו מהחברה, לא יגלה אותו לאחר ולא יעשה בו כל שימוש, 
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הנאמנות, או  אלא אם כן גילויו או השימוש בו נדרש לשם מילוי תפקידו לפי החוק, לפי שטר

 .או על פי הוראות רשות מוסמכת כדיןלפי צו של בית משפט 

לעיל, לרבות באמצעות פרסום  21.1העברת מידע למחזיקי איגרות החוב, בהתאם להוראות  .21.2

מתן דיווח על  יותיהם על פי איגרת החוב או לצורךפומבי, לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכו

 .מצב החברה אינה מהווה הפרה של התחייבות לסודיות כאמור

ההתחייבות הנ"ל לסודיות לא תחול על כל חלק מהמידע, שהינו בבחינת נחלת הכלל (למעט  .21.3

בידי הנאמן  מידע שהפך לנחלת הכלל בגין הפרה של ההתחייבות זו לסודיות) או שהתקבל

 .החל ממועד קבלתו -א מהחברה של

 התחייבויות החברה כלפי הנאמן .22

טרם נפרעו  החברה התחייבה כלפי הנאמן, בין היתר, את ההתחייבויות הבאות, כל זמן שאגרות החוב

 :במלואן

 .את עסקיה בצורה סדירה ונאותה ולנהל להתמיד .22.1

הנאמנות והודעה להודיע לנאמן במקרה שייוודע לחברה על הפרה מהותית של הוראות שטר  .22.2

לראשונה על  ימי עסקים מהמועד בו נודע לחברה 2 -כאמור תעשה לנאמן בכתב לא יאוחר מ

 .ההפרה כאמור

 .את נכסיה במצב טוב ותקין ולשמור להחזיק .22.3

לתת לנאמן העתק מכל מסמך או מידע שהחברה העבירה למחזיקים באגרות החוב, ככל  .22.4

אשר )ורשה שלו שיהיה עו"ד או רו"ח במקצועו שתעביר. כן תעביר החברה לנאמן או לנציג מ

לרבות )מידע נוסף לגבי החברה  (הודעה על מינויו תימסר על ידי הנאמן לחברה עם מינויו

המצוי בידה או אשר ניתן  ,(ים בנוגע לחברה, עסקיה או נכסיההסברים, מסמכים, וחישוב

להכינם באופן סביר ואף תורה לרואה החשבון שלה וליועציה המשפטיים לעשות כן, לפי 

דרישה סבירה של הנאמן, וזאת ככל שמידע זה נדרש לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות 

ימי עסקים  10 -החוב. מידע כאמור יועבר, בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, לא יאוחר מ

עד בקשתו של הנאמן ככל שהמידע מצוי בידי החברה בנוסחו המוגמר, ובכל מקרה אחר ממו

תוך זמן סביר שיתואם מראש עם החברה, ובלבד שאין מניעה חוקית בהעברת המידע 

כאמור. הנאמן התחייב לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות, למעט העברת מידע לאסיפה 

חלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרת החוב או של מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת ה

 .כנדרש ממנו על פי דין או על פי שטר הנאמנות לצורך מתן דיווח על מצב החברה

למסור לנאמן ו/או למי שימנה הנאמן בכתב למטרה זו, על פי דרישתו, מסמכים ו/או פרטים  .22.5

עתו הסביר, לשם ו/או מידע, כפי שיידרשו באופן סביר על ידי הנאמן, בהתאם לשיקול ד

יישום והפעלת הסמכויות, הכוחות וההרשאות של הנאמן ו/או באי כוחו על פי שטר 

ימי עסקים  10 -הנאמנות. מידע כאמור יועבר, בהתאם לאמור בסעיף זה לעיל, לא יאוחר מ

ממועד בקשתו של הנאמן ככל שהמידע מצוי בידי החברה בנוסחו המוגמר, ובכל מקרה אחר 

שיתואם מראש עם החברה, ובלבד שאין מניעה חוקית בהעברת המידע כאמור תוך זמן סביר 

הנאמן התחייב לשמור כל מידע שניתן כאמור בסודיות, למעט העברת מידע לאסיפה של 



- 28 - 

 

 

מחזיקי אגרות החוב לצורך קבלת החלטה הנוגעת לזכויותיהם על פי אגרת החוב או לצורך 

 .שטר הנאמנות דין או על פימתן דיווח על מצב החברה כנדרש ממנו על פי 

 אם תחדל החברה מלהיות "תאגיד מדווח" לפי הוראות חוק ניירות ערך, תמסור החברה .22.6

 -לנאמן דיווחים כנדרש מתאגיד שאינו מדווח בהתאם לקודקס הרגולציה, שער חמש 

ניהול נכסי השקעה,  - 4הון, מדידה וניהול סיכונים בפרק  - 2עקרונות לניהול עסקים, בחלק 

נושא המשרה  כפי שיעודכן מעת לעת, ובמועדים הקבועים בו כאשר כל דוח ייחתם על ידי

על אף האמור לעיל, ככול ויהיה ניתן להמשיך  .הבכיר בתחום הכספים ומנכ"ל החברה

ולפרסם את הדיווחים האמורים באמצעות מערכת המגנ"א ו/או המאי"ה, הדיווחים ייעשו 

 רת הדיווחים למחזיקים הרשומים כאמור.באמצעות המערכות הללו, חלף מסי

 הנאמן רשאי להורות לחברה לדווח במגנ"א בשמו, כל דיווח בנוסח שיועבר בכתב על ידי .22.7

 .הנאמן לחברה, והחברה תדווח את הדיווח כאמור

להודיע לנאמן בהודעה בכתב חתומה על ידי נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים בחברה,  .22.8

יום שביקש הנאמן, על ביצוע כל תשלום לבעלי אגרות החוב ועל ימי עסקים מ 7 -לא יאוחר מ

אותם חייבת החברה ( לרבות יתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור)יתרת הסכומים 

 .באותו מועד לבעלי אגרות החוב לאחר ביצוע התשלום הנ"ל

ב או ימים ממועד הנפקתה לראשונה של סדרת אגרות החו 30 למסור לנאמן לא יאוחר מתום .22.9

בכל דרך שהיא, לרבות אך לא רק בהנפקה פרטית או )ממועד ביצוע הרחבת סדרה כאמור 

קרן )לוח סילוקין לתשלום אגרות החוב  (באמצעות תשקיף או באמצעות דוח הצעת מדף

החברה (בנסגרת  וכן העתק נאמן למקור של אגרת החוב שתונפק על ידי Excelבקובץ  (וריבית

 .ת כל הרחבת סדרה, ככל שתבוצעההנפקה הראשונה ובמסגר

בדצמבר של כל שנה, וכל עוד שטר זה הינו בתוקף, תמציא החברה אישור לנאמן  31מדי  .22.10

חתום על ידי המנכ"ל או נושא המשרה הבכיר בתחום הכספים, על כך שבתקופה שמתאריך 

השטר ו/או מתאריך האישור הקודם שנמסר לנאמן, המאוחר מביניהם, ועד למועד מתן 

של תנאי  מהותיתשל שטר זה, לרבות הפרה מהותית שור, לא קיימת מצד החברה הפרה האי

 הנאמן יהיה רשאי להסתמך על האישוראגרות החוב, אלא אם כן צוין במפורש אחרת. 

 כאמור ולא יהיה מחויב לבצע בדיקה נוספת מטעמו.

 .לנאמן לא יאוחר מיום מסחר אחד על שינוי כתובתה ו/או שמה לדווח .22.11

 ביטוח והתיקונים לו, כמפורט מנורהלמסור לנאמן העתק של ההסכם בין החברה לבין  .22.12

 .לשטר וכן לעדכן את הנאמן בכל שינוי שיחול בהסכם זה 13.2בסעיף 

 לנציגו המורשה, על פי הוראות סעיף זה, יחול וא/ם על כל מידע שיימסר לנאמן ויובהר, כי ג .22.13

 לעיל. 21האמור בסעיף 

 דוחות ואישורים .23

לא  בכפוף להוראות חוק ניירות ערך, החברה תמסור לנאמן או לנציג מורשה מטעמו כל עוד .23.1

 :נפרעו אגרות החוב במלואן
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לא יאוחר מהמועד הקבוע בדין לפרסומם, דוחות כספיים מבוקרים של החברה  .23.1.1

בדצמבר של השנה שקדמה לה, וכן דוחות  31-לשנת הכספים שנסתיימה ב

ביניים לא מבוקרים אך סקורים, אשר יצורף להם דוח הסקירה של רואה 

יכול שתבוצע  החשבון הממוען להנהלת החברה. המצאת הדוחות כאמור לנאמן

 באמצעות פרסומם במגנ"א.

עד בו היא מגישה אותו כל דוח פומבי שיוגש לרשות לניירות ערך באותו מו .23.1.2

 לרשות. פרסומם במגנ"א של הדוחות האמורים תחשב כהמצאת הדוחות

 .כאמור לנאמן

למסור לנאמן על פי דרישתו בכתב, אישור בכתב חתום על ידי רו"ח המבקר של  .23.1.3

החברה כי כל התשלומים למחזיקי אגרות החוב שולמו במועדם, ואת יתרת 

על  הנאמן יהיה רשאי להסתמך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.

 .האישור כאמור ולא יהיה מחויב לבצע בדיקה נוספת מטעמו

העתק של כל מסמך שהחברה מעבירה לבעלי מניותיה או למחזיקי אגרות החוב  .23.1.4

ופרטי כל מידע שהחברה מעבירה להם בדרך אחרת וכל מידע נוסף לפי דרישה 

הנאמן לשם הגנת  ו שלסבירה של הנאמן במידה הדרושה לצורך מילוי תפקיד

 .זכויות מחזיקי אגרות החוב

כל עוד תהיינה במחזור אגרות חוב של החברה תפרסם החברה, במסגרת דיווחים מיידיים,  .23.2

 מנורהעל ידי  ביטוח, סמוך למועד אישורם מנורהאת דוחותיה התקופתיים והרבעוניים של 

 .ביטוח

 דיווח על ידי הנאמן .24

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך, הנאמן יערוך עד תום הרבעון השני של כל שנה קלנדרית  .24.1

החוב בהתאם  "( וידווח למחזיקי אגרותהדוח השנתידוח שנתי על ענייני הנאמנות )להלן: "

 .להלן 31להוראות סעיף 

דיווח על אירועים , וכן הדוח השנתי יכלול נושאים אחרים כפי שיידרש על פי חוק ניירות ערך .24.2

 במהלך השנה שחלפה. חריגים בקשר עם הנאמנות שאירעו

מחזיקי אגרות החוב יהיו רשאים לעיין בדוח השנתי במשרדי הנאמן בשעות העבודה  .24.3

בד  פי דרישה. עותק מהדוח יומצא לחברה-אים לקבל עותק מן הדוח עלהמקובלות ויהיו רש

 .בבד עם העמדתו לעיון מחזיקי אגרות החוב

 נודע לנאמן על הפרה מהותית של שטר זה מצד החברה יודיע למחזיקי אגרות החוב על .24.4

 .ההפרה ועל הצעדים שנקט למניעתה או לקיום התחייבויות החברה, לפי העניין

( 5%) אחוזים המחזיקים בלמעלה מחמישה )סדרה ה'(לפי דרישה של מחזיקי אגרות החוב  .24.5

יעביר למחזיקים נתונים  הנאמן )סדרה ה'(מיתרת הערך הנקוב בתעודות אגרות החוב 

 ופרטים אודות הוצאותיו בקשר עם הנאמנות נשוא שטר זה.

 וק ניירות ערך, לפי דרישהלח 1'הנאמן ימסור דוח לגבי פעולות שביצע לפי הוראות פרק ה .24.6

 ( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב10%סבירה של מחזיקים בעשרה אחוזים )
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כאמור  החברה בתוך זמן סביר ממועד הדרישה, והכל בכפוף לחובת סודיות שחב הנאמן כלפי

 .לחוק ניירות ערך( ד)י35בסעיף 

 שכר וכיסוי הוצאות הנאמן .25

 .לשטר זה 2נספח פורטים בשכר וכיסוי הוצאות הנאמן מ

שהסתיימה כהונתו  לחוק ניירות ערך, מונה נאמן במקומו של נאמן )א(1ה35בהתאם להוראות סעיף 

בהפרש שבו עלה שכרו של הנאמן יד)ד(, יישאו המחזיקים באגרות החוב 35( או 1ב)א35 על פי סעיף

 .בלתי סביר מונה אם ההפרש הוא שמונה כאמור על השכר ששולם לנאמן שבמקומו הוא

 סמכויות מיוחדות .26

הנאמן יהיה רשאי להפקיד את כל השטרות והמסמכים המעידים, המייצגים ו/או הקובעים  .26.1

אחר שיבחר, אצל  את זכותו בקשר עם כל נכס הנמצא באותו זמן בידיו, בכספת ו/או במקום

 כל בנקאי ו/או כל חברה בנקאית ו/או אצל עורך דין.

ניני הנאמנות לפי שטר זה לפעול לפי חוות דעתו ו/או עצתו של הנאמן רשאי במסגרת ביצוע ע .26.2

דעת  כל עורך דין, רואה חשבון, שמאי, מעריך, מודד, מתווך או מומחה אחר, בין אם חוות

 .ידי החברה-ו/או עצה כזו הוכנה לבקשת הנאמן ו/או על

מברק, ידי מכתב, -כל עצה ו/או חוות דעת כזו יכולה להינתן, להישלח או להתקבל על .26.3

 .פקסימיליה ו/או כל אמצעי אלקטרוני אחר להעברות מידע

כפוף להוראות שטר זה, רשאי הנאמן אך לא חייב, לכנס בכל עת, אסיפה כללית של מחזיקי  .26.4

ורשאי לשוב  אגרות החוב על מנת לדון ו/או לקבל את הוראותיה בכל עניין הנוגע לשטר זה

 .ולכנסה ויהיה חייב לעשות כן במקרים דחופים

הנאמן לא יהיה חייב להודיע לצד כל שהוא על חתימת שטר זה ואינו רשאי להתערב באיזו  .26.5

פי הסמכויות אשר הוקנו לנאמן -צורה שהיא בהנהלת עסקי החברה או ענייניה אלא על

של ניירות  בשטר זה. אין בחתימת הנאמן על שטר הנאמנות הבעת דעה מצידו בדבר טיבם

 .קעה בהםהערך המוצעים או כדאיות ההש

שיקול  הנאמן, ישתמש בנאמנות בכוחות, בהרשאות ובסמכויות שהוקנו לו לפי שטר זה, לפי .26.6

 .דעתו המוחלט

הנאמן רשאי להסתמך במסגרת נאמנותו על כל מסמך בכתב לרבות, כתב הוראות, הודעה,  .26.7

כלשהו, אשר  בקשה, הסכמה או אישור, הנחזה להיות חתום או מוצא על ידי אדם או גוף

 .ן מאמין בתום לב כי נחתם או הוצא על ידוהנאמ

נכון למועד חתימת שטר זה, הנאמן מצהיר כי הינו מבוטח בביטוח אחריות מקצועית בסך  .26.8

ככל שלפני הפירעון המלא של  ."(סכום הכיסוי")מיליון דולר ארה"ב לתקופה ולמקרה  10של 

ר ארה"ב מסיבה כלשהי, מיליון דול 8יופחת סכום הכיסוי מסך של  '(ה)סדרה  אגרות החוב

ימי עסקים מהיום בו נודע על ההפחתה  7 -אזי הנאמן יעדכן את החברה לא יאוחר מ

הוראות סעיף זה יחולו עד למועד  .האמורה מהמבטח על מנת לפרסם דיווח מיידי בנושא

כניסתם לתוקף של תקנות לחוק ניירות ערך אשר יסדירו את חובת הכיסוי הביטוחי של 
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לעדכן את החברה אך  ולאחר כניסתן לתוקף של תקנות כאמור תחול חובה על הנאמןהנאמן, 

 .ורק במקרה בו הנאמן לא יעמוד בדרישות התקנות כאמור

 סמכות הנאמן להעסיק שלוחים .27

ו במקומו, בין עורך דין ובין אחר, כדי לעשות או להשתתף /ים שיפעל/הנאמן יהיה רשאי, למנות שלוח

 לרבות, האמור לעיל ות שיש לעשותן בקשר לנאמנות ומבלי לגרוע מכלליותבעשיית פעולות מיוחד

 .נקיטה בהליכים משפטיים

 סביר שהדבר ככל, ינסה הנאמן להתחשב בעמדת החברהויתייעץ עם החברה,  הנאמן ככל הניתן,

 .העניין בנסיבות

הנאמן רשאי בכל עת לאצול מהנאמנויות, הכוחות, ההרשאות והסמכויות הנתונים לו לפי שטר 

נאמנות זה, כולם או מקצתם, לאדם אחר או לאנשים אחרים וכל אצילה כזו תיעשה לפי התנאים 

שהנאמן יראם למתאימים, אך אין באצילת סמכויות  (כולל רשות לשלוח לעשות שלוח)וההוראות 

כן יהיה  .אלמלא אצילת הסמכויות שחרר את הנאמן מכל אחריות שהייתה מוטלת עליוכאמור כדי ל

הנאמן רשאי לסלק על חשבון החברה את שכר טרחתו הסביר של כל שלוח כזה, והחברה תחזיר 

 לנאמן מיד עם דרישתו הראשונה כל הוצאה סבירה כנ"ל.

 אחריות .28

 .תהא על פי הדין הנאמן אחריות .28.1

 בזאת, כי:ספק מובהר  הסר למען .28.2

של  על הנאמן לא חלה חובה לבחון, ובפועל הנאמן לא בחן, את מצבה הכלכלי .28.2.1

 .החברה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו

כלכלית, חשבונאית או  (Due Diligence)הנאמן לא ערך בדיקת נאותות  .28.2.2

על  משפטית באשר למצב עסקי החברה או חברות המוחזקות על ידי החברה או

 במניות החברה והדבר אינו נכלל בין תפקידיו.ידי אדם המחזיק 

הנאמן אינו מחווה דעתו באופן מפורש או משתמע באשר ליכולתה של החברה  .28.2.3

לעמוד בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב, לרבות לא מעצם התקשרותו 

 .החוב בשטר נאמנות זה ולא בהסכמתו לשמש כנאמן למחזיקי אגרות

 התחייבות החברה לשיפוי ולהפקדת פיקדון המימוןכרית בטחון מתמדת לכיסוי  .29

על פי חוק  (כהגדרתה להלן)בכפוף לכך שחלה על החברה חובה להפקיד כרית בטחון מתמדת  .29.1

, תפקיד החברה את הסכום המינימאלי (לחוק )ב(1ה35בהתאם להוראות סעיף )ניירות ערך 

בויות החברה ייהנדרש בחוק. אין בהפקדת כרית הביטחון המתמדת כדי לגרוע מהתח

להלן ובהתאם לתנאיו. ככל שתכנסנה  30, כהגדרתו בסעיף 'להפקיד את 'פיקדון המימון

רה, יופקד בידי הנאמן, לתוקפן הוראות החוק כאמור לעיל, לפני העברת תמורת הנפקה לחב

בחשבון בבעלות הנאמן, הסכום המינימאלי כפי שיקבע על ידי שר האוצר מתוקף סמכותו 

" והחשבון כרית הביטחון המתמדתהכספים שיוחזקו בחשבון הנ"ל יקראו " )ה(.1ה35בסעיף 

הביטחון המתמדת יושקעו לפי הוראות התקנות  ישמש להחזקתם בלבד. הכספים של כרית

 .האמורות
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 לחוק הן יחולו על כרית הביטחון המתמדת 1ה35ככל שתכנסנה לתוקפן הוראות סעיף  .29.2

 .לרבות השימוש בה

 שיפוי הנאמן .30

להלן, כל אחד בגין  30.5במועד הקובע הרלוונטי כאמור בסעיף )החברה ומחזיקי אגרות החוב  .30.1

, מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן, כל נושא משרה (להלן 30.3התחייבותו כאמור בסעיף 

ו, שלוחיו ומומחים שימנה הנאמן לפי הוראות שטר הנאמנות ו/או בו, עובדיו, בעלי מניותי

אחרים מטעם הנאמן  לפי החלטה שהתקבלה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב וכן גורמים

 :כדלקמן ,"(הזכאים לשיפוי)"

תשלום ו/או חיוב כספי, לרבות על פי  /או הפסדו בגין כל הוצאה ו/או נזק ו/או .30.1.1

 , או על פי פשרה(ניתן לגביהם עיכוב ביצועשלא )פסק דין, פסק בורר 

, אשר עילת מי מהם קשורה למעשה או למחדל שביצעו הזכאים שנסתיימה

לשיפוי או שעליהם לבצע או להימנע מלבצע מכוח הוראות שטר זה, ו/או על פי 

הדין ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או 

 וכןהחברה;  לפי דרישת

עומדים שהם  בגין שכר המגיע לזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או .30.1.2

להוציא אגב ביצוע מעשה או מחדל כאמור לעיל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות 

 .והרשאות לפי שטר זה

 והכל בתנאי כי:

הזכאים לשיפוי לא יהיו זכאים לדרוש שיפוי מראש בעניין שאינו סובל דיחוי  .30.1.3

זכותם  גוע בזכותם לדרוש שיפוי בדיעבד, אם וככל שתקוםוזאת מבלי לפ)

 ; או(כאמור

לא נקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי הזכאים לשיפוי, פעלו בזדון או ברשלנות  .30.1.4

תפקידם, או  שאינה פטורה על פי דין, או שהפעולה נעשתה שלא במסגרת מילוי

 .שלא בהתאם להוראות הדין שאינו ניתן להתנייה

 זה תקרא "התחייבות השיפוי." 30.1יפוי על פי סעיף ההתחייבויות לש

 גם במקרה בו יטען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו

הזכאים לשיפוי זכאים מיד עם דרישתם הראשונה לתשלום הסכום המגיע להם בגין 

לשיפוי  השיפוי.' במקרה כי יקבע בהחלטה שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים'התחייבות 

זכות לשיפוי, ישיבו הזכאים לשיפוי את סכומי התחייבות השיפוי ששולמו להם, בתוספת 

 .ריבית והצמדה על פי הדין

לעיל, כל אימת שהנאמן יהיה חייב לפי  30.1מבלי לגרוע בתוקף 'התחייבות השיפוי' שבסעיף  .30.2

פי חוק ו/או הוראה של רשות מוסמכת ו/או כל דין ו/או לפי -תנאי שטר הנאמנות ו/או על

אך לא דרישת מחזיקי אגרות החוב ו/או לפי דרישת החברה, לעשות פעולה כלשהי, לרבות 

רק פתיחת הליכים או הגשת תביעות לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב, כאמור בשטר זה, 

וככל שהנאמן יסבור, על פי שיקול דעתו הבלעדי, כי אין די בכספי כרית הבטחון המתמדת 
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שהעבירה החברה ו/או כי לא הועברה כרית ביטחון ו/או כי החוק אינו מתיר שימוש בכספי 

ת למטרות הדרושות כאמור, יהיה הנאמן רשאי להימנע מלנקוט כל כרית הבטחון המתמד

פיקדון )"פעולה כאמור, עד שיקבל לשביעות רצונו פיקדון כספי לכיסוי התחייבות השיפוי 

ככל שהדין מתיר את  -בניכוי הסכומים המצויים בכרית הבטחון המתמדת )"( המימון

ה מהחברה, ובמקרה בו החברה לא בעדיפות ראשונ( השימוש בסכומים אלו למטרה הדרושה

לעשות זאת על ידי הנאמן או קיים חשש ממשי  תפקיד את פיקדון המימון במועד בו נדרשה

הוצאותיו של הנאמן, יכנס הנאמן אסיפת מחזיקים  בקשר ליכולת החברה לכסות את

לאישור אחריות המחזיקים לפיקדון המימון, אישרו המחזיקים את אחריותם, יפנה הנאמן 

למחזיקי אגרות החוב שהחזיקו במועד הקובע לאסיפה, בבקשה כי יפקידו בידיו את סכום 

. במקרה בו מחזיקי אגרות (כהגדרת מונח זה להלן) פיקדון המימון, כל אחד את חלקו היחסי

החוב לא יפקידו בפועל את מלוא סכום פיקדון המימון לא תחול על הנאמן חובה לנקוט 

ונטיים. אין באמור כדי לפטור את הנאמן מנקיטת פעולה דחופה בפעולה או בהליכים הרלו

 .מניעת פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב הדרושה לשם

הנאמן מוסמך לקבוע את סכום פיקדון המימון ויהיה רשאי להגדילו ולחזור ולפעול ליצירת 

לנדרש לפי  ובהתאם פיקדון מימון נוסף כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו באופן סביר

 העניין.

 התחייבות השיפוי: .30.3

( פעולות שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי 1בכל מקרה של ) תחול על החברה .30.3.1

לרבות )חוב תנאי שטר הנאמנות לרבות לשם הגנה על זכויות מחזיקי אגרות ה

מיתרת אגרות החוב,  5%בשל דרישת מחזיק אגרות חוב, המחזיק לפחות 

( פעולות 2) ; וכן(ל בהתאם להוראות שטר זההדרושה לשם הגנה כאמור, והכ

 .שבוצעו ו/או נדרשו להתבצע לפי דרישת החברה

בכל ( להלן 30.5כאמור בסעיף ) שהחזיקו במועד הקובע תחול על המחזיקים .30.3.2

ידי החברה  ( אי תשלום על2וכן ) ;30.3.1( מקרה שאינו בגדר סעיף  1)מקרה של 

מבלי לגרוע )לעיל  30.3.1 של סכום התחייבות השיפוי החלה עליה על פי סעיף

 (.להלן 30.6מהוראות סעיף 

החברה לא תשלם את הסכומים הדרושים לכיסוי התחייבות השיפוי ו/או  (א)בכל מקרה בו:  .30.4

חובת השיפוי חלה על המחזיקים  (ב)לא תפקיד את סכום פיקדון המימון לפי הענין; ו/או 

לעיל ו/או נקראו המחזיקים להפקיד את סכום פיקדון המימון לפי  30.3.2מכח הוראות סעיף 

סכומים לשם גביית ה לעיל, ובלבד שהזכאים לשיפוי נקטו בפעולות הנדרשות 30.2סעיף 

 :האמורים מהחברה, יחולו ההוראות הבאות

 28כהגדרת מונח זה בסעיף )שמופקדים כספים בכרית הביטחון המתמדת ככל  .30.4.1

 או פיקדון המימון, ישתמש הנאמן בכספים המופקדים בהם; (לעיל

ככל שהסכום המופקד בכרית הביטחון המתמדת או בפיקדון המימון אינו  .30.4.2

 מספיק לשיפוי כאמור או שחלה מגבלה על הנאמן באשר לשימוש בהם, יגבו

 :הכספים באופן הבא
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 שעל החברה לשלם( ריבית ו/או קרן)מתוך הכספים  -ראשית  .30.4.2.1

 אגרות החוב לאחר תאריך הפעולה הנדרשת, ויחולולמחזיקי 

מובהר כי במקרה בו נעשה שימוש  .לעיל 17  הוראות סעיף

ידי הנאמן משום שהחברה לא שילמה את -בסכומים אלה על

מלוא הסכומים הדרושים לכיסוי 'ההתחייבות לשיפוי' ו/או לא 

המימון, לא יראו בסכומים  פיקדוןהפקידה את מלוא סכום 

ידי החברה על חשבון איגרות החוב -אלה כאילו נפרעו על

 חוב;לטובת מחזיקי איגרות ה

 ככל שלדעת הנאמן לא יהיה בסכומים המופקדים -שנית  .30.4.2.2

 בפיקדון המימון כדי לכסות את התחייבות השיפוי, יפקידו

 מחזיקי אגרות החוב שיחזיקו באגרות חוב במועד הקובע

 כל אחד בהתאם לחלקו היחסילהלן(  30.5)כאמור בסעיף 

 בידי הנאמן את הסכום החסר. הסכום ח זה(,כהגדרת מונ)

שיפקיד כל מחזיק אגרות חוב ישא את ריבית שנתית בשיעור 

 השווה לריבית הקבועה על אגרות החוב וישולם בקדימות

" משמעו: החלק חלקו היחסי" להלן. 30.7כאמור בסעיף 

החזיק המחזיק במועד הקובע  היחסי של אגרות החוב אותן

להלן מסך הערך הנקוב של  30.5הרלוונטי כאמור בסעיף 

בניכוי אגרות חוב )אגרות החוב שבמחזור באותו מועד 

. מובהר כי חישוב החלק (די מחזיק קשורהמוחזקות על י

שינוי בערך  היחסי ייוותר קבוע אף אם לאחר אותו מועד יחול

 .הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיק

יובהר, כי מחזיקי אגרות החוב אשר יישאו באחריות לכיסוי  .30.4.2.3

הוצאות כאמור בסעיף זה לעיל יוכלו לשאת בהוצאות כאמור 

יחסי ובמקרה זה יחול על בסעיף זה לעיל מעבר לחלקם ה

 17השבת הסכומים סדר העדיפות בהתאם לאמור בסעיף 

 לעיל.

המימון  המועד הקובע לקביעת חבותו של מחזיק בהתחייבות השיפוי ו/או בתשלום פיקדון .30.5

 הינו כדלקמן:

בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו/או תשלום פיקדון המימון נדרשים בשל  .30.5.1

ת לשם מניעת פגיעה מהותית לרעה בזכויות החלטה או פעולה דחופה הדרושו

מחזיקי אגרות החוב וזאת ללא החלטה מוקדמת של אסיפת מחזיקי אגרות 

יהיה המועד הקובע לחבות תום יום המסחר של יום נקיטת הפעולה או  -החוב 

 .המסחר הקודם לו קבלת ההחלטה ואם אותו יום אינו יום מסחר, יום

/או תשלום פיקדון המימון נדרשים על פי בכל מקרה בו התחייבות השיפוי ו .30.5.2

יהיה המועד הקובע לחבות המועד הקובע  -החלטת אסיפת מחזיקי אגרות חוב 
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על מחזיק  ותחול גם (כפי שמועד זה נקבע בהודעת הזימון)להשתתפות באסיפה 

 .אשר לא נכח או השתתף באסיפה

על  שיקבעבכל מקרה אחר או במקרה של מחלוקות באשר למועד הקובע כפי  .30.5.3

 .ידי הנאמן על פי שיקול דעתו המוחלט

החברה  אין בתשלום על ידי מחזיקי אגרות החוב במקום החברה של סכום כלשהו המוטל על .30.6

 הנאמן יפעל זה, כדי לשחרר את החברה מחבותה לשאת בתשלום האמור. 30על פי סעיף 

להשבת כספים ששולמו על ידי  מכוחו לו המוקנות והסמכויות זה שטר להוראות בהתאם

 .המחזיקים במקום החברה למחזיקים

 ההחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נשאו בתשלומים לפי סעיף זה יעשה על פי סדר .30.7

 .לעיל 17הקדימויות הקבוע בסעיף 

 הודעות .31

בכפוף להוראות חוק ניירות ערך, כל הודעה מטעם החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב  .31.1

הנאמן רשאי להורות לחברה )תינתן על ידי דיווח במערכת המגנ"א של רשות ניירות ערך; 

בנוסחו כפי  והחברה תהיה חייבת לדווח לאלתר במערכת המגנ"א בשם הנאמן כל דיווח

 .(שיועבר בכתב על ידי הנאמן לחברה

על אף האמור לעיל, במקרים בהם נדרש הנאמן על פי דין לדווח דיווחים מסוימים בעצמו, 

יבוצע הדיווח על ידי הנאמן, ובמקרה כזה ייחשב הדיווח באמצעות מערכת המגנ"א על ידי 

 הנאמן כהודעה שהתקבלה אצל החברה עם פרסומה.

הנאמן לחברה ו/או מטעם החברה לנאמן תוכל להינתן על ידי כל הודעה או דרישה מטעם  .31.2

מכתב שישלח בדואר רשום לפי הכתובת המפורטת בשטר הנאמנות, או לפי כתובת אחרת 

שליח  ידי-או עלאלקטרוני  דוארב עליה יודיע צד אחד למשנהו בכתב, או באמצעות שיגורה

במקרה ( 1) :ד לו נשלחה ההודעהוכל הודעה או דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצ

במקרה של ( 2; )כעבור שלשה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר -של שיגור בדואר רשום 

עסקים אחד  כעבור יום - (בתוספת וידוא טלפוני בדבר קבלתה) אלקטרוני דוארבשיגורה 

או השליח לנמען  ידי-במסירתה על -ידי שליח -ובמקרה של שליחתה על( 3; )מיום שיגורה

 בהצעתה לנמען לקבלה, לפי העניין.

 שתתן החברה לבעלי אגרות החוב ישלחו על ידי החברה גם לנאמן. מההודעות העתקים .31.3

הודעה אשר תפרסם החברה באמצעות מערכת המגנ"א יראו  31.3 -ו  31.2לעניין סעיפים  .31.4

 כהודעה אשר העבירה החברה לנאמן. אותה

 ושינויים בתנאי שטר הנאמנותה; ויתור; פשר .32

החברה והנאמן יהיו רשאים בכפוף להוראות חוק ניירות ערך, כל דין שאינו ניתן להתנאה  .32.1

תנאי אגרות  לרבות גם שינוי)ולתקנון הבורסה וההנחיות מכוחו, לשנות את שטר הנאמנות 

 אם נתקיים אחד מאלה:(, החוב

הנאמן שוכנע כי השינוי הוא לתועלת מחזיקי אגרות החוב או אינו פוגע  .32.1.1

 ם באגרות החוב. מובהר בזאת, כי לא ניתן יהיה לבצע שינוי לשטרבמחזיקי
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במקרה שהשינוי המבוקש הינו שינוי בתשלומי זה,  32.1.1 הנאמנות לפי סעיף

תנאי  (,גובה התשלומים או מועדם/שיעור)גרות החוב הקרן או הריבית של א

דיווחים לנאמן ועילות  ,2 הנדחות של אגרות החוב עקב הכרתן כהון רובד

להעמדה לפירעון מיידי. כמו כן, הוראות פסקה זו לא יחולו לעניין שינוי של 

שהסתיימה  זהות הנאמן או שכרו, או לשם מינוי נאמן במקומו של נאמן

 כהונתו.

המחזיקים הסכימו לשינוי בהחלטה שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי  .32.1.2

אגרות החוב שנכחו בה בין בעצמם או על ידי באי כוחם מחזיקים של לפחות 

חמישים אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של המחזיקים 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות המיוצג ( ⅔) שלישים בשני

לפחות עשרים אחוזים  בהצבעה, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים של

 .( מן היתרה האמורה20%)

 להוראות חוק ניירות ערך והוראות כל דין שאינו ניתן להתנאה: בכפוף בנוסף .32.2

 הנאמן יהיה רשאי בכפוף לכל דין, כאשר אין בדבר משום פגיעה בזכויות .32.2.1

חייב  , ויהיה(לעיל 32.1.1סעיף למעט ביחס לנושאים האמורים ב)המחזיקים 

בהתאם להחלטה שהתקבלה באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו 

בה בין בעצמם או על ידי באי כוחם מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים 

 שלישים בשנימיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב, ברוב של המחזיקים 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של תעודות ההתחייבות המיוצג בהצבעה, או (⅔)

( מן 20%סיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים של לפחות עשרים אחוזים )בא

תנאי מתנאי שטר  מילוי של כל-היתרה האמורה, לוותר על כל הפרה או אי

 .ידי החברה-הנאמנות על

ידי החלטה בהחלטה שהתקבלה -כמו כן רשאי הנאמן, באישור מוקדם על .32.2.2

ם או על ידי באי באסיפה כללית של מחזיקי אגרות החוב שנכחו בה בין בעצמ

כוחם מחזיקים של לפחות חמישים אחוזים מיתרת הערך הנקוב של אגרות 

לפחות מיתרת הערך הנקוב של (⅔) שלישים בשניהחוב, ברוב של המחזיקים 

תעודות ההתחייבות המיוצג בהצבעה, או באסיפה נדחית שנכחו בה מחזיקים 

י מחזיקי אגרות על יד ( מן היתרה האמורה20%של לפחות עשרים אחוזים )

החוב,  להתפשר עם החברה בקשר לכל זכות או תביעה שלהם, או מי מהם או 

של הנאמן, לפי שטר הנאמנות. התפשר הנאמן עם החברה לאחר שקיבל אישור 

כאמור לעיל, יהא הנאמן פטור מכל אחריות  מוקדם של מחזיקי אגרות החוב

 .בגין ביצוע הפשרה

חוב תהיה החברה רשאית לדרוש מכל אחד במקרה של שינוי בתנאי אגרות ה .32.2.3

הערה  ממחזיקי אגרות החוב למסור לה את התעודות שבידו, לשם הוספת

 .עליהן בדבר השינוי האמור
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שינוי  החברה תמסור למחזיקי אגרות החוב הודעה, לפני ביצוע השינוי, על כל .32.2.4

 .כאמור

לאישור  יםאו שינוי של שטר הנאמנות כאמור יהיו כפופ/מובהר, כי כל פשרה ו .32.2.5

 .מראש ובכתב של הממונה

 מרשם מחזיקי אגרות החוב .33

החברה תנהל מרשם נפרד של מחזיקי אגרות החוב ובו תרשום את שמות מחזיקי אגרות החוב, 

לחוק ניירות  3ח35 כתובותיהם, כמות אגרות החוב, המוחזקות על ידם וכל פרט שנדרש על פי סעיף

כן תירשמנה במרשם האמור העברות בעלות באגרות החוב, בהתאם להוראות שטר הנאמנות.  ערך.

בכפוף להוראות כל דין שלא ניתן להתנות עליהם, החברה לא תהיה חייבת לרשום במרשם שום 

הודעה בדבר נאמנות, משכון ושיעבוד מכל מין שהוא או כל זכות שביושר, תביעה, קיזוז וזכות אחרת 

רה תכיר אך ורק בבעלים הרשום במרשם מחזיקי אגרות החוב כבעלים המוחלט של כלשהי. החב

תשלום וכן לצורך כל מטרה אחרת שהיא. שום הודעה מנוגדת לא תחייב את  אגרת החוב לענין כל

החברה. אולם יורשיו החוקיים, מנהלי עזבונו ומבצעי צוואתו של הבעלים הרשום וכן כל אדם שיהיה 

, לפי העניין, (אם הוא תאגיד)קב פשיטת רגל של הבעלים הרשום או עקב פירוקו זכאי לאגרת חוב ע

יירשמו כמחזיקים של אגרת החוב לאחר מתן הוכחות שלדעת מנהלי החברה יש בהן כדי לבסס את 

לעיין במרשם בכל זמן סביר  זכותם להירשם כמחזיקיהן. הנאמן וכל מחזיק באגרת חוב יהיו רשאים

 .ברהבתיאום מראש עם הח

יום  30 החברה רשאית לסגור את המרשם מידי פעם לתקופה או לתקופות שלא תעלינה ביחד על

 .בשנה

 העברת הנאמן מתפקידו .34

לעיל, תתקבל בנוכחות של  שגיאה! מקור ההפניה לא נמצא.החלטה על החלפת נאמן כמפורט בסעיף 

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור או באסיפה נדחית 50%חמישים אחוזים )

 מהנוכחים והמשתתפים 75%מהיתרה של אגרות החוב שבמחזור, וברוב של  10%שבה נכחו לפחות 

 .באסיפה

 זימון אסיפות של מחזיקי אגרות החוב .35

 .לו כאמור בתוספת השנייה לשטר זהאספות מחזיקי אגרות החוב יתנה

 תחולת הדין .36

קרה של מאגרות החוב כפופות להוראות הדין הישראלי בלבד. בכל עניין שלא נזכר בשטר זה וכן בכל 

הישראלי. בכל מקרה  סתירה בין הוראות הדין לבין שטר זה, יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין

לאגרות החוב בדוח הצעת המדף לבין הוראות שטר זה  של סתירה בין ההוראות המתוארות בקשר

החברה מצהירה, כי נכון למועד חתימת שטר הנאמנות, אין סתירה בין יגברו הוראות שטר זה. 

 שטר הנאמנות. הוראות דוח הצעת המדף לבין הוראות

 1968 -התשכ"ח, תחולת חוק ניירות ערך .37
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הוראות חוק  תירה בין שטר הנאמנות לביןבכל עניין שלא נזכר בשטר הנאמנות וכן במקרה של ס

והתקנות שהותקנו על פיו שאינן ניתנות להתניה, ו/או הוראות כל דין  1968-ניירות ערך, התשכ"ח

אחר שאינן ניתנות להתניה, יפעלו הצדדים בקשר אליו בהתאם להוראות החוק והתקנות האמורים. 

עם אגרות החוב המתוארות בתשקיף ו/או נכון למועד ההנפקה אין כל סתירה בין ההוראות בקשר 

 .הנאמנות בדוח ההצעה הראשונה לבין הוראות שטר

לתוספת שלישית  1יובהר, כי אגרות החוב הכלולות בשטר נאמנות זה הינן מן הסוג המפורט בסעיף 

 לחוק ניירות ערך. 1ט35 לחוק ניירות ערך, לפיכך לא יחולו עליהן ההוראות המנויות בסעיף 1'א

 ייחודית סמכות .38

החוב  בית המשפט היחידי שיהיה מוסמך לדון בעניינים הקשורים בשטר נאמנות זה ובאגרות

 יפו.-אביב-המצורפות כנספח לו יהיה בית המשפט המוסמך בתל

 כללי .39

מבלי לגרוע מהוראותיו האחרות של שטר זה ושל אגרות החוב, הרי כל ויתור, ארכה, הנחה, שתיקה, 

או הבלתי נכון של  "( מצד הנאמן לגבי אי קיומה או קיומה החלקיויתור")הימנעות מפעולה 

פי שטר זה ואגרות החוב,  לא יחשבו כויתור מצד הנאמן -התחייבות כלשהי מההתחייבויות לנאמן על

על זכות כלשהי אלא כהסכמה מוגבלת להזדמנות המיוחדת בה ניתנה. מבלי לגרוע מההוראות 

הרי כל שינוי בהתחייבויות לנאמן מחייב קבלת הסכמת הנאמן האחרות של שטר זה ואגרות החוב,  

בעל פה ובין על דרך של ויתור והימנעות מפעולה או בכל דרך  מראש ובכתב. כל הסכמה אחרת, בין

תיחשב כהסכמה כלשהי. זכויות הנאמן לפי הסכם זה הינן עצמאיות ובלתי  אחרת שאינה בכתב, לא

לרבות שטר )כות שקיימת ו/או שתהיה לנאמן על פי דין ו/או הסכם תלויות זו בזו, ובאות בנוסף לכל ז

 .(ואגרות החוב זה

 מענים .40

מתאימה  כתובות הצדדים יהיו כמפורט במבוא לשטר זה, או כל מען אחר אשר תינתן לגביו הודעה

 .בכתב לצד שכנגד

 הסמכה למגנ"א .41

הנאמן מאשר בזאת , 2003-התשס"ג (,חתימה ודיווח אלקטרוני) בהתאם להוראות תקנות ניירות ערך

 ערך על שטר נאמנות זה. לגורם המוסמך לכך מטעם החברה, לדווח באופן אלקטרוני לרשות לניירות

 :ולראיה באו הצדדים על החתום

 

__________________________   ________________________ 

 מ"בע מנורה מבטחים גיוס הון   בע"מ חברה לשירותי נאמנות -משמרת 

 

 מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ, עו"ד, מאשרת כי שטר נאמנות זה נחתם על ידי ___________אני הח"מ 

 .עם שטר נאמנות זה וחתימתם מחייבת את החברה בקשר ______ו________באמצעות ה"ה 
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______________ 

 ________, עו"ד

מתחייבת בזאת לשאת   ___________חברה לביטוח בע"מ חברה מספר  מנורה מבטחיםאני הח"מ 

בתשלום מלוא הסכומים בגין קרן אגרות החוב, הריבית בגינן, והכל כאמור בשטר נאמנות זה 

 המדף. ובתשקיף

מובהר, בזאת כי ביחס לאגרות החוב התחייבויותי זו הינה בעלת מעמד שווה ועומדת בדרגת פירעון 

או הון  ו על ידי בעתיד מסוג הון משני מורכבו/או יונפק 4שווה לאגרות חוב נדחות שהונפקו על ידי

 .1 , ונדחות ליתר התחייבויותיי למעט כלפי זכויותיהם של נושים על פי הון רובד2 רובד

 

_______      ____________________ 

 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ       תאריך

 

, עו"ד, מאשרת כי התקבלו כל ההחלטות הדרושות על פי הדין ותקנון ____________אני הח"מ 

בע"מ לשם מתן תוקף להתחייבות האמורה לעיל וכי התחייבות זו נחתמה על  מנורה מבטחים ביטוח

מאשרת  בחתימתם. כמו כן הנני מנורה מבטחים ביטוח בע"מידי מורשי החתימה הרשאים לחייב את 

 .בע"מ מנורה מבטחים ביטוחבשם  ו____________________את חתימתם של ה"ה 

 

         _______________ 

 _____, עו"ד        

  

                                                 

 .2ראה הערת שוליים  4
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 נספח 2
 הוצאות וכיסוי הנאמן שכר

 להלן: כמפורטעבור שירותיו, בהתאם לשטר הנאמנות,  לנאמן שכר תשלם החברה .1

 ש"ח. 20,000, בסך ממנה חלק או, תשלום שנתי בגין כל שנת נאמנות .1.1

 החוב )סדרה ה'(.  אגרות של הגיוס ממועד היא השנתית החבות תקופת חישוב

 ".השנתי השכר" יקראו זה 1.1 סעיף פי על הסכומים

יום ממועד ביצוע ההנפקה  30מועד התשלום של שכר הנאמן בגין השנה הראשונה יהיה בתוך  .1.2

 בפועל של אגרות החוב )סדרה ה'(

השנתי ישולם לנאמן בגין התקופה שעד  נאמנות. השכר שנת השנתי ישולם לנאמן בתחילת כל השכר .2

פי תנאי שטר הנאמנות, גם אם מונה לחברה כונס נכסים ו/או כונס נכסים -תום תקופת הנאמנות על

 פי שטר הנאמנות תנוהל בהשגחת בית משפט.-הנאמנות על מנהל ו/או

 5בסעיף  הנקוב בתעריף שכר לנו ישולם ערך ניירות רשות עם בדיונים נשתתף בו במקרה .3

אינו מותנה  זה תשלום נסיעה. בהתאם לשעות הדיונים בהם ניטול חלק לרבות החזר הוצאות להלן

 הנאמנות. שטר בחתימת או בהנפקת אגרות החוב

טרחתו  שכר במידה ופקעה כהונת הנאמן, כאמור בשטר הנאמנות, לא יהיה הנאמן זכאי לתשלום .4

יוחזר שכר הטרחה  הנאמנותשנת  הנאמן פקעה במהלך מיום פקיעת כהונתו. במידה וכהונת החל

לחברה. האמור בסעיף זה לא יחול לגבי שנת  שימש הנאמן כנאמן לא בהם ששולם בגין החודשים

 הנאמנות הראשונה.

יות מכח הסמכו הנאמן זכאי להחזר בגין ההוצאות הסבירות שיוציא במסגרת מילוי תפקידו ו/או .5

המוענקות לו על פי שטר הנאמנות, לרבות בגין פרסומים בעיתונות, ובלבד שבגין הוצאות חוות דעת 

 הודעה מראש על כוונתו לקבל חוות דעת מומחה. מומחה, כמפורט בשטר הנאמנות, ייתן הנאמן

בשטר הנאמנות וליווי תהליך ההנפקה )ישולם גם במקרה של  הטיפולזכאי לתשלום בגין  יהיההנאמן  .6

  .₪ 5,000ביטול או דחיית ההנפקה מכל סיבה שהיא(, עבור כך יגבה שכר טרחה חד פעמי בסך 

ש"ח,  500של  בסך טרחה שכר לתשלום זכאי הנאמן יהיה, זה 2 בנספח האמור מכלליות לגרוע מבלי .7

 :כדלקמן מיוחדות ודותעב בגין לה שיידרש עבודה שעת כל בעבור

 מנורה; החברה ו/או ידי-על זה שטר של או חשש להפרה מהפרה הנובעותפעולות,  .7.1

חשש לפגיעה בזכויות  או'( לפירעון מיידי ההחוב )סדרה  אגרותפעולות בקשר להעמדת  .7.2

 פעולות/או ו"ב( וכיוצמחזיקים, נקיטת הליכים משפטיים  אסיפותהמחזיקים )לרבות כינוס 

ההתחייבות  כתבי להעמדתבקשר עם החלטת אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ה'( 

 ;מיידי לפירעוןהנדחים 

יידרש או שיהא צריך לבצע, לצורך מילוי תפקידיו על פי שטר זה  הנאמןפעולות מיוחדות ש .7.3

 ההתחייבות כתביבקשר עם זכויות מחזיקי איגרות החוב לרבות כינוסן של אסיפות מחזיקי 

 ;כאמור בשטר זה יםהנדח
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)לרבות, אך לא רק, עבודה הנדרשת בשל שינוי במבנה החברה או עבודה  מיוחדות פעולות .7.4

בשל דרישת החברה( או בגין הצורך בביצוע פעולות נוספות לשם מילוי תפקידו כנאמן סביר, 

בשל שינוי עתידי בחוקים ו/או תקנות ו/או הוראות מחייבות אחרות שיחולו בקשר לפעולות 

 .הנאמן ואחריותו לפי שטר נאמנות זה

 במועד פרסוםהידוע  למדד צמודש"ח,  600בסך של זכאי לתשלום נוסף כאמור,  יהיה הנאמן .8

. הסכום האמור אסיפת בעלי מניות כל בגין פחות מהסכום הנקוב לעיל לא בכל מקרה אךהתשקיף 

 דרישת הנאמן. ישולם מיד עם

 בטחונות ללא יוצאו הסכם זה מבוסס על ההסכמה כי אגרות החוב אשר יוצאו מכח דוח הצעת מדף .9

אגרות החוב  יוענקו למחזיקי בו במקרהאבל,  וללא אמות מידה פיננסיות שעל הנאמן לבחון.

 כל או פיננסיות מידה אמות עם יקבעו בו במקרה או כלשהם בטחונות מאיזה סדרה שהיא

נסכם את שכר טרחתנו בהתאם להיקף השעות שנדרש  אזילבדוק,  הנאמן שעל אחרת התחייבות

 להקדיש לנאמנות.

ידי -על וישולם זה פי הוראות נספח-לתשלומים המגיעים לנאמן, על יתווסףיחול,  אם מע"מ .10

יוצמדו למדד הבסיס של כל  הסכומים דלעיל אינם כוללים החזר הוצאות ומע"מ כדין והם .החברה

+  תנאי התשלום הינם שוטף .הנקוב בהצעה זו סדרה אך בכל מקרה לא ישולם סכום הנמוך מהסכום

30. 

להוראות סעיף השיפוי  מחזיקי אגרות החוב ישתתפו במימון שכר הנאמן והחזר הוצאותיו בהתאם .11

 לשטר הנאמנות. 29שבסעיף 

האמור בסעיפים אחרים בשטר זה בדבר כיסוי הוצאות ועלויות בקשר לפעולות הנאמן בא להוסיף על  .12

 .זה 2 בנספחהאמור 

לתשלום שכר הנאמן והוצאותיו כמפורט בשטר זה תהיינה בדרגת  החברהיות מובהר כי התחייבו .13

 .הציבור פיקדונותפירעון שווה להתחייבויות הבנק כלפי הנושים הרגילים לרבות 

כל הסכומים שישולמו לנאמן הינם בתוספת מע"מ כדין וצמודים חיובית למדד המחירים לצרכן  .14

 דצמבר, בגין חודש 2018, בינואר 15 פורסם ביוםכאשר מדד הבסיס מדד המחירים לצרכן כפי ש

2018. 

*** 
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 בע"מ מנורה מבטחים גיוס הון

 תוספת ראשונה 

 (ה' סדרה)אגרות חוב 

שנתית כאמור  והנושאת ריבית 2032________מונפקת בזאת אגרת חוב העומדת לפרעון בתשלום אחד ביום 

 להלן. 

 רשומות על שם ('הסדרה ) אגרות חוב 

 1תעודה: מספר 

 ש"ח.  ______ ערך נקוב כולל של אגרות החוב שבתעודה זו

 .מזרחי טפחות חברה לרישומים בע"מ :הבעלים הרשום של אגרות החוב שבתעודה זו

 2032ביוני  30 "( תשלם ביוםהחברה"מ )להלן: "בע הון גיוס מבטחים מנורהתעודה זו מעידה, כי  .1

כהגדרתו בתנאים שמעבר )מערכן הנקוב של אגרות החוב שבתעודה זו, למי שיהיה המחזיק  100%

הרשום באגרות החוב במועד הקובע לאותו תשלום, והכל בכפיפות למפורט בתנאים מעבר לדף  (לדף

 חברה לשירותי נאמנות -משמרת  בין החברה מצד אחד לבין  ___________ולשטר הנאמנות מיום 

 -ו "הנאמן")/או כל מי שיכהן מדי פעם כנאמן של מחזיקי אגרות החוב לפי שטר הנאמנות בע"מ ו

 .(בהתאמה", שטר הנאמנות"

 אגרת חוב זו נושאת ריבית בשיעור הריבית השנתי הנקוב להלן אשר תשולם במועדים, והכל כמפורט .2

 בתנאים שמעבר לדף.

 .(קרן וריבית)אגרת חוב נדחית אינה צמודה  .3

נדחית  שתנאיהן זהים לתנאי אגרת חוב ה'(סדרה )זו מונפקת כחלק מסדרה של אגרות חוב אגרת חוב  .4

 כלשהו. זו, בכפיפות לתנאים המפורטים מעבר לדף ובהתאם לשטר נאמנות, ואינן מובטחות בשעבוד

מובהר, כי הוראות שטר הנאמנות יהוו חלק בלתי נפרד מהוראות אגרת חוב נדחית זו ויחייבו את  .5

 ל. בכל מקרה של סתירה בין האמור"ת המחזיקים באגרות החוב הכלולות בסדרה הנהחברה וא

 בתעודה זו לבין האמור בשטר הנאמנות יגברו הוראות שטר הנאמנות.

 ישולם ביחד עם תשלום הקרן של ה'(סדרה )התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב  .6

 וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב מאותה סדרה לידי החברה. ('ה'סדרה )אגרות החוב 

 , מבלי שתהיה כל זכות(פסו-פרי)כל אגרות החוב מסדרה זו תעמודנה בדרגה שווה בינן לבין עצמן  .7

 עדיפה לאחת על פני האחרת.
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על פי שיקול  (בין בהצעה פרטית ובין בהצעה לציבור)החברה רשאית להנפיק בכל עת ומעת לעת  .8

ה הבלעדי, ללא צורך בהסכמת מחזיקי אגרות החוב או הנאמן או במתן הודעה למי מהם על כך, דעת

לרבות לתאגיד קשור של החברה, אגרות חוב מסוג שונה או סדרות אחרות של אגרות חוב מכל מין 

שהוא, עם או בלי זכויות נלוות לרכישת מניות של החברה, בתנאי ריבית, הצמדה, בטוחות,  וסוג

ן, ותנאים אחרים ככל שהחברה תמצא לנכון, בין שהם עדיפים על פני תנאי אגרות החוב, שווים פירעו

נחותים מהם. כמו כן, החברה שומרת לעצמה את הזכות להרחיב את הסדרה מפעם לפעם  להם או

 לשטר הנאמנות. 7שיקול דעתה הבלעדי, בהתאם להוראות כל דין ובכפוף להוראות סעיף  פי-על

 הרשומים מעברלתנאים  9כל העברה של אגרות החוב כפופה למגבלות ההעברה המפורטות בסעיף  .9

 לדף של תעודת אגרת החוב.

 

 ידי החברה ביום ________.-נחתם על

 

_____________________ 

 בע"מ מנורה מבטחים גיוס הון

 

 

 ידי: -על

 מורשה חתימה: _______ מורשה חתימה: _____ 

 

 גיוס הוןמנורה מבטחים ד, מאשר כי אגרת חוב נדחית זו נחתמה על ידי "עו_____________, מ"אני הח

 אגרת חוב נדחית זו. וחתימתם מחייבת את החברה לצורכי______ ה: "פ תקנונה, באמצעות ה"מ כדין ע"בע

 

________________ 

 _________, עו"ד.

  



- 44 - 

 

 

 

 לדף מעבר הרשומים התנאים

 כללי .1

לשטר הנאמנות  1.6 הרשומות לצידן בסעיף תהיינה לביטויים הבאים המשמעויות זו חוב באגרת

המשמעויות  אלא אם משתמעת כוונה אחרת מהקשר הדברים. כמו כן לביטויים הבאים תהיינה

 ן:מות לצידוהרש

 

בע"מ ו/או כל מי  חברה לשירותי נאמנות -משמרת   -" ןהנאמ"

שיכהן מדי פעם בפעם כנאמן של מחזיקי אגרות 

 ( לפי שטר זה.'ההחוב )סדרה 

  -" תשקיף המדף"

 

 29של החברה הנושא את התאריך  מדף תשקיף

במאי  29ואשר תוקפו הוארך עד ליום  2015במאי 

2018; 

א)ו( לחוק ניירות ערך, במסגרתו 23כהגדרתו בסעיף   -" דוח הצעת המדף" או "דוח הצעה"

 (;ה'תוצענה לציבור אגרות החוב )סדרה 

הצעת המדף מכוחו הונפקו לראשונה אגרות  דוח  -" דוח הצעת המדף הראשון"

 (.ה')סדרה  חוב

והתקנות שהותקנו  1968-ח"חוק ניירות ערך, תשכ  -" החוק"

 ;לעת מכוחו כפי שיהיו מעת

 ('הסדרה ) מחזיקי אגרות החוב (מרשם) פנקס  -" פנקס"

 הנאמנות; לשטר 33כאמור בסעיף 

 שטר מהוראות נפרד בלתי חלק הינם( לדף מעבר הרשומים התנאים( )ה' סדרה) החוב אגרות תנאי

 בכל(. ה' סדרה) החוב אגרות בתנאי במפורש נכללו כאילו הנאמנות שטר הוראות את ויראו הנאמנות

 שטר הוראות יגברו הנאמנות בשטר האמור לבין החוב באגרת האמור בין סתירה של מקרה

  .הנאמנות

 (ה'סדרה ) החוב אגרות .2

 .שם על רשומות חוב אגרות מסדרת חלק הינן זו שבתעודה( ה' סדרה) החוב אגרת

 והרחבות סדרה ('הסדרה )של אגרות חוב  נוספות נפקותה .3

 .הנאמנות לשטר 6 סעיף ראו זה לעניין

 החוב אגרות רכישות .4

 .הנאמנות לשטר 5 סעיף ראו זה לעניין

 אגרות החוב ובטחונות הבטחת אי .5

 .הנאמנות לשטר 13 סעיף ראו זה לעניין

 הקרן .6
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 וריבית(  צמודות )קרן ( אינן'ה החוב )סדרה אגרות. 2032 ביוני 30 ביום אחד בתשלום תיפרע הקרן

הקרן  ההצמדה( של אי )או ההצמדה  הבורסה, שיטת ובהנחיות בתקנון האמור פי על . וכלשה למדד

 ').ה החוב )סדרה אגרות תקופת במהלך תשונה לא הריבית ו/או

 ריבית .7

  .5______%( תישא ריבית בשיעור שנתי קבוע של 'ההקרן של אגרות החוב )סדרה  .7.1

 31 –ביוני ו  30( תשולם מדי שנה בשני תשלומים, בימים 'ההריבית בגין אגרות החוב )סדרה  .7.2

( וזאת בעד התקופה 2032יוני  )עד חודש 2018-2032בדצמבר של כל שנה קלנדרית בין השנים 

המתחילה במועד תשלום הריבית הקודם ומסתיימת ביום האחרון שלפני מועד התשלום 

( 'ההריבית הנוכחי. שיעור הריבית שייקבע הינו שיעור שנתי. על פי תנאי אגרות החוב )סדרה 

בכל מועד תשלום ריבית הריבית משולמת בשני תשלומים, ועל כן שיעור הריבית שישולם 

 הינו מחצית משיעור הריבית אשר ייקבע במכרז.

 30 יום בשנה, ותשולם ביום  365על אף האמור, תקופת הריבית הראשונה, תחושב על בסיס  .7.3

בעד התקופה המתחילה ביום המסחר הראשון שלאחר מועד סגירת רשימת  2018ביוני 

 תשלום הריבית הראשון, קרי המסתיימתהחתימות והמסתיימת ביום האחרון לפני מועד 

"(. תקופת הריבית הראשונה: "לפי מספר הימים בתקופה האמורה )להלן 2018 ביוני 29 ביום

שיעור הריבית  במסגרת דיווח מיידי שתמסור החברה על תוצאות המכרז, תודיע החברה את

 .ראשונהה השנתי, את שיעור הריבית החצי שנתי ואת שיעור הריבית בתקופת הריבית

 ישולם ביחד עם תשלום ('הסדרה )התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב  .7.4

 וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב מאותה סדרה לידי ('הסדרה )של אגרות החוב  הקרן

 .החברה

 ('הסדרה )והריבית של אגרות החוב  הקרן תשלומי .8

ישולמו למחזיקי אגרות החוב  (,'הסדרה )התשלומים על חשבון הריבית בגין אגרות החוב  .8.1

 -ביוני ו  24ביום  ('הסדרה ) ששמותיהם יהיו רשומים בפנקס מחזיקי אגרות החוב ('הסדרה )

בדצמבר בכל שנה קלנדרית, פרט לתשלום הקרן והתשלום האחרון של הריבית שישולם  25

סירת תעודות לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים בפנקס ביום התשלום ושיעשה כנגד מ

לידי החברה ביום התשלום, במשרדה הרשום של החברה או בכל  ('הסדרה )אגרות החוב 

 ( ימי5מקום אחר עליו תודיע החברה. הודעת החברה כאמור תפורסם לא יאוחר מחמישה )

 .עסקים לפני מועד התשלום האחרון

 ביום הקובע, לא יהיה ('הסדרה )מובהר, כי מי שאינו רשום בפנקס מחזיקי אגרות החוב  .8.2

 .זכאי לתשלום ריבית בגין תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד

בכל מקרה שבו מועד פירעון התשלום על חשבון קרן ו/או ריבית יחול ביום שאינו יום  .8.3

עסקים, יידחה מועד התשלום ליום העסקים הראשון הבא אחריו ללא תוספת תשלום, והיום 

 .ות לפדיון או לריבית לא ישתנה בשל כךלצורך קביעת הזכא הקובע

                                                 

 שיעור הריבית ייקבע במכרז על פיו תוצענה אגרות החוב. 5
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ימים מהמועד הקבוע  7כל תשלום על חשבון קרן ו/או ריבית, אשר ישולם באיחור העולה על  .8.4

לתשלומו, יישא ריבית פיגורים, כהגדרתה להלן, החל מהמועד הקבוע לתשלומו ועד למועד 

על  )אחוז וחצי( 1.5%תוספת של  תשלומו בפועל. לעניין זה, שיעור ריבית הפיגורים יהיה

שמהמועד הקבוע  לתקופה רטה-פרו בסיס שנתי, מחושבת על החוב, והכל אגרות ריבית

. מובהר כי במהלך תקופת האיחור בתשלום, יצבור בפועל התשלום למועד ועד לתשלום

ולא בנוסף לריבית בגין אגרות החוב, כפי שתהא )התשלום אשר באיחור ריבית פיגורים בלבד 

ימי מסחר לפני מועד התשלום, דיווח מיידי לרשות  2החברה תפרסם,  (.באותו מועד

ולבורסה שבו יפורט מועד התשלום, סך התשלום אשר ישולם והשיעור המדויק של הריבית 

 .(לעיל ריבית חצי שנתית בתוספת ריבית פיגורים בכפוף לאמור)הכוללת בגין אותו תשלום 

ריבית בשל  תשלומי ו/או קרן תשלום נדחה בו למקרה מתייחס אינו לעיל האמור מובהר, כי

התקיימות נסיבות משהות. דחיית תשלום קרן ו/או תשלומי ריבית בגין התקיימות נסיבות 

( ה'לשטר הנאמנות, לא תהווה הפרה של תנאי אגרות החוב )סדרה  9משהות כאמור בסעיף 

לשטר הנאמנות בלבד,  9.3וכל כן הריבית בגין דחייה כאמור תהא הריבית האמורה בסעיף 

 ודחייה כאמור לא תישא ריבית פיגורים כלשהי.

התשלום לזכאים ייעשה בשיקים או בהעברה בנקאית לזכות חשבון הבנק של האנשים אשר  .8.5

ואשר יצוין בפרטים שימסרו בכתב  ('הסדרה )שמותיהם יהיו רשומים במרשם אגרות החוב 

להלן. אם החברה לא תוכל לשלם סכום  8.6 לחברה בעוד מועד, בהתאם לאמור בסעיף

לשטר הנאמנות  19כלשהו לזכאים לכך, מסיבה שאינה תלויה בה, יחולו הוראות סעיף 

 "(.הימנעות מתשלום מסיבה שאינה תלויה בחברה") לאגרות החוב

יודיע לחברה את פרטי חשבון הבנק לזיכוי בתשלומים לאותו  ('הסדרה )מחזיק אגרות החוב  .8.6

אגרות החוב מאותה סדרה כאמור לעיל, או על שינוי בפרטי החשבון האמור או פי -מחזיק על

בכתובתו, לפי העניין, בהודעה בכתב שישלח בדואר רשום לחברה. החברה תהא חייבת לפעול 

 ( ימי עסקים מיום15עשר )-פי הודעתו של המחזיק בדבר שינוי כאמור לאחר חלוף חמישה-על

 .שהודעתו של המחזיק הגיעה לחברה

הזכאי לתשלום כאמור בעוד מועד לחברה פרטים  ('הסדרה )לא מסר מחזיק אגרות החוב  .8.7

 בדבר חשבון הבנק שלו, ייעשה כל תשלום על חשבון הקרן והריבית בשיק שיישלח בדואר

(. משלוח שיק לזכאי ה' סדרה)רשום לכתובתו האחרונה הרשומה במרשם אגרות החוב 

ועניין כתשלום הסכום הנקוב בו בתאריך שיגורו בדואר, בדואר רשום כאמור ייחשב לכל דבר 

 ובלבד שנפרע עם הצגתו כהלכה לגביה.

 .פי דין-ינוכה כל תשלום חובה ככל הנדרש על ('הסדרה )מכל תשלום בגין אגרות החוב  .8.8

 ('הסדרה )החוב  אגרות העברת .9

ניתנות להעברה לגבי כל  ('הסדרה )להלן, תעודות אגרות החוב  9.4 בכפוף לאמור בסעיף .9.1

 אגרות תעודת של העברה כל שלמים. חדשים בשקלים שיהיה ובלבד נקוב ערך סכום

תיעשה על פי כתב העברה בנוסח מקובל, חתום כיאות על ידי הבעלים  ('הסדרה ) החוב

נציגיו החוקיים וכן על ידי מקבל ההעברה ונציגיו החוקיים, שיימס לחברה  הרשום או

( המועברות על פיו, וכל הוכה סבירה אחרת ה'במשרדה הרשום בצרוף אגרות החוב )סדרה 

 שתידרש על ידי החברה לשלם הוכחת זכותו של המעביר להעברתם.
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ברה ביחס לאופן העברת בכפוף לאמור לעיל, הוראות פרוצדוראליות הנכללות בתקנון הח .9.2

 מניות יחולו, בשינויים המתחייבים לפי העניין, ביחס לאופן העברת תעודות אגרות החוב

 .ועל הסבתן ('הסדרה )

 ,('הסדרה )אגרות החוב  אם יחול כל תשלום חובה שהוא על כתב ההעברה של תעודות .9.3

 .יימסרו לחברה הוכחות סבירות על תשלומם על ידי מבקש העברה

שבתעודה זו,  ('הסדרה )של העברת חלק בלבד מסכום הקרן הנקוב של אגרות החוב במקרה  .9.4

 ('הסדרה )להלן התעודה למספר תעודות אגרות החוב  10תפוצל תחילה על פי הוראות סעיף 

כמתחייב מכך, באופן שסך הכל סכומי הקרן הנקובים בהן יהיה שווה לסכום הקרן הנקוב 

 .תעודת אגרות החוב האמורה של

 אחר קיום כל התנאים האלה תרשם ההעברה בפנקס וייחולו על הנעבר כל התנאיםל .9.5

 .המפורטים בשטר הנאמנות ובאגרת חוב זו

 .כל ההוצאות והעמלות הכרוכות בהעברה יחולו על מבקש ההעברה .9.6

 ('הסדרה )תעודות ופיצול תעודות  .10

הרשומות על שמו של מחזיק אחד, תוצא לו תעודה אחת או לפי  (,'הסדרה )בגין אגרות חוב  .10.1

 )להלן בסעיף( 'הסדרה )ח ע.נ אגרות חוב "ש 100בקשתו יוצאו לו מספר תעודות בכמות של 

או בכפולות של הכמות המינימלית ותעודה נוספת בגין היתרה, "( תהכמות המינימליזה: "

 (.אם תהיה כזאת)

( 'הסדרה )כל תעודה ניתנת לפיצול לתעודות אשר סך כל הערך הנקוב של אגרות החוב  .10.2

(, שנכללו בתעודה ה'הכלולות בהן שווה לסכום הערך הנקוב של אגרות החוב )סדרה 

ובלבד שתעודות כאמור לא תוצאנה אלא בכמות המינימלית או בכפולות שפיצולה נתבקש 

 . הפיצול ייעשה כנגד(אם תהיה כזו)וספת בגין היתרה של הכמות המינימלית יחד עם תעודה נ

מסירת התעודה שפיצולה נתבקש לחברה במשרדה הרשום. כל ההוצאות הכרוכות בפיצול, 

 לרבות מס בולים והיטלים אחרים, אם יהיו, יחולו על מבקש הפיצול. ביצוע הפיצול ייעשה

 .חברהתוך שבעה ימים מהמועד בו נמסרה התעודה במשרד הרשום של ה

 ביוזמת הבורסה ('הסדרה )פדיון מוקדם של אגרות החוב  .11

 .לשטר הנאמנות 14לפרטים ראו סעיף 

 פדיון מוקדם ביוזמת החברה .12

 .לשטר הנאמנות 14לפרטים ראו סעיף 

 אשר תמורתן ('הסדרה )או מועדי פירעון הריבית בגין אגרות חוב /דחיית מועדי פירעון הקרן ו .13

 ביטוח מנורהשל  2הוכרה כהון רובד 

ביטוח, לא ישולמו תשלומי  מנורהבידי  2אשר תמורתן הוכרה כהון רובד  ('הסדרה ) בגין אגרות חוב

ותשלומם יידחה  2קרן ו/או ריבית, אשר במועד הקובע לתשלומם יתקיימו נסיבות משהות להון רובד 

 לשטר הנאמנות. תשלומי קרן וריבית אשר נדחו 9עד למועד בו יתקיימו התנאים המפורטים בסעיף 

אשר תהא )כאמור, ימשיכו לצבור ריבית בשיעור הריבית אותה נושאות אגרות החוב באותה עת 
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( ם, ככל שתהאהריבית הנקובה בגין אגרות החוב או הריבית המעודכנת בעקבות אי פדיון מוקד

 . לשטר הנאמנות 9.3כמפורט בסעיף 

 . לשטר הנאמנות 8 - 9לפרטים נוספים ראו סעיפים 

 ('הסדרה )החלפת אגרות חוב  .14

במקרה שתעודת אגרת חוב זו תתבלה, תאבד או תושמד תהיה החברה רשאית להוציא במקומה 

תעודת אגרת חוב חדשה באותם תנאים. המבקש החלפת תעודת אגרת החוב ישא בכל ההוצאות 

ביחס להוכחה, לשיפוי, ולכיסוי הוצאות שנגרמו לחברה לשם בירור אודות זכות הבעלות כפי 

ון, בתנאי שבמקרה של בלאי, תעודת האיגרת הבלויה תוחזר לחברה לפני שהדירקטוריון ימצא לנכ

 שתוצא התעודה החדשה. מס בולים והיטלים אחרים וכן הוצאות אחרות הכרוכות בהוצאת התעודה

 .החדשה, יחולו על מבקש התעודה האמורה

 ויתור, פשרה ושינויים בתנאי שטר הנאמנות .15

 לשטר הנאמנות 32לעניין זה ראו סעיף 

 ('הסדרה )אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב  .16

 תתכנסנה ותתנהלנה בהתאם לאמור בתוספת (ה'סדרה )האסיפות הכלליות של מחזיקי אגרות החוב 

 .השנייה לשטר הנאמנות

 קבלות כהוכחה .17

( ה' סדרה)מבלי לגרוע מכל תנאי אחר מתנאים אלה, תהווה קבלה חתומה על ידי מחזיק אגרות החוב 

ידי  שבתעודה זו הוכחה לסילוק מלא של כל תשלום הנקוב בקבלה, אשר נעשה על ידי החברה או על

 .שבתעודה זו (ה')סדרה  הנאמן, לפי העניין, בגין אגרות החוב

 הודעות .18

 .לשטר הנאמנות 31לעניין זה ראו סעיף 
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 בע"מ מנורה מבטחים גיוס הון

 שניה תוספת

 ה ה'(סדר)אסיפות כלליות של מחזיקי אגרות החוב 

 זימון אסיפה .1

( ימים ממועד הגשת הדוח השנתי 14הנאמן יזמן, בכל שנה ולא יאוחר מתום ארבעה עשר ) .1.1

( ימים ממועד הגשת הדוח 60לא יאוחר מתום שישים ) וכן (לשטר הנאמנות 24כאמור בסעיף )

, על סדר יומה של האסיפה השנתית יכלל, מינוי "(אסיפה שנתית)" האמור, אסיפת מחזיקים

 (.עד מינוי ארוך יותרהאסיפה הקודמת קבעה מו אלא אם)הנאמן לתקופה שתקבע 

הנאמן יכנס אסיפת מחזיקי אגרות חוב אם ראה צורך בכך, או לפי בקשה בכתב של  .1.2

מיתרת  (5%מחזיקים באגרות החוב המחזיקים, לבד או יחדיו, לפחות בחמישה אחוזים )

 .הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור

יהיה הנאמן רשאי לדרוש במקרה שהמבקשים את זימון האסיפה הינם מחזיקי אגרות החוב,  .1.3

 .בכך מהמבקשים שיפוי, לרבות מראש, עבור ההוצאות הסבירות הכרוכות

יובהר, כי דרישת השיפוי על ידי הנאמן, לא תפגע בזימון אסיפה אשר זומנה לצורך נקיטת 

פעולה שנועדה למנוע פגיעה בזכויות מחזיקי אגרות החוב ולא יהיה בדרישת שיפוי זו כדי 

החברה לשאת בהוצאות הכרוכות בזימון האסיפה, ככל שאכן קמה לחברה לגרוע מחובת 

 .הנאמנות חובה לשאת בהוצאות כאמור מכח הוראות שטר

ימים מיום  21לעיל יזמנה בתוך  1.2 נאמן שנדרש לזמן אסיפת מחזיקים בהתאם לסעיף .1.4

הכינוס לא יהיה מוקדם  לכנסה, למועד שיקבע בהזמנה, ובלבד שמועדשהוגשה לו הדרישה 

ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס  ימים ממועד הזימון; 21-משבעה ימים ולא מאוחר מ

ליום אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות  האסיפה,

את  להלן; עשה כן, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה 1.18לסעיף  המחזיקים ובכפוף

 .הסיבות

 הנאמן רשאי לשנות את מועד כינוס האסיפה. .1.5

 1.4 בסעיף כאמור המועד בתוךהנאמן אסיפת מחזיקים, לפי דרישת מחזיק,  זימן לא .1.6

ימים, מתום  14 רשאי המחזיק לכנס את האסיפה, ובלבד שמועד הכינוס יהיה בתוךלעיל, 

המחזיק בקשר עם  התקופה לזימון האסיפה בידי הנאמן, והנאמן יישא בהוצאות שהוציא

 .כינוס האסיפה

לעיל, רשאי בית המשפט, לבקשת  1.2או  1.1 כאמור בסעיףלא התקיימה אסיפת מחזיקים  .1.7

 מחזיק, להורות על כינוסה.

בבית  הורה בית המשפט כאמור, יישא הנאמן בהוצאות סבירות שהוציא המבקש בהליך .1.8

 .המשפט, כפי שיקבע בית המשפט

מחזיקים או לנהלה בדרך שנקבעה לכך חוב מקום שאין אפשרות מעשית לכנס אסיפת  .1.9

שיקבע בשטר הנאמנות או בחוק, רשאי בית המשפט, לבקשת החברה, מחזיק אגרות הזכאי 
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שיקבע בית המשפט  להצביע באסיפה או הנאמן, להורות שתכונס ותנוהל אסיפה בדרך

 .ורשאי הוא לתת לשם כך הוראות משלימות ככל שיראה לנכון

 פגמים בכינוס

רשאי, לבקשת מחזיק, להורות על ביטולה של החלטה שהתקבלה באסיפת בית המשפט  .1.10

לפי החוק או לפי  מחזיקים שהתכנסה או שהתנהלה בלא שהתקיימו התנאים הקבועים לכך

 .שטר זה

רשאי מחזיק  היה הפגם בכינוס נוגע להודעה לגבי מקום כינוס האסיפה או מועדה, לא יהיה .1.11

 .ת ביטול ההחלטהשהגיע לאסיפה, על אף הפגם, לדרוש א

 הודעה על כינוס אסיפה

 דיווח")לחוק ניירות ערך  1ז' הודעה על אסיפת מחזיקים תפורסם לפי הוראות פרק .1.12

 .ותימסר לחברה על ידי הנאמן לפני הדיווח ובהתאם לקבוע בתקנות "(אלקטרוני

 הצבעה בכתב הודעת הזימון תכלול את סדר היום, ההחלטות המוצעות וכן הסדרים לעניין .1.13

 .לחוק ניירות ערך 3יב35לפי הוראות סעיף 

 סדר היום באסיפה

כינוסה  נדרש נושאים שבשלהם בו סדר היום באסיפת מחזיקים, ויכלול את יקבע הנאמן .1.14

לבקשת  1.2לעיל, וכן נושא שנתבקש כאמור בסעיף  1.2ף של אסיפת מחזיקים לפי סעי

 מחזיק.

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%)אסיפת מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים  .1.15

מחזיקים שתתכנס  סדרת אגרות חוב, רשאי לבקש מהנאמן לכלול נושא בסדר היום של

 .בעתיד, ובלבד שהנושא מתאים להיות נדון באסיפה כאמור

 .בלבד בסדר היום יתקבלו החלטות בנושאים שפורטו מחזיקים באסיפת .1.16

 מקום כינוס האסיפה

במקום אסיפת מחזיקים תערך בישראל במשרדי החברה או במשרדי הנאמן או במקום  .1.17

במקום כינוס אחר שיוסכם עליו מראש עם החברה. הסכימה החברה כי האסיפה תתקיים 

כינוס האסיפה  שאינו משרדי החברה או משרדי הנאמן כאמור, תישא החברה בעלויותר, אח

 במען זה.

 חובהמועד הקבוע לבעלות באגרות ה

על מחזיקים הזכאים להשתתף ולהצביע באסיפת המחזיקים הם מחזיקים באגרות לפני חוב  .1.18

במועד שייקבע בהחלטה לזמן אסיפת מחזיקים, ובלבד שמועד זה לא יעלה שלושה ימים לפני 

 .מועד הכינוס מועד הכינוס של אסיפת המחזיקים ולא יפחת מיום אחד

 יו"ר אסיפה

 .הנאמן או מי שהוא מינה כיושב ראש אותה אסיפהבכל אסיפת מחזיקים יכהן  .1.19

 הרשוםנאמן יערוך פרוטוקול של אסיפת מחזיקי אגרות החוב, וישמור אותם במשרדו  .1.20

בדרך של  שיהיה( שנים ממועד האסיפה. פרוטוקול האסיפה יכול 7לתקופה של שבע )

ידי -ו עלהראש של האסיפה אידי יושב -הקלטה. פרוטוקול, ככל שנערך בכתב, ייחתם על



- 51 - 

 

 

כל פרוטוקול שנחתם בידי יושב ראש האסיפה  יושב הראש של האסיפה שהתקיימה לאחריה.

יישמר אצל הנאמן כאמור, ויהיה  מהווה ראיה לכאורה לאמור בו. מרשם הפרוטוקולים

העבודה ובתאום מראש, והעתק ממנו יישלח לכל מחזיק  פתוח לעיון המחזיקים בשעות

 .שיבקש זאת

פה אחד  ש האסיפה שהחלטה באסיפת מחזיקים התקבלה או נדחתה, ביןהכרזת יושב רא .1.21

 .ובין ברוב פלוני, תהיה ראיה לכאורה לאמור בה

 מנין חוקי; אסיפה נדחית או נמשכת

המניין החוקי  ר האסיפה לאחר שקבע כי קיים"אסיפת מחזיקי אגרות החוב תיפתח על ידי יו .1.22

 :סיפה, כדלקמןהדרוש לאיזה מן הנושאים שעל סדר יומה של הא

נוכחותם  המניין החוקי הנדרש לפתיחת אסיפה של מחזיקי אגרות החוב יהיה .1.22.1

כוחם, -בא ידי-של לפחות שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על

ההצבעה, בתוך  ( מזכויות25%המחזיקים לפחות עשרים וחמישה אחוזים )

קבעה דרישת כן נ מחצית השעה מהמועד שנקבע לפתיחת האסיפה, אלא אם

 .אחרת בחוק

לא נכח באסיפת מחזיקים, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת  .1.22.2

האסיפה, מנין חוקי, תידחה האסיפה למועד אחר שלא יקדם משני ימי עסקים 

לאחר המועד הקובע שנקבע לקיום האסיפה המקורית או מיום עסקים אחד, 

מחזיקים; נדחתה אם סבר הנאמן כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות ה

 .הסיבות לכך האסיפה, ינמק הנאמן בדוח בדבר זימון האסיפה את

 חוקי מנייןלעיל,  1.22.2 באסיפת המחזיקים הנדחית כאמור בסעיף נכח לא .1.22.3

 מספר בכל שנקבע לה, תתקיים האסיפה המועד לאחר השעה כעבור מחצית

 .בחוק ניירות ערך אחרת דרישה נקבעה כן אם אלאשהוא,  משתתפים

דרישת  לעיל, כונסה אסיפת המחזיקים על פי 1.22.3 על אף האמור בסעיף .1.22.4

הדרוש הנקוב  ( לפחות מיתרת הערך5%מחזיקים המחזיקים בחמישה אחוז )

של אגרות החוב שבמחזור, תתקיים אסיפת המחזיקים הנדחית לפחות מיתרת 

רק אם נכחו בה מחזיקים בתעודות התחייבות לפחות במספר לצורך כינוס 

הערך הנקוב של לפחות מיתרת ( 5%ז )קרי: בחמישה אחו)סיפה כאמור א

 (.אגרות החוב שבמחזור

לפי החלטה של הנאמן או החלטה ברוב רגיל של המצביעים באסיפה שנכח בה  .1.22.5

הדיון או קבלת  "(האסיפה המקורית")מנין חוקי, ידחה המשכה של האסיפה 

שיקבע כפי שהנאמן או  החלטה בנושא שפורט בסדר היום, למועד אחר ולמקום

באסיפה נמשכת לא יידון אלא  ."(אסיפה נמשכת)" האסיפה כאמור יחליטו

 נתקבלה לגביו החלטה. נושא שהיה על סדר היום ושלא

נדחתה אסיפת מחזיקים בלי לשנות את סדר יומה, יינתנו הזמנות לגבי המועד 

קודם שעות  12-החדש לאסיפה הנמשכת, מוקדם ככל האפשר, ולא יאוחר מ

 לעיל. 1.13-ו 1.12 לאסיפה הנמשכת; ההזמנות כאמור יינתנו לפי סעיפים
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 השתתפות והצבעה

מי יהיה  הנאמן, בהתאם לשיקול דעתו, יהיה רשאי לפצל את האסיפה לאסיפות סוג ולקבוע .1.23

 .רשאי להשתתף בכל סוג של אסיפה

 .באמצעות שלוח או בעצמורשאי להצביע באסיפת מחזיקים,  חוב באגרות מחזיק .1.24

הצבעה כל הצעת החלטה שיעמידו אותה באסיפת מחזיקי אגרות החוב להצבעה במהלך  .1.25

ידי -חשאית בקלפי על הישיבה, תוכרע בדרך של הרמת ידיים במניין קולות, אלא אם נדרשה

 .יושב הראש כי אז תתקבל ההצבעה במניין קולות

הצבעה  פתקי באמצעות או בההצבעות יהיו במהלך הישי כי האסיפה רשאי לקבוע ריו" .1.26

ההצבעה תהיה  כינקבע,  בו ידו. במקרה על ייקבע אשרבמועד,  - שימסרו לאחר סיומה

 בהתאם האסיפה למחזיקי אגרות החוב, בהודעה ר"יו כך יודיע על הצבעה פתק של בדרך

הנדרשים לרבות על דרך של  הפרטים את שתכלול הנאמנות לשטר 32 סעיף להוראות

ההצבעה באמצעות פתק הצבעה וייתן על  הנאמן רשאי להאריך או לקצר את מועדיהפניה. 

 .לשטר נאמנות זה 32להוראות סעיף  כך הודעה למחזיקי אגרות החוב בהתאם

כאמור  הצבעה פתקרשאי להצביע באסיפה, באמצעות הרמת ידיים,  חוב אגרות מחזיק .1.27

כל המחזיקים; מחזיק די הנאמן ללעיל או באמצעות כתב הצבעה שיישלח על י, 1.26בסעיף 

 רשאי לציין את אופן הצבעתו בכתב ההצבעה ולשלוחו לנאמן.

האחרון שנקבע  כתב הצבעה שבו ציין מחזיק את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד למועד .1.28

 לעיל. 1.22בסעיף  לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה לעניין קיום המניין החוקי כאמור

לגביו הצבעה  נאמן כאמור לגבי עניין מסוים אשר לא התקיימהכתב הצבעה שהתקבל אצל ה .1.29

החלטה על קיום אסיפת  באסיפת המחזיקים, ייחשב כנמנע בהצבעה באותה אסיפה לעניין

יימנה באסיפת המחזיקים הנדחית לעיל, והוא  1.22 מחזיקים נדחית לפי הוראת סעיף

 לעיל. 1.22סעיף  שתתקיים לפי הוראות

 .בהצבעה אחד קול אגרות החוב המיוצגות בהצבעה יקנה של ערך נקובח ש" 1 לכ .1.30

להצביע בגין לרבות  מחזיק אגרות חוב רשאי להצביע בגין חלק מאגרות החוב שבהחזקתו .1.31

 .חלקן בעד הצעת החלטה ובגין חלק אחר נגדה, הכל כפי ראות עיניו

מחזיק שהינו בעל שליטה בחברה, בן משפחתו או תאגיד בשליטת מי מהם, לא יובאו  .1.32

לא יובאו במניין וקולותיו החזקותיו בחשבון לצורך קביעת המניין החוקי באסיפת מחזיקים, 

 .הקולות בהצבעה באסיפה כאמור

 החלטות

בשטר  אוהחלטות אסיפת מחזיקים יתקבלו ברוב רגיל, אלא אם כן נקבע רוב אחר בחוק  .1.33

 .הנאמנות

 .ימנו קולות הנמנעים מהצבעה לא המשתתפים בהצבעה הקולות במספר .1.34

 .בהחלטה רגילה הצעת החלטה בנושא שלא נקבע לגביו להלן, כי תוכרע ברוב מסוים, תוכרע .1.35
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ובמניין חוקי  לבאסיפת מחזיקי אגרות החוב ברוב שאינו רוב רגי הנושאים שלהלן יתקבלו .1.36

 :ואלה הנושאים שאינו רגיל.

 32 שינוי לרבות תוספת ו/או תיקון בהוראות שטר הנאמנות כאמור בסעיף .1.36.1

 לשטר.

זכויות אלה כל תיקון, שינוי או הסדר של זכויות מחזיקי אגרות החוב, בין אם  .1.36.2

בקשר עם  מקורן בשטר הנאמנות או מקור אחר, לרבות כל פשרה או ויתור

 לשטר נאמנות זה. 16ף זכויות אלה למעט שינוי הנובע בשל הפעולה מכח סעי

 .מיידי, בהתאם לתנאי שטר הנאמנות לפירעון החוב אגרות העמדת .1.36.3

ברוב  כל נושא אחר אשר נקבע לגביו בשטר הנאמנות כי הוא כפוף להחלטה .1.36.4

 .שאינו רוב רגיל

 .לשטר הנאמנות 34 החלפת נאמן כמפורט בסעיף על החלטה .1.36.5

 הצבעה ופעולות באמצעות שלוח/בא כוח

כוחו שיש לו סמכה -ידי בא-ידי הממנה או על-כתב מינוי הממנה שלוח יהיה בכתב וייחתם על .1.37

בכתב ויהא חתום בחותמת  לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי

 .התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד

 .כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה אשר תהיה מקובלת על הנאמן .1.38

 .חייב להיות בעצמו מחזיק איגרת חוב אינו שלוח .1.39

פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר של -כתב מינוי וייפוי הכוח וכל תעודה אחרת שעל .1.40

אחרת בהודעה  ח כזה, יימסר לנאמן עד למועד כינוס האסיפה אלא אם כן נקבעייפוי כו

 .המזמנת את האסיפה

אדם אחר  הנאמן ישתתף באסיפה באמצעות עובדיו, נושאי משרה בו, ממלאי תפקיד בו או .1.41

 .שיתמנה על ידו, אך לא תהיה לו זכות הצבעה

פת מחזיקי אגרות החוב החברה וכל אדם אחר למעט הנאמן יהיו מנועים מלהשתתף באסי .1.42

 .מחזיקי אגרות החוב או בכל חלק ממנה, לפי החלטת הנאמן או לפי החלטה רגילה של

 פניה למחזיקי אגרות החוב

( לפחות מיתרת הערך הנקוב של 5%הנאמן, וכן מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים ) .1.43

הנאמן, על מנת לשכנעם אגרות החוב שבמחזור, רשאים לפנות בכתב למחזיקים, באמצעות 

 "(.הודעת עמדה")באותה אסיפה  לגבי אופן הצבעתם בנושא מהנושאים העולים לדיון

לפרסם,  רשאי מחזיק לפנות לנאמן ולבקשולעיל,  1.2ף זומנה אסיפת מחזיקים לפי סעי .1.44

לחוק ניירות ערך, הודעת עמדה מטעמו למחזיקי אגרות החוב  1בהתאם להוראות פרק ז'

 האחרים.

 בחינת ניגודי עניינים

כונסה אסיפת מחזיקים, יבחן הנאמן את קיומם של ניגודי עניינים אצל המחזיקים, בין עניין  .1.45

עניין " -בסעיף זה )הנובע מהחזקתם באגרות החוב לבין עניין אחר שלהם, כפי שיקבע הנאמן 
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 להלן; הנאמן רשאי לדרוש ממחזיק המשתתף באסיפת 1בהתאם למפורט בנספח  "(אחר

 .עניין אחר שלו וכן אם יש לו ניגוד עניינים כאמור מחזיקים להודיע לו, לפני ההצבעה, על

בסעיף בספירת מניין הקולות בהצבעה שהתקיימה באסיפת מחזיקים, לא יביא הנאמן  .1.46

או של לעיל  1.45ר בסעיף בחשבון את קולותיהם של מחזיקים שלא נענו לדרישתו כאמו

 -לעיל )בסעיף זה  1.45 קיים ניגוד עניינים כאמור בסעיףמחזיקים שלגביהם מצא כי מת

 "(.מחזיקים בעלי עניין מנוגד"

 לעיל, פחת סך החזקות המשתתפים בהצבעה, שאינםלעיל,  1.46 על אף האמור בסעיף .1.47

של אגרות  ( מיתרת הערך הנקוב5%מחזיקים בעלי עניין מנוגד, משיעור של חמישה אחוזים )

בהצבעה גם את קולותיהם  הנאמן בחשבון בספירת מניין הקולותהחוב מאותה סדרה, יביא 

 .של המחזיקים בעלי עניין מנוגד

 כינוס אסיפת מחזיקים לצורך התייעצות

לעיל כדי לגרוע מסמכות הנאמן לכנס  1.17-ו 1.16, 1.15, 1.5, 1.4, 1.2אין בהוראות סעיפים  .1.48

סיפה כאמור לא יפורטו אסיפת מחזיקים, אם ראה צורך בהתייעצות עמם; בזימון לא

 נושאים לסדר יומה ומועד כינוסה יהיה יום אחד לפחות לאחד מועד הזימון.

הוראות סעיפים  באסיפה כאמור לא תיערך הצבעה, לא יתקבלו בה החלטות ולא יחולו עליה .1.49

לחוק  24יב35-, ו21יב35)ב(, 20יב35, 14יב35, 13יב35)ב(, 7יב35, 6יב35, 3יב35, 2יב35, 1יב35

 רות ערך.ניי

 

 



 
 

 2018 פברוארב 1
 בע"מ מנורה מבטחים גיוס הון

 "(החברה)להלן: "

 (ה'כתבי התחייבות נדחים )סדרה הנפקת 

 בהנפקה תניות תמצית

 
 החוב אגרות)" ('הכתבי ההתחייבות הנדחים )סדרה ל"( שטר נאמנות)"טיוטת שטר נאמנות ל בהמשך

 תניות בהנפקה. להלן תמצית, "('(ה)סדרה 

פרסום דוח הצעת מדף מותנה בקבלת האישורים הנדרשים על פי דין, לרבות קבלת אישור הבורסה 

יובהר, כי נכון למועד  "(, אשר למועד מסמך זה טרם התקבלו.הבורסהאביב )להלן: "-לניירות ערך בתל

ההנפקה, עיתויה, היקפה ותנאיה ואין באמור במסמך זה בכדי להוות מסמך זה, אין ודאות ביחס לביצוע 

 משום הצעה לציבור או הזמנה לרכישת ניירות ערך.

 ('ה)סדרה  לאגרות החובסמכי ההנפקה מ מסמך זה מתאר בתמצית ובאופן כללי בלבד חלק מתנאי .

  1.הוא אינו ממצה ואינו מחליף קריאה מלאה של המסמכים המחייבים

 כי עשויים לחול שנויים בנוסח שטר הנאמנות הנ"ל וכי הנוסח המחייב יהיה הנוסח הסופי של  ,יודגש

שטר הנאמנות, אשר יצורף לדוח הצעת המדף שיפורסם, ככל שיפורסם, מכוח תשקיף המדף של 

 .לציבור( 'ה)סדרה  אגרות החוביוצעו החברה על פיו 

  לבין מסמך זה, יגברו הוראות שטר הנאמנות.ככל שתתקיים סתירה בין נוסח הוראות שטר הנאמנות 

 " גופים השקעת לעניין הוראות שעניינו 2010-9-3 מוסדיים גופים חוזר" משמעו החוזרבמסמך זה 

כפי ששולב ב"חוזר המאוחד" כהגדרתו בשטר הנאמנות, ) ממשלתיות לא חוב באיגרות מוסדיים

 .(, וכולל כל הבהרה שניתנה לוביותר העדכניבנוסחו 

 החוב אגרות מעמד

 החוב מובטחות בבטחונות.  אגרות 

 :במקרה שקיים בחברה מדרג "בכירות" בין סדרות

   לא: ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה החוב כוללות הוראות המקנות להן מעמד בכיר אגרות ,

אחרות של מנורה  למחויבויותאך קיימות הוראות הנוגעות למעמד ולדרגת פירעון אגרות החוב ביחס 

"(, לאור ההכרה בתמורה עבורן כהון ביטוח מנורה)חברת האם של החברה( )" מבטחים ביטוח בע"מ

 לשטר הנאמנות(. 9.5 ביטוח על ידי המפקח על הביטוח )סעיףה רשל מנו 2רובד 

 .___________________________________________בכירות ביחס ל: 

, 2וכרה על ידי הממונה כהון רובד שתמורתן ה)סדרה ה'(  אגרות החובת הבכירות: הוראו תמצית

בעלות מעמד שווה ועומדות בדרגת פירעון תהיינה, לרבות יתרת קרן שלא שולמה, ריבית צבורה, 

תנפיק שמסוג הון משני מורכב ולאגרות חוב נדחות  2שווה לאגרות חוב נדחות שהנפיקה מנורה ביטוח

                                              
 .ההנפקה במסמכי הרלוונטיים הסעיפים יצוינו, הנדרש התמציתי לתיאור בנוסף, שלהלן מהסעיפים אחד בכל 1
ייחשבו  לביצוע תשלומי קרן וריבית בגינןלעניין זה אגרות חוב שהונפקו ו/או יונפקו על ידי החברה, ומנורה ביטוח התחייבה  2

 .כאגרות חוב שהנפיקה מנורה ביטוח
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, ונדחות ליתר התחייבויותיה של מנורה ביטוח, ועדיפות על זכויותיהם 2ובד מנורה ביטוח מסוג הון ר

 1.3של נושים על פי הון רובד 

  ר'  ביחס לסדרות אג"ח אחרות של החברה: נחות מעמד להן המקנות הוראות כוללות החוב אגרות

 .לעיל

 ___________________________________________________________: נחיתות ביחס ל

 לעיל' ר: הנחיתות הוראות תמצית. 

 המייצרות מדרג "בכירות" בין סדרותהחוב אינן מובטחות ותנאיהן אינם כוללים הוראות  אגרות . 

 למסחר רישום

  או במערכת המסחר לגופים  בבורסה למסחר החוב אגרות לרישום בקשר מפורשת קביעה קיימת

 .הנאמנות לשטר 2סעיף  4.("מוסדיים המופעלת על ידי הבורסה )"רצף מוסדיים

 "מדללות" פעולות על מגבלות

 קיימות לא 5 :נוסף פיננסי חוב נטילת על מגבלות קיימות. 

  :)"לאקיימת התחייבות לאי יצירת שעבודים )"שעבוד שלילי. 

  פיננסיות מידה אמות

 לא 6 :פיננסיות מידה באמות לעמידה התחייבויות קיימות. 

 "חלוקה" על מגבלות

  של עצמית רכישה או דיבידנד לחלוקת ביחס החברה על הגבלות קיימות האם מפורשת קביעה קיימת 

 .להלן( ')וכן ר לשטר הנאמנות 11סעיף   7.מניות

  8"חלוקה": על מגבלות קיימות 

לשטר  11 עיףידנד או רכישה עצמית של מניות )סקיימות על החברה מגבלות כלשהן על חלוקת דיב לא
קיימות נסיבות משהות )כהגדרתן , קיימות מגבלות על מנורה ביטוח לפיהן בהתזאת עםהנאמנות(. 

מנורה ביטוח לא תבצע כל חלוקה, לא תפרע כל שטר הון, כתב התחייבות לשטר הנאמנות(  8 עיףבס
ו הלוואה מאת בעלי השליטה בה או שלבעלי השליטה בה יש עניין אישי בהם ולא תשלם כל סכום א

( סיפא לחוק החברות 4)270כסף בשל עסקה אשר אושרה או הטעונה אישור בהתאם להוראות סעיף 
בשל עסקה אשר היתה טעונה אישור בהתאם להוראות  -)וכל עוד מנורה ביטוח אינה חברה ציבורית 

האמור אילו מנורה ביטוח היתה חברה ציבורית( אלא לאחר שנפרעו כל תשלומי הקרן או הסעיף 
שכר אשר אושר כדין והתקיים בו  : )א(הריבית שנדחו כאמור. מובהר כי הוראות סעיף זה לא יחולו על

ב לתקנות ההקלות )הקלות בעסקאות עם 1( שכר אשר שולם בתנאים המנויים בסעיף 1אחד מאלה: )
, ובלבד שאינו גבוה מגמול 2011אוגוסט  4( שכר שתנאיו אושרו לפני יום 2; )2000-יין(, התש"סבעלי ענ

שנתי וגמול בעד ישיבות שהיה משולם לדירקטור חיצוני בחברת ביטוח שאינו דירקטור מומחה ואינו 
חבר בוועדת השקעות תלויות תשואה, בהתאם לדרגתה של חברת הביטוח לפי תקנות הגמול על פי 

.9.4.2 ; )ב(סכום הקבוע. לעניין זה, יובאו בחשבון רק מספר הישיבות המזערי המחויב על פי דיןה
פירעון כל שטר הון, כתב התחייבות או הלוואה מאת בעל השליטה או שלבעל השליטה יש עניין אישי  

 .לשטר הנאמנות( 9.4 עיף)ס בהם, אם אלו בדרגת קדימות גבוהה מזו של החוב שנדחה

                                              
 אגרות של הפרה במקרה נחותות חוב אגרות למחזיקי תשלומים עיכוב)למשל,  הבכירות מהות ובכלליות בתמצית תצוין, ניתן אם 3

 .(הבכירות החוב
 .החוב אגרות בתנאי זו התחייבות כללית כי חובה החוזר לפי 4
 תצוין בתמצית מהות המגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינים בראשי פרקים. 5
 יצוין בתמצית סוג אמות המידה 6
 .החוב אגרות בתנאי כזו קביעה תיכלל כי חובה החוזר לפי 7
 .תצוין בתמצית מהות במגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים 8
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 :ביטוח למנורה ביחס לעיל' ר 9קיימות מגבלות על פירעון הלוואות בעלים.  

 "שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות

 לא קיימות על החברה מגבלות כלשהן על ביצוע ": שליטה בעלי"עסקאות  על מגבלות קיימות

 9.4עם זאת, קיימות מגבלות על מנורה ביטוח, בהתקיים נסיבות משהות )סעיף  .עניין עסקאות בעלי

  10ר' לעיל לעניין "מגבלות על חלוקה". –לשטר הנאמנות( 

 מבנה שינויי

 11__________________________. :שליטה שינוי על מגבלות קיימות 

 
 12__________________________.: ורכישה מיזוג עסקאות על מגבלות קיימות 

 דירוג

 מדורגות החוב אגרות: A1.il 13.על ידי מידרוג בע"מ  

  דירוג רצף לשמירת התחייבות קיימת.  

החברה איננה מתחייבת לשמירה על הדירוג עצמו, אלא להישאר  הנאמנות.לשטר  10סעיף  :הערות

 .מדורגת

 14__________.: דירוג ירידת בעת החוב אגרות תנאי של התאמה הוראות קיימות 

  ואם שינתה מתחייבת שלא להחליף חברה מדרגת קביעה מפורשת האם החברה מתחייבת קיימת

  15לפרסם סיבות להחלפה.

לא קיימת התחייבות שלא להחליף חברה מדרגת, קיימת  –לשטר הנאמנות  10סעיף  :הערות

 התחייבות להודיע על החלפת חברה מדרגת.

  מיידיהעמדה לפירעון  עילות

כפופה לסייגים הקבועים ביחס להעמדה לפירעון  מיידילשטר הנאמנות. העמדה לפירעון  15סעיף : הערה
לשטר הנאמנות, לא תהווה עילה להעמדה לפירעון  8נסיבות משהות המפורטות בסעיף : התקיימות מיידי
את אגרות החוב ללא קבלת אישור  מיידי; הנאמן ו/או המחזיקים לא יהיו רשאים להעמיד לפירעון מיידי

 .לשטר הנאמנות( 15.10)סעיף  מראש ובכתב של הממונה
 

סעיף(/לא מס' ) קיים העילה
 קיים

 16הערות

  - - תשלום אי
 - - יסודית או הפרת התחייבויות מהותיות הפרה

 - - נכונות מצגים אי
 הרחבתמגבלות על  -ת ות ספציפייוהתחייבו הפרת
 - - סדרה

 - -אי יצירת שעבודים  -התחייבות ספציפית  הפרת

                                              
 .בראשי פרקים לציינםבתמצית מהות במגבלה. אם נקבעו חריגים יש  תצוין 9

 .תצוין בתמצית מהות במגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים 10
 .תצוין בתמצית מהות במגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם בראשי פרקים 11
 .בראשי פרקים תצוין בתמצית מהות במגבלה. אם נקבעו חריגים יש לציינם 12
 .החוב לאגרות שניתן הדירוג יצוין 13
 .תצוין בתמצית מהות ההוראה 14
 החוב אגרות בתנאי זו התחייבות תיכלל כי חובה החוזר לפי 15
 .חריגים לה נוספו אם או, מלא באופן נוסחה לא ההוראה האם בתמצית יצוין 16
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סעיף(/לא מס' ) קיים העילה
 קיים

 16הערות

 )שעבוד שלילי(
 - - חלוקה על מגבלות -התחייבות ספציפית  הפרת
עסקאות בעלי  על מגבלות -התחייבות ספציפית  הפרת

 - - שליטה

אי פרסום דוחות כספיים  -התחייבות ספציפית  הפרת
 - - במועד הנדרש 

 - - אמות המידה הפיננסיות -הפרת התחייבות ספציפית 
 וסופי קבוע פירוקו צ, ירוקפ טתלהח

15.1.1 
למעט פירוק למטרת 

או עם חברה אחרת מיזוג 
 שינוי במבנה החברה.

 החלטה כל או זמני מפרק מינוי, זמני פירוק צו
 דומה אופי בעלת שיפוטית

- - 

 - - "פ הוצל פעולת ביצועאו  עיקול הטלת
 - - קבוע למינוי כונס צו, זמניכינוס או מינוי כונס  בקשות

 בקשת; הליכים הקפאת צו; הליכים הקפאת תבקש
 350לפי סעיף  ר עם נושיהלהסד או לפשרה החברה

 לחוק החברות
- - 

חדלה או הודיעה על כוונתה לחדול מניהול  החברה
עסקיה, החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה 

 תשלומיה אתלהפסיק 
- - 

 חשש וקיים, החברה בעסקי מהותיתהרעה  חלה
 למחזיקי חובותיה את לפרוע תוכל לא שהחברה ממשי
 החוב אגרות

- - 

 בהתחייבויותיה תעמוד לא שהחברה ממשי חשש
 החוב אגרות מחזיקי כלפי המהותיות

- - 

 - - בבורסה ממסחר מחיקה או השעיה
Cross Default/Cross Acceleration הפרה צולבת :

)במקרי אי תשלום חובות אחרים או במקרי העמדה 
 של חובות אחרים( מיידילפירעון 

- - 

 - - דירוג  הפסקת
 - - דירוג ירידת
 - - שליטה שינוי
 מיזוגים, מבניים לשינויים בקשר התחייבויות הפרת

 - - ורכישות

 - - מחיקה ממרשם רשם החברות, למעט בשל מיזוג

 דחופה נציגות

 הערות. דחופה נציגות של מינוי המסדירות הוראות קיימות :.________________ 

 17:מדווח שאינו בתאגיד
 18ודיווחים דוחות .א
 הערות. לחוזר' א בנספח המפורט המידע את כולל ההנפקה מזכר.____________________ : 

 ה' 'ד נספחיםהמפורטים ב והמיידייםהתחייבות למסור את הדיווחים השנתיים, הרבעוניים  קיימת ,
 .______________ . הערות: לחוזרו' -ו

 לא רלוונטי דרישות נוספות בתאגיד שאינו מדווח: .ב
  לחוזר. ב. 8התחייבה לשאת בכל הוצאות ההנפקה כאמור בסעיף  החברה. 

 לחוזר( 1. ג. 8מינתה נאמן לאגרות החוב כאמור בסעיף  החברה. 
 לחוזר( 2. ג. 8בסעיף  כאמורעל פי דרישתו  דיווח לנאמן למסור התחייבה החברה. 

 לחוזר. ד. 8 בסעיףבקשר לחתימות על מסמכים כאמור  בכתב התחייבה החברה. 

                                              
 .בחוזר כהגדרתו 17
 .החוב אגרות בתנאי ייכלל להלן המפורט המידע כי חובה החוזה לפי 18
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 19השיפוט וסמכות החל הדין

 לשטר הנאמנות 36סעיף  - הישראלי הדין: החל הדין נקבע. 

 נתונה תהיה זה לשטר הקשור בכל והבלעדית הייחודית השיפוט סמכות: השיפוט סמכות נקבעה 

 .לשטר הנאמנות 38סעיף  יפו. -בתל אביב  ךהמוסמבתי המשפט ל

 

    

                                                                    ______________________ 

              בע"מ מנורה מבטחים גיוס הון

                                              
 .החוב אגרות בתנאי ייכללו זה בעניין הוראות כי חובה החוזר לפי 19
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 אנשי קשר:
 ראשימעריך דירוג  –אנליסט בכיר ,פורמברג עומר

omer@midroog.co.il 

 משנית דירוג מעריכת –אנליסטית ,שטנר אילאיל
ilil@midroog.co.il 

 נון, ראש תחום מוסדות פיננסיים -בן אבי
avib@midroog.co.il 

                                                           
 לדירוגים נגיעה כל שטיין' לגב אין. מ”בע במידרוג צית"דח הינה וכן )חברת האם של החברה( מ"בע החזקות מבטחים במנורה צית"דח הינה שטיין אביטל' גב 1

 .מ”בע מידרוג ידי על הנקבעים

mailto:omer@midroog.co.il%0d
mailto:ilil@midroog.co.il%0d
mailto:avib@midroog.co.il
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 מנורה מבטחים ביטוח בע"מ 

 אופק דירוג: יציב Aa2.il (IFS)דירוג איתנות פיננסית של מבטח 

 אופק דירוג: יציב Aa3.il(hyb) ושלישוני מורכב הון משני נחות

 אופק דירוג: יציב A1.il(hyb) 2רובד /הון משני מורכב

מנורה מבטחים ביטוח בע"מ שתנפיק  (2לכתבי התחייבות נדחים )הון רובד יציב באופק  A1.il(hyb)קובעת דירוג  מידרוג

מנורה מבטחים גיוס הון בע"מ )"מנורה גיוס הון"(. , באמצעות חברת הבת ערך נקוב מיליון ש"ח 300בסך של עד  )"החברה"(

 . המוכר ההון היקף ולהגדלת השוטפים לשימושיה מיועדת והיא, בחברה במלואה תופקד התמורה

. בהתבסס על הכרית ההונית הנוכחית 2ר עם טריגר מותאם לדירקטיבת סולבנסי זוהי הנפקה ראשונה של מכשי לחברה נציין, כי

 Aa2.il של דירוג כנו על מותירה מידרוגכמו כן, של החברה.  IFS -של החברה, מידרוג מותירה ללא שינוי פער של שני נוטשים מה

ומשני  מורכב שלישוני הון) נדחים התחייבות לכתבי Aa3.il(hyb) של דירוג כנו על מותירה החברה, של( IFS) הפיננסית לאיתנות

 גיוס מנורה באמצעות החברה שהנפיקה( מורכב משני הון) נדחים התחייבות לכתבי A1.il(hyb) של דירוג כנו על ומותירה (נחות

 .יציב הדירוג אופק. הון

 אגרות החוב במחזור המדורגות על ידי מידרוג:
 סופי פירעון תאריך מוכר הון סוג דירוג אופק דירוג ע"ני מס סדרה

 01/07/2022 נחות משני יציב Aa3.il(hyb) 1103670 'א
 14/10/2024 מורכב משני יציב A1.il(hyb) 1124759 'ב
 01/10/2030 מורכב משני יציב A1.il(hyb) 1131911 'ג
 01/07/2027 מורכב שלישוני יציב Aa3.il(hyb) 1135920 'ד
 01/07/2034 מורכב משני יציב A1.il(hyb) סחיר לא -

   .20172 ונילמידע אודות שיקולי הדירוג הנכם מופנים לדוח מעקב מחודש י

 היסטוריית דירוג

 קשורים דוחות

 2017 יונימעקב,  – בע"מ מנורה מבטחים ביטוח

 2017 נובמבר – ביטוח חברות דירוג מתודולוגיית

 סולמות והגדרות הדירוג של מידרוג

                                                           
 www.Midroog.co.il  רוגמידהדוחות מפורסמים באתר  2

https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%2029062017.pdf
https://www.midroog.co.il/Upload/Documents/%D7%93%D7%95%D7%97%20%D7%93%D7%99%D7%A8%D7%95%D7%92%20-%20%D7%9E%D7%A0%D7%95%D7%A8%D7%94%20%D7%9E%D7%91%D7%98%D7%97%D7%99%D7%9D%20%D7%91%D7%99%D7%98%D7%95%D7%97%2029062017.pdf
https://www.midroog.co.il/MethodologiesIndex.aspx?l=1
https://www.midroog.co.il/SitePage.aspx?l=1&id=8
http://www.midroog.co.il/
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  www.midroog.co.il מידרוגמפורסמים באתר הדוחות 

  כללי מידע

 01.02.2018 תאריך דוח הדירוג:

 29.06.2017 התאריך האחרון שבו בוצע עדכון הדירוג:

 15.03.2004 התאריך שבו פורסם הדירוג לראשונה:

 בע"מ ביטוחמנורה מבטחים  שם יוזם הדירוג:

 בע"מ ביטוחמנורה מבטחים  ששילם עבור הדירוג:שם הגורם 

  המנפיק מן מידע

 . המנפיק אצל מוסמכים מגורמים שהתקבל מידע על השאר בין בדירוגיה מסתמכת מידרוג

http://www.midroog.co.il/
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 ארוך לזמן מקומי דירוג סולם

Aaa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aaa.il יחסית ביותר הגבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים למנפיקים

Aa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Aa.il למנפיקים יחסית מאד גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים מקומיים

A.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים A.il מקומיים למנפיקים יחסית גבוה אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .אחרים

Baa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Baa.il למנפיקים יחסית בינוני אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .מסוימים ספקולטיביים מאפיינים בעלי להיות עלולים והם אחרים מקומיים

Ba.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ba.il למנפיקים יחסית חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

B.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים B.il למנפיקים יחסית מאוד חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Caa.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Caa.il למנפיקים יחסית ביותר חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .ביותר משמעותיים ספקולטיביים מאפיינים בעלי והם אחרים מקומיים

Ca.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים Ca.il קרובים והם קיצוני באופן חלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 .וריבית קרן להחזר כלשהם סיכויים עם פירעון כשל של למצב מאוד

C.il  המדורגים הנפקות או מנפיקים C.il הם כלל ובדרך ביותר החלש אשראי החזר כושר, מידרוג של שיפוטה פי על, מציגים 

 . וריבית קרן להחזר קלושים סיכויים עם פירעון כשל של במצב

 החוב שאגרת מציין' 1' המשתנה Caa.il ועד Aa.il -מ הדירוג מקטגוריות אחת בכל 1,2,3 מספריים במשתנים משתמשת מידרוג: הערה

 קטגורית באמצע נמצאת שהיא מציין' 2' המשתנה. באותיות המצוינת, משתייכת היא שאליה הדירוג קטגורית של העליון בקצה מצויה

 .באותיות המצוינת, שלה הדירוג קטגורית של התחתון בחלק נמצאת החוב שאגרת מציין' 3' המשתנה ואילו הדירוג
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 "(.מידרוג: "להלן) מ"בע מידרוג' לחב שמורות הזכויות כל© 

, להעתיק מסמך זה או בכל דרך אחרת לסרוק אין. הרוחני הקניין ודיני יוצרים זכויות ידי על מוגן והינו מסמך זה לרבות פסקה זו כולל זכויות יוצרים של מידרוג
 הסכמה ללא, באופן שלם או חלקי, בכל צורה, אופן או בכל אמצעי, כלשהי או לשמור אותו לשימוש נוסף למטרה להציג, לתרגם להעביר, לשכפל,, להפיץ, לשכתב

 .ובכתב מראש של מידרוג

 שלה האינטרנט באתר המופיע ולמידע מ"בע מידרוג של לפעילות בנוגע והסתייגויות אזהרות וכן דירוג על הסתמכות כוניולסי הדירוג למגבלות הנוגעת אזהרה

 התחייבויות, ישויות של העתידי היחסי האשראי לסיכון ביחס סובייקטיביות של מידרוג דעת או שהם כוללים חוות הנם פרסומים שהונפקו על ידי מידרוג או/ו דירוגים
 גם לכלול יכולים מידרוג פרסומי. וכל עוד מידרוג לא שינתה את הדירוג או הפסיקה אותופרסומם  למועד חוב, נכון דמויי פיננסיים מכשירים או/ו חובות, אשראי

 במועד עובדות של נכונותן בדבר הצהרה מהווים אינם ופרסומיה מידרוג דירוגי. נלוות דעת חוות וכן אשראי סיכוני של כמותיים מודלים על המבוססות הערכות
את דעתה של  כמשקף בסימול הבחירה. עצמו בסולם המפורטות להגדרות חוות דעתה בהתאם מתן לשם דירוג בסולמות שימוש עושה מידרוג. בכלל או הפרסום

הינם לפי סולם מקומי וככאלה הם מהווים חוות דעת ביחס  הדירוגים שמנפיקה מידרוג. זה סיכון של יחסית הערכה ורק אך משקפת אשראי מידרוג ביחס לסיכון
לסיכון אשראי יחסי  לסיכוני אשראי של מנפיקים וכן של התחייבות פיננסיות בישראל. דירוגים לפי סולם מקומי אינם מיועדים להשוואה בין מדינות אלא מתייחסים

 במדינה מסוימת.

. פירעון כשל של במקרה המשוער הכספי ההפסד וכן במועד הפיננסיות החוזיות בהתחייבויותיה לעמוד שלא ולהעל ישות לפיו כסיכון אשראי סיכון מגדירה מידרוג
 על המשפיע אחר גורם לכל או מחירים לתנודתיות, ריבית בשערי לשינויים, השוק לערך, לנזילות המתייחס סיכון כגון, אחר סיכון לכל מתייחסים אינם מידרוג דירוגי

 .ההון שוק

 השקעה כל או/ו אחרים פיננסיים מכשירים או/ו חוב אגרות של מכירה או/ו החזקה, לרכישה המלצה מהווים אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 . אלו מפעולות אחת מכל להימנעות או/ו אחרת

 מסוימת השקעה של להתאמה התייחסות משום בהם אין וכן, פיננסי ייעוץ או השקעות ייעוץ מהווים אף אינם פרסומיה או/ו מידרוג ידי על המונפקים הדירוגים
 ויבצע את ההערכות שלו )בעצמו ראויה זהירות ינקוט ובדירוגים, בהם המפורט במידע שימוש העושה שכל ההנחה תחת דירוגים מנפיקה מידרוג. מסוים למשקיע

 צריך להסתייע משקיע כל. למכור או להחזיק, לרכוש שוקל שהוא פיננסי נכס בכל השקעה כל של בדבר הכדאיות לכך( המוסמכים מקצוע אנשי באמצעות או/ו
 .אחר מקצועי עניין כל עם או/ו ענייניו על החל הדין עם, השקעותיו עם בקשר מקצועי בייעוץ

כל  איננה מעניקה שום אחריות, מפורשת או משתמעת, ביחס לדיוק, להיותו מתאים למועד מסוים, לשלמותו, לסחירותו או להתאמה לכל מטרה שהיא של מידרוג
 .דירוג או חוות דעת אחרת או מידע שנמסר או נוצר על ידי מידרוג בכל דרך ואופן שהוא

שקיעים מוסדיים ויהיה זה בלתי אחראי ובלתי הולם למשקיע מוסדי לעשות שימוש בדירוגים של מידרוג או דירוגי מידרוג ופרסומיה אינם מיועדים לשימוש של מ
 בפרסומיה בקבלתה של החלטת השקעה על ידו. בכל מקרה של ספק, מן הראוי שיתייעץ עם יועץ פיננסי או מקצועי אחר. 

המדורגת(  הישות מידע )לרבות מקורות ידי על למידרוג נמסר"(, המידע: "להלן) הסתמכה יאה עליו ואשר בפרסומיה או/ו מידרוג בדירוגים של הכלול המידע כל
 סבירים, באמצעים נוקטת מידרוג. מידע מקורות אותם ידי על נמסר שהוא כפי מובא של המידע והוא לנכונותו אחראית איננה מידרוג לאמינים. בעיניה הנחשבים

 וככל אם תלויים, בלתי שלישיים שהתקבל מצדדים מידע לרבות לאמינים בעיניה הנחשבים וממקורות מספקים ובהיקף באיכות יהיה כדי שהמידע למיטב הבנתה,
   .המידע את לתקף או לאמת יכולה איננה היא ולכן ביקורת המבצע גוף איננה יחד עם זאת, מידרוג מתאים. שהדבר

 לסטות רשאית מידרוג. מידרוג עובדת פיה על ממתודולוגיה חלק במפורש כמתודולוגיות, אינם מהוויםהאמור בפרסומיה של מידרוג, למעט כאלה שהוגדרו על ידה 
 בכל פרסום כזה, בכל עת. האמור מן

 אדם כל כלפי הדין מכוח אחראים יהיו לא, בדירוג מעורב שיהיה מטעמה מי כל או/ו עובדיה, שלה המשרה נושאי, שלה הדירקטורים, בכפוף לאמור בכל דין, מידרוג
 להליך או לדירוג או למידע בקשר או כלשהו באופן נגרם אשר, קשור או תוצאתי, מיוחד, עקיף, ישיר, אחר או כספי, הפסד או/ו אובדן או/ו נזק כל בגין, ישות או/ו

, לרבות, לעיל כאמור הפסד או אובדן או נזק של להתרחשותו האפשרות בדבר מראש הודעה מטעמם למי או להם נמסרה אם גם, דירוג מתן אי בשל לרבות, הדירוג
 או/ו מהחזקה כתוצאה שנגרם אובדן ו/או נזק ו/או הפסד כל( ב; )אחרות השקעה הזדמנויות אובדן בהווה או בעתיד, לרבות ,רווחים אובדן כל( א: )בגין, רק לא אך

נגרמו בקשר לנכס  אשר, נזק או/ו אובדן או/ו הפסד כל( ג; )לאו אם ובין מידרוג ידי על שהונפק דירוג נשוא היה הוא אם בין, פיננסי מכשיר של מכירה או/ו רכישה
(, בגינה מאחריות לפטור אחרת שהדין אינו מתיר כל פעולה או בזדון פעולה, מרמה להוציא) רשלנות עם בקשר או כתוצאה, רק לא אך השאר בין, פיננסי מסוים

 .במחדל ובין במעשה בין, מידרוג של שפועל מטעמה כל מי או/ו עובדים, משרה נושאי, דירקטורים של מצדם

  .הדירוג ותהליכי הדירוג לעצמאות ביחס ונהלים מדיניות מקיימת מידרוג

 או/ו עדכונים. אחרת סיבה מכל או/ו חדש מידע מקבלת כתוצאה או/ו הדירוג התבסס שעליו במידע משינויים כתוצאה להשתנות עשוי שהונפק על ידי מידרוג דירוג

 .http://www.midroog.co.il: שכתובתו מידרוג של האינטרנט באתר מופיעים בדירוגים שינויים
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