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Plaza Centers N.V.  

  ") "החברה(
  

  תוכית הסדר 

 הגדרות .1

  זו תהיה למוחים הבאים המשמעות המצוית בצדם להלן: הסדר בתוכית

א')    -  " אגרות החוב (סדרה א')" (סדרה  חוב  החברה,  אגרות  של  של  כולל    117,754,182בהיקף 
    .)1109495ש"ח ערך קוב (מספר ייר ערך 

ש"ח    172,758,019בהיקף כולל של  של החברה,  אגרות חוב (סדרה ב')    -  " אגרות החוב (סדרה ב')"
  ). 1109503ערך קוב (מספר ייר ערך 

  אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב').  -  "אגרות החוב"

  יפו. -אביבבית משפט המחוזי בתל    -  "בית המשפט"

ו  -  "בעל התפקיד" ההסדר  קופת  יהול  לצורך  שימוה  התפקיד  כסי  בעל  מימוש 
  4.1.2  כמפורט בסעיףהחברה ערב ההסדר (כהגדרת מוח זה להלן),  

  להלן. 

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

"תוכית   או"ההסדר" 
  ההסדר"

-  
  וספחיה. התוכית להסדר חוב המפורטת במסמך זה  

  .Plaza Centers N.V  -  "החברה"

"המועד האחרון להגשת  
  תביעות"

המועד האחרון להגשת תביעת חוב על ידי כל ושי החברה, שאים    -
  להלן.  7.3 מחזיקי אגרות החוב של החברה, כמפורט בסעיף 

  ג'י.סי. חברון קפיטל בע"מ.   -  " חברון קפיטל"

  .1999-התש"ט חוק החברות,    -  "חוק החברות"

  . 2018- רעון ושיקום כלכלי, התשע"חיחוק חדלות פ  -  רעון"י"חוק חדלות פ

  יום בו מתקיים מסחר בבורסה, בבורסת ורשה ובבורסת לודון.   -  "יום מסחר"

יום בו פתוחים מרבית הבקים לביצוע עסקאות בישראל, בהולד,    -  "יום עסקים"
  בפולין ובבריטיה. 

  מיות רגילות של החברה.    -  החברה" "מיות 

"מועד ביצוע או "מועד ביצוע" 
  ההסדר"

. מועד זה יקבע על ידי החברה בתיאום  בפועל   ההסדר יבוצע  יום בו  ה  -
אמי מחזיקי אגרות החוב   ידי החברה  ו עם  על  ויפורסם  הבורסה 

  ימים מראש.   7במג"א לפחות 

"מועד קובע" או "מועד קובע 
  להסדר"

מועד שיקבע בתיאום על ידי החברה ואמי מחזיקי אגרות החוב עם    -
ימים טרם מועד    7הבורסה ויפורסם על ידי החברה במג"א לפחות  

 הביצוע.  

  להסדר זה.  ספח ז'המשקיעים המפורטים ב   -  "  "המשקיעים

   .) בע"מ1975הרמטיק אמות (  -  אמן אגרות החוב (סדרה א')""

   .רזיק פז בו אמויות בע"מ   -  החוב (סדרה ב')"אמן אגרות "

בעל תפקיד שימוה על ידי בית המשפט, ככל שימוה, לצורך בירור    -   "אמן לבדיקת תביעות חוב"
  להלן.  7.3תביעות חוב גד החברה, כמפורט בסעיף 

  החוב (סדרה ב').האמן לאגרות החוב (סדרה א') והאמן לאגרות    -  "אמי מחזיקי אגרות החוב"

  -  "ושי ההסדר"
מחזיקי אגרות החוב וכל ושה אחר שתביעת החוב שלו תאושר על  
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  ידי האמן לבדיקת תביעות חוב.  

ב  -  " "כסי החברה ערב ההסדר  המפורטים  החברה  של  והזכויות  הכסים  א'כל  לתוכית    ספח 
  הסדר זו, אשר יועברו לידי בעל התפקיד ויהוו חלק מקופת ההסדר.   

  .2002-תקות החברות (בקשה לפשרה או להסדר), התשס"ב  -  "תקות ההסדר"

  . 2019- תקות חדלות פירעון ושיקום כלכלי, התשע"ט  -  "  "תקות שיקום כלכלי

 ספחים .2

לתוכית הסדר זו מצורפים הספחים הבאים, המהווים חלק בלתי פרד ממה (ספחי ההסדר שלא פורסמו  

במועד פרסום ההסדר יפורסמו זמן סביר טרם האסיפות המקדימות של מחזיקי אגרות החוב להצבעה ביחס  

   להסדר ויחשבו כחלק מהסדר זה):

 כסי החברה ערב ההסדר  - ספח א'

 מחזיקי אגרות החוב לוח סילוקין של התחייבויות החברה כלפי   - 'בספח 

  האופציות לרכישת מיות החברה   -  'גספח 

  הודעת מימוש   -  'דספח 

  שטר האמות של אגרות חוב (סדרה א') של החברה   -  ספח ה'

  של החברה  (סדרה ב') שטר האמות של אגרות חוב  -  'ו ספח

  ושיעורי האחזקות וההשקעות, לפי הסדר זה, של כל אחד מהם  המשקיעים  -  ח ז'פס

  וסח פטור וויתור לבעל התפקיד   -  ספח ח'

 מבוא .3

למיעת ספק מובהר בזאת, כי כל  .  המשקיעיםבמסמך זה להלן תתואר תוכית ההסדר המוצעת על ידי   .3.1

 יתות לחוד ולא ביחד.  המשקיעיםפועל באופן עצמאי ופרד והתחייבויות   המשקיעיםמאחד 

 לתוכית הסדר זו.   ספח א' פרטים בוגע לכסי החברה ערב ההסדר מצ"ב כ .3.2

,  כון למועד פרסום תוכית ההסדר,  מחזיקי אגרות החובלוח סילוקין של התחייבויות החברה כלפי   .3.3

  להסדר זה.   'בכספח מצ"ב 

הזמה לכלל הושים של החברה להגיש תביעות חוב והם יהיו זכאים לתמורות    תפורסםכחלק מההסדר   .3.4

  הסדר, כמפורט במסמך זה.ה

 פרטי ההסדר .4

 ההסדר: להלן פרטי  

   את קופת ההסדרמכגד קבלת תמורות  ושי החברה מחיקת חוב החברה כלפי   .4.1

(לרבות ריבית, ריבית  ושי ההסדר  , יימחק מלוא חובה של החברה כלפי  ע ההסדרבמועד ביצו . 4.1.1

וכיו"ב) קסות  כגד    ,פיגורים,  ל וזאת  תמורותהזכות  לכסים  שת  קבלת  ורק  אך  וגבלה 
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בהתאם    ההסדר ושי  , אשר תועק לכל  כמפורט להלן  ,קופת ההסדרבייכללו  והזכויות אשר  

 .  במועד הקובע להסדרלחוב המוחזק על ידם 

ספח מפורט בכ  ההסדר,ערב    החברה  כסיכל    קופת ההסדר תכלול את  ,מועד ביצוע ההסדרב . 4.1.2

קופת ההסדר  .  להלן  4.3  ש"ח, כמפורט בסעיף  2,000,000בתוספת סך של  זו  הסדר  לתוכית    א'

. בעל התפקיד  ושי ההסדר עבור ולטובת")  בעל התפקידעו"ד רון הדסי (להלן: "  תוהל על ידי 

מתוך מטרה למקסם את התמורות מקופת    ,ההסדר לפי שיקול דעתו הבלעדייהל את קופת  

,  קופת ההסדרשיועברו ל  ערב ההסדר  להל את כסי החברה  ההסדר ותהייה לו כל הסמכויות 

, לבצע דיספוזיציה בכל אחד  להעסיק עובדים במדיות השוות  לקבל החלטות בקשר למי מהם

של כספים וכסים בקופת ההסדר ולהוג בקופת ההסדר    לבצע חלוקותוכן  מהכסים כאמור,  

   .ושי ההסדרמהג בעלים, והכל לטובת  

כאמור לעיל, לבעל התפקיד תהא הסמכות להחליט על ביצוע חלוקה של התמורות בקופות   . 4.1.3

ושי החברה כאמור  ל   כל חלוקה של תמורה כלשהי על ידי בעל התפקיד ההסדר לושי החברה.  

פרו ראטה  ושי החברה  וצאות, המסים וההיטלים הרלווטיים ותחולק ל תבוצע ביכוי כל הה 

פטור וויתור על טעות  ייהה מבעל התפקיד  .  החברה כלפיהם במועד הקובע להסדר  ותחובל

   להסדר זה.  ח' ספחותביעות, בוסח המצורף כ

ראשוה   . 4.1.4 קבוע מדרגה  בשעבוד  ההסדר  ערב  כסי החברה  כל  ישועבדו  ביצוע ההסדר  במועד 

מבחיה משפטית ומסחרית, וזאת מבלי  באופן סביר  , ככל שהדבר יתן  ושי ההסדרלטובת  

 .  לפי שיקול דעתו כאמור לעיל לגרוע מהאפשרות למכירתם על ידי בעל התפקיד

 Casa Radioזכויות החברה בפרויקט  .4.2

, לרבות זכויות בגין  שברומיה Casa Radioבפרויקט זכויות החברה במישרין ו/או בעקיפין כל  . 4.2.1

ו/או כל הליך משפטי  ממשלת רומיה  החברה לבין  שתוקיה לחברה במסגרת הליך בוררות בין  

לא תועברה לידי בעל התפקיד    ")הזכויות בקאסה רדיו: "ביחד  (להלן  בין הצדדים כאמור  אחר

   .וביהולה של החברה  תישארה בבעלות החברהו

החברה ובעל התפקיד יעשו מאמצים מסחריים סבירים להעברת הזכויות בקאסה רדיו לידי   . 4.2.2

בעל התפקיד במועד המוקדם ביותר האפשרי, בהתאם לשיקול דעתם הסביר של החברה ובעל  

 .  התפקיד

קאסה רדיו, ככל שתתקבלה תמורות כלשהן בכל מועד שהוא  כגד המשך החזקת הזכויות ב . 4.2.3

מהזכויות בקאסה רדיו (בין אם בתקופה שהזכויות בקאסה רדיו מוחזקות בידי החברה ובין  

התפקיד),   בעל  לידי  העברתן  לאחר  מסים    10%אם  הוצאות,  ביכוי  כאמור  התמורות  מסך 

כדלקמן:  ישולמו  אירו במצטבר,  מיליון    2אך בכל מקרה לא יותר מסך של  והיטלים אחרים,  

(בחלוקה פרו ראטה לשיעורי    ערב מועד ביצוע ההסדר  לבעלי המיות הקיימים בחברה  50%

   . )בחלוקה שתיקבע בייהם( משקיעיםל 50%- האחזקות שלהם), ו

 מיוי דירקטורים   טיפול במחזיקי אופציות;  ;הקצאת מיות במועד ביצוע ההסדר;  המשקיעיםתשלומי   .4.3
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ההסדר,   . 4.3.1 ביצוע  ב   ,המשקיעיםבמועד  כמפורט  ז'בחלוקה  זה  ספח  של  ישלמו    להסדר  סך 

מיות    הקצאתבתמורה ל   , וזאת")התשלום הראשון(להלן: "ש"ח לקופת ההסדר    2,000,000

ישק  בשיעור  ,משקיעיםל  החברה של   במצטבר, ףאשר  של    ,  המיות    74.99%החזקה  מהון 

 מיד לאחר ביצוע ההקצאה.    החברה והפרע שלהמופק 

יתרת הוה  ביצוע ההסדר יופקו ויירשמו למסחר מיות רגילות של החברה, באופן שבמועד   . 4.3.2

ערב ביצוע ההסדר  בחברה  תוחזק בידי בעלי המיות הקיימים    )25.01%(  החברההמופק של  

  :כמפורט להלן ,")בעלי הזכויותביחד: " להלן (ושי החברה ו

  בעלי מיות החברה 
סך כולל של מיות  

  החברה 

שיעור המיות מתוך  
ההון המופק והפרע 

  של החברה 

   27,367,677 20%ושי החברה  

 5.01% 6,855,603  בעלי מיות החברה ערב ביצוע ההסדר 

 74.99% 102,615,104  המשקיעים (במצטבר) 

 100%  136,838,384  סה"כ

ב  המשקיעים  ופקידיההסדר  ביצוע  במועד  בוסף,   . 4.3.3 כמפורט  ז'(בחלוקה  זה)  ספח   להסדר 

של   סך  החברה  של  החברה  1,000,000בחשבוה  של  השוטפת  פעילותה  לטובת  (להלן:    ש"ח 

  .")הסכום לטובת הפעילות השוטפת"

לרכישת . 4.3.4 לאופציות  מחזיקי    ביחס  ההסדר,  ביצוע  במועד  קיימות  שתהייה  החברה  מיות 

בכפוף לכך שהמימוש למיות יבוצע כפוף  לממשן בהתאם לתאיהן,    יהיו רשאים  האופציות

דילול   שיעור  אותו  יד להחלת  החברה ושבו  של  בעלי המיות הקיימים  ביצוע    ללו  מועד  ערב 

 . ההסדר

סיון ברק,    ה"ה רה יורכב מהאשים הבאים:  כמו כן, במועד ביצוע ההסדר דירקטוריון החב . 4.3.5

 , גיא אליהו, אריק הורביץ. תמר אדלרדברת דגן, 

 לבעלי הזכויות  מכר אופציית .4.4

ההסדר   . 4.4.1 ביצוע  ב   המשקיעיםבמועד  כמפורט  ז'(בחלוקה  זה)  ספח  בעלי  ל  ועיק י  להסדר 

כל  ה  אופצי  הזכויות של  ההסדר  מיותיהם  למכירה  ביצוע  במועד  מחוץ  בחברה  בעסקה 

ובסך כולל שלא    (לא צמוד)  למיה אחת של החברה  אגורות  23.47  בתמורה לסך שללבורסה,  

, וזאת בהתאם וכפוף לתאים המפורטים  ")מכראופציית ה(להלן: "  ש"ח   8,032,000  יעלה על 

 .  בסעיף זה להלן

אשר יחלו    ,יום  30במהלך תקופה של    על ידי בעלי הזכויות  תהיה יתת למימוש  המכר  אופציית . 4.4.2

מ  12בחלוף   ביצוע ההסדרחודשים  "  מועד  הודעה    ")תקופת המימוש(להלן:  ידי מסירת  על 

חבר בורסה אשר זהותו ופרטיו יפורסמו על ידי החברה (לאחר  ל  המכר אופציית    בדבר מימוש

מ המידע  לפי  המשקיעיםקבלת  מסחר  ימי  שלושה  לפחות  המימוש)  תקופת  ציג  כ  תחילת 

הצעת  ל  'ד ספח  בוסח המצ"ב כ ,  ")המשקיעיםציג  (להלן: "  המשקיעים  אדמייסטרטיבי של
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בעלות  אישור    פואליה יצור  )"הודעת מימושלהלן: "(  כשהיא מלאה וחתומה כדין   אתז  ,הסדר

הבורסה    מאת ל הרלווטי  חבר  הזכויות   החזקותביחס  ביצוע    בעל  במועד  החברה  במיות 

הודעת המימוש    .וכן טופס עסקה מחוץ לבורסה ביחס למיות שוא הודעת המימוש  ההסדר

יתה   תכלול הצהרה והתחייבות של בעל הזכויות בדבר היות מיות החברה שביחס אליהן 

חוב התחייבות,  עיקול,  שעבוד,  מכל  וקיות  בבעלותו  ידו,  על  המוחזקות  המימוש,  ,  הודעת 

מכן,   ולאחר  המימוש  הודעת  מתן  במועד  כלשהו  שלישי  צד  לטובת  כלשהי  זכות  או  עיכבון 

והתחייבות המחזיק שלא יקה לצד שלישי כל זכויות במיות החברה האמורות ולא יעשה כל  

 .  עד לרכישתןדיספוזיציה או עסקה בהן, בין בבורסה ובין בעסקה מחוץ לבורסה, 

מימוש והודעת מימוש תיחשב כבטלה ומבוטלת אם הוגשה    לא יקבל הודעת  המשקיעיםציג   . 4.4.3

בצורה שאיה מלאה ו/או איה חתומה ו/או חסרה, וזאת לפי שיקול דעתו הבלעדי של ציג  

 . המשקיעים

שהיו יום עסקים, בין  בכל יום בתקופת המימוש,  המשקיעיםהודעות מימוש תימסרה לציג  . 4.4.4

הודעת מימוש אשר תימסר לאחר תקופת המימוש לא תיעה ותיחשב  .  18:00- ל  8:00השעות  

 כבטלה ומבוטלת.  

בעל זכויות אשר תן הודעת מימוש כאמור, יהיה רשאי לחזור בו מהודעת מימוש שתן במהלך   . 4.4.5

לתום תקופת המימוש.   עד  וזאת  לעיל  חזרה מהודעת  תקופת המימוש במועדים המפורטים 

בדבר היות הודעת המימוש    המשקיעים מימוש תיעשה באמצעות משלוח הודעה בכתב לציג  

  כאשר היא חתומה כדין על ידי בעל הזכויות.  המקורית בטלה 

מימושוהודע  המשקיעיםציג  ל   ומסר . 4.4.6 המימוש  ת  (בחלוקה    המשקיעיםירכשו    בתקופת 

כאמור כגד  בעל זכויות שמסר הודעת מימוש  כל  את המיות של    להסדר זה)  ספח ז'כמפורט ב

מתום ימי מסחר    3תוך  לעיל, בעסקה מחוץ לבורסה ב  4.4.1התמורה המפורטת בסעיף  תשלום  

 המימוש.  תקופת

לפי  לרכישת המיות בגין מימוש אופציית המכר על ידי בעלי הזכויות    המשקיעיםהתחייבויות   . 4.4.7

שבעלי    4.4סעיף   ככל  הן  כויות  הזזה,  המכר,  אופציית  את  הכספי  יממשו  ובהיקף  בשיעור 

ב ז'המפורטים  זה  ספח  מובהרלהסדר  אולם  אחד    ,,  לא  אף  מיות    המשקיעיםמכי  ירכוש 

   ומעלה. 30%באופן שיגרום לעליית אחזקותיו בחברה אל שיעור של  

   מיזוג פעילות לתוך החברה .4.5

חברון קפיטל ו/או  ההסדר,  ביצוע  חודשים ממועד    12-ועד לא יאוחר מ כפוף לביצוע ההסדר,   . 4.5.1

שתוצע    פעילותהחברה  של  , בתמורה להקצאת מיות  תרכוש  החברהלכך שיפעלו  מי מטעמה  

ידי   על  מטעמה,לה  מי  ו/או  קפיטל  של  חברון  מ בשווי  יפחת  ש"ח    100-א  (להלן:  מיליון 

 . "), כפוף לתאים המפורטים להלןהחדשה פעילות ה"

שווי הפעילות החדשה ייקבע על ידי מעריך שווי חיצוי בעל שם, אשר זהותו תיקבע בהסכמה   . 4.5.2

חברון קפיטל ו/או מי מטעמה ישתפו  לבין בעל התפקיד.    חברון קפיטל ו/או מי מטעמה  בין  
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מאמצים מסחריים סבירים    ועש יפעולה לצורך ביצוע הערכת השווי עבור הפעילות החדשה ו

להעברת כל המידע הרלווטי הדרש באופן סביר למעריך השווי. הערכת השווי תושלם על ידי  

 יום.  90 מעריך השווי בתוך תקופה של עד

וסף מאת   . 4.5.3 רכישת הפעילות החדשה כגד הקצאת מיות פלאזה תהא כפופה לקבלת אישור 

 .  באותו מועד בעלי המיות של החברה 

ה  .4.6 כאמור  מיות  שתוקציה  שעבוד,  לעיל,    4.5-ו  4.3  בסעיפיםחברה  חוב,  מכל  קיות  כשהן  תוקציה 

משוחררות  תהייה    -ושי החברה  ל תוקציה  וכן ביחס למיות ש   ,משכון, עיקול וכל זכות צד ג' שהיא

- , התשכ"חמכל מגבלה על עבירות המיות לרבות משוחררות ממגבלת החסימה על פי חוק יירות ערך

1968 . 

 הלן. ל  8 ביצוע ההסדר מותה בתאים מתלים כמפורט בסעיף .4.7

 וויתור   פטור .5

ביצוע .5.1 ממועד  בעלי  ההסדר  בתוקף  יוותרו  וסופיהזכויות,  מלא  באופן  חוזר  ,  הצדדים  ובלתי  כלפי   ,

קיימת או  המופטרים (כהגדרתם להלן), על כל טעה, דרישה או תביעה אחרת, ידועה או לא ידועה,  

עילה הקשורה  פעולה ו/או מחדל שבוצעו על ידי מי מהצדדים המופטרים ו/או בגין כל  בגין כל עתידית,  

ורק בגין התקופה שקדמה    , והכל אךביצועובבהסדר ובחברה, בחברות בהחזקתה,  במישרין או בעקיפין  

״). במסגרת האמור לעיל אף יסרבו  הוויתור(להלן בסעיף זה: ״  למועד אישור ההסדר על ידי בית המשפט

ככל שתוגש תביעה    .או תובע גזר  להיות מיוצגים באמצעות צד ג', לרבות תובע ייצוגיבעלי הזכויות  

ייצוגית  5.1ביגוד לאמור בסעיף   גזרת  זה, לרבות תביעה  או מי    י הזכויות,, יהיה על בעל או תביעה 

להודיע לבית המשפט כי אים מוכים להיות מיוצגים באמצעות אותו צד ג', לרבות תובע ייצוגי    ,מהם

עה כאמור תידחה. לא יהיה באמור כדי להוות ויתור על זכות  וכי הם מבקשים כי תביאו תובע גזר,  

לא יהיה בכך כדי לגרוע מזכויות    ,תוגש כגדו תביעה. בוסף, ככל שזכותלהגשת הודעת צד ג' על ידי בעל  

 ביטוח ושיפוי של ושאי משרה כלפי החברה, ככל שקיימות.

סעיף   .5.2 המופטרים"זה,    5לצורך  משמע  הצדדים  עובדי    -"  ו/או  בחברה  המשרה  ושאי  ו/או  החברה 

ו/או   ו/או האמים לאגרות    ו/או ושי החברה מכל מין וסוגבחברה  הוכחיים  בעלי המיות  החברה 

ו/או שלוחיהם עובדיהם  ו/או  יועציהם  ו/א   החוב  ו/או  כוחם  ו/או באי  כל מי מטעמם  (המשפטיים,  ו 

  של מי מאלה. הכלכליים ו/או האחרים) 

 מצגים .6

    החברה מצהירה בזאת, כי:

חוב לכל צד שלישי כלשהו, לרבות דירקטורים, יועצים,    אין להבמועד ביצוע ההסדר    ה,למיטב ידיעת .6.1

,  אירו   200,000סך של    למעט חובות במהלך עסקים רגיל, התחייבות להחזר לאפי,  רשויות מס וכיו"ב

בסעיף   כמפורט  הבוררות,  בהליך  תזכה  שהחברה  לבוע    לעיל  4.2ככל  שעשויים  או  קיימים  וחובות 

 .בידי החברהמוחזקות החברות  מהליכי פירוק של  



 

9  

  

ההסדר,   .6.2 ביצוע  מועד  ערב  וכן  זו  הסדר  תוכית  פרסום  למועד  של  הון  ה כון  היו  המופק  החברה 

כל מיות החברה הין שוות ערך  אירו ע" כל אחת.    1מיות בות    6,855,803-אירו מחולק ל  6,855,803

א יתה, לא הובטחה  , ל להסדר זה  ג'  ספחלמעט כמפורט ב  בזכויותיהן, הופקו כדין ופרעו במלואן. 

ואין לאף אדם או גוף כל מיה או ייר ערך אחר של החברה או זכות לרכישת מיה או ייר ערך כאמור  

יירות ערך של החברה, והחברה לא הפיקה, לא החליטה   או זכות לקבל בכל דרך אחרת מיות או 

יופקו  לפיה  זכות  כלשהו  לגוף  תה  ולא  להפיק  התחייבה  ולא  ערך    להפיק  יירות  ו/או  מיות  לו 

כלשהם שהים המירים למיות של החברה או זכויות אחרות בחברה, והחברה לא התחייבה לבצע איזה  

 מהאמורים לעיל.  

השתתפות   .6.3 ו/או  לקבלת  זכות  אדם  לכל  תה  או  העיקה  התחייבה,  לא  מטעמה,  מי  ו/או  החברה 

זרת מפעילות כלשהי של החברה. בוסף אף  בהכסות ו/או ברווח של החברה ו/או לעמלה כלשהי הג 

ו/או מי מטעמן, לא התחייבה, העיקה או תה לכל אדם על ידי החברה  אחת מהחברות המוחזקות  

זכות לקבלת ו/או השתתפות בהכסות ו/או ברווח של החברה המוחזקת ו/או לעמלה כלשהי הגזרת  

  המוחזקת.   המפעילות כלשהי של חבר

ית הסדר זו ולמועד ביצוע ההסדר, זולת יירות הערך של החברה שיופקו על  כון למועד פרסום תוכ .6.4

 פי תוכית הסדר זו, אין לגורם כלשהו כל זכות לקבלת כל יירות ערך וספים של החברה.

(כהגדרתם    ערב ההסדר  החברה  כסי, זולת  ההסדר  כון למועד פרסום תוכית הסדר זו וכן למועד ביצוע .6.5

הזכויות בקאסה רדיו, אשר לגביהן יחול האמור בסעיף  (למעט    ושי החברהו לטובת  ישועבד אשר    ,לעיל)

כסים  , למעט  או כס מכל מין וסוגו/כל זכות  לחברה    איןו,  הסדר זהוראות תוכית  בהתאם ל,  לעיל)  4.2

   .אירו 20,000סך של אשר השווי הכולל שלהם במצטבר מוך מ ,של החברההמשמשים לתפעול שוטף 

ל .6.6 ביצוע    מועדכון  ולמועד  זו  הסדר  תוכית  של    אין,  ההסדרפרסום  חוב  המיות  כל  הוכחיים  בעלי 

 או מי מהם כלפי החברה. בחברה 

בעלי מיותיה  כל חוב של החברה כלפי    אין,  ההסדרביצוע  למועד פרסום תוכית הסדר זו ולמועד  כון   .6.7

 . חברהשל ההוכחיים 

אין כל ערבויות או בטוחות מכל מין וסוג  ,  צוע ההסדרכון למועד פרסום תוכית הסדר זו ולמועד בי .6.8

פ בעלי  י(לרבות  או    של החברה,  וכחיים מיות  קדוות) שהעמידו  להבטחת התחייבויות  או מי מהם 

 חובות של החברה. 

אין כל ערבויות או בטוחות מכל מין וסוג    ,כון למועד פרסום תוכית הסדר זו ולמועד ביצוע ההסדר .6.9

  של החברה   וכחייםמיות    החברה להבטחת התחייבויות או חובות של בעלי  ה(לרבות פקדוות) שהעמיד 

 ם.  או מי מה

 כי היא תמשיך להתהל כפי שהיא התהלה עובר לפרסום תוכית הסדר זו.  .6.10

ן כל התקשרות או הסכם, בכתב או בעל  אי,  כון למועד פרסום תוכית הסדר זו ולמועד ביצוע ההסדר .6.11

 לבין החברה.  של החברה הוכחייםבעלי המיות  פה, בין מי מ
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המשפטי .6.12 הליך  כל  אין  זו  הסדר  תוכית  פרסום  למועד  בהליכים    ,כון  קיטה  לפי  התראות  לרבות 

  בדצמבר   31ם ושאים מפורטים במסגרת הדוחות הכספיים של החברה ליום  השהחברה צד ל  ,משפטיים

 .2021ביוי   30וליום   2020

החברה,   .6.13 ידיעת  ההסדרלמיטב  ביצוע  ולמועד  זו  הסדר  תוכית  פרסום  למועד  המיות    בעלי   ,כון 

   הוכחיים אים מחזיקים באגרות חוב של החברה.

 הליכים לאישור ההסדר  .7

,  רעוןיובהתאם להוראות חוק חדלות פ   לשם אישור ההסדר תזמן החברה, כפוף לאישור בית המשפט .7.1

 "). האסיפות : "ביחד (להלןואסיפת מחזיקי אופציות אסיפת בעלי מיות  ,אסיפת ושים

העברת  במסגרת זימון האסיפות, הוראות ההסדר תובאה לאישור האסיפות כמקשה אחת, ובכלל זה   .7.2

החברה לבעלי הזכויות    הקצאת מיותכסי החברה ערב ההסדר לבעל התפקיד, מחיקת חובות החברה ו

    .לעיל 4.3.4 , וכן מיוי הדירקטורים כמפורט בסעיףמשקיעיםלו

שעות לפי    24  ש תביעות חוב עדכל ושי החברה שאים מחזיקי אגרות החוב של החברה יידרשו להגי .7.3

" (להלן:  הושים  אסיפות  של  כיוסן  החובמועד  ו" תביעות  תביעות"  להגשת  האחרון  ",  המועד 

). אם תוגשה תביעות חוב אשר החברה לא תכיר בהן, ימוה בעל תפקיד על ידי בית המשפט  בהתאמה

), אשר יבצע בדיקה בלתי תלויה של התביעות, לצורך קביעת  "האמן לבדיקת תביעות חוב"(להלן:  

הזכאות להצביע באסיפות ואם וככל שיהיה צורך, יבחן את תביעות החוב לגופן בהתאם לדין ויכריע  

לתקות ההסדר ותקה    24ש להכיר בחוב הטען אם לאו, כולו או מקצתו, והכל בהתאם לתקה  אם י

אם יכריע האמן לבדיקת תביעות החוב כי יש להכיר בתביעת חוב שלא    לתקות שיקום כלכלי.  326

הוכרה על ידי החברה, כולה או מקצתה, תסווג הצבעתו של הושה באסיפה בהתאם לסוג שייתו ועל  

כ דין.  פי  בהתאם  ל  המשפט  בית  ידי  על  ימוה  אשר  המומחה  יהיה  החוב  תביעות  לבדיקת  האמן 

 לחוק חדלות פירעון.  328להוראות סעיף 

כל ושה של החברה, בין אם מדובר בשייה, חוב או חבות, קיימים    –  " משמעוושהלצורך סעיף זה, "

או עתידים, ודאיים או מותים, החלים על החברה ביום אישור ההסדר או שיחולו עליה בעתיד עקב  

 התחייבות שעילתה טרם אישור ההסדר, לרבות התחייבויות הובעות מביצוע ההסדר.

ריבית שצברה    תפרסם  , החברהמחזיקי אגרות החוב ביחס ל .7.4 (קרן,  יתרות חוב החברה כלפיהם  את 

צמוד)) הו  תאיו  פי  שעל  בחוב  שמדובר  (ככל  הצמדה  והפרשי  שולמה  פרסום  בסמוך    וטרם  למועד 

והם לא    למחזיקי אגרות החובבסכום כאמור כסכום תביעת החוב שהוכר ביחס  ויראו    תוכית הסדר זו

  לערער על גובה החוב שפרסמה החברה. ידרשו להגיש תביעות חוב, אלא אם כן יבקשו 

יהיה מוע    ,(כהגדרתו לעיל)חוב  ושה אשר לא יגיש תביעות חוב עד המועד האחרון להגשת תביעות   .7.5

מלהגיש תביעת חוב כלפי החברה, לא יוכר כושה של החברה ולא תהיה לו כל טעה ו/או דרישה ו/או  

קופת ההסדר ו/או האמן לבדיקת תביעות חוב  תביעה בשל כך כלפי בעל התפקיד ו/או החברה ו/או  

 .ו/או מי מטעמם
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 תאים מתלים לביצוע ההסדר .8

יום    ביצוע ההסדר יהיה כפוף להתקיימות כל התאים להלן .8.1 "  2022  באוגוסט  31לפי  המועד  (להלן: 

המתלים התאים  להתקיימות  שהאחרון  ככל  ואוטומטי  מיידי  באופן  יתבטל  זה  הסדר    איזה "). 

  מועד ל  לא יתקיים עד למועד האחרון להתקיימות התאים המתלים, או עדורטים להלן  מהתאים המפ 

 : הקצוב שקבע לו, ככל שקבע

השעיית מסחר במיות החברה בבורסת לודון ו/או בבורסה, ו/או מחיקה ממסחר של מיות   . 8.1.1

 החברה מבורסת לודון ו/או מהבורסה.  

להיבטי   . 8.1.2 ביחס  (רוליג), ככל שתידרשה,  והאישורים של רשות המסים  כל ההחלטות  קבלת 

הח ופרסום  ההסדר)  ושי  על  החלים  המס  היבטי  (לרבות  ההסדר  של  השוים  לטות  המס 

 7.1(כהגדרתן בסעיף  ימים לפחות טרם מועד ההצבעות באסיפות    7במג"א    ואישורים אלה

ידרש לתקן  רשות המיסים החברה ת   י. אם וככל שלאחר פרסום וסח חתום של אישורלעיל)

  מים להיות מפורס  יםשל רשות המיסים יכול   יםמתוק   ים, אזי אישוריםהאמור   יםאת האישור

   אסיפות לאישור הסדר זה.הימים טרם התכסות   2

ברוב הדרוש על פי    אשר תכוסה בהתאם להחלטות בית המשפט,  אסיפות,ה  י אישוריתקבלו   . 8.1.3

בה.   המפורטות  הפעולות  כל  ולביצוע  ספחיה)  (על  זו  הסדר  לתוכית  זימון  דין,  במסגרת 

 האסיפות האמורות, הוראות ההסדר תובאה לאישור האסיפות כמקשה אחת. 

יתקבלו כל האישורים הדרשים לצורך פרסום תשקיף (או תשקיפים) של החברה בכל סמכויות   . 8.1.4

יפורסם  לביצוע הקצאת המיות לבעלי הזכויותהשיפוט הרלווטיות   , כאשר התשקיף אשר 

 .  בישראל, ככל שיידרש, ייערך במתכות תשקיף "דואלי"

האישורים הרגולטוריים הדרשים במדיות בהן רשומים למסחר יירות ערך של כל  ו  יתקבל . 8.1.5

ורסת לודון  כל בורסה אחרת רלווטית (לרבות ב  וכן  אישור הבורסה  החברה, ובכלל זה יתקבל

ורשה) יירות הערך שיוקצו במסגרת ההסדר  ובורסת  ביחס לשווי  לרישום למסחר של  וכן   ,

 . ושיעור אחזקות הציבור לאחר ביצוע ההסדר

  חוק חדלות פירעון,המאשר את ההסדר על ספחיו בהתאם להוראות    ,צו בית משפטיתקבל   . 8.1.6

מאשר את כלל הסעדים שיתבקשו במסגרת הבקשה   ,ומבלי לגרוע מכלליות האמורזה, ובכלל 

  לאישור הסדר.  

ועד למועד האחרון להתקיימות התאים המתלים לא  פרסום תוכית הסדר זו  בתקופה שמיום   . 8.1.7

   .ש"ח 150,000יתגלו חובות חדשים של החברה בהיקף העולה במצטבר על 

יות החברה לצורך  תקון החברה יתוקן, בין היתר על מת להפחית את הערך הקוב של מ  . 8.1.8

 האפשרות לבצע את ההסדר, כמפורט בתוכית הסדר זו, בהתאם להוראות הדין בהולד.

לכך,   .8.2 בסעיף בוסף  לאמור  מהאמור,  4.5  בהמשך  לגרוע  ביצוע לעיל  ומבלי  לצורך  הפעילות    ,  רכישת 

 החדשה, יתקיימו התאים המתלים הבאים:
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החברה תקבל את אישור בעלי המיות של החברה לרכישת הפעילות החדשה, ברוב הדרש על  . 8.2.1

 פי דין. 

לרישום למסחר של יירות הערך שיוקצו    בורסת לודון ובורסת ורשה   ,יתקבל אישור הבורסה . 8.2.2

 כגד רכישת הפעילות החדשה על ידי החברה. 

הוראות הסדר זה, לרבות כל ההתחייבויות וההסכמות המפורטות בתוכית הסדר זו יכסו לתוקף אך   .8.3

המשפט ובכפוף    ורק כפוף להתקיימות התאים המתלים לרבות לאחר אישורו של ההסדר על ידי בית

  לכיסתו לתוקף של ההסדר במועד ביצוע ההסדר. 

 השלמת ההסדר  .9

במסגרתו תציין    ,Press Releaseבסמוך לאחר שיתקיימו כל התאים המתלים להסדר תפרסם החברה   .9.1

, אשר ייקבע בתיאום  ההסדרכי התמלאו התאים המתלים להסדר, ויצויו בו, בין היתר, מועד ביצוע  

קרוב ככל היתן למועד התמלאות התאים המתלים    הוהבורסה ויהיאגרות החוב  מחזיקי  אמי  עם  

 כל התאים המתלים. יום ממועד התקיימות    30תום  מלהסדר ובכל מקרה מועד הביצוע יחול לא יאוחר  

 עד מועד הביצוע (כולל במועד הביצוע) תתבצעה כל הפעולות הבאות:  .9.2

  . לקופת ההסדר ביהולו של בעל התפקידערב ההסדר החברה  תעביר את כסי החברה  . 9.2.1

החברות   . 9.2.2 לרשם  תגיש  לכסים  החברה  ביחס  שתידרש,  (ככל  שדרשת  אחרת  רשות  ולכל 

מחזיקי אגרות החוב של  בעל התפקיד עבור  מסמכי שעבוד לטובת  המצאים מחוץ לישראל)  

  לטובת  בגין שעבוד ,  בעל התפקידבהתאם להוראות הסדר זה, בוסח לשביעות רצון  החברה  

   .צוע ההסדרערב בי כסיה של החברהשל   , על פי תוכית ההסדר,בעל התפקיד

, כגד תשלום של לעיל  4.3  החברה תקצה ותרשום למסחר מיות של החברה, כמפורט בסעיף . 9.2.3

ידי    ש"ח  2,000,000 ז'(בחלוקה כמפורט ב  המשקיעיםעל  זה)  ספח  לקופת ההסדר,    להסדר 

 .את הסכום האמור לקופת ההסדר  מושלי  להסדר זה)  ספח ז'(בחלוקה כמפורט ב  המשקיעיםו

ב  המשקיעים . 9.2.4 כמפורט  ז'(בחלוקה  זה)  ספח  של   ופקידי  להסדר  סך  החברה  של  בחשבוה 

 .פעילותה השוטפת של החברהמימון  לטובת    ש"ח 250,000

אגרות החוב  כל חובות החברה לושי החברה יבוטלו ולא יהיה להם עוד כל תוקף, ובכלל זה   . 9.2.5

(סדרה ב') תבוטלה ותמחקה מהמסחר בבורסה, כך שהן לא תקיה למחזיקי  -(סדרה א') ו

 אגרות החוב של החברה זכות כלשהי על פיהן, זולת הזכויות מכוח תוכית הסדר זו. 

התפקידהחברה . 9.2.6 בעל  החוב    מחזיקי  ואמי  ,  להחיות  אגרות  וכפוף  היתן  שככל  לכך  יפעלו 

הבורסה לעיין זה, יבוצעו כל הפעולות אותן יש לבצע במועד הביצוע ביום מסחר אחד. ואולם,  

מובהר, כי בכל מקרה כל פעולות ההסדר אשר יש לבצען במועד הביצוע, ייראו אותן כמבוצעות  

שב כמבוצעת עד אשר בוצעו והושלמו כל פעולות  בו זמית ואף אחת מפעולות ההסדר לא תח

 ההסדר וזאת אף אם מועד הביצוע יארך יותר מיום מסחר אחד. 
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(לרבות להעברת כספים ו/או יירות הערך), הקבוע בתכית הסדר זו  אם מועד לביצוע פעולה כלשהי   .9.3

  לאחריו. יהא יום שאיו יום עסקים, יידחה המועד כאמור ליום העסקים הקרוב ביותר 

אשר יפרט את הליך תפעול ההסדר, המועדים    ,קודם למועד הביצוע תפרסם החברה והלככל שיידרש,   .9.4

עם   יתואם  אשר  בכך,  הכרוכות  וספות  טכיות  והוראות  התפקיד,  ,  המשקיעיםלביצועו  אמי  בעל 

 והבורסה.מחזיקי אגרות החוב 

סת לודון ו/או בורסת ורשה ו/או רשויות  ו/או בורמבלי לגרוע מהאמור, במקרה שלפי דרישת הבורסה   .9.5

יידרשו תיקוים לצורך ביצוע ההסדר לפי תכית זו, החברה תפעל  יירות ערך בישראל, אגליה ופולין  

עם   החוב    המשקיעים בתאום  אגרות  מחזיקי  וביצוע  ואמי  הדרשים  התיקוים  עריכת  לצורך 

 .הסדר זה תאי את  מהותיההסדרים המתאימים ובלבד שלא יהיה בכך לשות באופן 

יחולו שיויים בלוחות הזמים ובתהליך יישום ההסדר, כתוצאה מהערות והחיות הבורסה או  ש   ,יתכן .9.6

רשות יירות ערך. במקרה כאמור תפרסם החברה דיווח מיידי אודות כך ואף תעדכן את בית המשפט  

הסכמה   ללא  המתלים  התאים  להתקיימות  האחרון  המועד  את  לשות  כדי  באמור  אין  בהתאם. 

 .  דיםהצדמשותפת של  

 שוות .10

 הסדר זו עייו בושאים המוסדרים בו בלבד. .10.1

האישור להסדר זה מהווה אישור לכל הספחים שצורפו לו, גם אם לא יתן ביטוי מפורש להוראותיהם   .10.2

 . כית הסדר זוובת

ולא מן המע כי תוכית ההסדר, ככל שתאושר, תהיה שוה מהאמור    ,אושריהסדר  האין כל ודאות ש .10.3

זו. היה ולא יאושר ההסדר, מסיבה כלשהי, או אם ההסדר שיאושר (ככל שיאושר) יהיה    בתוכית הסדר

שוה מתוכית הסדר זו, אזי תוכית הסדר זו תהא בטלה מיסודה ולא יעשה בה שימוש כלשהו והיא  

לא תהווה ראיה להסכמה ו/או הודאה כלשהי, במישרין או במשתמע והיא לא תיצור חבות ו/או אחריות  

 רה ו/או ושאי המשרה בחברה ו/או בעלי השליטה בחברה ו/או מי מטעמם של מי מאלה. של החב

דיווחי החברה   .10.4 לבין  תוכית ההסדר  בין  של סתירה  הוראותבכל מקרה  על    תוכית  תגברה  ההסדר 

 . הספחי

  *  *  *  *  *  
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  ספח א'

  כסי החברה ערב ההסדר 

, המהווים את כל פעילותה של במועד פרסום תוכית ההסדרלהלן תיאור תמציתי של כסיה העיקריים של החברה  

בבוקרשט, רומיה   Casa Radioהחברה במועד תוכית הסדר זו, למעט כל זכויות החברה, במישרין ובעקיפין בפרויקט  

 וכל הקשור לפרויקט זה:  

"), המואגדת בקפריסין  EPI(להלן: "  .Elbit Plaza India Real Estate Holdings Ltdמהון המיות של    47.5%  .1

 שבהודו; Bangalore-מהזכויות בקרקע ב-90% ומחזיקה ב

,  .First Libra Israel Ltdידי    , מהסכום שייפסק, ביכוי הוצאות מימון עלויות התביעה על 20.75%זכות לקבל   .2

יפו, כגד ושאי משרה בחברה וצדדים    –במסגרת תביעה גזרת שהוגשה לבית המשפט המחוזי בתל אביב  

 ; 2011שלישיים, בקשר עם מכירת מרכזי קיות בארצות הברית בשת 

 מיליון אירו; 5- כיתרות מזומים בסך  .3

בצ'כ  .4 בהוגריה,  בפולין,  פרויקט  בחברות  למכירתן  אחזקות  ו/או  לפירוקן  פועלת  שהחברה  ובסרביה  יה 

 "); החברות שבפירוקבסכומים שאים מהותיים (במאוחד, "

, 30.6.2021ראה דוחותיה הכספיים של החברה ליום    30.6.2021לפירוט בהרחבה של כסי החברה וחובותיה ליום  

 .  30.8.2021שפורסמו במג"א ביום 
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  ' בספח 

  התחייבויות החברה כלפי מחזיקי אגרות החוב של החברה לוח סילוקין של 

  

  

   



PLAZA CENTERS N.V.

("החברה")

2

20119/0/6355741v1

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה א')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

117,754,182 ₪ ע.נ. יתרת אגרות חוב (סדרה א') 

שיעור ריבית מיתרת 
קרן הבלתי מסולקת

שיעור פדיון מיתרת 
הקרן הבלתי מסולקת

מועד 
התשלום 

בפועל
המועד הקובע 

0.1319% - 1.7.2021 25.6.2021

(*)18.6314% 100% 1.1.2022 1. 1.2022

(*) השיעור האמור מתייחס לריבית הנקובה כולל הריבית שנדחתה המחושבת נכון ליום 1 ביולי 2021 

החברה תפרסם שיעור ריבית מעודכן עד לא יאוחר מחמישה ימי מסחר לפני מועד הפדיון הסופי של 
אגרות החוב. 



PLAZA CENTERS N.V.

("החברה")

3

20119/0/6355741v1

לוח סילוקין לאגרות חוב (סדרה ב')

כל הנתונים בלוח סילוקין זה הינם נומינאליים בלבד.

172,758,019 ₪ ע.נ יתרת אגרות חוב (סדרה ב') 

שיעור ריבית מיתרת 
קרן הבלתי מסולקת

שיעור פדיון 
מיתרת הקרן 

הבלתי מסולקת

מועד 
התשלום 

בפועל
המועד הקובע 

0.1497%  - 1.7.2021 25.6.2021

(*)21.1878% 100% 1.1.2022 1. 1.2022

(*) השיעור האמור מתייחס לריבית הנקובה כולל הריבית שנדחתה המחושבת נכון ליום 1 ביולי 2021. 

החברה תפרסם שיעור ריבית מעודכן עד לא יאוחר מחמישה ימי מסחר לפני מועד הפדיון הסופי של 
אגרות החוב. 
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  'גספח 

  האופציות לרכישת מיות של החברה 

  

Grant No. Grant date Exercise Price 

Number of 

Options Expiration 

Adj. Exercise Price 

(repricing 27.10.08) 

1 27/10/2006 0.52 150,767 2021 0.43     

1 - ESOP 2 22/11/2011 0.43 44,790 2021 0.34 

2 21/03/2007 0.52 1,642 2022 0.43 

3 29/05/2007 0.52 1,935 2022 0.43 

4 30/08/2007 0.52 4,822 2022 0.43 

5 25/11/2007 0.52 1,762 2022 0.43 

2 - ESOP 2 14/03/2012 0.54 3,850 2022 0.45 

3 - ESOP 2 22/5/2012 0.47 3,150 2022 0.38 

4 - ESOP 2 21/8/2012 0.41 1,300 2022 0.32 

5- ESOP 2 20/11/2012 0.39 300 2022 0.3 

6 26/03/2008 0.52 6,539 2023 0.52 

7 27/05/2008 0.52 333 2023 0.52 

8 25/08/2008 0.52 267 2023 0.52 

9 25/11/2008 0.54 500 2023 0.54 

6- ESOP 2 13/03/2013 0.3 1,850 2023 0.3 

7- ESOP 2 22/08/2013 0.28 6,600 2023 0.28 

10 26/03/2009 0.5 3,917 2024 0.5 

19 22/11/2011 0.43 1,200 2025 0.43 

Total   235,524    

  
 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  

  



 

17  

  

  'ספח ד

 הודעת מימוש

  לכבוד  

 המשקיעיםכציג  ____________

 מימוש אופציית מכר  הודעת הדון:  

 2021ביום __________  שקבלה את אישור בית המשפט בישראל  משקיעים  הלבין    .Plaza Centers N.Vבין  תוכית הסדר  הואיל ועל פי  
לרכוש את מיות החברה מידי בעלי הזכויות, בכמות כפי שהיתה במועד ביצוע ההסדר, והכל   המשקיעים ו הציע  ")תוכית ההסדר(להלן: "

  ; בתמורה ובתאים המפורטים בתוכית ההסדר (לכל המוחים בהודעת מימוש זו תהא המשמעות התוה להם בתוכית ההסדר)

  ע" כ"א של החברה;  אירו  1מיות רגילות בות   _____ -בוהמחזיק הבלעדי  והואיל והי הבעלים 

  לממש את אופציית המכר על פי תוכית ההסדר; הואיל וברצוי ו

מיות רגילות בות __ ע" כ"א   וזאת בגין _______  ממש את אופציית המכר הכלולה בתוכית ההסדר הריי להודיעכם בזאת כי ברצוי ל 
  ").מיות המימוש"(להלן: של החברה 

מימוש    קיות מכל שעבוד, עיקול, חוב או זכות כלשהי לטובת צד שלישי כלשהו במועד הודעתמיות המימוש  אי מצהיר ומתחייב בזאת, כי  
וכי לא אעשה בהן כל דיספוזיציה, או עסקה, בין בבורסה  מיות המימוש  . בוסף, אי מתחייב שלא להקות לצד שלישי כלשהו זכויות ב זו

  .  המשקיעיםץ לבורסה, עד ובמועד העברתן על שם ובין בעסקה מחו

  , א להעביר לחשבוי אצל _____________   מס' __________ סיף_________.מיות המימושאת התמורה בגין  

 חלה חובת יכוי מס במקור מהתמורה, בהתאם לתקות מס הכסה (יכוי מתמורה,התמורה בגין רכישת מיות המימוש    ידוע לי, כי על
    .2002-מתשלום או מרווח הון במכירת ייר ערך או בעסקה עתידית), התשס״ג

  היו כוות הצהרותיי כמפורט לעיל.תוכית ההסדר  ותשלום תמורתן על פימיות המימוש  כי תאי מוקדם לרכישת   , ידוע לי

  

 שם מלא   תאריך 

   

 (מס' ת.ז. / מס' תאגיד)   

   

 וחתימה) (חתימה / חותמת   

  
  
  

  (עבור יחיד)  אישור עו"ד 
  

מאשר  __________ רישיון:  מס'  עו"ד,   ,_____________ הח"מ,  מר/גב'  כי    ת/אי,  ידי  על  בפי  חתמה  זו  מימוש  הודעת 
  ____________, המוכר לי אישית/אשר זיהה/תה את עצמו/ה בפי באמצעות ת.ז. מס' ________. 

  
___________________  

  _______, עו"ד          
  [חתימה + חותמת]       

  
  

  אישור עו"ד (עבור תאגיד) 
  

אי, הח"מ _____________, עו"ד, מס' רישיון: __________ מאשר/ת כי הודעת מימוש זו חתמה כדין על ידי מורשי החתימה הרשאים  
  לחייב את ____________ בחתימתם.  

  
___________________  

  _______, עו"ד          
 [חתימה + חותמת]       
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  'הספח 

  (סדרה א') של החברה שטר האמות של אגרות חוב 
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  'וספח 

  שטר האמות של אגרות חוב (סדרה ב') של החברה 
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  ספח ז'

  ושיעורי האחזקות וההשקעות, לפי הסדר זה, של כל אחד מהם  המשקיעים
  

  המשקיעים שמות 
  

סכום 

  השקעה

  בש"ח

החלק היחסי  

  Put-באופציית ה

יחס החזקה  

+החלק היחסי  

 Put-באופציית ה

החלק היחסי  

  Put-באופציית  ה

  בש"ח

    534,467  6.65%  1.66%   4.99%  שותפות בהקמה 

ג'י.סי. חברון קפיטל  

  17%  0.0%    17%  בע"מ 

1,365,440   

   A    17%    5.67%  22.67%  1,820,829משקיע 

ייב חברון ו/או חברה  

  8.04%  0.0%   8.04%  מטעמו 

645,773   

   B  8%    11.02%  19.02% 1,527,553משקיע 

  C 4.99%  750,000    1.66%  6.65%  534,467משקיע 

  D  4.99%  750,000  1.66%  6.65%  534,467משקיע 

   E  4.99%  750,000    1.66%  6.65%  534,467משקיע 

  F  4.99%  750,000    1.66%  6.65%  534,467משקיע 

  8,031,910    25.01%    3,000,000  74.99%  סה"כ
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  ספח ח'

  התפקידוסח פטור וויתור לבעל 

  

בכפוף לאישור ההסדר על ידי בית המשפט, במסגרת ההסדר, וכחלק בלתי פרד ממו, החל ממועד הביצוע יתן בזאת 

יועצים  לרבות  מטעמו,  מי  או  שלוחו  התפקיד,  בעל  לטובת  הזכויות  בעלי  מאת  חוזר  ובלתי  מלא  וויתור  פטור 

ובכלל זאת בגין כל דרישה ו/או טעה ו/או    משפטיים, כלכליים ואחרים, באופן הרחב ביותר האפשרי על פי כל דין,

תביעה מכל מין וסוג שהוא בכל הוגע ליהול פעילות החברה ערב ההסדר, קבלת החלטות בוגע אליה, דיספוזיציות 

 בכסים, ביצוע חלוקות וכל פעולה אחרת במסגרת סמכויותיו של בעל התפקיד. 

  


