סינרג'י כבלים בע״מ
 24בינואר 2019
הנדון :הודעה בדבר כינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ לפי סעיף  350לחוק
החברות
בהמשך לבקשת החברה ובהתאם להחלטת בית המשפט המחוזי בבאר שבע מיום  7בינואר ( 2019כבוד השופטת
שרה דברת) בבקשת החברה ,בתיק פר״ק  72100-12-18ולתקנות החברות (בקשה לפשרה או להסדר),
התשס״ב( 2002-להלן :״תקנות הפשרה״) ,מודיעה בזה סינרג'י כבלים בע״מ (להלן :״החברה״) על כינוס
אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה ("אגרות החוב") שתתקיים במשרדי הנאמן למחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ (להלן" :הנאמן") ברחוב יד חרוצים  14תל אביב ,ביום  29בינואר
 2019בשעה ( 12:30להלן" :האסיפה").
.1

רקע כללי
.1.1

על רקע מצבה הפיננסי המדורדר של החברה ,ובהמשך למשא ומתן שניהלה החברה עם הנאמן
ונציגות מחזיקי אגרות החוב על מנת להגיע עימם להסכמות באשר להסדר חוב בין החברה
לבין מחזיקי אגרות החוב בדרך של תיקון שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן ביום
( 27.1.2015להלן" :שטר הנאמנות") ,1ובהמשך לאסיפות עדכון שקיימו מחזיקי אגרות החוב
של החברה במהלך התקופה שמיום ( 18.10.2017אסיפת מחזיקי אגרות החוב שבמסגרתה
מונתה נציגות למחזיקי אגרות החוב וב"כ אשר ייצג את מחזיקי אגרות החוב ואת הנאמן) ועד
למועד הגשת בקשת החברה ,פנתה החברה לבית המשפט המחוזי בבאר שבע ביום 31.12.2018
בבקשה לכינוס אסיפת מחזיקי אגרות חוב לאישור הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות,
התשנ"ט ,1999-שכותרתה "בקשה דחופה לכינוס אסיפות לאישור הסדר לפי סעיף  350לחוק
החברות (הנאמן למחזיקי אגרות החוב מסכים לסעד כינוס האסיפות)" ,המצורפת כנספח
א' לזימון זה (לעיל ולהלן" :בקשת החברה").
במסגרת האסיפה מובא לאישור ההסדר ,המפורט בתמצית להלן ,בין החברה לבין מחזיקי
אגרות החוב ,אשר במסגרתו יתוקן שטר הנאמנות בהתאם לתיקון המצורף כנספח  1לבקשת
החברה ובתנאים כפי שיפורט להלן (להלן" :ההסדר" ו" -התיקון לשטר הנאמנות",
בהתאמה).

.1.2

ההסדר שאישורו מבוקש מתואר בפירוט במסגרת התיקון לשטר הנאמנות (המצורף כנספח 1
לבקשת החברה) .להלן ולשם הנוחות יובאו עיקרי ההסדר האמור ,אולם מובהר כי התנאים
המחייבים הינם אך ורק כמפורט בתיקון לשטר הנאמנות המצ"ב:
.1.2.1

1

חלף הסך של  28,500,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב על פי שטר הנאמנות (טרם כניסת
התיקון לשטר הנאמנות לתוקף) ,תעמוד יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') על סך

לשלמות התמונה יצוין כי לאור קשיים כלכליים אליהם נקלעה החברה ,החלה החברה במהלך שנת  2014לנהל משא ומתן
עם מחזיקי אגרות החוב שלה ,באופן שביום  7.1.2015אישר בית משפט המחוזי בבאר שבע (במסגרת תיק פר"ק 24850-
 )04-14הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,בין היתר ,בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה
ב') של החברה ("ההסדר המקורי") .בהתאם להוראות ההסדר המקורי ,הנפיקה החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב') של החברה 28,500,000 ,ש"ח ע.נ .אגרות חוב מסדרה חדשה (סדרה ג') ,בהתאם לתנאי
שטר הנאמנות וזאת חלף אגרות החוב מסדרות א' ו -ב'.

כולל של  12,850,000ש"ח בתוספת הסכום הנדחה ,כהגדרתו להלן (להלן ביחד:
"החוב שאינו מותנה תוצאות").
"הסכום הנדחה" הוגדר בתיקון לשטר הנאמנות כסכום כולל המהווה תשלום
בסך של  2,400,000ש"ח בתוספת סך המשקף את יתרת הריבית (בשיעור שנתי
של  )2.5%והפרשי ההצמדה שנצברו בגין קרן אגרות חוב (סדרה ג') של
 12,850,000ש"ח ע.נ ,.בתקופה שמיום  5.10.2017ועד ליום  ,5.1.2018בתוספת
סך של  65אלפי ש"ח (לא צמוד) ,ובתוספת יתרת הריבית והפרשי ההצמדה
שיצברו בגין קרן אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף של  12,850,000ש"ח ע.נ( .קרי,
ריבית בשיעור שנתי של  2.5%בגין הסכום האמור בתוספת הפרשי הצמדה
בהתאם להוראות שטר הנאמנות) בתקופה שמיום  5.1.2018ועד למועד שנקבע
בין הצדדים .הסכום הנדחה כאמור ישולם (בצירוף ריבית והצמדה) למחזיקי
אגרות החוב עד לא יאוחר מחודש יוני .2019
במסגרת התיקון מתחייבת קרן פורטיסימו כלפי הנאמן למחזיקי אגרות החוב
ומחזיקי אגרות החוב ,באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה ,בהתחייבות יחד ולחוד
עם החברה ,ומבלי לגרוע מהתחייבות החברה לעיל ,כי במועד תשלום הסכום
הנדחה (כפי שנקבע בתיקון לשטר הנאמנות) תשלם קרן פורטיסימו למחזיקי
אגרות החוב את הסכום הנדחה במלואו ,לרבות כל ריבית והפרשי הצמדה
שיצטברו בגינו ,או כל חלק מתוך הסכום הנדחה והריבית והפרשי ההצמדה
שיצטברו בגינו אשר לא ישולם בפועל למחזיקי אגרות החוב במועד האמור.

.1.3

.1.2.2

בנוסף ,בגין כל שנה קלנדרית החל משנת  2018ועד לשנת  ,2069עשויה החברה
לשלם סכומים נוספים ,המותנים בביצועי החברה ,אשר יהוו תוספת לקרן החוב
שאינו מותנה בתוצאות ,הריבית והפרשי ההצמדה בגינה ,אשר לא יעלו על סך
כולל של  13,250,000ש"ח.

.1.2.3

מבלי לגרוע או להפחית מהתחייבות קרן פורטיסימו כאמור בסעיף  1.2.1לעיל,
קרן פורטיסימו תהיה ערבה ,באופן בלתי חוזר ,כלפי הנאמן למחזיקי אגרות
החוב ומחזיקי אגרות החוב ,לפירעון סך כולל של קרן אגרות החוב (סדרה ג') של
החברה בהיקף של  10,000,000ש"ח.

.1.2.4

חלק מעילות הפירעון המיידי הקבועות בשטר הנאמנות ,לרבות חלק מהעילות
כאמור המפורטות בסעיף 35ט(1א) לחוק ניירות ערך התשכ"ח ,1968-מבוטלות
על פי ההסדר.

בהתאם לנוסח התיקון לשטר הנאמנות ,כניסתו לתוקף מותנית ,בין היתר ,בהתקיימות
התנאים המתלים שלהלן עד ליום "( 1.2.2019המועד האחרון להתקיימות התנאים
המתלים"):
.1.3.1

התקבל אישור בית המשפט ,בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות ,לאחר
שאסיפת המחזיקים הצביעה לגביו ואישרה אותו ברוב הנדרש על פי דין (לרבות
על פי אישור בית המשפט שיקבע כי התיקון מחייב את המחזיקים);

.1.3.2

האישור האמור בסעיף  1.3.11.3.1לעיל ,יכלול צו כלפי הבורסה לניירות ערך
בתל אביב בע"מ (להלן" :הבורסה") ו/או חברי הבורסה לפיו יימסרו לחברה
ולנאמן למחזיקי אגרות החוב במועד שבו ,על פי סעיף  5.4לתיקון לשטר
הנאמנות ,תפנה החברה (בשיתוף פעולה של הנאמן למחזיקי אגרות החוב)
ותבקש את העברתם של פרטי המחזיקים באגרות החוב (סדרה ג') נכון למועד
בקשת החברה ו/או הנאמן למחזיקי אגרות החוב ,לרבות מספרי תעודות זהות,
ופרטי חשבונות הבנק באמצעותם הם מחזיקים באגרות החוב של החברה באותו
מועד;
בהקשרים אלו מבהירה החברה ,בין היתר לאור הבהרה שנמסרה על ידי הבורסה
לבית המשפט לפיה היא אינה מנהלת רישומים של הבעלים הסופיים המחזיקים
באגרות החוב ,כי תנאי מתלה זה ייחשב ככזה שהתקיים בכפוף לקבלת צו
כאמור הן כלפי הבורסה והן כלפי חברי הבורסה.

קרן פורטיסימו ,בעלת המניות בחברה ,תמסור לנאמן ערבות להבטחת
.1.3.3
התחייבויות החברה על פי תנאי התיקון לשטר ,בתנאים שנקבעו .הערבות כאמור
מצורפת כנספח לתיקון לשטר הנאמנות המצ"ב כנספח א' לעיל.
בנסיבות עיתוי זימון האסיפה ,מבוקש על ידי החברה (בהסכמת הנאמן ונציגות מחזיקי אגרות
החוב) כי המועד האחרון להתקיימות התנאים המתלים יהיה ( 1.3.2019חלף האמור ברישת
סעיף  1.3לעיל ובנוסח התיקון לשטר הנאמנות).
.1.4
.2

ביום  7בינואר  2018אישר בית המשפט את בקשת החברה בדבר כינוס אסיפת מחזיקי אגרות
החוב כאמור.

על סדר יום אסיפת מחזיקי אגרות החוב
אישור הסדר הנושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב.
נוסח ההחלטה המוצעת:
אישור ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב כמפורט בבקשת החברה וכחלק בלתי נפרד
מהחלטה זו וכמקשה אחת:
 .1אישור התיקון לשטר הנאמנות על נספחיו (להלן ,ביחד :״מסמכי ההסדר״).
 .2אישור כל הפעולות הדרושות לביצוע מכח הסדר החוב ומסמכי ההסדר.
 .3הסמכת הנאמן לחתום על כל המסמכים הרלוונטיים ולבצע את כל הפעולות הדרושות לצורך
השלמת ההסדר (לרבות ,למען הסדר הטוב ,תיקונים טכניים במסמכי ההסדר אשר יכול ויידרשו
על ידי הבורסה (להוציא שינוי או דחיית תשלומים על פי לוח הסילוקין החדש המצורף למסמכי
ההסדר)) וכניסת התיקון לשטר הנאמנות לתוקף.

.3

המועד הקובע
המועד לקביעת הזכאות להשתתפות באסיפה ,הינו יום א' ה 27-בינואר ( 2019להלן :״המועד הקובע״).
כל מחזיק ,המעוניין להצביע באסיפה ימציא לנאמן בהתאם לפרטים המופיעים בסעיף  10להלן ,עד
למועד האסיפה ,אישור מאת חבר הבורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו ,נכון למועד הקובע
(להלן" :אישור בעלות").

.4

מניין חוקי והשתתפות באסיפות
מניין חוקי לאסיפה יתהווה בשעה שיהיו נוכחים מחזיקי אגרות חוב ,בין בעצמם או על ידי באי כוחם,
המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות חמישים אחוזים ( )50%מסכום הערך הנקוב של יתרת אגרות
החוב שבמחזור .אם תוך חצי שעה מן המועד שננקב להתחלת האסיפה לא יהא נוכח מניין כאמור,
תידחה האסיפה ליום ג' ה 29 -בינואר  2019בשעה  12:30במשרדי הנאמן או ליום ,מקום ושעה אחרים,
כפי שייקבע על ידי החברה ,ובלבד שיודיעו על כך למחזיקי אגרות החוב בהודעה לאסיפה המקורית
או בהודעה שתפורסם בעיתונים לפחות שלושה ( )3ימים מראש .לא נמצא באסיפה שנדחתה כאמור,
מניין חוקי לקבלת כאמור לעיל ,יתהווה בשעה שיהיו נוכחים מחזיקי אגרות חוב ,בין בעצמם או על
ידי באי כוחם ,המחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות עשרים אחוזים ( )20%מסכום הערך הנקוב של
יתרת אגרות החוב שבמחזור.

.5

הרוב הנדרש לאישור ההחלטה
הרוב הנדרש לאישור ההחלטה שעל סדר היום ,הינו לפי סעיף  350לחוק החברות  -היינו ,רוב של
מספרם של המשתתפים בהצבעה למעט הנמנעים ,שבידם ביחד שלושה רבעים ( )3/4של הערך המיוצג
בהצבעה באסיפה.
תשומת הלב מופנית לכך ,שבהתאם לסעיף 350יג .לחוק החברות ,בית המשפט רשאי להורות על
אישורו של הסדר שמטרתו הבראת החברה ,אף אם לא יתקבל הרוב הנדרש כאמור לעיל באסיפת
מחזיקי אגרות החוב ,ובלבד שיותר ממחצית מסך כל הערך המיוצג בהצבעה באסיפה ,הסכימו להסדר
ובכפוף להתקיימותם של תנאים מסוימים כמפורט בסעיף האמור.

.6

מקום כינוס האסיפה ומועדה
אסיפת מחזיקי אגרות החוב תתקיים במשרדי הנאמן ,ברחוב יד חרוצים  14תל אביב ביום  29בינואר
 2019בשעה .12:30

.7

כתב מינוי וייפוי כוח
.7.1

מחזיק אגרות חוב המעוניין להביע את עמדתו באשר להחלטה המוצעת ,רשאי לעשות כן
בעצמו או על ידי שלוח או על ידי כתב הסכמה/התנגדות המצורף כנספח ב' לדוח זימון זה.
כתב הסכמה/התנגדות יוגש לנאמן (על פי הפרטים שבסעיף  10להלן) עד למועד התכנסות
האסיפה .

.7.2

.8

מחזיק אגרות חוב זכאי להשתתף ולהצביע באמצעות שלוח .כתב מינוי מנושה (ולא מהחברה
לרישומים) שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה ,הממנה מיופה כוח יהיה בכתב על פי הנוסח
המצורף כנספח ג' לדוח זימון זה ,וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות
לעשות כן בכתב כהלכה .אם הממנה הוא תאגיד ,יעשה המינוי על ידי הרשאה בכתב חתומה
על ידי חותמת התאגיד ,בצירוף חותמת מורשי החתימה של התאגיד שיש להם הסמכות
לעשות כן .כתב מינוי וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה נתן כתב המינוי או העתק מאושר של
ייפוי כוח כזה ,יוגשו לבאי כוח החברה עד למועד התכנסות האסיפהלנאמן (ראו סעיף 10
להלן).

פרטים על נציגי החברה לעניין הטיפול בדוח זה

עוה"ד ירון אלכאוי ,יאיר שילוני ומורן בן משה סבתו ממשרד גורניצקי ושות׳ ,שד' רוטשילד  45תל-
אביב ,טל ,03-7109191 :פקס.03-5606555 :
.9

עיון במסמכים
מחזיקי אגרות החוב יוכלו לעיין ,לפי בקשתם ,בבקשת החברה ובכל יתר מסמכי ההסדר ,במשרדי
החברה ,בימים א'  -ה' בשעות העבודה המקובלות ולאחר תיאום מראש (טלפון ;09-9525555 :פקס:
.)09-9540893

.10

כתובת הנאמן
את ההודעה בדבר הסכמה או התנגדות (נספח ב') המלא והחתום בגין אגרות החוב בצירוף כתב המינוי
(במידת הצורך) (נספח ג') ואישור בעלות כמפורט בזימון זה לעיל ,יש להעביר לידי הנאמן לפקס מס'
 03-6389222או סרוק למייל  ,vered@rpn.co.ilולוודא קבלתו בשלמות בטל'  ,03-6389200עד ליום
 31.1.2019בשעה .12:30

בכבוד רב,
סינרג'י כבלים בע"מ

נספח א'

בבית המשפט המחוזי

פר"ק ________-__-18

בבאר שבע
בע יין:

סעיף  350לחוק החברות ,התש "ט 1999 -

ובע יין:

תק ות החברות )בקשה לפשרה או להסדר( ,התשס"ב 2002 -

ובע יין:

סי רג'י כבלים בע"מ ח"פ 52-002527-1

"חוק החברות";

"תק ות ההסדר";

ע"י ב"כ עוה"ד ירון אלכאוי ו/או יאיר שילו י ו/או
מורן בן משה סבתו ואח'
גור יצקי ושות' ,עורכי-דין ,שדרות רוטשילד ,45
ת.ד 61291 .תל אביב 65784
טלפון ;03-7109191 :פקס03-5606555 :
"החברה" או "סי רג'י";
ובע יין:

רז יק פז בו אמ ויות בע"מ ח"פ 51-368347-4
בתפקידו כ אמן למחזיקי אגרות חוב )סדרה ג'( של החברה
ע"י ב"כ עוה"ד אלון ב ימי י ו/או עמית גולדמן ואח'
ארדי סט ,בן תן ,טולידא ו ושות' ,עורכי דין
מרחוב ברקוביץ׳  ,4תל אביב 6423806
טלפון ;03-7770111 :פקס03-7770101 :
"ה אמן למחזיקי אגרות החוב";

ובע יין:

הבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ
מרחוב אחד העם 54
תל אביב

ובע יין:

כו ס ה כסים הרשמי – מחוז באר שבע
מרחוב התקווה  ,4באר שבע ,קרית הממשלה ת.ד 965
טל ;08-6264575 :פקס08-6467575 :

"הבורסה";

"הכ "ר";

בקשה דחופה לכי וס אסיפות לאישור הסדר לפי סעיף  350לחוק
החברות
)ה אמן למחזיקי אגרות החוב מסכים לסעד כי וס האסיפות(
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בית המשפט ה כבד מתבקש בזאת ,לעשות שימוש בסמכותו ,בין היתר ,על פי הוראות סעיף  350לחוק
החברות ,התש "ט ) 1999 -להלן" :חוק החברות"( ועל פי הוראות תק ות החברות )בקשה לפשרה או הסדר(,
התשס"ב ) 2002 -להלן" :תק ות ההסדר"( ובהתאם לכל דין ,ולהורות וליתן צווים כדלקמן:
)א( כי וס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'(
להורות על כי וס אסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( של סי רג'י כבלים בע"מ )להלן" :החברה" או
"סי רג'י"( בתוך  7ימים מיום קבלת החלטתו ,לצורך אישורו של ההסדר ,המפורט בבקשה זו להלן ,בין
החברה לבין מחזיקי אגרות החוב ,אשר במסגרתו יתוקן שטר ה אמ ות ש חתם בין החברה לבין ה אמן
למחזיקי אגרות החוב ביום ) 27.1.2015להלן" :שטר ה אמ ות"( ,כפי שיפורט להלן )להלן" :התיקון
לשטר ה אמ ות" או "ההסדר"(.
שטר ה אמ ות והתיקון לשטר ה אמ ות מצ"ב לבקשה זו כ ספח .1
כפי שיפורט להלן ,בתקופה החולפת התדרדר מאוד מצבה הפי סי של החברה ,באופן שלא מאפשר
לחברה לעמוד בהתחייבויותיה ,לרבות כלפי מחזיקי אגרות החוב .ב סיבות אלו ,על מ ת להימ ע מפירוק
מיידי ,על כל המשתמע מכך ,קיימה החברה מו"מ עם ציגות שמו תה מבין מחזיקי אגרות החוב,
ולאחרו ה אף הגיעה עמם להב ות באשר לתיקון אפשרי של שטר ה אמ ות שבין החברה לבין ה אמן
למחזיקי אגרות החוב ,תיקון הכפוף לאישור אסיפת המחזיקים ובית המשפט ה כבד בהתאם להוראות
סעיף  350לחוק החברות.
החברה מעריכה ומקווה שאישור הסדר ה ושים המוצע במסגרת בקשה זו ,המקודם במקביל להבשלתם
של מהלכים וספים שהחברה מקדמת במישורים אחרים ,יאפשר לחברה להמשיך לפעול כעסק חי,
ובכלל זה  -לשמר את מקומות העבודה של כ 130 -עובדים המועסקים במפעל החברה בשדרות )באופן
ישיר ודרך קבל י מש ה( .מאידך ,התמהמהות או דחייה באישור ההסדר המוצע עלולה להביא לסיום
חייה של החברה בתוך פרק זמן קצר.
מכאן בקשה דחופה זו לאישור כי וס אסיפת מחזיקי אגרות החוב.
יובהר מיד ,שהסדר ה ושים המוצע בגדרי בקשה זו מתוחם למישור היחסים שבין החברה לבין מחזיקי
אגרות החוב בלבד ,ואין בו כדי לגרוע או להשפיע על זכויותיהם של ושים אחרים של החברה.
יודגש כי במקביל למשא ומתן עם ה אמן למחזיקי אגרות החוב ,מ הלת החברה גם משא ומתן עם ב ק
הפועלים בע"מ )להלן" :ב ק פועלים"( ,ושה מהותי שלה ,במטרה לגבש עימו הסדר בקשר עם
חובותיה כלפי ב ק הפועלים .יובהר כי בקשה זו מוגשת אך ורק בקשר להסדר המוצע עם מחזיקי אגרות
החוב.
לאור האמור ובשים לב לסד הזמ ים הדחוק ,מתבקש בית המשפט ה כבד להורות כי כי וס האסיפה
יתבצע בתוך  7ימים מיום קבלת החלטת בית המשפט וכי הודעה בדבר כי וסה של האסיפה יפורסם לא
יאוחר מ 5 -ימים טרם כי וסה.
)ב( ליתן צו לאישורו של ההסדר המוצע בהתאם להוראות סעיף )350ט( לחוק החברות
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ככל שהצעת ההסדר תאושר באסיפת מחזיקי אגרות החוב ,שתכו ס בהתאם לאמור בסעיף )א( לעיל,
יתבקש בית המשפט ה כבד ליתן צו לאישור ההסדר ,בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות.
במסגרת צו אישור ההסדר יתבקש בית המשפט ה כבד ליתן צווים ספציפיים ,ככל שיידרשו ,לצורך
השלמתו וביצועו של ההסדר.
)ג( ליתן לחברה פטור ,בהתאם לסמכותו של בית המשפט ה כבד מתוקף תק ה )3ג( לתק ות ההסדר,
מהמצאת הבקשה ל ושיה של החברה ומתליית הבקשה במשרדי החברה
כפי שיובהר להלן ,ה ושים האחרים של החברה ,אי ם צד להסדר המוצע ואי ם דרשים לוותר על זכות
כלשהי במסגרתו .כמו כן ,ההסדר המוצע אי ו מקים חשש לפגיעה ב ושיה של החברה ויש בו אף כדי
להיטיב עם החברה .לאור כך ,מתבקש בית המשפט ה כבד לפטור את החברה מהמצאת הבקשה ל ושיה.
עוד מתבקש בית המשפט ה כבד לפטור את החברה מתליית הבקשה במשרדי החברה ,וזאת בשים לב
לעובדה שעובדי החברה אי ם מיועדים להוות צד להסדר המוצע או לוותר על זכות כלשהי מזכויותיהם.
)ד( ליתן צו המורה לבורסה ל יירות ערך בתל אביב בע"מ )להלן" :הבורסה"( ו/או לחברי הבורסה להעביר
לחברה ול אמן למחזיקי אגרות החוב ,במועד שבו ,על פי סעיף  5.4לתיקון לשטר ה אמ ות ,תפ ה
החברה )בשיתוף פעולה של ה אמן למחזיקי אגרות החוב( ותבקש את העברתם של פרטי המחזיקים
באגרות החוב )סדרה ג'( כון למועד בקשת החברה ו/או ה אמן למחזיקי אגרות החוב ,לרבות מספרי
תעודות זהות ופרטי חשבו ות הב ק באמצעותם הם מחזיקים באגרות החוב של החברה באותו מועד,
לידי ה אמן למחזיקי אגרות החוב ולידי החברה ,לצורך מילוי הוראות סעיף  5לשטר ה אמ ות ,כאמור
בסעיף  10.2להלן.
)ה( ליתן כל צו ו/או סעד אחר שבית המשפט ה כבד יראה כי כון ,צודק וראוי ליתן לצורך ביצועו היעיל של
ההסדר בשלמותו.
בקשה זו מוגשת לבית המשפט ה כבד בהסכמת רז יק פז בו אמ ויות בע"מ בתפקידה כ אמן למחזיקי
אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה לסעד כי וס האסיפות .מובהר כי אין בהסכמה האמורה של ה אמן
למחזיקי אגרות החוב משום הסכמה לתוכן הבקשה שהי ו באחריות החברה.

ואלו ,בין היתר ,ימוקי הבקשה:
א.

הרקע להגשתה של בקשה זו

.1

המבקשת הי ה חברה פרטית ,אשר התאגדה בישראל בש ת .1963

.2

החברה עוסקת בייצור ושיווק כבלי כוח )חשמל( עבור סוגים שו ים של מתחי חשמל .כבלי הכוח
מיוצרים במפעל החברה בשער ה גב  -שדרות ומשווקים בארץ ובחו"ל .החל מש ת  2015ולמועד
הבקשה מוחזקות כ 70% -ממ יותיה של החברה על ידי )Fortissimo Capital Fund III (ISRAEL
) L.Pשותפות מוגבלת שהתאגדה כדין באיי קיימן ,מספרה  ,530243591ותקופת פעילותה מסתיימת
בש ת ) (2023להלן" :פורטיסימו ישראל"( וכ 30% -ממ יותיה של החברה מוחזקות על ידי
) Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.Pשותפות מוגבלת שהתאגדה כדין באיי קיימן,
מספרה  530246602ותקופת פעילותה מסתיימת בש ת ) (2023להלן" :פורטיסימו קיימן"( )להלן יחד:
"קרן פורטיסימו"( .רכישת המ יות על ידי קרן פורטיסימו כאמור בוצעה ברקע מצבה פי סי הירוד
של החברה באותה עת ,ומתוך מטרה לסייע לחברה להתאושש ולייצב את עסקיה.
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.3

החברה פועלת באמצעות חברות בת בבעלותה המלאה )במישרין ובעקיפין( ,לשיווק מוצריה בשווקי
הייצוא המרכזיים של החברה :סי רג'י כבלים ארה"ב ) ;(SCUסי רג'י כבלים ק דה ) ;(SCCוסי רג'י
כבלים גרמ יה )) (SCGחברה לא פעילה( .להלן מב ה ההחזקות בקבוצה:

סי ר'גי כבלים בע"מ

 SCUארה"ב )(100%

 SCBגרמ יה )(100%
)לא פעילה(

 SCCק דה )(100%

.4

לאור קשיים כלכליים אליהם קלעה החברה ,החלה החברה במהלך ש ת  2014ל הל משא ומתן עם
מחזיקי אגרות החוב שלה .ביום  7.1.2015אישר בית משפט המחוזי בבאר שבע )במסגרת תיק פר"ק
 (24850-04-14הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,בין היתר ,בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב
)סדרה א'( ואגרות החוב )סדרה ב'( של החברה )" ההסדר המקורי"(.

.5

בהתאם להוראות ההסדר המקורי ,ה פיקה החברה למחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( ולמחזיקי
אגרות החוב )סדרה ב'( של החברה 28,500,000 ,ש"ח ע . .אגרות חוב מסדרה חדשה )סדרה ג'(,
בהתאם לת אי שטר ה אמ ות וזאת חלף אגרות החוב מסדרות א' ו -ב'.

.6

יצוין כי עד לש ת  2015הייתה סי רג'י חברה ציבורית .עם השלמת ההסדר המקורי הפכה סי רג'י
לחברה פרטית ,אשר אגרות החוב שלה )סדרה ג'( סחרו בבורסה ל יירות ערך בתל-אביב למשך
תקופה של  6חודשים ממועד רישומם למסחר ולאחר מכן הפסיקה החברה להיות "תאגיד מדווח",
כמשמעות מו ח זה בחוק יירות ערך התשכ"ח.1968-

.7

לדאבון הלב ,מצבה הפי סי המדורדר של החברה כיום ,אילץ את החברה ל הל משא ומתן פעם
וספת עם ה אמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה ג'( ו ציגות המחזיקים על מ ת להגיע עימם להסכמות
באשר לתיקון שטר ה אמ ות ,כפי שיפורט להלן.

.8

כאמור לעיל ,במקביל למשא ומתן עם ה אמן למחזיקי אגרות החוב ,מ הלת החברה גם משא ומתן
עם ב ק הפועלים והיא פועלת לגבש עימו הסדר ב וגע לחובותיה כלפיו.
ב.

עיקרי התיקון לשטר ה אמ ות

.9

ההסדר שאישורו מבוקש מתואר בפירוט במסגרת התיקון לשטר ה אמ ות המצ"ב כ ספח  1לעיל.
במסגרתו של פרק זה להלן ולשם ה וחות יובאו עיקרי ההסדר האמור ,אולם מובהר כי הת אים
המחייבים הי ם אך ורק כמפורט בתיקון לשטר ה אמ ות המצ"ב.

.10

עיקרי ההסדר ד א הי ם כמפורט להלן:
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.10.1

חלף הסך של  28,500,000ש"ח ע . .אגרות חוב על פי שטר ה אמ ות )טרם כ יסת התיקון
לשטר ה אמ ות לתוקף( ,תעמוד יתרת קרן אגרות החוב )סדרה ג'( על סך כולל של
 12,850,000ש"ח בתוספת הסכום ה דחה ,כהגדרתו להלן )להלן ביחד" :החוב שאי ו מות ה
תוצאות"(.
"הסכום ה דחה" הוגדר בתיקון לשטר ה אמ ות כסכום כולל המהווה תשלום בסך של
 2,400,000ש"ח בתוספת סך המשקף את יתרת הריבית )בשיעור ש תי של  (2.5%והפרשי
ההצמדה ש צברו בגין קרן אגרות חוב )סדרה ג'( של  12,850,000ש"ח ע ,. .בתקופה שמיום
 5.10.2017ועד ליום  ,5.1.2018בתוספת סך של  65אלפי ש"ח )לא צמוד( ,ובתוספת יתרת
הריבית והפרשי ההצמדה שיצברו בגין קרן אגרות חוב )סדרה ג'( בהיקף של  12,850,000ש"ח
ע) . .קרי ,ריבית בשיעור ש תי של  2.5%בגין הסכום האמור בתוספת הפרשי הצמדה בהתאם
להוראות שטר ה אמ ות( בתקופה שמיום  5.1.2018ועד למועד ש קבע בין הצדדים .הסכום
ה דחה כאמור ישולם )בצירוף ריבית והצמדה( למחזיקי אגרות החוב עד לא יאוחר מחודש
יו י .2019
במסגרת התיקון מתחייבת קרן פורטיסימו כלפי ה אמן למחזיקי אגרות החוב ומחזיקי
אגרות החוב ,באופן בלתי חוזר ובלתי מות ה ,בהתחייבות יחד ולחוד עם החברה ,ומבלי
לגרוע מהתחייבות החברה לעיל ,כי במועד תשלום הסכום ה דחה )כפי ש קבע בתיקון לשטר
ה אמ ות( תשלם קרן פורטיסימו למחזיקי אגרות החוב את הסכום ה דחה במלואו ,לרבות
כל ריבית והפרשי הצמדה שיצטברו בגי ו ,או כל חלק מתוך הסכום ה דחה והריבית והפרשי
ההצמדה שיצטברו בגי ו אשר לא ישולם בפועל למחזיקי אגרות החוב במועד האמור.

.11

.10.2

ב וסף ,בגין כל ש ה קל דרית החל מש ת  2018ועד לש ת  ,2069עשויה החברה לשלם סכומים
וספים ,המות ים בביצועי החברה ,אשר יהוו תוספת לקרן החוב שאי ו מות ה בתוצאות,
הריבית והפרשי ההצמדה בגי ה ,אשר לא יעלו על סך כולל של  13,250,000ש"ח.

.10.3

מבלי לגרוע או להפחית מהתחייבות קרן פורטיסימו כאמור בסעיף  .10.1לעיל ,קרן
פורטיסימו תהיה ערבה ,באופן בלתי חוזר ,כלפי ה אמן למחזיקי אגרות החוב ומחזיקי
אגרות החוב ,לפירעון סך כולל של קרן אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה בהיקף של
 10,000,000ש"ח.

.10.4

חלק מעילות הפירעון המיידי הקבועות בשטר ה אמ ות ,לרבות חלק מהעילות כאמור
המפורטות בסעיף 35ט)1א( לחוק יירות ערך התשכ"ח ,1968-מבוטלות על פי ההסדר.

כ יסתו לתוקף של התיקון לשטר ה אמ ות מות ה ,בין היתר ,בהתקיימות הת אים המתלים שלהלן
עד ליום :1.2.2019
.11.1

התקבל אישור בית משפט כבד זה ,בהתאם להוראות סעיף  350לחוק החברות ,לאחר
שאסיפת המחזיקים הצביעה לגביו ואישרה אותו ברוב ה דרש על פי דין )לרבות על פי אישור
בית המשפט שיקבע כי התיקון מחייב את המחזיקים(;

-6-

.11.2

האישור האמור בסעיף  11.1לעיל ,יכלול צו כלפי הבורסה ו/או חברי הבורסה לפיו יימסרו
לחברה ול אמן למחזיקי אגרות החוב במועד שבו ,על פי סעיף  5.4לתיקון לשטר ה אמ ות,
תפ ה החברה )בשיתוף פעולה של ה אמן למחזיקי אגרות החוב( ותבקש את העברתם של
פרטי המחזיקים באגרות החוב )סדרה ג'( כון למועד בקשת החברה ו/או ה אמן למחזיקי
אגרות החוב ,לרבות מספרי תעודות זהות ,ופרטי חשבו ות הב ק באמצעותם הם מחזיקים
באגרות החוב של החברה באותו מועד;

.11.3

קרן פורטיסימו תמסור ל אמן ערבות להבטחת התחייבויות החברה על פי ת אי התיקון
לשטר ,בת אים ש קבעו .הערבות כאמור מצורפת כ ספח לתיקון לשטר ה אמ ות המצ"ב
כ ספח  1לעיל.
ג.

.12

פרטים וספים בהתאם לתק ות ההסדר

תק ה )7א() (1לתק ות ההסדר  -תיאור החברה ועסקיה
.12.1

כפי שפורט לעיל ,החברה עוסקת בייצור ושיווק כבלי כוח )חשמל( עבור סוגים שו ים של
מתחי חשמל .החברה משווקת את מוצריה בשווקי הייצוא המרכזיים של החברה באמצעות
חברות הבת סי רג'י כבלים ארה"ב ) (SCUוסי רג'י כבלים ק דה ).(SCC

.12.2

לקוחות החברה  -לקוחות החברה הי ם סיטו אי מוצרי חשמל ,חברות חשמל )לרבות חברת
החשמל לישראל( ,מפעלים הרוכשים כבלי כח לצריכה עצמית וקבל ים בישראל ובחו"ל.
רוב הלקוחות הסיטו אים בישראל ובחו"ל הי ם לקוחות חוזרים והתחלופה בהם מעטה.
רכישות כבלים על ידי מפעלים וקבל ים בישראל ובחו"ל הן בעיקר על בסיס מזדמן.

.12.3

ספקים וחומרי גלם  -חומרי הגלם העיקריים המשמשים ליצור כבלי כח הי ם חושת,
אלומי ום ,פוליאתילן ותערובות שו ות של  .PVCמרבית חומרי הגלם הפלסטיים טעו ים
תהליך בדיקה והסמכה על פי תק ים או לפי דרישות של לקוחות .ספקי החברה מתבקשים
לעמוד בדרישות אלו .הסמכת החומרים מתבצעת במפעל החברה או במעבדות חיצו יות.
ככלל ,מדי יות החברה היא לרכוש חומרי גלם עיקריים מש י ספקים לפחות כדי למ וע תלות
בספק יחיד .חלק יכר מספקי חומרי הגלם העיקריים של החברה עובדים עמה במשך ש ים
רבות ותחלופת הספקים מעטה .מרבית חומרי הגלם מיובאים מחו"ל ומגיעים בדרך הים.

.12.4

.13

מאפיי ים ייחודיים וגורמי סיכון  -למעט סיכו ים מקרו כללים העשויים להשפיע על פעילות
החברה כגון האטה בשוק בישראל ובשוק העולמי; שי ויים בשערי הריבית ומדד המחירים
לצרכן; ושי ויים בשערי חליפין ,להלן פירוט אודות גורמי סיכון עיקריים הייחודיים לחברה:
.12.4.1

תלות בלקוח עיקרי  -חברת חשמל לישראל.

.12.4.2

תלות בספקי חומרי הגלם ושי ויים במחירי חומרי גלם.

.12.4.3

מצב ביטחו י  -לאור מיקומו של מפעל החברה באזור התעשייה שער ה גב -
שדרות.

תק ה )7א() (2לתק ות ההסדר  -הצעת ההסדר
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ת אי ההסדר מפורטים בשטר ה אמ ות ובתיקון לשטר ה אמ ות המצ"ב כ ספח  1לעיל .עיקרי
הדברים הובאו בבקשה זו לעיל.
.14

תק ה )7א() (3לתק ות ההסדר  -בעלי תפקיד שמו ו לחברה
למיטב הידיעה  -לא מו ה לחברה כו ס כסים או מפרק שמי ויו תקף במועד הגשתה של בקשה זו.

.15

תק ה )7א() (4לתק ות ההסדר  -יתרו ות ל ושאי משרה
למיטב הידיעה  -ההסדר ד א אי ו מק ה יתרו ות אישיים למי מ ושאי המשרה בחברה )בין בתוקף
מעמדו כ ושא משרה ובין בתוקף מעמדו כבעל מ יות או כ ושה(.

.16

תק ה )7א() (5לתק ות ההסדר  -בעלי השליטה בחברה והתאגידים המוחזקים על ידה
כאמור לעיל ,כ 70% -ממ יותיה של החברה מוחזקות על ידי פורטיסימו ישראל וכ 30% -ממ יותיה
של החברה מוחזקות על ידי פורטיסימו קיימן.
בעלת השליטה בפורטיסימו ישראל ובעלת השליטה בפורטיסימו קיימן היא Fortissimo Capital
 ,Fund GP, LPשבעל השליטה בה )בעקיפין( הוא מר יובל כהן.
החברה מחזיקה בשלוש חברות בת בבעלותה המלאה )במישרין ובעקיפין( :סי רג'י כבלים ארה"ב
) ;(SCUסי רג'י כבלים ק דה ) ;(SCCוסי רג'י כבלים גרמ יה )) (SCGלא פעילה(.

.17

תק ה )7א() (6לתק ות ההסדר  -תיאור הצעה לבעלי מ יות
ההסדר שאישורו מבוקש אי ו כולל הצעה לבעלי המ יות בחברה.

.18

תק ה )7א() (7לתק ות ההסדר  -ושים מהותיים
פירוט ה ושים המהותיים של החברה ,סך החוב כלפיהם ,הביטחו ות לחובותיהם )ככל שקיימים(,
מצ"ב כ ספח  2לבקשה זו.

.19

תק ה )7א() (8לתק ות ההסדר  -ערבויות ש ית ו לצורך ההסדר
כאמור לעיל ,קרן פורטיסימו תערוב ,באופן בלתי חוזר כלפי ה אמן למחזיקי אגרות החוב ומחזיקי
אגרות החוב ,לפירעון סך כולל של קרן אגרות החוב )סדרה ג'( של החברה בהיקף של  10,000אלפי
ש"ח בהתאם לת אים הקבועים בתיקון לשטר ה אמ ות המצ"ב כ ספח  1לעיל.

.20

תק ה )7א() (9לתק ות ההסדר  -הוצאות ההסדר
במועד הגשתה של בקשה זו החברה אי ה צופה שי בעו לה הוצאות מהותיות חריגות בגין יישומו של
ההסדר המוצע.

.21

תק ה )7א() (10לתק ות ההסדר  -בעל תפקיד
הבקשה דכאן אי ה כוללת עתירה למי ויו של בעל תפקיד חיצו י לצורך ביצוע ההסדר.

.22

תק ה )7ב( לתק ות ההסדר
.22.1

כסים וחובות  -דו"ח בדבר כסי החברה וחובותיה העיקריים ערוך בהתאם לטופס  4לפי
תק ה )7ב() (1לתק ות ההסדר מצורף כ ספח  3לבקשה זו.
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תיקון לשטר נאמנות מיום  27בינואר 2015
שנערך ונחתם בתל-אביב ביום [ ] בחודש [ ] בשנת [ ]
בין:
סינרג'י כבלים בע"מ
מס' חברה 520025271
ת.ד ,102 .שדרות 80100
(להלן" :החברה")
מצד אחד;
לבין:
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
מס' חברה 513683474
מרחוב יד חרוצים  14תל אביב
(להלן" :הנאמן")
מצד שני;
וביום  7.1.2015אישר בית משפט המחוזי בבאר שבע (במסגרת תיק פר"ק )24850-04-14
הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,תשנ"ט( 1999-להלן" :חוק החברות") בין היתר בין

הואיל:

החברה לבין מחזיקי אגרות החוב (סדרה א') ואגרות החוב (סדרה ב') של החברה ("ההסדר
המקורי");
והואיל:

ובהתאם להוראות ההסדר המקורי ,הנפיקה החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה א')
ולמחזיקי אגרות החוב (סדרה ב')  28,500,000ש"ח ע.נ .אגרות החוב מסדרה חדשה (סדרה ג')
כמפורט בתנאי שטר הנאמנות שנחתם בין החברה לבין הנאמן ביום  27בינואר  ,2017וזאת
חלף אגרות החוב מסדרות א' ו -ב' (להלן" :שטר הנאמנות");

והואיל:

ולמועד זה אגרות החוב (סדרה ג') אינן רשומות למסחר בבורסה כלשהי ,ואין כוונה לרשמם
למסחר בבורסה כלשהי;

והואיל:

וביום [___] הגישה החברה בקשה לאישור הסדר בינה לבין מחזיקי אגרות החוב לפי סעיף
 350לחוק החברות ("ההסדר") הכולל תיקון של שטר הנאמנות כמפורט להלן (להלן תיקון
זה לשטר הנאמנות ,על נספחיו ,יכונה" :התיקון");

והואיל:

וההסדר אושר על ידי בית המשפט ביום [____].
לפיכך הוסכם ,הוצהר והותנה בין הצדדים כדלקמן:

.1

כללי
.1.1

המבוא לתיקון והנספחים הרצופים לו ,מהווים חלק בלתי נפרד הימנו.

.1.2

חלוקת התיקון לסעיפים וכן מתן כותרות לסעיפים ,נעשו מטעמי נוחות וכמראי מקום בלבד,
אין להשתמש בהם לשם פרשנות.
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.2

.1.3

כל האמור בתיקון בלשון רבים אף יחיד במשמע וכן להפך ,כל האמור במין זכר אף מין נקבה
במשמע וכן להיפך ,וכל האמור באדם אף תאגיד במשמע ,והכול כשאין בתיקון הוראה אחרת
מפורשת ו/או משתמעת ו/או אם תוכן הדברים או הקשרם אינו מחייב אחרת.

.1.4

כל מונח שלא הוגדר מפורשות בתיקון ,תהא לו המשמעות המיוחסת לו בשטר הנאמנות .בכל
מקרה של סתירה בין הוראות שטר הנאמנות לבין הוראות התיקון ,תגברנה הוראות התיקון.

.1.5

הוראות שטר הנאמנות ככל שלא תוקנו מפורשות על פי התיקון יישארו בתוקף מלא ללא כל
שינוי להן.

.1.6

החברה מאשרת בזאת כי אין כל מניעה או מגבלה על פי כל דין ו/או הסכם להתקשרותה
בתיקון וביצועו.

תנאים מתלים
תוקפו של תיקון זה מותלה בהתקיימות התנאים שלהלן (כולם יחד" :התנאים המתלים") ,במלואם,
עד ולא יאוחר מיום ( 1.2.2019כולל) (להלן" :המועד הקובע") (ככל שהתנאים האמורים לא יתקיימו
כולם עד למועד הקובע לא יהיה לתיקון כל תוקף והוא לא יחייב את הצדדים):

.3

.2.1

התיקון יקבל את אישור בית המשפט המחוזי בבאר-שבע בהתאם להוראות סעיף  350לחוק
החברות ,לאחר שאסיפת המחזיקים הצביעה לגביו ואישרה אותו ברוב הנדרש על פי דין
(לרבות על פי אישור בימ"ש שיקבע כי התיקון מחייב את המחזיקים).

.2.2

אישור בית המשפט יכלול (בנוסף לאישור התיקון) צו כלפי הבורסה ו/או חברי הבורסה
המורה להם למסור לחברה ולנאמן ,סמוך למועד הזכאות (כהגדרתו להלן) ,פרטים הנוגעים
לכלל מחזיקי אגרות החוב של החברה נכון למועד הזכאות (כהגדרות בסעיף  5.4להלן)
לרבות ,מספרי תעודות זהות ,ופרטי חשבונות הבנק באמצעותם הם מחזיקים באגרות החוב
של החברה באותו מועד .כן יכלול אישור בית המשפט בנוסף אישור לביטול עילות הפירעון
המיידי הכלולות בסעיף  9.1.1לשטר הנאמנות [הרעה מהותית] ובסעיף [ 9.1.3אי-הגשת דוח
כספי] ,כמפורט בסעיף  7.1להלן.

.2.3

בתוך  3ימים ממועד אישור אסיפת המחזיקים לתיקון תשלם החברה לנאמן ולב"כ הנאמן
את שכרם בגין התקופה שעד למועד אישור אסיפת המחזיקים.

השלמה וכניסה לתוקף
בכפוף לקיום התנאים המתלים במלואם ,במועד הקובע שיהיה בסמוך לאחר מכן ,תתבצענה כל
הפעולות הבאות כמקשה אחת (כאשר כל הפעולות מתבצעות בעת ובעונה אחת וייחשבו כמתרחשות
בו זמנית ואף אחת מהן לא תחשב תקפה ואף מסמך לא יחשב כנמסר מבלי שבוצעו כל שאר הפעולות
ונמסרו כל המסמכים או בוצעו כל הפעולות המפורטים בסעיף זה להלן):
.3.1

התיקון ייחתם על ידי החברה ועל ידי הנאמן והעתק חתום במקור שלו יימסר לחברה
ולנאמן.

.3.2

החברה תפרסם באתר האינטרנט של החברה את אישור בית המשפט לפי סעיף  2.1לעיל ,את
התיקון החתום ואת הודעת החברה לפי סעיף  2.3לעיל.

.3.3

החברה תשלם בפועל לנאמן ולבאי כוחו את שכר טרחתם והוצאותיהם בגין התקופה שעד
למועד הקובע.
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.3.4

קרן פורטיסימו תמסור לנאמן את ערבות קרן פורטיסימו שהעתקה מצ"ב כ-נספח 3.4
לתיקון זה ,חתומה במקור על ידי קרן פורטיסימו .לצורך תיקון זה " -קרן פורטיסימו"
משמע ( Fortissimo Capital Fund III (ISRAEL) L.Pשותפות מוגבלת שהתאגדה כדין באיי
קיימן ,מספרה  )530243591וכן ( Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.Pשותפות
מוגבלת שהתאגדה כדין באיי קיימן ,מספרה  .)530246602לעניין זה מאשרת החברה כי נכון
למועד חתימת תיקון זה ונכון למועד הקובע :קרן פורטיסימו כהגדרתה לעיל הינה בעלת
 100%מהון המניות המונפק והנפרע של החברה; ובהתאמה היא בעל המניות היחיד שהעמיד
הלוואות לחברה ושהעמיד בטוחות לחובות של החברה (לרבות על פי ההסדר עם בנק
הפועלים הנזכר בסעיף  2.3לעיל).

.3.5

יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') תעמוד על סך כולל של ( 12,850,000 )1ש"ח ע.נ ;.בתוספת
( )2הסכום הנדחה (כהגדרתו להלן) (להלן שני הסכומים יחד" :החוב שאינו מותנה
בתוצאות") ,חלף הסך של  28,500,000ש"ח ע.נ .אגרות חוב על פי שטר הנאמנות טרם כניסת
התיקון לתוקף ,באופן ש( -א) לא יהיה לחברה כל חוב ריבית כלפי מחזיקי אגרות החוב נכון
למועד הקובע (מבלי לגרוע מחובת החברה לשלם את מרכיב הסכום הנדחה הכלול בחוב
שאינו מותנה בתוצאות כהגדרתו לעיל ,הכולל גם חובות ריבית שנצברו עד למועד הקובע
(כמפורט בהגדרת הסכום הנדחה להלן)); (ב) כל יתרת אגרות החוב וכל חוב בסכום שהינו
מעבר לסך האמור של החוב שאינו מותנה בתוצאות תתבטל ולא תקנה זכות כלשהי ממועד
החתימה על תיקון זה (למעט בהתאם להוראות סעיף  5.6להלן בלבד).
"הסכום הנדחה"  -משמע  -הסך המצטבר הכולל של כל הסכומים להלן2,400,000 )1( :
ש"ח; בתוספת ( )2סך של  158,797ש"ח ,המשקף את יתרת הריבית (בשיעור שנתי של )2.5%
והפרשי ההצמדה שנצברו בגין קרן אגרות חוב (סדרה ג') של  ₪ 12,850,000ע.נ ,.בתקופה
שמיום  5.10.2017ועד ליום  ,5.1.2018בתוספת סך של  65אלפי ש"ח (לא צמוד) ; ובתוספת
( )3יתרת הריבית והפרשי ההצמדה שיצברו בגין קרן אגרות חוב (סדרה ג') בהיקף של
 ₪ 12,850,000ע.נ( .קרי ,ריבית בשיעור שנתי של  2.5%בגין הסכום האמור בתוספת הפרשי
הצמדה בהתאם להוראות שטר הנאמנות) בתקופה שמיום  5.1.2018ועד למועד הקובע.

.4

תשלומי קרן וריבית ולוח סילוקין
.4.1

החברה מתחייבת כי החוב שאינו מותנה בתוצאות יפרע כדלקמן:
( )1הסכום הנדחה ,בתוספת ריבית שנתית בשיעור של  2.5%בגין התקופה שתחילתה במועד
הקובע ,וכן הפרשי הצמדה ,וסופה במועד תשלום זה בפועל ,ישולמו על ידי החברה למחזיקי
אגרות החוב ,במלואם ,במועד המוקדם מבין( :א) שבעה ימים מן המועד שבו תתקשר
החברה בהסכם מחייב עם גורם מממן לפיו הוא יעמיד לחברה הלוואה שתאפשר לה לפרוע
את חובה לבנק הפועלים בע"מ ולסלק את מלוא התחייבויותיה כלפי הבנק כאמור (לרבות
מסגרות אשראי ,הלוואות וערבויות מכל סוג שהוא); או (ב) יום ( 2.6.2019המועד המוקדם
מבין המועדים הבאים יכונה להלן" :מועד תשלום הסכום הנדחה").
בחתימתה של קרן פורטיסימו בשולי תיקון זה ,מתחייבת קרן פורטיסימו כלפי הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב ,באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה ,בהתחייבות יחד ולחוד עם החברה,
ומבלי לגרוע מהתחייבות החברה לעיל ,כי במועד תשלום הסכום הנדחה תשלם קרן
פורטיסימו למחזיקי אגרות החוב את הסכום הנדחה במלואו ,לרבות כל ריבית והפרשי
הצמדה שיצטברו בגינו ,או כל חלק מתוך הסכום הנדחה והריבית והפרשי ההצמדה
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שיצטברו בגינו אשר לא ישולם בפועל למחזיקי אגרות החוב במועד האמור (מבלי לגרוע
מהתחייבותה האמורה של קרן פורטיסימו  -סכום זה יחשב לצורך העניין כהלוואה של קרן
פורטיסימו לחברה אשר בעניינה יחולו הוראות תיקון זה ובכלל כך סעיף  6וסעיף 8.1.4
לתיקון ,לעניין הנחיתות וההדחייה של הלוואה מאת פורטיסימו לחברה) ,כך שבמועד
תשלום הסכום הנדחה ישולם בפועל למחזיקי אגרות החוב כל הסכום הנדחה וכן מלוא
הריבית והפרשי ההצמדה שיצטברו בגינו (להסרת ספק – אין בהתחייבותה זו של קרן
פורטיסימו ובכל תשלום שיבוצע על ידי קרן פורטיסימו מכוח התחייבותה זו ,כדי לשנות או
לגרוע או להפחית ,בכל צורה ואופן שהם ,מהתחייבות קרן פורטיסימו על פי ערבות קרן
פורטיסימו הנזכרת בסעיף  6להלן והמצורפת כנספח  3.4לתיקון זה) .החל ממועד תשלום
הסכום הנדחה והריבית והפרשי ההצמדה כאמור לעיל ,תעמוד יתרת קרן אגרות החוב
(סדרה ג') על סך כולל של  12,850,000ש"ח ע.נ..
( )2יתרת החוב שאינו מותנה בתוצאות ,קרי סך של  12,850,000ש"ח ע.נ( .וכן ריבית והפרשי
הצמדה שיצטברו בגין סכום זה מהמועד הקובע) ,תיפרע בהתאם ללוח הסילוקין אשר
המצורף כנספח  4.1לתיקון זה (להלן" :לוח הסילוקין") .לעניין זה ,בתוקף מהמועד הקובע -
.4.1.1

לוח הסילוקין אשר צורף כ נספח  6.1.6לשטר הנאמנות  -מבוטל בתוקף
מהמועד הקובע .

.4.1.2

הגדרת המונח ה"מדד יסודי" שבסעיף  1.6.15לשטר הנאמנות תוחלף במלל
כדלקמן" :מדד המחירים לצרכן בגין חודש דצמבר בשנת  ,2017שפורסם
במהלך חודש ינואר בשנת ."2018

.4.1.3

הפסקה הראשונה של תעודת אגרות החוב (סדרה ג') ["התוספת הראשונה"]
תוחלף במלל כדלקמן:
"תעודה זו מעידה ,כי סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה") תשלם לחברה
לרישומים של בנק לאומי לישראל בע"מ או לכל מי שיהיה המחזיק בתעודת
התחייבות זו ("מחזיק תעודת ההתחייבות") בסוף יום ה 5-בחודש אוקטובר
 ,2020וכן בסוף יום ה 5-בחודש ינואר ,בסוף יום ה 5-בחודש אפריל ,בסוף יום
ה 5-בחודש יולי ,ובסוף יום ה 5-בחודש אוקטובר בכל אחת מהשנים  2021עד
 4% ,2026מקרן ערכן הנקוב של תעודות ההתחייבות שתהיינה במחזור (למעט
תשלום הקרן הקבוע ליום  5באוקטובר  2026אשר יהווה  4%מקרן ערכן הנקוב
של תעודות ההתחייבות שתהיינה במחזור פחות  100ש"ח) ,וביום  5בחודש
באוקטובר  2069תשלם החברה  0.0782%מקרן ערכן הנקוב של תעודות
ההתחייבות שתהיינה במחזור (קרי ,סך של  ₪ 100ע.נ ,.כשהוא אינו נושא
הצמדה כלשהי) ;1במועד תשלום הסכום הנדחה כאמור בסעיף  )1(4.1לתיקון,
ישולם הסכום הנדחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה; הכל בכפיפות לתנאי
ההצמדה ויתר התנאים המפורטים בתנאים הרשומים מעבר לדף שמהווים
נספח לשטר הנאמנות וכפי שתוקנו בתיקון זה (למען הסר ספק  -תנאי ההצמדה
לא יחולו על התשלום האחרון ביום  5באוקטובר  .)2069למחזיקים תהא הזכות

 1סך זה של  ₪ 100כפוף לאישור הבורסה; ככל שזו לא תסכים לגובה הסכום האמור אזי הסכום שיקבע חלף הסך האמור של 100
 ₪ע.נ .יהיה הסכום הנמוך ביותר שהבורסה תיתן הסכמתה לו ,אך בכל מקרה לא יותר מסך של  ₪ 10,000ע.נ ;.במקרה של שינוי
כאמור יעודכן בהתאם כל מקום אחר בשטר הנאמנות המתייחס לנתון זה.

65

3290953_1

-5-

לקבל החלטה באסיפת מחזיקים ברוב רגיל לפיה התשלום הרבעוני יועבר
מהחברה לנאמן ובמקרה כאמור מדי חצי שנה יועבר אותו התשלום על ידי
הנאמן למחזיקים (להסרת ספק  -מבלי שתקום כל חבות ריבית או הפרשי
הצמדה בגין סכום כאמור לאחר שהופקד אצל הנאמן)".
.4.1.4

סעיף  3של תעודת אגרות החוב (סדרה ג') ["התוספת הראשונה"] יוחלף במלל
כדלקמן:
" .3תעודות ההתחייבות הונפקו בהתאם לשטר נאמנות ("שטר נאמנות") מיום
 27בחודש ינואר  2015אשר נחתם בין החברה לבין רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
("הנאמן") ,כפי שתוקן ביום __________".2019 ,

.4.1.5

הוראות סעיף  2לתנאים הרשומים מעבר לדף תוחלפנה במלל כדלקמן:
" .2אגרות החוב (סדרה ג')  -קרן ריבית והצמדה
 2.1הסכום הנדחה בתוספת ריבית והפרשי הצמדה יפרעו בהתאם להוראות
סעיף  )1(4.1לעיל .יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') בסך של
 12,850,000ש"ח ע.נ ,.תעמוד לפירעון כמפורט בלוח הסילוקין אשר
המצורף כנספח  4.1לתיקון .
 2.2אגרות החוב (סדרה ג') רשומות על שם ובנות  1ש"ח ע.נ .כל אחת
(להלן" :אגרות החוב (סדרה ג')") ,נושאות ריבית שנתית כדלקמן :
2.2.1

ריבית שנתית בשיעור של  2.5%במהלך התקופה שמהמועד
הקובע ועד ליום  5באוקטובר( 2020 ,כולל) ("התקופה
הראשונה").

2.2.2

ריבית שנתית בשיעור של  3%החל מיום  6באוקטובר2020 ,
(קרי ,תום התקופה הראשונה) ועד ליום  5באוקטובר2026 ,
(כולל) ("התקופה השניה").

2.2.3

ריבית שנתית בשיעור של  0.001%החל מיום  6באוקטובר,
( 2026קרי ,תום התקופה השניה) ועד ליום  5באוקטובר . 2069

2.2.4

תשלומי הריבית יבוצעו בתשלומים רבעוניים אשר ישולמו ב5-
באפריל  ,2019ב 5 -ביולי  2019ו 5 -באוקטובר  ,2019ב5 -
בינואר 5 ,באפריל 5 ,ביולי ו 5 -באוקטובר של כל שנה במהלך
השנים ( 2026 - 2019כולל) ,וכן ביום  5באוקטובר  ,2069והכל
בהתאם ללוח סילוקין המצורף כנספח  4.1לתיקון .להסרת
ספק – תשלום הריבית הראשון שישולם על פי סעיף  2.2.1לעיל
בחודש אפריל  2019הינו בגין התקופה שמהמועד הקובע ועד
למועד התשלום כאמור .בנוסף ,כאמור בסעיף  )1( 4.1לתיקון -
תשלום הריבית בגין הסכום הנדחה יבוצע במועד תשלום
הסכום הנדחה.
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2.2.5

להסרת ספק ,כמפורט בשטר הנאמנות  -קרן אגרות החוב
והריבית בגינה צמודים לעליית המדד.

 2.3התשלום האחרון של הריבית על הקרן של אגרות החוב (סדרה ג')
ישולם יחד עם התשלום האחרון על חשבון הקרן של אגרות החוב
(סדרה ג') וזאת כנגד מסירת תעודות אגרות החוב (סדרה ג') לידי
החברה.".
.4.1.6

הוראות סעיף  4.1לתנאים הרשומים מעבר לדף ,יוחלפו במלל כדלקמן:
"כל תשלום על חשבון הקרן ו/או הריבית ו/או הפרשי ההצמדה של אגרות החוב
(סדרה ג') ישולם לאנשים אשר שמותיהם יהיו רשומים כמחזיקים במרשם
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה וכן ביום ה 24-בדצמבר (בגין
תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש ינואר) ,ביום ה 24-במרץ (בגין
תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש אפריל) ,ביום ה 23-ביוני (בגין
תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש יולי) ,ביום ה 23-בספטמבר (בגין
תשלומים המתבצעים על פי שטר זה בחודש אוקטובר) של כל אחת מהשנים
( 2026 - 2019כולל) ,הסמוך לפני מועד הפרעון של אותו תשלום ,לפי העניין
(להלן" :היום הקובע") ,פרט לתשלום האחרון של הקרן והריבית והפרשי
ההצמדה שישולם לזכאים כהגדרת מונח זה בסעיף  5.4להלן ,ופרט לתשלום
הסכום הנדחה (והריבית וההצמדה בגינו) שישולמו בהתאם להוראות סעיף
 )1(4.1לתיקון ושהמועד הקובע לזכאות בגינו ייקבע על ידי הנאמן בתיאום עם
הבורסה.
מובהר כי מי שאינו רשום במרשם אגרות החוב (סדרה ג') של החברה באיזה
מהמועדים האמורים בסעיף זה ,לא יהיה זכאי לתשלום קרן או ריבית בגין
תקופת הריבית שהתחילה לפני אותו מועד.".

.5

התחייבות לתשלומים נוספים מותנים בביצועי  EBITDAשנתית
.5.1

מבלי לגרוע מהתחייבויות החברה מכוח תנאי שטר הנאמנות והתיקון ,ובנוסף להן ,בגין כל
שנה קלנדרית (להלן" :השנה הרלבנטית") ,החל משנת  2018ועד לשנת ( 2069להלן" :תקופת
החוב המותנה") ,תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב ביום ה 5-לאפריל הסמוך לאחר תום
השנה הרלבנטית (בגין השנה הרלבנטית) ,סכומים כספיים נוספים כמפורט בסעיף  5זה להלן
ובכפוף לתנאיו ,אשר לא יפחיתו את החוב שאינו מותנה בתוצאות ,ולא יבואו על חשבון קרן
החוב שאינו מותנה בתוצאות 2והריבית והפרשי ההצמדה בגינה ,אלא יבואו כתוספת ריבית
בגין קרן אגרות החוב ,אשר תשולם למחזיקי אגרות החוב בגין כל שנה רלבנטית כאמור.
להלן יכונו הסכומים הכספיים האמורים שישולמו בגין כל שנה רלבנטית – "הסכומים
הנוספים" או "החוב המותנה" .התשלומים על פי סעיף זה יבוצעו לזכאים כהגדרתם להלן.

.5.2

היקף הסכומים הנוספים בגין כל שנה רלבנטית יחושבו בהתאם ובכפוף להוראות סעיף זה
להלן -

 2קרי  -הסך של  ₪ 12,850,000ע.נ .אגרות חוב סדרה ג'.
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.5.2.1

היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה EBITDA -השנתית של החברה ,כהגדרת מונח
זה להלן ,תהא שווה או נמוכה מסך של  10,500אלפי ש"ח ,מחזיקי אגרות החוב
לא יהיו זכאים בגין אותה שנה לתשלום על פי סעיף  5זה.

.5.2.2

היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה EBITDA -השנתית של החברה ,כהגדרת מונח
זה להלן ,תעלה על סך של  10,500אלפי ש"ח אך תעמוד על פחות מסך של
 11,500אלפי  ,₪היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב
(סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על סך של  500אלפי .₪

.5.2.3

היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה EBITDA -השנתית של החברה ,כהגדרת מונח
זה להלן ,תעמוד על לפחות  11,500אלפי ש"ח אך פחות מ 13,500-אלפי ש"ח -
היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה
שנה רלבנטית יעמוד על סך של  1,000אלפי .₪

.5.2.4

היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה EBITDA -השנתית של החברה ,כהגדרת מונח
זה להלן ,תעמוד על לפחות  13,500אלפי ש"ח אך פחות מ 15,000-אלפי ש"ח -
היקף הסכומים הנוספים שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה
שנה רלבנטית יעמוד על סך של  1,500אלפי .₪

.5.2.5

היה ובשנה רלבנטית מסוימת ה EBITDA -השנתית של החברה ,כהגדרת מונח

זה להלן ,תעמוד על לפחות  15,000אלפי ש"ח  -היקף הסכומים הנוספים
שישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') בגין אותה שנה רלבנטית יעמוד על
סך של  2,000אלפי .₪
סך התשלומים אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') מכוח הוראות סעיף  5זה לעיל,
לא יעלה בכל מקרה על סך כולל של  13,250אלפי ( ₪להלן" :סכום החוב המותנה המרבי").
לעניין זה  EBITDA" -שנתית של החברה" בגין שנה רלבנטית מסוימת ,משמע -
"רווח/הפסד מפעילות" מצטבר לתקופה של  12חודשי השנה הרלבנטית (קרי ,מיום  1.1של
השנה הרלבנטית ועד ליום  31.12של אותה שנה הרלבנטית) ("התקופה הרלבנטית");
בתוספת "פחת והפחתות" מצטבר לתקופה הרלבנטית; בתוספת/בניכוי הוצאות או הכנסות
"אחרות" או חד פעמיות מצטבר לתקופה הרלבנטית (במידה ונכללו ב"רווח/הפסד
מפעילות"); בתוספת "תשלומים מבוססי מניות" מצטבר לתקופה הרלבנטית; ובתוספת
"ירידות ערך" בגין רכוש קבוע או נכסים לא מוחשיים שנזקפו במצטבר לתקופה הרלבנטית
(במידה ונכללו בתוך "רווח/הפסד מפעילות"); הנתונים בהגדרה זו לעיל יילקחו מהדו"חות
הכספיים השנתיים המאוחדים של החברה בגין השנה הרלבנטית.
בתום כל שנה רלבנטית ,תעביר החברה עדכון בכתב לנאמן הכולל את תחשיב הEBIDTA -

השנתית של החברה בגין אותה שנה רלבנטית ,וזאת לא יאוחר מיום  31.3הסמוך לאחר תום
אותה שנה רלבנטית.
כמו כן בתוך  45יום מתום כל רבעון תעביר החברה עדכון בכתב לנאמן המפרט את הערכת
החברה (הערכה בלבד; לא סקורה ולא מבוקרת) לסך ה EBIDTA -השנתית של החברה בגין
 12החודשים שקדמו לתום הרבעון אליו מתייחס האישור ,בנוסח דיווח המצ"ב כנספח 5.2א
("העדכון") ומבלי שתחול על החברה או על מי מטעמה חבות או אחריות בגין נכונות המידע
הכלול בעדכון ,למעט אם נכלל פרט מטעה במכוון.
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החברה תספק לנאמן הבהרות ,ככל שהדבר יידרש על ידו ,ביחס לנתונים והחישובים שעל
החברה למסור על פי סעיף זה.
הנאמן ימסור עדכון (כהגדרתו לעיל) לכל מחזיק אגרות חוב שיבקש זאת ממנו ובלבד
שהמחזיק כאמור יחתום על התחייבות לסודיות בנוסח שבנספח 5.2ב לתיקון זה.
.5.3

כל התחייבויות התשלום של החברה על פי סעיף  5לתיקון זה (סעיף "התחייבות לתשלומים
נוספים מותנים בביצועי  EBITDAשנתית") יפקעו ויתבטלו במוקדם מבין המועדים הבאים
("מועד תום הזכאות"):
.5.3.1

.1.1.2070

.5.3.2

עם תשלום סך של  13,250אלפי  ₪מכוחו של סעיף  5זה (לא כולל תשלומים
שתבצע החברה בגין הסכום הנדחה (בתוספת ריבית והפרשי הצמדה בגינו)
ובגין קרן אגרות החוב של  ₪ 12,850,000והריבית בגינה על פי סעיף  4.1.5לעיל
 -סכומים שלא יבואו על חשבון הסך האמור של  13,250אלפי ש"ח).

והחל ממועד זה מחזיקי אגרות החוב לא יהיו זכאים לתשלומים כלשהם מכוחו של סעיף 5
זה (תהיינה תוצאות החברה אשר תהיינה).
.5.4

לצורך מילוי הוראות סעיף  5זה ,סמוך למועד הזכאות (כהגדרתו להלן) תפנה החברה לחברי
הבורסה (הנאמן ישתף פעולה בעניין זה) ,בהתאם להוראות צו בית המשפט (כמפורט בסעיף
 2.2לתיקון זה לעיל) ,לצורך קבלת רשימה שמית הכוללת את פרטי כל אחד ממחזיקי אגרות
החוב נכון ליום  23בספטמבר  2026או נכון למועד בו יסולק מלוא החוב הבלתי מותנה מכל
סיבה שהיא ,לפי המוקדם מביניהם (להלן בס"ק זה" :הזכאים" ו" -מועד הזכאות" ,לפי
העניין) ,לרבות מספרי תעודות הזהות של הזכאים ,כמות אגרות החוב המוחזקות על ידי כל
זכאי במועד הזכאות ופרטי החשבון של כל זכאי בו מוחזקות אגרות החוב של אותו זכאי
נכון למועד הזכאות אשר אליו יועברו הסכומים הנוספים (בכפוף ובהתאם להוראות סעיף 5
זה) וכן סך אגרות החוב המוחזקות תחת אותו חבר בורסה נכון למועד הזכאות.

.5.5

למען הסר ספק יובהר כי( :א) החברה ו/או הנאמן לא יחובו בכל אחריות לוודא את נכונות
פרטי החשבונות כאמור; (ב) תפעול התשלומים כאמור לזכאים אשר יבוצעו לאחר יום 5
באוקטובר  2026יבוצע על ידי הנאמן והחברה כאשר החברה תעביר לנאמן ,לחשבון נאמנות
שייפתח על ידו ,את מלוא הסכום לתשלום לזכאים על פי הוראות סעיף  5לעיל והנאמן יעביר
לכל זכאי את הסכום לו הוא זכאי ,בהתאם לשיעור החזקותיו באגרות החוב ביחס לכלל
אגרות החוב שבבעלותו נכון למועד הזכאות וזאת בהתאם למידע שיימסר לנאמן כמפורט
לעיל.
התשלומים לפי סעיף  5זה עד למועד הזכאות יבוצעו בהתאם למחזיקים הרלבנטיים על פי
הוראות סעיף  4.1.6לתיקון זה לעיל ,ולאחר מועד הזכאות ,ככל שהדבר יתאפשר ,תשלומים
לפי סעיף  5זה ישולמו לזכאים כהגדרתם לעיל.
בהתאם לאמור לעיל ,חלף האמור בסעיף  1.1לנספח  14לשטר הנאמנות (שכ"ט הנאמן) ,החל
ממועד הפירעון הסופי של החוב שאינו מותנה בתוצאות על פי לוח הסילוקין (בין במועדו
בשנת  2026ובין בפרעון מוקדם מלא) ,ועד למועד תום הזכאות (כהגדרתו לעיל) ,הנאמן יהיה
זכאי לתשלום שנתי של  5,000ש"ח בתוספת מע"מ בגין כל שנת נאמנות וזאת עבור עד 10
שעות עבודה באותה שנת נאמנות וכן תשלום של  ₪ 500בתוספת מע"מ בגין כל שעת עבודה
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נוספת באותה שנה והכל בהתאם לדוח מפורט שימסור הנאמן לחברה ,ומבלי לגרוע מזכות
הנאמן למינוי שלוחים ויועצים במימון החברה בהתאם להוראות שטר הנאמנות בגובה של
עד  10,000ש"ח בתוספת מע"מ בגין כל שנת נאמנות ,ומבלי לגרוע מזכות הנאמן לשיפוי
בהתאם להוראות שטר הנאמנות.
.5.6

למען הסר ספק החל ממועד פירעון החוב שאינו מותנה בתוצאות (לרבות להסרת ספק – גם
פירעון הסכום הנדחה במלואו) ועד למועד תום הזכאות לא תחוב החברה בכל התחייבות
שהיא כלפי מחזיקי אגרות החוב ,למעט ההוראות על פי תיקון זה לשטר הנאמנות אשר על פי
תנאיהן חלות במפורש גם לאחר מועד פירעון החוב שאינו מותנה בתוצאות ,ובכללן
ההתחייבויות שלהלן שימשיכו לחול )1( :התחייבויות החברה על פי סעיף  5זה לעיל ולהלן
(על כל סעיפיו הקטנים) ,לרבות לתשלום נוסף מותנה ביצועי  EBITDAשנתית ,נשוא סעיף 5
זה; ( )2התחייבות לתשלום שכר והוצאות הנאמן כמפורט בסעיף  5.4לעיל; ( )3התחייבות
למסור לנאמן דוחות שנתיים כפי שיערכו על ידי החברה עבור רשויות מס הכנסה כמפורט
בסעיף  10.2להלן; ( )4חובת הדיווח על נתוני ה EBITDA -כאמור בסיפת סעיף  5.2לעיל; ()5
התחייבות לשיפוי וזכאות הנאמן לשיפוי בהתאם להוראות שטר הנאמנות; וכן  )6( -סעיף
 9.1.5.2לשטר הנאמנות כפי שתוקן בסעיף  7להלן (קרי  -עילת הפרעון המיידי לפי הסעיף
האמור) .למען הסר ספק אין באמור בסעיף זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבויות החברה כלפי
הנאמן כמפורט בסעיף  5.5לעיל ובשטר הנאמנות (לרבות סעיף  16לשטר הנאמנות).
מובהר כי מועד פירעון החוב שאינו מותנה בתוצאות משמעו לעניין תיקון זה ,לרבות לעניין
סעיפים  8.1ו  8.2 -להלן ,מועד פירעון מלוא החוב שאינו מותנה בתוצאות (לרבות
 12,850,000ש"ח ע.נ ;.הסכום הנדחה ,והריבית והפרשי הצמדה בגינם) למעט סכום קרן של
 ₪ 100ע.נ 3.והריבית בגינו (שבהתאם להוראות תיקון זה לא ייפרע על ידי החברה לפני יום
 1.1.2070בהתאם לאמור בסעיף  5זה לעיל).

.5.7

במהלך התקופה שעד המוקדם מבין (א) יום ( 5.10.2049בלבד); או (ב) המאוחר מבין מועד
תום הזכאות או מועד הפירעון של מלוא החוב שאינו מותנה בתוצאות:
.5.7.1

ככל שינקטו כנגד החברה הליכי חדלות פירעון ,בין על ידי החברה ובין על ידי
אחר (אשר למען הסר ספק  -אינו הנאמן) (לרבות  -הסדר נושים ,בקשות פירוק,
בקשות כינוס ,בקשה להקפאת הליכים ,בקשה למימוש שעבודים ו/או מינוי
בעל תפקיד לחברה ,מכל מין וסוג ,בין הליכים זמניים ובין קבועים; וביחס
להליכים למימוש שעבודים או מינוי כונס נכסים – ככל שמדובר בהליכים ביחס
לנכסים (אחד או יותר) אשר שוויים הכולל עולה על  50%משווי נכסי החברה,
או בקשר עם חובות (אחד או יותר) שהיקפם הכולל עולה על  50%מחובות
החברה ולא פחות מ 5 -מיליון ש"ח (להלן יחד" :הליכי חדלות פירעון")) ,אזי,
בתוקף ממועד שינקטו הליכים כאמור ,ומבלי שתידרש כל פעולה מכל מין וסוג
או הודעה  -החוב המותנה המפורט לעיל ,או יתרתו (ככל שבוצעו תשלומים
כלשהם על חשבון החוב המותנה עובר להליך כאמור) ,לפי העניין ,ייחשב באופן
אוטומטי לחוב בלתי מותנה של החברה לכל דבר ועניין שמועד פירעונו במועד
שננקטו הליכים כאמור ,ומחזיקי אגרות החוב יהיו זכאים למלוא יתרת קרן

 3ראו לעניין זה ה"ש  1לעיל.
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החוב הבלתי מותנה בתוצאות כפי שתהא אותה עת בתוספת מלוא הפרשי
ההצמדה והריבית בגינה ,וכן למלוא סכום החוב המותנה המירבי שנותר (ככל
ששולם תשלום כלשהו על חשבון החוב המותנה כאמור) ומבלי שיידרש
להתקיים תנאי כלשהו להקמת זכאותם לחוב זה .בהתאם לאמור בסעיף זה,
ככל שיתקיים הליך חדלות פירעון (כהגדרת מונח זה לעיל) והחל מהמועד בו
יחל הליך חדלות פירעון כאמור ,מלוא קרן החוב אותו החברה תהא חייבת
למחזיקי אגרות החוב תעמוד על סך של  26,100אלפי  ₪בניכוי כל תשלום קרן
שבוצע (בין בגין החוב שאינו מותנה בתוצאות ובין בגין החוב המותנה כמפורט
לעיל ,לפי העניין) ,ובתוספת הפרשי הצמדה וריבית.
למען הסר ספק האמור בסעיף זה לעיל לא יחול במקרה שהליכי חדלות פירעון
כאמור יינקטו על ידי הנאמן ,למעט אם ננקטו על ידי הנאמן וזאת לאחר
שננקטו הליכי חדלות פירעון כאמור על ידי החברה או ידי אחר (שאינו הנאמן).
.5.7.2

למען הסר ספק ,במקרה שבו יבוטל הליך חדלות הפירעון מכל סיבה ,באופן
שבאותו מועד לא יהיו עוד הליכי חדלות פרעון כנגד החברה  -ובלבד שביטול
הליך חדלות הפרעון נעשה בהסכמת מחזיקי אגרות החוב ,או לחילופין שבקשר
עם הליך חדלות הפרעון ו/או בקשר עם הליך ביטול הליך חדלות הפרעון
יתקיימו כל התנאים הבאים )1( :לא הורע מצבם של מחזיקי אגרות החוב
לעומת מצבם כפי שהיה קודם לנקיטה בהליך חדלות הפרעון; וכן  )2( -לא
השתנה או השתפר המצב של יתר נושי החברה לעומת מצבם כפי שהיה קודם
לנקיטה בהליך חדלות הפרעון (לעניין זה  -הענקת בטוחה לנושה כאמור או
תשלום כספי לנושה כאמור לא יחשבו כשינוי או שיפור מצבו של אותו נושה
ככל שבאופן דומה בטוחה או תשלום כאמור יוענקו בד בבד גם למחזיקי אגרות
החוב (פארי פאסו ליחס החוב של מחזיקי אגרות החוב ואותו נושה))  -אזי
יחזור המצב לקדמותו באופן שחובת החברה לפרוע את החוב המותנה תהא
כפופה לכל תנאים המפורטים בסעיף  5זה לעיל (ובפרט  EBITDAמינימאלית)
(להסרת ספק מובהר כי סעיף  5.6זה ימשיך לחול במלואו גם לאחר מכן ,לרבות
במקרה של הליכי חדלות פרעון נוספים שינקטו לאחר מכן).

.5.7.3

.6

החברה תדווח לנאמן על כל הליך חדלות פרעון ,ככל שיינקט ,ועל כל התפתחות
ושינוי בסטאטוס הליך חדלות פרעון כאמור ,לרבות כל נסיון לביטולו או סיומו.

ערבות קרן פורטיסימו
על אף האמור בסעיף  7.1לשטר הנאמנות והתיקון ,הרי שהחל מהמועד הקובע תהיה קרן פורטיסימו
ערבה בערבות אוטונומית ,באופן בלתי חוזר ובלתי מותנה או מסויג ,כלפי מחזיקי אגרות החוב
באמצעות הנאמן ,לפירעון סך כולל של קרן אגרות החוב (סדרה ג') של החברה בהיקף של 10,000
אלפי ש"ח (להלן" :סכום הערבות") אשר ישולמו למחזיקי אגרות החוב ,ובלבד שעל אף היותה של
הערבות אוטונומית  -לא תקום לקרן פורטיסימו חובה לתשלום סכומים מכוח הערבות כאמור אשר
מועד פירעונם ו/או תשלומם (בין על פי לוח הסילוקין ובין במקרה של העמדת החוב לפירעון מיידי),
לפי שטר הנאמנות ו/או התיקון ,טרם הגיע ,ובהתאם  -למען הסר ספק ,קרן פורטיסימו תהא זכאית
להתנגד לדרישה לתשלום כספים מכח הערבות בטענה שמועד הפירעון או התשלום לפי שטר
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הנאמנות טרם הגיע ,וכינויה של הערבות כאוטונומית וכל דבר אחר בתיקון או בנוסח הערבות לא
יגרע מכך .נוסח ערבות פורטיסימו מצורף כנספח  3.4לתיקון זה.
סכום הערבות יישאר בתוקף מלא ולא יפחת לפני המועד שבו החברה תשלם בפועל את כלל הסכומים
להלן (להלן" :סכומי המינימום"):
(א) כלל התשלומים שעל החברה לשלם בהתאם להוראות סעיפים  3.3לתיקון זה (התחייבות החברה
לשלם שכ"ט והוצאות) ו )1(4.1-לתיקון זה (התחייבות החברה לשלם את הסכום הנדחה וריבית
והפרשי הצמדה בגינו) לעיל; וכן -
(ב) סכום נוסף של  1מיליון ש"ח ("הסכום הראשון") שישולם למחזיקי אגרות החוב על חשבון קרן
אגרות החוב (להסרת ספק  -תשלומי ריבית ו/או תשלומי הפרשי הצמדה ו/או תשלומי הסכומים
הנוספים (כהגדרתם לעיל) ו/או תשלום הסכום הנדחה (לרבות ריבית והפרשי הצמדה בגינו כאמור
בסעיף  4.1.1לעיל) ו/או כל תשלום אחר מכל מין וסוג אשר אינו מפחית את קרן אגרות החוב (סדרה
ג') לא יחשבו כתשלום על חשבון הסכום הראשון ולא יפחיתו אותו).
לאחר תשלום בפועל של סכומי המינימום (קרי  -הסכומים המפורטים לעיל בס"ק (א) ו(-ב) לעיל),
סכום הערבות ילך ויפחת בגין כל פירעון נוסף למחזיקי אגרות החוב על חשבון קרן אגרות החוב
(סדרה ג') בהתאם ללוח הסילוקין (כהגדרתו בתיקון זה לעיל) ,באופן שבגין כל  ₪ 1ע.נ .אגרות חוב
סדרה ג' שהחברה תפרע למחזיקי אגרות החוב יפחת סכום הערבות בהתאמה ב  ,₪ 1ובאופן שעם
פירעון קרן אגרות חוב סדרה ג' בסך של  10,000אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (מכל מקור שהוא,
לרבות מקורות החברה ו/או מקורות קרן פורטיסימו; זאת בנוסף לפירעון סכומי המינימום) תפקע
מאליה הערבות כאמור וכל חיובי קרן פורטיסימו על פיה .להסרת ספק – תשלומי ריבית ו/או
תשלומי הפרשי הצמדה ו/או תשלום סכומי המינימום (כהגדרתם לעיל) ו/או כל תשלום אחר מכל מין
וסוג אשר אינו מפחית את קרן אגרות החוב (סדרה ג') לא יחשבו כתשלום על חשבון הסך האמור של
 10,000אלפי ש"ח ולא יפחיתו אותו).
חוב החב רה לקרן פורטיסימו בגין כל תשלום שיבוצע על ידה בגין הערבות כאמור יהיה נדחה ונחות
לחוב שאינו מותנה בתוצאות ,לרבות במקרה של חדלות פרעון או פירוק וכיוצ"ב ,והכל כמפורט
בנספח  3.4לתיקון.
בכתב הערבות המצ"ב כנספח  3.4תאשר קרן פורטיסימו כי בכל עת יישארו ברשותה נכסים או
מזומן בהיקף אשר יספיק לפרעון חובותיה ,לרבות בגין הערבות.
.7

העמדה לפרעון מיידי
.7.1

החל מהמועד הקובע ובכפוף לכניסתו לתוקף של התיקון  -תתבטלנה הוראות הסעיפים
שלהלן שבשטר הנאמנות ועילות הפירעון המיידי המפורטות בהם לא יחולו :סעיף 9.1.1
[הרעה מהותית] ,סעיף [ 9.1.3אי-הגשת דוח כספי] ,סעיף [ 9.1.4מחיקת אגרות החוב ממסחר
בבורסה] ,סעיף [ 9.1.8עיקולים על נכס מהותי] ,סעיף [ 9.1.12אי תשלום חוב מהותי לצד ג'],
סעיף [ 9.1.15הערת עסק חי] ,סעיף [ 9.1.16תשלומים למר אלבאום] וכן סעיף [ 9.1.17חשש
סביר כי תיגרם פגיעה מהותית בזכויות מחזיקי אגרות החוב] לשטר הנאמנות.

.7.2

סעיף  9.1.5לשטר הנאמנות יוחלף בסעיף כדלקמן (כל אחד מבין הסעיפים  9.1.5.1ו – 9.1.5.2
ו 9.1.5.3 -להלן הינו עילת פרעון מיידית עצמאית ונפרדת העומדת בפני עצמה):
ככל שבמועד מסוים תשתנה השליטה בחברה ,לרבות בדרך של
"9.1.5.1
העברת מניות על ידי פורטיסימו או בדרך של הקצאת ניירות ערך
בחברה.
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9.1.5.2
9.1.5.3

לעניין זה "שינוי שליטה" משמעה אם שיעור החזקותיה של
פורטיסימו ,לבד ו/או יחד עם תאגיד/ים בשליטתה (לעניין ס"ק זה
לעיל ולהלן " -שליטה" משמע  -תאגידים המוחזקים על ידי
פורטיסימו (בעצמה ,ולא ביחד עם אחרים) בלמעלה מ50.01% -
מכלל הזכויות מכל מין וסוג בהם ,לרבות זכויות הון והצבעה) או
עם תאגידים בשליטת בעל השליטה בפורטיסימו (להלן בסעיף זה
יכונו המנויים לעיל" :בעלת השליטה") ,בהון המניות המונפק
והנפרע של החברה  -ירד אל מתחת ל( 50.01%-בדילול מלא).
במקרה של שינוי שליטה (כהגדרתו לעיל) לפי שווי חברה נמוך מ-
 15מיליון .₪
ככל שהחברה ו/או קרן פורטיסימו לא תשלמנה למחזיקי אגרות
החוב את הסכום הנדחה במלואו ,בתוספת ריבית והפרשי הצמדה
בגינו ,במועד תשלום הסכום הנדחה ,כמפורט בסעיף  )1(4.1לתיקון
זה ,וההפרה לא תוקנה בתוך עשרים ואחד ( )21ימים ממועד תשלום
הסכום הנדחה.

מובהר ,כי במקרה כאמור בסעיף  9.1.5.1לעיל יהיו מחזיקי אגרות החוב רשאים
להעמיד לפירעון מיידי את מלוא יתרת החוב שאינו מותנה ,כפי שיהא אותה עת,
לרבות כל חוב ריבית והפרשי הצמדה בגינו.
בנוסף ,במקרה כאמור בסעיף  9.1.5.2וכן במקרה כאמור בסעיף  9.1.5.3לעיל יהיו
מחזיקי אגרות החוב רשאים להעמיד את כלל חובות החברה כלפיהם מכל מין וסוג,
לרבות החוב שאינו מותנה (לרבות ,להסרת ספק  -הסכום הנדחה) ,חוב שהגיע מועד
פרעונו וחוב שלא הגיע פרעונו ,ובכלל זאת ומבלי לגרוע מן האמור  -את יתרת החוב
שאינו מותנה בתוצאות שטרם נפרעה ,ולרבות את יתרת החוב המותנה בסך של
 ₪ 13,250,000הנזכר בסעיף  5לתיקון שטרם נפרע ,באופן שעל החברה יהיה לשלם
מיידית למחזיקי אגרות החוב את יתרת קרן אגרות החוב (לרבות ,להסרת ספק -
הסכום הנדחה) וכן כל ריבית והפרשי הצמדה בגינה ,וכן את מלוא סכום החוב
המותנה המרבי בסך של  13,250אלפי ש"ח (או יתרתו ככל ששולמו סכומים על
חשבון החוב המותנה כאמור בסעיף  5לתיקון).
למען הסר ספק ,הזכות להעמיד לפירעון מיידי את החוב המותנה תקום אך ורק
בהתקיים העילה האמורה בסעיף  9.1.5.2ובסעיף  9.1.5.3לעיל (זכות זו להעמיד
לפירעון מיידי את החוב המותנה לא תקום בהתקיים עילות פירעון מידי אחרות)".
.7.3

עילות הפירעון המיידי בשטר הנאמנות (לרבות בתיקון זה) יבוטלו (למעט העילה הקבועה
בסעיף  9.1.5.2ובסעיף  9.1.5.3לעיל) במקרה שבו קרן פורטיסימו תודיע לנאמן בכתב ,שהיא
מסכימה (ללא כל סייג או תנאי) להגדיל את ערבותה על פי סעיף  6לתיקון זה (ועל פי נספח
נוסח הערבות (נספח  ))3.4באופן שזו תכסה את מלוא החוב שאינו מותנה בתוצאות (קרי -
את יתרת קרן אגרות החוב (סדרה ג') 4כפי שתהיה באותה עת בצירוף מלוא הסכום הנדחה
(כל שטרם הגיע מועד פרעונו) בתוספת כל הפרשי הצמדה וריבית שיצברו בגינם לאחר מכן)

 4סך של  12,850אלפי  ,₪וריבית והפרשי הצמדה בגינם.
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(להלן יחד" :יתרת החוב") ,וכן תמסור לנאמן כתב ערבות חדש ו/או תיקון לכתב הערבות כך
שיחיל את כתב הערבות על מלוא יתרת החוב (כהגדרתה לעיל) ,ו/או תעמיד (על פי שיקול
דעתה הבלעדי) ערבות בנקאית (בנוסח ובתנאים לשביעות רצון הנאמן) בגובה יתרת החוב
(כולו ,או לחילופין חלקו  -באופן שיתרת הסכום תובטח בערבות בנוסח כמפורט בנספח 3.4
כך שמלוא יתרת החוב תובטח בערבות בנקאית ו/או בערבות כמפורט בנספח  )3.4ו/או
תעמיד בטוחה אחרת לשביעות רצון מחזיקי אגרות החוב (לפי שיקול דעתם הבלעדי,
בהחלטת אסיפת מחזיקים ברוב רגיל) להבטחת יתרת החוב (להלן כתב ערבות בגין מלוא
יתרת החוב או בטוחה לשביעות רצון המחזיקים בגין מלוא יתרת החוב" :בטוחה מלאה").
למען הסר ספק ( -א) ככל ותקום עילה להעמדת יתרת החוב שאינו מותנה לפירעון מיידי
תהיה פורטיסימו רשאית למסור לנאמן בטוחה מלאה (כהגדרת מונח זה לעיל) בגין יתרת
החוב כהגדרתה לעיל ,ובמקרה כאמור תתבטל העילה לעמדת פירעון מיידי כאמור (באופן
שככל והועמדה על ידי פורטיסימו בטוחה מלאה בגין יתרת החוב קודם לכן ,לא תקום עילת
הפירעון המידי מלכתחילה); (ב) העילות הקבועות בסעיף  9.1.5.2לעיל וכן בסעיף 9.1.5.3
לעיל לא יבוטלו וימשיכו לחול עד תום תקופת תיקון זה וזאת אף אם העמידה קרן
פורטיסימו בטוחה מלאה בגין יתרת החוב כאמור לעיל.
.8

התחייבויות ומגבלות מכוח תנאי שטר הנאמנות
.8.1

במהלך התקופה שממועד כניסתו לתוקף של תיקון זה ועד לפירעון מלוא החוב שאינו מותנה
בתוצאות (קרי ,קרן בסך של  12,850אלפי  ₪והפרשי הצמדה וריבית בגינה ,למעט הסך של
 5₪ 100כאמור בסעיף  5.5לעיל ,בתוספת הסכום הנדחה בצירוף ריבית והפרשי הצמדה) ,וכל
עוד לא נתקבל אישור אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ברוב רגיל:
.8.1.1

החברה לא תבצע חלוקה (כהגדרת מונח זה בחוק החברות) ובכלל זאת לא
תחלק דיבידנד לבעלי מניותיה;

.8.1.2

החברה לא תבצע עסקה חריגה עם בעלת השליטה וכן לא תבצע עסקה חריגה
עם צד ג' אשר לבעלת השליטה יש בה עניין אישי ("עסקה חריגה" – כהגדרת
מונח זה בחוק החברות ,ולרבות אישור תנאי כהונה והעסקה) .למען הסר ספק,
מגבלה זו בסעיף  8.1.2לא תחול על אישור דמי ניהול עד סכום של  2מיליון ₪
לשנה וכן על עסקאות אחרות שהחברה רשאית לבצע על פי שטר הנאמנות ללא
קבלת הסכמת המחזיקים;

.8.1.3

החברה לא תבצע כל תשלום ,בכל צורה ודרך שהם (בין במישרין ובין בעקיפין),
לבעלי מניות החברה בגין הלוואות וחובות הקיימים נכון ליום ה,30.6.2018 -
לרבות חובות שיווצרו לאחר מועד זה בגין ערבויות או בטוחות שהיו קיימים
נכון למועד זה (וכן החברה מצהירה כי היא לא ביצעה כל תשלום לבעלי מניות
החברה בתקופה שמיום  26.9.2017ועד למועד הקובע ,וזאת למעט כספים
שהועמדו על ידי קרן פורטיסימו לחברה בתקופה האמורה והושבו לידיה
בסמוך לאחר מכן וזאת כדי לגשר על מחסור במזומן לטובת תשלום משכורות
והצטיידות בחומרי גלם קריטיים) כמפורט בנספח  8.1.3לתיקון זה (להלן כלל

 5ראו לעניין זה ה"ש  1לעיל.
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החובות לעיל ,לרבות כאלו שיווצרו לאחר המועד הנזכר לעיל בגין ערבויות או
בטוחות קיימות נכון למועד האמור יחד" :הלוואות בעלים קיימות") .למען
הסר ספק חובות שנוצרו/ייווצרו לאחר יום ה( 30.6.2018-למעט חובות שנוצרו
לאחר יום ה 30.6.2018-בגין ערבויות ו/או בטוחות שהיו קיימים במועד זה)
ובכלל כך הערבות כאמור בסעיף  6לעיל ,לא יחשבו כחלק מהלוואות הבעלים
הקיימות ,ולא תחול מגבלה על פירעונם של החובות הנ"ל (כמו גם על פירעון
הלוואות בעלים אחרות שיועמדו לאחר המועד הקובע) לבעלי המניות (למעט
מגבלה כאמור בסעיף  8.1.4להלן).
.8.1.4

החברה לא תבצע כל תשלום לקרן פורטיסימו או לאחר במקומה או מטעמה
בגין תשלומים שביצעה קרן פורטיסימו על פי ערבותה הנזכרת בסעיף  6לעיל
ו/או בגין התחייבותה הנוספת לתשלום למחזיקי אגרות החוב של הסכום
הנדחה וריבית והפרשי הצמדה בגינו (כאמור בסעיף  )1(4.1לעיל) ,וזאת כל עוד
לא נפרע החוב שאינו מותנה בתוצאות .האמור לעיל יחול גם אם תיקלע החברה
להליכי חדלות פרעון.

קרן פורטיסימו לא תמכור או תמחה או תקנה כל זכות מכל מין וסוג ,במישרין
.8.1.5
או בעקיפין ,לכל צד ג' שהוא ("נעבר הזכויות") ביחס לזכותה להחזר הלוואות
הבעלים הקיימות מן החברה ,כולן או חלקן ,ואף לא תתחייב כלפי נעבר
הזכויות לבצע מי מן הפעולות האמורות ,והכל אלא אם כן קודם לכך ,כתנאי
מקדים ,נעבר הזכויות יאשר בכתב כלפי הנאמן (עבור מחזיקי אגרות החוב)
שהוא מודע לכל המגבלות המוטלות על ההלוואות האמורות ,לרבות על פרעון
ההלוואות ועל היותן נחותות ונדחות בפני חובות החברה למחזיקי אגרות החוב
ועל מגבלות העברתן בהתאם ובכפוף להוראות תיקון זה כנספח  8.1.4לתיקון
זה .על אף האמור ברישא לסעיף  8.1זה מובהר כי מגבלה זו לפי סעיף 8.1.5
תחול (בכפוף להוראות סיפת סעיף  8.1להלן ובכפוף להוראות סעיף  8.2.3להלן)
הן במהלך התקופה שממועד כניסתו לתוקף של תיקון זה ועד לפירעון מלוא
החוב שאינו מותנה ,והן לאחר מכן עד לפירעון מלוא החוב המותנה כמפורט
בסעיף  5לעיל.
מעבר לאמור בסעיף  8זה לעיל לא יחולו על החברה מגבלות נוספות כלשהן על פי סעיף 6.1.4
לשטר.
בנוסף ,כל המגבלות על פי סעיף  8.1זה לעיל ,למעט על פי סעיף  8.1.4ו ,8.1.5-יבוטלו במקרה
שבו פורטיסימו תודיע בכתב שהיא מסכימה שערבותה על פי סעיף  6לתיקון זה תגדל באופן
שהיא תכסה את מלוא יתרת החוב (כהגדרת מונח זה לעיל; קרי ,למען הסר ספק  -לא כולל
החוב המותנה) ו /או תעמיד (על פי שיקול דעתה הבלעדי) ערבות בנקאית (בנוסח ובתנאים
לשביעות רצון הנאמן (שיוכל לשמש כך לקבל את אישור אסיפת האג"ח) בגובה יתרת החוב
(כולו ,או חלקו  -באופן שיתרת הסכום תובטח בערבות בנוסח כמפורט בנספח  3.4כך שמלוא
יתרת החוב תובטח בערבות בנקאית ו/או בערבות כמפורט בנספח  )3.4ו/או תעמיד בטוחה
חלופית אחרת לשביעות רצון מחזיקי אגרות החוב (בהחלטה שתתקבל ברוב רגיל) להבטחת
יתרת החוב .למען הסר ספק ומבלי לגרוע מהאמור ,החל מהמועד כאמור החברה תהא
רשאית לבצע חלוקות ו/או לפרוע הלוואות בעלים קיימות ללא צורך באישור המחזיקים או
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הנאמן לביצוע פעולות כאמור (כלומר ,לא יידרש אישור כלשהו על פי סעיף  8.1זה ,לא יידרש
אישור כלשהו על פי כל סעיף אחר בשטר הנאמנות ולא יידרש אישור כלשהו בתיקון זה).
למרות האמור לעיל ,בנסיבות שבהן ( )1הועמדה בטוחה מלאה (כהגדרת המונח לעיל); וכן -
( )2בוצע שינוי שליטה (כהגדרת מונח זה לעיל) לפי שווי חברה הגבוה מ  22.5 -מיליון ש"ח -
לא תחול עוד מגבלה מכוח סעיף  8.1.5לעיל (וזאת מבלי לגרוע מיתר הוראות התיקון לרבות
ההוראות הנוגעות לבטלותן של המגבלות על החברה בתנאים כמפורט בתיקון).
.8.2

.8.3

למען הסר ספק ,החל ממועד פירעון מלוא החוב שאינו מותנה בתוצאות (לרבות קרן ריבית
והפרשי הצמדה ,למעט סכום של  ₪ 100ע.נ .והריבית בגינו (ולרבות ,למען הסר ספק -
הסכום הנדחה וריבית והפרשי הצמדה בגינו) ועד לתום תקופת הזכאות (כהגדרת המונח
בסעיף  5.3לעיל):
.8.2.1

לא תחול מגבלה כלשהי על ביצוע חלוקה.

.8.2.2

לא תחול מגבלה כלשהי על פירעון הלוואות מכל סוג שהוא שהועמדו לחברה על
ידי מי מבעלי העניין בה (למעט חוב על פי סעיף  8.1.4לעיל  -אשר תחול מגבלה
על פרעונו אך ורק כל עוד לא נפרע החוב שאינו מותנה בתוצאות).

.8.2.3

בנסיבות שבהן בוצע שינוי שליטה (כהגדרת מונח זה לעיל) לפי שווי חברה
הגבוה מ  22.5 -מיליון ש"ח  -לא תחול עוד מגבלה מכוח סעיף  8.1.5לעיל.

לעניין סעיף  5לעיל ,כל התשלומים והתמורות ,בכסף או בשווה כסף ,מעל סך מצטבר של 2.5
מיליון ( ₪לא כולל מע"מ ככל שחל) (להלן" :סכום המקסימום לתשלומי בעל שליטה")
שישולמו ,במישרין או בעקיפין ,על ידי החברה או על ידי כל תאגיד שיש לה בו זכויות
במישרין או בעקיפין (אם ישולמו) בשנה רלבנטית כלשהי ,במסגרת כל עסקה או התקשרות
של החברה עם בעל השליטה בחברה ,או במסגרת כל עסקה או התקשרות של החברה עם
אחר שלבעל השליטה בחברה יש בה עניין אישי (להלן כולם יחד" :תשלומים לבעל שליטה"),
למעט תשלומים כאמור בגין דמי ניהול; וכן  -כל תשלומים לבעל שליטה שישולמו בשנה
רלבנטית כלשהי כדמי ניהול מעל לסך מצטבר של  2מיליון ש"ח (להלן" :סכום המקסימום
לדמי ניהול") ,יתווספו ל EBITDA" -השנתית של החברה" בגין אותה שנה רלבנטית .כך
לדוגמה – אם בשנה רלבנטית מסוימת ישולמו תשלומים לבעל שליטה שלא בגין דמי ניהול
בהיקף של  3מיליוני ש"ח ותשלומים לבעל שליטה כדמי ניהול בהיקף של  3מיליוני ש"ח ,כי
אז בגין אותה שנה רלבנטית יתווסף ל " EBITDAהשנתית של החברה" סך של  1.5מיליוני
ש"ח.
על אף האמור ,היה והשליטה בחברה תשתנה ,כי אז בתוקף מאותו מועד – בהתייחס לאמור
בסעיף  8.3זה לעיל לעניין אופן תחשיב ה " EBITDAהשנתית של החברה" – "סכום
המקסימום לתשלומי בעל שליטה" כהגדרתו לעיל יפחת באופן אוטומטי לסך של 1.25
מיליוני ש"ח (במקום  2.5מיליוני ש"ח) ,ואילו "סכום המקסימום לדמי ניהול" כהגדרתו לעיל
יפחת באופן אוטומטי לסך של ( 0אפס) ש"ח (במקום  2מיליון ש"ח).
החברה מתחייבת לעדכן את הנאמן בנוגע לכל עסקה או התקשרות מסוג העסקאות
וההתקשרויות הנזכרות בסעיף זה לעיל ,סמוך לאחר חתימתה (לרבות כל פרט שיבקש
הנאמן לגביה) ,ובנוגע לכל תשלום שישולם על פי כל עסקה או התקשרות כאמור.
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מובהר כי אין באמור בסעיף  8זה לעיל כדי לגרוע מהתחייבות החברה לפרוע את הסכום הנדחה
(לרבות ריבית והצמדה) ,במלואו ,במועד תשלום הסכום הנדחה ,ואף לא מהתחייבות קרן פורטיסימו
ביחס לתשלום האמור.
.9

פדיון מוקדם
סעיף  8.2לשטר הנאמנות יתוקן כדלקמן :לאחר המילים מלא או חלקי ,יבוא" :למעט סך של 100
ש"ח  6ע.נ .קרן אגרות החוב הקבוע לתשלום ליום  5באוקטובר  2069אשר לא ייפרע בפדיון מוקדם
(ולא יוקדם בכל דרך אחרת) במועד מוקדם ממועד תום הזכאות (כהגדרתו בסעיף  5.3לתיקון)".
להסרת ספק הסך האמור של  100ש"ח ע.נ .לא יפרע על ידי החברה בפדיון מוקדם לפני מועד תום
הזכאות אלא בכפוף לקבלת הסכמה מראש ובכתב של מחזיקי אגרות החוב ,ואף אם יפרע הרי שלא
יהיה בכך כדי לגרוע או לפגוע בזכויות מחזיקי אגרות החוב לקבלת הסכומים הקבועים בסעיף 5
לעיל.

.10

דיווחים
.10.1

הוראות סעיפים  6.1.17 ,6.1.14 ,6.1.12 ,6.1.7ו 6.1.18-לשטר הנאמנות תתבטלנה.

.10.2

לסעיף  6.1.8לשטר הנאמנות יתווסף המשפט כדלקמן" :למרות האמור בסעיף זה לעיל החל
ממועד כניסתו לתוקף של התיקון ועד למועד שבו יפקעו התחייבויות החברה על פי סעיף 5
לעיל החברה תמסור לנאמן דוחות כספיים שנתיים כפי שיערכו על ידי החברה לשם הגשתם
לרשויות מס הכנסה בלבד (ולא כל דוח כספי אחר) .אין באמור כדי לגרוע מהתחייבות
החברה להעביר נתונים לגבי ה EBITDA -שלה כאמור בסיפת סעיף  5.2לתיקון זה.

.10.3

החברה מצהירה בזאת כי נספח  10.3לתיקון זה כולל פירוט נכון למועד פרסום תיקון זה של
כלל חובות החברה מכל מין וסוג ,לרבות חובות וודאיים וחובות מותנים (כולל בגין כל ערבות
או בטוחה שהועמדה להבטחת חובות החברה) ,חובות שהגיע מועד תשלומם וחובות שטרם
הגיע המועד לתשלומם ,חובות לבעלי עניין ולמי שאינם כאלו .הנספח האמור יכלול גם פירוט
הלוואות הבעלים הקיימות (כהגדרתן לעיל) כפי שהן נכון ליום  30.6.2018וכפי שהן למועד
פרסום תיקון זה.
לראיה באו הצדדים על החתום:

_______________________________

______________________________

סינרג'י כבלים בע"מ

רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

הח"מ מאשרים בזאת את התחייבותם ,יחד ולחוד ,על פי סעיף  )1(4.1לעיל בכל הנוגע להתחייבותם לתשלום
הסכום הנדחה (לרבות ריבית והפרשי הצמדה שיצטברו בגינו) ,במועד ובתנאים כפורט בסעיף  )1(4.1לתיקון.
__________________________________

________________________________________

Fortissimo Capital Fund III (Israel) L.P.

Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.P.

 6ראו ה"ש  1לעיל.
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נספח 5.2א
לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  -הנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ
מרחוב יד חרוצים  14תל אביב
(להלן" :הנאמן")
הנדון :עדכון ביחס לרבעון [ ] לשנת [ ]
בהתאם להוראות התיקון מיום [ ] ("התיקון") לשטר הנאמנות שנחתם בין הנאמן לבין סינרג'י כבלים בע"מ
("החברה") ,הרינו לעדכנך כי למועד מכתבנו זה להערכת החברה (הערכה בלבד; לא סקורה ולא מבוקרת) סך
ה EBIDTA -השנתית של החברה (כהגדרת מונח זה בסעיף  5.2לתיקון) בגין  12החודשים שקדמו לתום
הרבעון אליו מתייחס אישור זה ,צפוי לעמוד על סך של [ ] ש"ח.
כאמור בתיקון ,לא חלה ולא תחול על החברה או על מי מטעמה חבות או אחריות בגין נכונות המידע הכלול
בעדכון זה לעיל ,וזאת ככל לא נכלל (חלילה) פרט מטעה במכוון.
בכבוד רב,
סינרג'י כבלים בע"מ
(באמצעות מורשי החתימה בה)

78

3290953_1

- 18 -

נספח 5.2ב
כתב סודיות
__ ב_______
לכבוד
סינרג'י כבלים בע"מ
א.ג.נ.

הנדון :התחייבות לסודיות

היות וביקשתי כי יימסר לעיוני מידע אודות סינרג'י כבלים בע"מ (להלן" :החברה") אשר בבסיסו אינו מידע
שהינו נחלת הכלל (להלן יכונה המידע שאינו נחלת הכלל" :מידע סודי") ,הריני לאשר בפניכם ולהתחייב
בפניכם כדלקמן:
.1

ידוע לי כי אסור לי לגלות המידע הסודי לכל אדם וכן כי לא אהיה רשאי לעשות שימוש במידע הסודי
לכל מטרה ,אלא לשם שמירה על זכויותיי כמחזיק באגרות החוב (סדרה ג') של החברה.

.2

אני אשמור את המידע הסודי בסודיות מוחלטת ,לפחות באותה רמת זהירות בה אני שומר מידע סודי
שלי ,ואנקוט לשם כך לא פחות מרמת זהירות סבירה.

.3

התחייבויותיי לפי כתב סודיות זה הן בלתי חוזרות ובלתי ניתנות לביטול והן באות בנוסף ,ולא
במקום ,כל חובה המוטלת עלי מכוח דין ו/או כל הסכם אחר.

.4

היה ויקבע על-ידי ערכאה או רשות כל שהיא כי אין להתחייבות מהתחייבויות מסמך זה תוקף -
תצומצם ההתחייבות ,כדי השיעור המותר על-פי דין באותה עת ולא יהיה בקביעה כאמור כדי לפגוע
ביתר ההתחייבויות והזכויות על-פי מסמך זה.

.5

התחייבות זו לא תחול על מידע שהפך לנחלת הכלל או שהיה ידוע לי טרם שנמסר לי על ידי החברה.

בכבוד רב,
[_____________]
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נספח 8.1.4
לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ  -הנאמן למחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ
מרחוב יד חרוצים  14תל אביב
(להלן" :הנאמן")
הנדון :עדכון ביחס לרבעון [ ] לשנת [ ]
בהתאם להוראות סעיף  8.1.4לתיקון לשטר נאמנות אשר נחתם ביום [ ] ("התיקון") בין הנאמן לבין סינרג'י
כבלים בע"מ ,הרינו לאשר בפניך כדלקמן:
.1

אנו הח"מ מאשרים כי בכוונתנו להתקשר עם קרן פורטיסימו (כהגדרתה בתיקון) בהסכם לפיו קרן
פורטיסימו תמכור או תמחה או תקנה זכות ,במישרין או בעקיפין ,ביחס לזכותה להחזר הלוואות
הבעלים הקיימות (כהגדרתן בתיקון) ,כולן או חלק מהן ,מן החברה.

.2

אנו מאשרים כי אנו מודעים לכל המגבלות המוטלות על ההלוואות האמורות ,לרבות על פרעון
ההלוואות ועל היותן נחותות ונדחות בפני חובות החברה למחזיקי אגרות החוב ועל מגבלות העברתן
בהתאם ובכפוף להוראות התיקון.
בכבוד רב,
[]
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נספח 10.3
פירוט חובות החברה (באלפי
ש"ח) ,נכון ליום:
30.06.18

30.11.18

בנק הפועלים
בנק הפועלים -
LC
בנק לאומי

44,718

46,925

12,631

8,738

9,988

9,974

בנק מזרחי

9,739

8,776

בנק הבינלאומי

1,400

899

בנקים ארה"ב

8,283

819

בנק גרמניה

349

367

עובדים  -שכר

991

839

עובדים  -הבראה

143

136

עובדים  -חופשה

1,308

1,144

עובדים  -פיצויים
עובדים  -קופת
ועד
מוסדות שכר
מקדמות
מלקוחות
ספקי ארץ

2,175

2,190

56

61

584

532

443

1,248

18,141

15,222

3,154

4,600

65,531

65,531

37,050

37,050

ספקי חו"ל
הלוואת בעלים
הקיימות
אג"ח
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3.4
__ ה ,_____ -שנת ____

לכבוד
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של סינרג'י כבלים בע"מ (להלן" :הנאמן"" ,מחזיקי
אגרות החוב" ו" -החברה" בהתאמה)
ג.א.נ,.

הנדון :כתב ערבות
אנו הח"מ ,Fortissimo Capital Fund III (Israel) L.P. ,שותפות מוגבלת שהתאגדה באיי קיימן ונרשמה
בישראל כשותפות חוץ שמספרה  53-024359-1ו ,Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.P. -שותפות
מוגבלת שהתאגדה באיי קיימן ונרשמה בישראל כשותפות חוץ שמספרה ( 53-024660-2שותפויות שלמועד
החתימה על כתב ערבות זה תקופת הפעילות של כל אחת מהן ,על פי מסמכי השותפות שלהן ,מסתיימת
בחודש יולי ( )2023להלן שתיהן ,יחד ולחוד" :קרן פורטיסימו" או "הערבות" וכל אחת מהן "הערבה"),
מתחייבות בזאת ,יחד ולחוד ,כלפי הנאמן בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב כדלקמן:
 .1קרן פורטיסימו ,ערבה בזאת ,כלפי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב באמצעות הנאמן ,בערבות מתמדת ,בלתי
חוזרת ,אוטונומית ,בלתי מסויגת וללא כל תנאי (אך בכפוף להוראות סעיף זה להלן) ,לקיום כל החיובים,
החובות ,וההתחייבויות שהחברה חייבת או תהיה חייבת לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב סדרה ג' של
החברה ,בגין או בקשר עם אגרות החוב סדרה ג' של החברה ,בהתאם לשטר הנאמנות בין החברה לנאמן
מיום __________ (להלן" :שטר הנאמנות") ,על נספחיו ותיקוניו ,לרבות על פי התיקון לשטר הנאמנות
מיום __________ (להלן" :התיקון לשטר הנאמנות") (להלן יחד ,שטר הנאמנות והתיקון לשטר
הנאמנות" :שטר הנאמנות המתוקן") ,ובכלל זה לפירעון סכומי קרן אגרות החוב ,סכומי ריבית מכל סוג
וכן הפרשי הצמדה ,אשר הגיע מועד תשלומם על פי שטר הנאמנות המתוקן ולא שולמו על ידי החברה עד
למועד לתשלומם כאמור ,לרבות במקרה של העמדה לפירעון מיידי (כל הסכומים הנ"ל ,קרי קרן אגרות
החוב בסך של  12,850,000ש"ח בתוספת הפרשי ריבית והצמדה שיצברו בגינם ,יקראו להלן ,ביחד ולחוד:
"הסכומים המובטחים") .ערבות קרן פורטיסימו על פי מסמך זה הינה לפירעון סכומים מובטחים בהיקף
של  10,000אלפי ש"ח (להלן" :סכום הערבות").
 .2על אף היותה של הערבות אוטונומית  -מובהר כי לא תקום לקרן פורטיסימו חובה לתשלום סכומים מכוח
ערבות זו אשר מועד פירעונם ו /או תשלומם (בין על פי לוח הסילוקין ובין במקרה של העמדת החוב
לפירעון מיידי) ,לפי שטר הנאמנות ו/או התיקון ,טרם הגיע ,ובהתאם  -למען הסר ספק ,קרן פורטיסימו
תהא זכאית להתנגד לדרישה לתשלום כספים מכח הערבות בטענה שמועד הפירעון או התשלום לפי שטר
הנאמנות טרם הגיע ,וכינויה של הערבות כאוטונומית בנוסח הערבות לא יגרע מכך .מובהר כי אם החברה
לא תתנגד לדרישה לתשלום כספים מכוח תנאי שטר הנאמנות המתוקן ו/או לא תחלוק על התקיימותה
של עילה להעמדת חוב החברה לפרעון מיידי הרי לא תקום זכות לקרן פורטיסימו להתנגד לדרישה
לתשלום כספים מכוח תנאי שטר הנאמנות המתוקן ו/או להתנגד להעמדת חוב החברה לפרעון מיידי
בגינה של עילה כאמור.
 .3קרן פורטיסימו תשלם כל סכום שהנאמן ידרוש ממנה ,מפעם לפעם ,לסילוק כל חלק של הסכומים
המובטחים שהגיע מועד פירעונם (לרבות במקרה שהועמדו לפירעון מיידי) ,ולא שולמו במועדם כאמור על
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ידי החברה (לרבות כל תקופת ריפוי או תקופת חסד שתינתן לקיומם על ידי הנאמן ,ככל שתינתן) ,וזאת
בתוך  7ימי עסקים ממועד דרישתו הראשונה בכתב של הנאמן כפי שתימסר לקרן פורטיסימו מפעם לפעם,
בנוסח המצ"ב כנספח א' לכתב ערבות זה ,ובלבד שבכל מקרה לא תשלם קרן פורטיסימו על פי כתב ערבות
זה במצטבר סך העולה על סכום הערבות.
 .4אפשרות להפחתת סכום הערבות –
 .aסכום הערבות יישאר בתוקף מלא ולא יפחת לפני המועד שבו החברה תשלם בפועל את כלל הסכומים
להלן (להלן" :סכומי המינימום"):
 .iכלל התשלומים שעל החברה לשלם בהתאם להוראות סעיפים  3.3ו 3.4 -לתיקון לשטר
הנאמנות; וכן -
 .iiסכום נוסף של  1מיליון "( ₪הסכום הראשון") שישולם למחזיקי אגרות החוב על חשבון
קרן אגרות החוב (להסרת ספק  -תשלומי ריבית ו/או תשלומי הפרשי הצמדה ו/או
תשלומי הסכומים הנוספים (כהגדרת מונח זה בתיקון לשטר הנאמנות) ו/או כל תשלום
אחר מכל מין וסוג אשר אינו מפחית את קרן אגרות החוב (סדרה ג') לא יחשבו כתשלום
על חשבון הסכום הראשון ולא יפחיתו אותו).
 .bלאחר תשלום בפועל של סכומי המינימום (קרי  -הסכומים המפורטים לעיל בס"ק  )1()a(4ו)2()a(4 -
לעיל) ,סכום הערבות ילך ויפחת בגין כל פירעון נוסף למחזיקי אגרות החוב על חשבון קרן אגרות החוב
(סדרה ג') בהתאם ללוח הסילוקין (כהגדרת מונח זה בתיקון לשטר הנאמנות) ,באופן שבגין כל ₪ 1
ע.נ .אגרות חוב סדרה ג' שייפרעו למחזיקי אגרות החוב לאחר פירעון סכומי המינימום ,יפחת סכום
הערבות בהתאמה ב  1ש"ח באופן אוטומטי (ולמען הסר ספק ,ללא צורך בתיקון כתב ערבות זה),
ובאופן שעם פירעון קרן אגרות חוב סדרה ג' בסך של  10,000אלפי ש"ח למחזיקי אגרות החוב (מכל
מקור שהוא ,לרבות מקורות החברה ו/או מקורות קרן פורטיסימו; זאת בנוסף לפירעון סכומי
המינימום על ידי החברה) תפקע הערבות כאמור וכל חיובי קרן פורטיסימו על פיה .להסרת ספק –
תשלומי ריבית ו/או תשלומי הפרשי הצמדה ו/או תשלום סכומי המינימום (כהגדרתם לעיל) ו/או
תשלומי הסכומים הנוספים (כהגדרת מונח זה בתיקון לשטר הנאמנות) וכן פירעון של כל תשלום אחר
מכל מין וסוג אשר אינו מפחית את קרן אגרות החוב (סדרה ג') לא יחשבו כתשלום על חשבון הסך
האמור של  10,000אלפי ש"ח ולא יפחיתו אותו.
על פי דרישת קרן פורטיסימו מעת לעת יאשר הנאמן בכתב שסכום הערבות פחת בסכום ששולם (בין
אם מכוח ערבות זו ובין אם מכוח מנגנון ההפחתה כאמור בס"ק זה לעיל) ואת יתרת סכום הערבות.
 .5חוב החברה לקרן פורטיסימו בגין כל תשלום שיבוצע על ידיה בגין ערבות זו (להלן כלל החובות האמורים
יכונו יחד" :החוב הנדחה") יהיה נדחה ונחות כלפי חוב החברה לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב ,לרבות
במקרה של חדלות פרעון או פירוק וכיוצ"ב ,ובכלל זאת ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,יחולו ההוראות
הבאות ביחס לחוב הנדחה:
 .aהחוב הנדחה יהא כפוף ונחות ( )Subordinatedמכל הבחינות לכלל הסכומים המובטחים מכל מין
וסוג כלפי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,לא יהא מובטח בכל בטוחה שהיא ,וקרן פורטיסימו וכל מי
מטעמה או במקומה לא ימשוך מהחברה בגין החוב הנדחה כל כסף או תשלום מכל מין וסוג (בכסף או
בשווה כסף או בכל אופן אחר) ,במישרין או בעקיפין ,בין כפירעון הלוואות בעלים ,בין כתשלום דמי
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ניהול ,בין כתשלום אחר לצד קשור בין כחלוקה ובין בדרך של כל תשלום או תמורה אחרים ,יהא
כינויים אשר יהיה ,עד למועד שבו כל הסכומים המובטחים וכן סכומים מכוח החוב המותנה
(כהגדרתו בשטר הנאמנות) אשר נתגבשה זכאות בגינם ,סולקו במלואם;
 .bמבלי לגרוע מהאמור ,מובהר כי קרן פורטיסימו וכל מי מטעמה או במקומה לא יהיו רשאים ,בכל
מקרה שהוא ,לנקוט בצעדים או בפעולות אחרות ,מכל מין וסוג שהוא ,למימוש כל זכות שהיא בקשר
לחוב הנדחה ,ובכלל זה לא יעמידו לפירעון מיידי ולא ידרשו פירעון מוקדם של החוב הנדחה וכן לא
ימשכו או יקבלו ,במישרין או בעקיפין ,כל תשלום על חשבון החוב הנדחה (בין בכסף ובין בשווה כסף,
ובין בדרך של קיזוז או העברת כספים או זכויות או טובת הנאה כלשהי ובין בכל דרך ואופן אחרים ,
עד למועד שבו כל הסכומים המובטחים וכן סכומים מכוח החוב המותנה (כהגדרתו בשטר הנאמנות)
אשר נתגבשה זכאות בגינם ,סולקו במלואם;
 .cקרן פורטיסימו וכל מי מטעמה או במקומה לא ינקטו בכל פעולה שהיא אשר תפריע בכל צורה או
אופן להליכי מימוש והגביה של הנאמן של הסכומים המובטחים ,ובכלל זאת לא יתערבו בשום צורה
ואופן בהליכי המימוש והגביה האמורים ,לא יתנגדו להם או לנקיטת (או לאי נקיטת) פעולה כלשהי
במהלכם על ידי הנאמן או על ידי מפרק ,מנהל מיוחד או כל בעל תפקיד אחר שימונה על ידי בית
משפט ,ובכלל זה לא יתנגדו ( -א) לזהות המפרק ,המנהל המיוחד או כל בעל תפקיד אחר שיוצע על ידי
הנאמן או מחזיקי אגרות החוב; ולא יתנגדו ( -ב) לתמורות שיתקבלו בעת מימוש נכסי החברה
במסגרת הליכי המימוש והגביה האמורים;
 .dקרן פורטיסימו וכל מי מטעמה או במקומה לא ינקטו ,ולא ימנעו מלנקוט ,פעולה כלשהי שנקיטתה,
או הימנעות מנקיטתה ,לפי העניין ,תגרום ,או עשויה לגרום ,לפגיעה או פגם בנחיתות החוב הנדחה על
פי מסמך זה ,או להשפיע על נחיתות החוב הנדחה לרעת מחזיקי אגרות החוב באופן אחר;
 .6קרן פורטיסימו מאשרת בזאת כי זולת זכויותיה בקשר עם החברה מצויים בבעלותה נכסים ,זכויות
ומזומן ,לא משועבדים ולא מוגבלים ,בהיקף מספיק לפירעון כל חובותיה ,לרבות בגין החוב המירבי
האפשרי של קרן פורטיסימו על פי כתב ערבות זה .בנוסף ,קרן פורטיסימו מתחייבת בזאת כלפי הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב כי בכל עת שערבות זו בתוקף יישארו ברשותה ,בנוסף על זכויותיה בקשר עם
החברה ,נכסים או מזומן ,לא משועבדים ולא מוגבלים ,בהיקף כולל אשר יאפשר את עמידתה
בהתחייבויותיה על פי כתב ערבות זה .ככל שפעילות קרן פורטיסימו לא תוארך באופן שהיא תסיים את
פעילותה בחודש יולי  2023או בכל מועד אחר לפני המועד שבו כל הסכומים המובטחים סולקו במלואם,
יופקדו בידי הנאמן סכומים במזומן (לא משועבדים ולא מוגבלים; לרבות בדרך של העמדת ערבות
בנקאית) להבטחת יתרת סכום הערבות (כהגדרתו לעיל) כפי שיהיה באותה עת.
 .7ערבות זו תישאר בתוקפה ואחריות והתחייבויות קרן פורטיסימו לפי כתב ערבות זה לא תגרענה ולא
תפגענה בכל צורה ואופן שהם ,בכל מקרה שהוא ,לרבות בקרות אחד או יותר מהמקרים המפורטים
להלן:
 .aשינויים בגובה הסכומים המובטחים  -הוקטנו או הוגדלו הסכומים המובטחים ,חודשו או הועמדו
לפירעון מיידי או חל בסכומים המובטחים או בתנאיהם כל שינוי אחר ,בכל דרך אחרת ומכל סיבה
שהיא.
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 .bנמצא פגם או ליקוי או פסול בהתחייבויות החברה כלפי הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ובכלל זה
במקרה של טענה לחוסר סמכות של החברה או של קרן פורטיסימו להתקשר בשטר הנאמנות או
בתיקון לשטר הנאמנות.
 .cהתיישנה תביעה כלשהי נגד החברה מכל סיבה שהיא.
 .dבכל מקרה של פשרה של החברה עם הנאמן או מחזיקי אגרות החוב ,או עם צד שלישי כלשהו ובכל
מקרה שבו תוענק ארכה ,ויתור ,הקלה או הנחה לחברה.
 .eכתב ערבות זה יעמוד בתוקף מלא בין במהלך חייהן הרגילים של החברה ושל קרן פורטיסימו ובין
במקרה של הליכי חדלות פירעון לחברה ו/או לקרן פורטיסימו (לרבות הליכי פירוק ,הסדר חובות,
כינוס נכסים ,פשרה או הסדר וכיוצ"ב) ,ולרבות בכל מקרה של מינוי בעל/י תפקיד לחברה ו/או לקרן
פורטיסימו (לרבות מפרק או כונס או נאמן או כל בעל תפקיד אחר).
 .fלהסרת ספק  -לא יהא בשום שינוי בחברה או בקרן פורטיסימו ,לרבות במבנה ,בהון או בבעלות
בחברה או של קרן פורטיסימו ,ו/או שינוי שם ו/או שינוי מעמד משפטי של החברה או של קרן
פורטיסימו ,כדי לפגוע בכתב ערבות זה ו/או כדי לגרוע מאחריותה ו/או התחייבותה של קרן
פורטיסימו על-פי כתב ערבות זה ,תהא סיבת השינוי אשר תהא.
 .8הערבות על פי כתב ערבות זה הינה עצמאית ,נוספת ובלתי תלויה בבטוחות נוספות שיינתנו (אם וככל
שיינתנו) למחזיקי אגרות החוב ו/או לנאמן להבטחת הסכומים המובטחים.
 .9ערבותנו זו מותנית ותיכנס לתוקפה החל ממועד כניסתו לתוקף של התיקון לשטר הנאמנות .ערבות זו
הינה מתמדת על פי אופיה ומהותה ,והיא תחייב אותנו ואת הבאים מכוחנו ו/או במקומנו (לרבות נאמנים,
מפרקים וכונסי נכסים) עד למועד שבו כל הסכומים המובטחים סולקו במלואם .הערבות לפי כתב זה הנה
בלתי חוזרת ,וקרן פורטיסימו אינה רשאית לבטלה או לשנות כל תנאי מתנאיה ללא אישור הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב באמצעות הנאמן מראש ובכתב.
 .10הנאמן בלבד יהיה רשאי לדרוש מקרן פורטיסימו (בהתאם לחלוקה המפורטת לעיל) פירעון ותשלום של
הסכומים המובטחים שהגיע מועד פירעונם ,כולם או מקצתם ,בתשלום אחד או לשיעורין ,במועד אחד או
במספר מועדים ,הכל לפי בחירתו ושיקול דעתו הבלעדי של הנאמן ,וללא שהנאמן יידרש קודם לכן לנקוט
בהליכים לגביית הסכומים האמורים מן החברה (ואם ננקטו הליכים כאמור – מבלי שיהא בכך כדי לעכב
או למנוע בכל אופן שהוא את חובת התשלום של קרן פורטיסימו על פי כתב ערבות זה).
 .11עם קבלת דרישה מאת הנאמן לתשלום כספים על חשבון הערבות בהתאם להוראות כתב ערבות זה,
ובכפוף להוראות סעיף  1לעיל ,קרן פורטיסימו תשלם למחזיקי אגרות החוב סדרה ג' ,בתוך  7ימי עסקים
ממועד קבלת דרישה כאמור ,את הסכום שנדרש כאמור ,וזאת מבלי שהנאמן או מחזיקי אגרות החוב
ידרשו לבסס את דרישתם או להוכיח אותה .אפילו אם הנאמן או מחזיקי אגרות החוב ינקטו בצעדים
כלשהם נגד החברה והליכים אלה טרם הסתיימו ,יהא עלינו לשלם לכם ,ובכפוף להוראות סעיף  1לעיל,
את הסכום שתדרשו מאיתנו כאמור לעיל ולא נהיה רשאים לדחות את התשלום עד לסיום הצעדים
שננקטו.
 .12קרן פורטיסימו לא תקבל הוראות ממחזיקי אגרות החוב או מכל גוף אחר ,למעט מהנאמן ,ולא תידרש
לפעול בכל דרך שהיא בהתאם לכתב ערבות זה אלא באמצעות הנאמן .באופן דומה כל הודעה ,הסכמה,
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פעולה ו/או החלטה שיידרשו כאמור מצד קרן פורטיסימו ,יימסרו וייעשו כלפי הנאמן בלבד וייחשבו
ככאלו שנמסרו ו/או נעשו ביחס לכל אחד ממחזיקי אגרות החוב.
 .13קרן פורטיסימו מסכימה ומתחייבת כי כל עוד לא נפרעו לנאמן ולמחזיקי אגרות החוב כלל הסכומים
המובטחים כלפיהם מכל מין וסוג ,היא וכל מי מטעמה או במקומה לא יתבעו מהחברה ,במישרין או
בעקיפין ,סכומים ששולמו על-ידיהם על פי כתב ערבות זה ,לרבות לא בדרך של תביעה שכנגד או על דרך
של קיזוז ,לרבות בכל מקרה של הסדר חובות ,פירוק ,חיסול ,פשרה או הסדר אחר עם החברה ,וכן
מסכימה ומתחייבת כי היא וכל מי מטעמה או במקומה לא יתבעו מהנאמן או ממחזיקי אגרות החוב כל
סכום שהתקבל אצלם כאמור או בכל דרך אחרת.
קרן פורטיסימו מסכימה כי היא לא תהיה רשאית לתבוע או להגיש הוכחות חוב בקשר עם חובותיה של
החברה כלפי קרן פורטיסימו בגין ערבות זו או ממקור אחר כלשהו ,בכינוס נכסים ,בפירוק ,בפשרה או
בהסדר תשלום אחר ,עד אשר יקבלו הנאמן ומחזיקי אגרות החוב מקרן פורטיסימו את כלל הסכומים
המובטחים על פי כתב ערבות זה .על אף האמור בסעיף זה לעיל( :א) קרן פורטיסימו תהיה רשאית להגיש
הוכחות חוב בקשר עם חובותיה של החברה כלפי קרן פורטיסימו בגין ערבות זו ,באופן שבמסגרת הוכחות
החוב כאמור יובהר כי זכויותיה תהינה כפופות לתנאי הנחיתות כמפורט בסעיף  5לעיל; (ב) כל סכום
שיתקבל בידי קרן פורטיסימו בגין הוכחות חוב כאמור יועבר על ידה לנאמן עד לפירעון המלא של
הסכומים המובטחים.
 .14קרן פורטיסימו מאשרת בזאת כי ספרי הנאמן וחשבונותיו מקובלים עליה ,וישמשו ראיה לכאורה לכל
פרטיהם ,לרבות ומבלי לגרוע מכלליות האמור ,בכל הנוגע לחובות החברה למחזיקי אגרות החוב (סדרה
ג') ,ולכל עניין אחר הקשור לערבות זו.
 .15התחייבותנו כאמור במסמך זה מהווה גם התחייבות לטובת הנאמן ,כמוטב (כמובנו בפרק ד' לחוק
החוזים (חלק כללי) ,התשל"ג ,)1973-ומקנה לנאמן את הזכות לדרוש מאתנו את מימוש הערבות גם עבור
עצמו.
 .16אנו מוותרים בזה מראש על כל זכויות או טענות שחוק הערבות ,תשכ"ז"( 1967-חוק הערבות") או כל
הוראת חוק שתבוא במקומו על זכויות פטורים והפטרים מכח סעיפים  15 ,12 ,11 ,5-9ו  17 -לחוק
הערבות (לרבות על הודעה לפי סעיף  8לחוק הערבות) ,והכל מבלי לגרוע מהוראות סעיף  2סיפא וסעיף 5
כתב ערבות זה לעיל .מובהר בזאת ,למען הסר ספק ,כי כל ההתחייבויות שניתנו על פי שטר ערבות זה
יחשבו ,לצורך ערבותנו זו ,ככשרות ,בעלות תוקף ובלתי ניתנות לערעור.
 .17למען הסר ספק מובהר ,כי אין בכתב ערבות זה כדי לגרוע או לפגוע בהתחייבויותיה וחובותיה של החברה
כלפי מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') ו/או כדי לפגוע בכל דרך מזכות הנאמן ו/או מזכות מחזיקי אגרות
החוב (סדרה ג') (באמצעות הנאמן) לגבות כל סכום שיגיע להם מאת החברה.
 .18הרינו לאשר כי לא תלויים ועומדים כנגדנו כל הליכים משפטיים ,מעין משפטיים או מנהליים (ובכלל זה
הליכי בוררות ,הליכים רגולטורים ,או חקירות שידועות לנו) ,ולא ידוע לנו על איום בהליכים כאמור .כמו
כן לא קיימים כנגדנו פסקי דין או החלטות מנהליות.
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 .19הרינו לאשר כי לא נפתחו ולא הוגשו בקשר למי מאיתנו הליכי פירוק ,כינוס ,הקפאת הליכים ,הסדר
נושים ,הסדר חובות ,פשיטת רגל ,מינוי בעל תפקיד כלשהו או כל הליך דומה ,ולא ידוע לנו על כוונה
לפתוח בהליכים כאמור .כמו כן לא מוטלים על נכסינו ,או על כל חלק מהם ,עיקולים.
 .20אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,אינם עומדים
בסתירה או בניגוד לפסק דין ,צו ,הנחיות או הוראות של בית משפט ,גוף מעין שיפוטי או רשות מוסמכת
כלשהי ,וכן אינם בניגוד או בסתירה להסכם או התחייבות כלשהם שאנו צד להם.
 .21קרן פורטיסימו מאשרת כי נמסר לעיונה עותק משטר הנאמנות בין החברה לבין הנאמן ,על נספחיו וכן
עותק של התיקון לשטר הנאמנות ,וכי ניתן לה זמן סביר לעיין במסמכים האמורים והיא מכירה את תנאי
המסמכים האמורים.
 .22אנו מצהירים בזה ,כי חתימתנו על כתב ערבות זה וביצוע ההתחייבויות הכלולות בו ,נעשו בהתאם
למסמכי ההתאגדות שלנו ,כי נתקבלו במוסדותינו המוסמכים כל ההחלטות התקפות הנדרשות לצורך
ההתקשרות בהתחייבות זו ,וכי אנו רשאים על פי כל דין ו/או הסכם ליתן את ההתחייבויות נשוא כתב
ערבות זה ועל פי תנאיו וכי החותמים בשמנו על כתב ערבות זה מוסמכים לעשות כן וחתימתם ,בצירוף
החותמת שלנו או שמנו המודפס מחייבים אותנו לכל דבר ועניין.
 .23אתם תהיו רשאים בכל עת ומבלי שיהיה עליכם להודיע לנו על כך:
 .aלהקטין את חובות החברה ו/או להגדילם ו/או לחדשם ו/או להעמידם לפירעון מיידי ו/או לערוך בהם
ו/או בתנאיהם כל שינוי אחר ,בכפוף להוראות שטר הנאמנות והתיקון לשטר הנאמנות (כפי שיהיו
מעת לעת אם וככל שיהיו) ובכפוף לאמור בכל דין  -בין על פי פשרה ו/או ויתור ו/או מחילה ו/או מתן
ארכה או הנחה ו/או הסכם ו/או הסדר ביניכם לבין החברה ובין בכל דרך אחרת ומכל סיבה שהיא.
 .bלהחליף ,לחדש ,לשנות ,לתקן ,לשחרר ,לממש או להימנע מלממש בטוחות ו/או ערבויות ו/או זכויות
כלשהן שניתנו ו/או שיינתנו לטובת מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') להבטחת התחייבויות החברה כלפי
הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ,כולן או חלקן.
 .cלגרום לשינוי ו/או לאי מילוי של כל חיוב המוטל על החברה בקשר לחובות החברה כלפי הנאמן
ומחזיקי אגרות החוב.
בקרות כל מקרה מן המקרים הנ"ל ,ואפילו נגרם על ידי כך נזק ,תישאר ערבותנו זו בתוקפה ,לא תפגע ולא
תשונה ,ואחריותנו והתחייבויותינו על פיה לא תגרענה ולא תפגענה בכל צורה ואופן שהם .לא תחול עליכם
כל חובה להודיע לנו על כל שינוי ו/או פגם בחובות החברה ו/או בבטוחה כלשהי ו/או להודיע לנו על כל
הפרה ו/או התיישנות ו/או ויתור ו/או פשרה עם החברה.
 .24קרן פורטיסימו מסכימה בזאת שלא תחול על הנאמן או על מחזיקי אגרות החוב כל חובה להודיע לקרן
פורטיסימו על כל שינוי ו/או פגם בחובות החברה כלפיה הנאמן ומחזיקי אגרות החוב ו/או על כל שינוי או
פגם בבטוחה כלשהי ו/או על כל הפרה של החברה ו/או התיישנות של טענה כלפי החברה ו/או ויתור או
פשרה עם החברה ,ככל שיהיו.
 .25קרן פורטיסימו מתחייבת להודיע לנאמן באופן מיידי לאחר שייוודע לה על כל נקיטה כנגדה בהליכי
חדלות פירעון או פירוק או כינוס נכסים או למינוי בעל תפקיד.
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 .26הודעות
המען למסירת הודעות לצדדים על פי הסכם זה הינו כדלקמן:
קרן פורטיסימו:
לידי _____ ,מרחוב המלאכה  ,14פארק אפק ,ראש העין ,מיקוד  ,4809133טלפון _____ :פקס'_____ :
או לדוא"ל______ :
הנאמן:
לידי ____ ,רחוב יד חרוצים  ,14תל אביב ,טלפון  ,03-6389200פקס' ,03-6389222 :לדוא"ל ______.
כל הודעה על פי או בקשר עם כתב ערבות זה תימסר בכתב בלבד על ידי מכתב בדואר רשום לפי המענים
המפורטים לעיל ,או באמצעות שיגורה בפקסימיליה או על-ידי שליח או בדואר אלקטרוני ,וכל הודעה או
דרישה שכזו תחשב כאילו נתקבלה על ידי הצד לו נשלחה ההודעה כדלקמן( :א) במקרה של שיגורה בדואר
רשום עם אישור מסירה  -כעבור שלושה ימי עסקים מיום מסירתה בדואר; (ב) במקרה של שיגורה
בפקסימיליה או בדואר אלקטרוני  -ביום העסקים שלאחר שיגורה (ובלבד שנתקבל אישור טלפוני על
קבלת הפקס או הדואר האלקטרוני ,לפי העניין); (ג) ובמקרה של שליחתה על-ידי שליח  -במסירתה על-
ידי השליח לנמען או בהצעתה לנמען לקבלה ,לפי העניין.
כל הודעה על פי כתב ערבות זה שנמסרה לקרן פורטיסימו בהתאם להוראות סעיף  26זה לעיל תיחשב
כאילו נמסרה לכל אחת מהערבות ,כהגדרתן לעיל ומבלי שתהא חובה למסורה לכל אחת מהערבות.
 .27שונות
 .aהדין החל על כתב ערבות זה ונספחיו הינו הדין הישראלי .בכל עניין שלא נזכר בכתב ערבות זה וכן
בכל מקרה של סתירה בין הוראות הדין לבין כתב ערבות זה ,יפעלו הצדדים בהתאם להוראות הדין
הישראלי.
 .bמקום השיפוט הבלעדי בכל הקשור בכתב ערבות זה הוא בבית המשפט המוסמך עניינית במחוז תל-
אביב בלבד.
 .cכותרות הסעיפים בכתב ערבות זה נועדו לנוחות בלבד ,ואין להן ולא ינתן להן משקל כלשהו לצורכי
פרשנות כתב ערבות זה או כל הוראה מהוראותיו.
 .dבכתב ערבות זה לשון רבים  -גם יחיד במשמע ,וכן להיפך; וכל האמור במין זכר  -אף מין נקבה
במשמע וכן להיפך.
 .eכל ויתור ,שתיקה ,הימנעות מפעולה או הימנעות משימוש בזכות כלשהי על ידיכם או על ידי מחזיקי
אגרות החוב (סדרה ג') (באמצעות הנאמן) ,במקרה של הפרת התחייבות כלשהי מהתחייבויותינו על פי
כתב ערבות זה לא ייחשבו כויתור על זכות כלשהי של הנאמן ו/או של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
הקיימת בהתאם לתנאי התיקון לשטר הנאמנות ו/או אגרות החוב (סדרה ג') ו/או שטר הנאמנות על
תוספותיו ותיקוניו (כפי שיהיו מעת לעת אם וככל שיהיו).
להסרת ספק ,התחייבות קרן פורטיסימו ביחס לתשלום הסכום הנדחה (כהגדרתו בתיקון לשטר
הנאמנות) וכן כל תשלום ככל שיבוצע מכוחה ,לא יקטינו או יגרעו או ישנו בכל צורה ואופן שהם,
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במישרין או בעקיפין ,את התחייבויותיה של קרן פורטיסימו על פי כתב ערבות זה ואף לא את סכום
הערבות כהגדרתו לעיל.
 .fערבותנו אינה ניתנת להעברה או להסבה בכל צורה שהיא ,למעט המחאה של הנאמן את זכויותיו על-
פי כתב ערבות זה לכל צד שלישי אשר יחליפו בתפקידו כנאמן עבור מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג').
 .gכ תב ערבות זה מהווה הסדר ממצה וכולל בין הצדדים לגבי העניינים הקבועים בו והוא יגבר ויחול
באופן בלעדי על אף כל הוראה אחרת או סותרת הנכללת בכל הסכם אחר ,בין במפורש ובין במשתמע.
בכבוד רב,
__________________________________

________________________________________

Fortissimo Capital Fund III (Israel) L.P.

Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.P.
אישור עו"ד

אני הח"מ ,עו"ד ___ ,מאשר כי התקשרותה של  Fortissimo Capital Fund III (Israel) L.P.באמצעות
השותף הכללי בה( Fortissimo Capital III (GP) L.P. ,להלן" :פורטיסימו") באמצעות השותף הכללי
בפורטיסימו( Fortissimo Capital 3 Management (GP) Ltd. ,להלן" :השותף הכללי") ,אושרה כנדרש בכל
מוסדותיה המוסמכים של פורטיסימו ושל השותף הכללי ,וכי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של פורטיסימו
והשותף הכללי והחלטות שהתקבלו באורגנים של פורטיסימו והשותף הכללי ,ה"ה ____ ו_______ -
מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פורטיסימו  ,וחתימתם על כתב ערבות זה מחייבת את פורטיסימו כמפורט
במסמך זה לעיל.
_______________________
______ ,עו"ד
אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ___ ,מאשר כי התקשרותה של  Fortissimo Capital Fund III (Cayman) L.P.באמצעות
השותף הכללי בה( Fortissimo Capital III (GP) L.P. ,להלן" :פורטיסימו") באמצעות השותף הכללי
בפורטיסימו( Fortissimo Capital 3 Management (GP) Ltd. ,להלן" :השותף הכללי") ,אושרה כנדרש בכל
מוסדותיה המוסמכים של פורטיסימו ושל השותף הכללי ,וכי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של פורטיסימו
והשותף הכללי והחלטות שהתקבלו באורגנים של פורטיסימו והשותף הכללי ,ה"ה ____ ו_______ -
מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם פורטיסימו ,וחתימתם על כתב ערבות זה מחייבת את פורטיסימו כמפורט
במסמך זה לעיל.
_______________________
______ ,עו"ד
הח"מ ,סינרג'י כבלים בע"מ מסכימה לאמור בכתב ערבות ומאשרת את האמור בו ככל שהדבר נוגע אליה;
_____________________
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סינרג'י כבלים בע"מ

אישור עו"ד
אני הח"מ ,עו"ד ____ ,מאשר כי בהתבסס על מסמכי ההתאגדות של סינרג'י כבלים בע"מ (להלן" :החברה")
והחלטות שהתקבלו באורגנים של החברה ,ה"ה ___ ו ______ -מוסמכים לחתום ולהתחייב בשם החברה,
וחתימתם על כתב ערבות זה מחייבת את החברה כמפורט במסמך זה לעיל.
______________
________ ,עו"ד
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נספח א' לכתב ערבות
לכבוד
פורטיסימו ______________
רחוב ______
א.ג.נ,
הנדון :כתב ערבות להבטחת חובות של סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה") למחזיקי אג"ח (סדרה ג') של החברה
ניתנת לכם בזאת הודעה בדבר אי ביצוע תשלום של החברה על פי הוראות סעיף  3לכתב הערבות ,שניתן על-
ידכם בקשר עם שטר נאמנות שנחתם בינינו לבין החברה ביום ____________ כפי שתוקן על-פי תיקון
לשטר הנאמנות מיום _________.
נא להעביר סך של _________________ ש"ח לזכות חשבון מס' ________________ בבנק
______________ סניף ___ (__________________ )IBNעל שם הנאמן וזאת לא יאוחר מיום
_______.

בכבוד רב,
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
העתק :סינרג'י כבלים בע"מ
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נספח 2
פירוט הנושים המהותיים של
החברה

עמ' 93

92

פירוט נושים
פירוט נושים נכון ליום :30.11.18
מס'

שם הנושה

סך החוב (באלפי ש"ח)

בטחונות

.1

בנק הפועלים

55,663

ערבות בעלים+שעבוד
פקדון בעלים

.2

בנק מזרחי

8,776

ערבות בעלים

.3

הבנק הבינלאומי

899

ערבות בעלים

.4

בנק לאומי

9,974

ערבות בעלים

.5

פורטיסימו קפיטל פאנד 65,531

.6

בעלי אג"ח

34,699

.7

תואם יבוא יצוא

2,800

.8

Nexans Suisse

1,600

.9

נושים לא מהותיים

17,037

ערבות בעלים

93

נספח 3
דו"ח בדבר נכסי החברה וחובותיה
העיקריים

עמ' 95

94

תק ות החברות )בקשה לפשרה או להסדר( ,תשס"ב2002-
טופס 4

)תק ה )7ב()((1

בבית המשפט המחוזי ב
בע יין:

בע"מ ,ח.פ
כתובתה:
ע"י ב"כ עוה"ד
,
מרחוב
פקס:
טל:
דין וחשבון על חובות ו

כסים1

חלק א' – כסים וזכויות
.1

כסי דלא יידי
יש לצרף כס רישום עדכ י/חוזה חכירה/חוזה שכירות
פרטים

כס 1
קרקע

סוג כס

כס 2
מב ים על
הקרקע

גוש/ספר
חלוקה ותת חלקה/דף
מהות הזכות
החלק בזכות ב% -
בעלים רשומים

1889
63
בעלות
100%
סי רג'י
כבלים
בע"מ
א.ת .שער
ה גב
01/06/94

סכום הרכישה בש"ח

4.8
ש"ח

כתובת ה כס
תאריך הרכישה

שווי בש"ח כיום
בעלים
וספים
וכתובתם

בעלות
100%
סי רג'י
כבלים
בע"מ
א.ת .שער
ה גב
לאורך
הש ים
מ' כ 85-מ'
 56מ'

 .1שם
כתובת
 .2שם
כתובת

 1פורסם ק"ת תשס"ב מס'  6178מיום  27.6.2002עמ' .868

95

כס 3

כס 4

מצ"ב דוח
רשם

שעבודים
מקום רישום השעבוד
לטובת
כתובת
הסכום
מתאריך
מ יות וזכויות בתאגיד
.2
יש לצרף תמצית מרשם החברות
שם
מס'
התאגיד
 .1פורטיסימ
ו קפיטל
פא ד III
)ישראל(
 .2פורטיסימ
ו קפיטל
פא ד III
)קיימן(
.3
.3

בעל
המ יות/הזכויות

פרוט
המ יות/הזכויות
69.85%

שם ותואר של ושא משרה
בתאגיד מטעם המבקשת
איתמר עפל ,מ כ"ל

30.15%

איתמר עפל ,מ כ"ל

מלאי עסקי
פרט את כל המלאי העסקי שיש לחברה כון להיום 31.10.18

מס'
.1

שם הפריט
מלאי חו"ג

.2

מלאי
בתהליך
מלאי תוצרת
גמורה

.4

כלי רכב
יש לצרף את מסמכי הבעלות ומסמכי השעבוד
)יש לפרט גם רכבים בליסי ג ,וכן ציוד כבד הרשום אצל רשם הציוד הה דסי(

.3

פרטים
מס' רישוי
תוצרת
ש ת יצור

יחידה

כמות

מחיר רכישה בש"ח

 24מלגזות

 16רכבים
טויוטה/

הו דה/
סקודה
2012/2016/2017

1993-2015

96

עלות כוללת
18,045

הערות
אש"ח

12,094

אש"ח

4,309

אש"ח

הבעלים הרשומים
שימוש הרכב
שעבודים/משכון
מקום רישום השעבוד
לטובת
להבטחת חוב בסך של
מתאריך
שווי הרכב עפ"י מחירון
אחרון

.5

זכויות החברה לקבל כספים ו כסים אחרים )לקוחות ,דמי שכירות וכד'(

השם
מס'
המלא של
החייב

כתובת
מלאה
ומיקוד

1

חח"י

2

אר-כה

3

שוב אלי
חברה
לה דסת
חשמל
לקוחות
מקומיים
שו ים
א גליה
פרימייר

4

5
6

קל אוטו /סי רגי
פרטי

סי רגי
תפעולי

לקוחות
ק דה

ק דה

סכום
החוב
בש"ח
ביום
היווצרו
ותאריך
היווצרו

סכום
החוב
בש"ח
כון ליום
הגשת
הבקשה
13,500
אש"ח
890
אש"ח
700
אש"ח

800
אש"ח
400
אש"ח
350
אש"ח

7
8
9
10

97

ממה ובע
החוב

בטוחות שבידי החברה
להבטחת החוב
הסכום
מהות
המובטח
השעבוד
בש"ח

11
12

חלק ב' – חובות ובטוחות
.1

פירוט ה ושים )הלא מבוטחים(

השם
מס'
המלא של
ה ושה
ובא כוחו

1
2

סכום
החוב
בש"ח
ביום
היווצרו
ותאריך
היווצרו

כתובת
מלאה
ומיקוד

ספקים
מקומיים
ספקי
חו"ל

סכום
החוב
בש"ח
כון ליום
הגשת
הבקשה

ממה ובע
החוב

בטוחות ש ת ה החברה
להבטחת החוב
הסכום
מהות
המובטח
השעבוד
בש"ח

10,800
אש"ח
7,000
אש"ח

3
4

.2

פירוט ה ושים בדין קדימה

השם
מס'
המלא של
ה ושה
ובא כוחו

1

2

מועצה
אזורית
שער ה גב
עובדים

כתובת
מלאה
ומיקוד

שער ה גב

סכום
החוב
בש"ח
כון ליום
הגשת
הבקשה

סכום
החוב
בש"ח
ביום
היווצרו
ותאריך
היווצרו
 180אש"ח 180
אש"ח
2,800
אש"ח

ממה ובע
החוב

אר ו ה

שכר כולל
סוציאליו
ת

3
4
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בטוחות ש ת ה החברה
להבטחת החוב
הסכום
מהות
המובטח
השעבוד
בש"ח

.3

פירוט עובדי החברה

מס' השם כתובת
המלא מלאה
ומיקוד

1

תאריך
התחלת
העבודה
בחברה
ותאור
התפקיד

עובדי
ם

2
3

סכום
החוב
בש"ח
ביום
היווצרו
ותאריך
היווצרו
960
אש"ח
1,300
אש"ח
2,000
אש"ח

סכום
החוב
בש"ח
ליום
הגשת
הבקשה

בטוחות ש ת ה
ממה ובע
החברה לעובד
החוב
להבטחת החוב
)שכר,
פיצויים,
הסכום
מהות
דמי
השעבוד המובטח
הבראה
בש"ח
וכד'(
שכר
אוקטובר
חופשה
והבראה
פיצויים

4

.4

ערבויות ש ת ה החברה להבטחת חובותיה ) ושים מובטחים(
יש לצרף צילום הערבויות ש ית ו
ערבות 1

פרטים

ערבות 2

ערבות 3

שם ה ושה
כתובת
סכום הערבות בש"ח ביום מתן הערבות
תאריך החתימה
ה ערב )החייב העיקרי(
כתובת ה ערב
) (1שם
ערבים וספים
כתובת
) (2שם
כתובת
.5

ערבויות ש ת ו ושאי משרה בחברה ו/או בעלי המ יות להבטחת חובות החברה
יש לצרף צילום הערבויות ש ית ו
ערבות 1
מצ"ב ספח

פרטים
שם ה ושה
כתובת
סכום הערבות בש"ח ביום מתן הערבות
תאריך החתימה
ה ערב )החייב העיקרי(
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ערבות 2

ערבות 3

כתובת ה ערב
ערבים וספים

) (1שם
כתובת
) (2שם
כתובת

חלק ג' – חשבו ות ב ק וביטוחים
.1

חשבו ות ב ק
יש לפרט את כל החשבו ות )מט"ח ,י"ע ,גמל ,חסכו ות וכד'( יש לצרף דף חשבון אחרון.

מס'

שם הב ק

מס' הס יף

סוג
החשבון

מס'
החשבון

בעל
החשבון

.1

הפועלים

399

עסקי

442111

.2

לאומי

639

עסקי

.3

מזרחי

416

עסקי

83400/5
2
174064

.4

הבי לאומי
הראשון

6

עסקי

324469

סי רגי
כבלים
סי רגי
כבלים
סי רגי
כבלים
סי רגי
כבלים

יתרה בש"ח
בעלי זכות
לתאריך
חתימה וספים
הבקשה
)(47,100
אש"ח
)(10,000
אש"ח
)(8,960
אש"ח
)(1,000
אש"ח

.2

כרטיסי חיוב
יש לפרט את כל כרטיסי החיוב המחייבים את חשבון החברה ,וכן שמות האוחזים בכרטיסים
אלו והרשאים לחייב את החברה על פיהם ,יש לצרף דף חיוב אחרון.

מס'

שם בעל הכרטיס

מס' הב ק ,הס יף וחשבון
הב ק המחויב

.1

אביטל דידי

.2

אביטל דידי

החברה
המ פיקה
אמריקן
אקספרס
ישראכרט

מס' הכרטיס

8691
4505

100

מועד
פקיעת
הכרטיס
05/21

כה12/339/442111

07/21

12/399/442111
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רשם החברות
משרד המשפטים

דו"ח רשם מלא

פרטי התאגיד | חלוקת הון מניות | בעלי מניות | מנהלי תאגיד | שינוים בתקנון | חוב אגרות | שעבודים

פרטי חברה
מספר חברה
סטאטוס משפטי
תאריך רישום
חברה מפרת חוק
שם חברה
שם חברה באנגלית
אחריות בעלי המניות
סוג חברה
סיווג חברה
כתובת התאגיד
עיקרי מטרות התאגיד
דוח שנתי אחרון הוגש לשנת
נרשם בתאריך

520025271
פעילה
10/07/1963
התראה לפני רישום חברה מפרה
סינרג'י כבלים בע"מ
.SYNERGY CABLES LTD
מוגבלת
ישראלית
חברה פרטית
האשל  1שדרות מיקוד8710201:
לעסוק בסוגי עיסוק שפורטו בתקנון
2015
26/10/2015

הרכב הון
ערך נקוב
סוג מניה
 3.0שקל חדש
רגילות

כמות מניות
13,333,334

הון מוקצה
16,950,000.0000

הון רשום
40,000,002.0000

בעלי מניות
שם
פורטיסימו קפיטל
פאנד ) IIIישראל(
ש.מ.

שם
פורטיסימו קפיטל
פאנד III
)קיימן(,שותפות
מוגבלת

מיקוד

סוג זיהוי תאריך מינוי כתובת
המלאכה
שותפות  14 10/02/2016ראש 4809133
העין

מספר זיהוי
530243591

מחזיק ב 3,946,473 :מניות מסוג
רגילות ,בנות  3.00000שקל
חדש ,בהחזקה רגילה
סוג זיהוי תאריך מינוי
מספר זיהוי
שותפות

530246602

כתובת

המלאכה
 14 10/02/2016ראש
העין

מיקוד
4809133

מחזיק ב 1,703,527 :מניות מסוג
רגילות ,בנות  3.00000שקל
חדש ,בהחזקה רגילה

דירקטורים
מספר זיהוי
25381989
319241667
57484826
57794307
57925471

סוג זיהוי
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי
אזרח ישראלי

שם
נייער אורי צבי
לזניק מרק
שחר יהל יעקב
כהן יובל
בלט אליעזר

תאריך מינוי
30/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015
31/03/2015

כתובת
תור הזהב  30פתח תקווה
המלאכה  14ראש העין
רוטשילד  9קריית אונו
תאשור  28זכרון יעקב
הקשת  16אבן יהודה

מיקוד
4977831
4809133
5522805
3090000
4050000

אגרות שנתיות
אין לתאגיד חובות לתשלום אגרה שנתית

שעבודים פעילים
1/9
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שעבודים פעילים

בשעבודים שנרשמו לפני  -12/11/2017למצב עדכני ,יש לקרוא את תיאור הבטוחה יחד עם רשימת השינויים
לשעבוד.
בשעבודים שנרשמו אחרי  -12/11/2017תיאור הבטוחה משקף את מצב הבטוחה העדכני וכולל את השינויים
המאוחרים ליום רישום הבטוחה .רשימת שינויים לשעבוד מציינת את תאריכי עדכון השינויים ואת סוג
השינויים שבוצעו.
שעבוד מספר
48

תאריך הרישום
06/01/1999

תאריך היצירה
30/12/1998
פרטים כלליים לשעבוד

06/01/1999
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
06/01/1999
תאריך רישום
אחר
סוג הנכס
כמגרש  20כוש  1889חלק מחלקה  63וזכויות הבטוח
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
הנכסים המשועבדים
06/01/1999
תאריך רישום
כספים
סוג הנכס
שעבוד קבוע בדרגה ראשונה על זכויות החברה במקרקעין הידועים
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
מלווה/נאמן
06/01/1999
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000118
בנק הפועלים בע"מ
שם המלווה/נאמן
רשימת שינויים לשיעבוד
19/06/2006
תאריך עדכון
שחרור בטוחה
סוג השינוי
שעבוד קבוע ומחאה על דרך שעבוד מדרגה ראשונה ללא הגבלה בסכום
תיאור השינוי
על מלוא זכויותיו החוזיות של הממשכן על מלוא זכויותיו החוזיות של
הממשכן עפ"י הסכם חכירה מס' שנחתם בין החברה למנהל מקרקעי
ישראל ביום ) 12.11.96להלן":ההסכם"( ו/או תיקון ו/או תוספת להסכם
הנ"ל
רשימת שינויים לשיעבוד
26/03/2012
תאריך עדכון
עדכון פרטי הבטוחה
סוג השינוי
תיקון טעות סופר  :תיקון והחלפת סעיף 18לאג"ח הכל בהתאם למפורט
תיאור השינוי
בכתב תיקון לשעבוד השוטף מיום 26.3.12
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/12/1998
13/01/1999
50
פרטים כלליים לשעבוד
13/01/1999
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
13/01/1999
תאריך רישום
אחר
סוג הנכס
שעבוד צף בדרגה ראשונה על כל רכושה ונכסיה של החברה וזכויות
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
הנכסים המשועבדים
13/01/1999
תאריך רישום
2/9
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שעבודים פעילים
תאריך היצירה

שעבוד מספר תאריך הרישום
אחר
סוג הנכס
הביטוח
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
מלווה/נאמן
13/01/1999
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000118
בנק הפועלים בע"מ
שם המלווה/נאמן
רשימת שינויים לשיעבוד
19/06/2006
תאריך עדכון
עדכון פרטי הבטוחה
סוג השינוי
שעבוד צף על כל הנכסים הכספים הרכוש והזכויות ,שעבוד קבוע הון
תיאור השינוי
המניות של החברה שטרם נדרש ו/או שנדרש וטרם נפרע על המוניטיו,
שעבוד קבוע על כל ני"ע המסמים והשטורות
רשימת שינויים לשיעבוד
26/03/2012
תאריך עדכון
עדכון פרטי הבטוחה
סוג השינוי
תיקון טעות סופר  :תיקון והחלפת סעיף 18לאג"ח הכל בהתאם למפורט
תיאור השינוי
בכתב תיקון לשעבוד השוטף מיום 26.3.12
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
02/08/1999
10/08/1999
51
פרטים כלליים לשעבוד
10/08/1999
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
10/08/1999
תאריך רישום
כספים
סוג הנכס
שעבוד קבוע על כל הכספים המגיעים ו/או שיגיעו לחברה עפ"י הסכם
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעלי השעבוד
מלווה/נאמן
10/08/1999
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000118
בנק הפועלים בע"מ
שם המלווה/נאמן
רשימת שינויים לשיעבוד
19/06/2006
תאריך עדכון
עדכון פרטי הבטוחה
סוג השינוי
שעבוד קבוע והמחאה על דרך שעבוד מדרגה ראשונה על מלוא זכויותיו
תיאור השינוי
החוזיות של הממשכן מאת חברת חשמל עפ"י הסכם אשראי ספק שנחתם
בין הממשכן לחברת חשמל בע"מ
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
13/02/2000
02/03/2000
53
פרטים כלליים לשעבוד
02/03/2000
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
02/03/2000
תאריך רישום
כספים
סוג הנכס
כל הכספים 1המגיעים ו/או שיגיעו לחברה הלווה עפ"י הסכם בן פיכה
תיאור הנכס
פלסט בע"מ לבין חברת החשמל לישראל בע"מ
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
3/9
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תאריך היצירה

שעבוד מספר תאריך הרישום
מלווה/נאמן
02/03/2000
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000118
בנק הפועלים בע"מ
שם המלווה/נאמן
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
20/12/2007
10/01/2008
76
פרטים כלליים לשעבוד
10/01/2008
תאריך רישום
מישכון
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
10/01/2008
תאריך רישום
אחר
סוג הנכס
ציוד כמפורט בנספח א' לשטר המשכון.
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
מלווה/נאמן
10/01/2008
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 510067333
י ב מ ישראל בע"מ
שם המלווה/נאמן
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/04/2012
07/05/2012
78
פרטים כלליים לשעבוד
07/05/2012
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
07/05/2012
תאריך רישום
כספים
סוג הנכס
שעבוד קבוע ראשון בדרגה על דרך השעבוד בדרגה ראשונה על כל
תיאור הנכס
ההכנסות הכספים ותשלומים אחרים שהחב' זכאית או תהיה זכאית
לקבלם מאת סאנשיין אנרגיות מתחדשות שלושים ושבע בע"מ ח.פ
 514524347מכח הסכם השכירות שנחתם בין החב' לבין השוכרת ביום
 11.5.11לרבות דמי השכירות וזכויות החב' עפ"י שטר חוב שהשוכרת
תמציא לחב' כמפורט בסעיף  9לטיוטת ההסכם,והכל כמפורט בהסכם וכן
כל הסכם נוסף הארכת הסכם קיים וכל תיקון להסכם שיחתם בין החב'
לבין השוכרת באותו ענין ,וכן שעבוד קבוע ראשון בדרגה והמחאה על דרך
השעבוד בדרגה ראשונה על כל הזכויות שהחב' זכאית ו/או תהיה זכאית
לקבלם מאת השוכרת,מכל ההסכם לרבות זכויות החב' עפ"י הסכם
אופציה כמפורט בסעיף 21לטיוטת הסכם השכירות והכל כמפורט בהסכם
וכן כל הסכם נוסף הארכת הסכם קיים וכל תיקון להסכם שיחתם בין החב'
לבין השוכרת באותו ענין וכן כל זכויותיו של הממשכן לפטור או הקלה או
הנחה ממס בעת מימוש ברכוש המשועבד אם ובמידה שימומש והכל מכח
פקודת מס הכנסה או חוק מסוי מקרקעין או כל דין אחר.
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
מלווה/נאמן
07/05/2012
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000118
בנק הפועלים בע"מ
שם המלווה/נאמן
מלווה/נאמן
07/05/2012
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520029083
הבנק הבינלאומי הראשון לישראל בעמ
שם המלווה/נאמן
4/9
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שעבודים פעילים
שעבוד מספר
79

תאריך היצירה
03/05/2015
פרטים כלליים לשעבוד

תאריך הרישום
12/05/2015

12/05/2015
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
12/05/2015
תאריך רישום
כספים
סוג הנכס
שעבוד צף על כל נכסי החב'
תיאור הנכס
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
מלווה/נאמן
12/05/2015
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 30
מדינת ישראל
שם המלווה/נאמן
תאריך היצירה
שעבוד מספר תאריך הרישום
27/06/2016
04/07/2016
80
פרטים כלליים לשעבוד
04/07/2016
תאריך רישום
אגרת חוב
מהות השעבוד
-דרגת השעבוד
איסור שיעבוד או העברת נכסים ללא הסכמת בעל השעבוד
הנכסים המשועבדים
04/07/2016
תאריך רישום
אחר
סוג הנכס
שעבוד ומשכון קבוע מדרגה ראשונה על ציוד ומכונות כמפורט בנספח א'
תיאור הנכס
לאג"ח שעבוד כספים דמי שכירות וביטוח.
תנאים מיוחדים :אין לשעבד או להעביר ללא הסכמת בעל השיעבוד
מלווה/נאמן
04/07/2016
תאריך רישום
מספר זיהוי/תאגיד 520000522
בנק מזרחי טפחות בעמ
שם המלווה/נאמן

שעבודים לא פעילים
שעבוד מספר תאריך הרישום
1
שעבוד מספר תאריך הרישום
2
שעבוד מספר תאריך הרישום
3
שעבוד מספר תאריך הרישום
13/02/1964
4
שעבוד מספר תאריך הרישום
13/02/1964
5
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1964
6
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1964
7
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1964
8
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1964
9
5/9

תאריך יצירה
09/09/1999
תאריך יצירה
09/09/1999
תאריך יצירה
09/09/1999
תאריך יצירה
29/10/1963
תאריך יצירה
01/12/1963
תאריך יצירה
11/02/1964
תאריך יצירה
12/02/1964
תאריך יצירה
13/02/1964
תאריך יצירה
14/02/1964

תאריך סילוק
תאריך סילוק
תאריך סילוק
תאריך סילוק
01/07/1982
תאריך סילוק
29/08/1977
תאריך סילוק
01/07/1982
תאריך סילוק
02/02/1984
תאריך סילוק
02/02/1984
תאריך סילוק
02/02/1984
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הסכום המובטח
אחר
הסכום המובטח
אחר
הסכום המובטח
אחר
הסכום המובטח
 25.0שקל חדש
הסכום המובטח
 99.1שקל חדש
הסכום המובטח
 10.0שקל חדש
הסכום המובטח
 10.0שקל חדש
הסכום המובטח
 2.5שקל חדש
הסכום המובטח
 7.7שקל חדש

מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
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שעבודים לא פעילים
שעבוד מספר תאריך הרישום
10
שעבוד מספר תאריך הרישום
28/11/1968
11
שעבוד מספר תאריך הרישום
12
שעבוד מספר תאריך הרישום
20/07/1971
13
שעבוד מספר תאריך הרישום
14
שעבוד מספר תאריך הרישום
13/05/1973
15
שעבוד מספר תאריך הרישום
20/12/1973
16
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/01/1974
17
שעבוד מספר תאריך הרישום
19/04/1974
18
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/06/1974
19
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/07/1974
20
שעבוד מספר תאריך הרישום
03/10/1974
21
שעבוד מספר תאריך הרישום
23/10/1974
22
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/12/1974
23
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1975
24
שעבוד מספר תאריך הרישום
30/05/1975
25
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/07/1975
26
שעבוד מספר תאריך הרישום
10/09/1975
27
שעבוד מספר תאריך הרישום
12/11/1975
28
שעבוד מספר תאריך הרישום
06/02/1976
29
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/1976
30
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/11/1976
31
שעבוד מספר תאריך הרישום
24/06/1977
32
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/09/1977
33
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/09/1977
34
שעבוד מספר תאריך הרישום
29/09/1977
35
שעבוד מספר תאריך הרישום
6/9

תאריך סילוק

תאריך יצירה
09/09/1999
תאריך סילוק
תאריך יצירה
21/08/1977
12/11/1968
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אחר
09/09/1999
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
 40.0שקל חדש
30/10/1980
31/05/1971
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אחר
09/09/1999
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
29/08/1977
02/05/1973
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
04/12/1973
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
08/01/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
09/04/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
03/06/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
23/06/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
02/09/1974
הסכום המובטח
תאריך יצירה תאריך סילוק
 21166.5שקל חדש ישן
02/02/1984
12/09/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
31/10/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
01/07/1982
23/12/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
23/12/1974
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
04/04/1990
25/05/1975
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
28/04/1975
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
08/10/1975
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
27/02/1979
30/11/1975
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
04/04/1990
19/12/1975
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
01/07/1982
22/08/1976
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
09/12/1991
22/06/1976
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
01/07/1982
07/08/1977
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
13/05/1990
04/08/1977
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
 316.7שקל חדש
08/06/1987
07/08/1977
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
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הסכום המובטח
אחר
הסכום המובטח

מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
מהות השיעבוד
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שעבודים לא פעילים
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/07/1980
36
שעבוד מספר תאריך הרישום
02/03/1971
37
שעבוד מספר תאריך הרישום
27/11/1968
38
שעבוד מספר תאריך הרישום
05/04/1985
39
שעבוד מספר תאריך הרישום
24/03/1988
40
שעבוד מספר תאריך הרישום
08/03/1990
41
שעבוד מספר תאריך הרישום
24/02/1991
42
שעבוד מספר תאריך הרישום
20/08/1991
43
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/06/1992
44
שעבוד מספר תאריך הרישום
15/06/1992
45
שעבוד מספר תאריך הרישום
19/01/1993
46
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/05/1993
47
שעבוד מספר תאריך הרישום
06/01/1999
49
שעבוד מספר תאריך הרישום
18/08/1999
52
שעבוד מספר תאריך הרישום
24/09/2000
54
שעבוד מספר תאריך הרישום
31/12/2001
55
שעבוד מספר תאריך הרישום
15/01/2003
56
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/03/2003
57
שעבוד מספר תאריך הרישום
14/06/2005
58
שעבוד מספר תאריך הרישום
11/07/2005
59
שעבוד מספר תאריך הרישום
04/08/2005
60
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/01/2007
61
שעבוד מספר תאריך הרישום
16/01/2007
62
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/07/2007
63
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
64
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
65
שעבוד מספר תאריך הרישום
7/9

הסכום המובטח

תאריך סילוק
תאריך יצירה
06/12/1989
12/11/1968
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
06/12/1989
11/02/1971
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
06/12/1989
12/11/1968
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
04/04/1990
17/03/1985
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
06/01/1992
20/03/1988
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
 250000.0שקל חדש
20/07/1995
21/02/1990
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
מישכון
20/06/1995
05/02/1991
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך יצירה תאריך סילוק
 10801952.0 10/01/1992 12/08/1991שקל חדש הוצאת סידרת אג"ח
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
מישכון
20/06/1995
21/05/1992
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
28/12/2000
10/06/1992
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
29/10/2001
07/01/1993
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
29/11/1993
26/04/1993
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
22/12/2004
30/12/1998
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
משכנתא
22/03/2011
12/08/1999
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
09/11/2017
12/09/2000
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
15/09/2005
19/12/2001
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
הסכם
18/07/2010
08/01/2003
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
29/10/2007
08/01/2003
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
04/08/2008
29/05/2005
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
04/08/2009
04/07/2005
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
22/07/2009
27/07/2005
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
26/06/2017
20/12/2006
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
26/03/2008
19/12/2006
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
אגרת חוב
09/11/2017
19/06/2007
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
מישכון
25/08/2010
19/08/2007
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
מישכון
20/07/2009
19/08/2007
מהות השיעבוד
הסכום המובטח
תאריך סילוק
תאריך יצירה
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שעבודים לא פעילים
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
66
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
67
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
68
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
69
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
70
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
71
שעבוד מספר תאריך הרישום
17/09/2007
72
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/10/2007
73
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/10/2007
74
שעבוד מספר תאריך הרישום
09/10/2007
75
שעבוד מספר תאריך הרישום
05/05/2011
77

תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
19/08/2007
תאריך יצירה
20/03/2011

תאריך סילוק
25/08/2010
תאריך סילוק
04/06/2008
תאריך סילוק
05/11/2008
תאריך סילוק
04/06/2008
תאריך סילוק
04/06/2008
תאריך סילוק
04/06/2008
תאריך סילוק
08/08/2012
תאריך סילוק
08/08/2012
תאריך סילוק
08/08/2012
תאריך סילוק
08/08/2012
תאריך סילוק
03/03/2013

הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח
הסכום המובטח

מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
מישכון
מהות השיעבוד
אגרת חוב

שמות קודמים
תאריך שינוי
24/01/1999
23/04/2007

תאריך החלטה
24/01/1999
11/04/2007

שם קודם בעברית
כבלי ציון מפעלים מאוחדים בעמ
סופריור כבלים בע"מ

שם קודם באנגלית
.SUPERIOR CABLES LTD

שינויים בחברה
תאור סוג הבקשה
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי בתקנון
שינוי שם
שינוי שם

תאריך רישום תאריך החלטה
17/10/1980 16/11/1980
20/11/1980 22/12/1980
09/02/1981 26/02/1981
30/08/1981 26/09/1981
31/08/1982 26/09/1982
11/09/1983 09/10/1983
08/10/1985 22/10/1985
10/02/1988 24/02/1988
01/07/1991 08/07/1991
24/08/1994 29/09/1994
13/10/1996 27/10/1996
05/05/1998 08/06/1998
09/09/2001 08/05/2002
22/12/2015 07/04/2016
24/01/1999 24/01/1999
11/04/2007 23/04/2007

תאור השינוי

שינויי סטאטוס
אין שינויי סטאטוס
)*( בוצע בעקבות דו''ח שנתי
נסח החברה או השותפות מהווה תמצית מידע ממאגר הנתונים הממוחשב של רשות התאגידים ,הניתן כשירות לציבור ,על-פי
8/9
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סינרג'י כבלים בע"מ

מידע שהתקבל ברשות .המידע בנסח עלול להיות חסר ,בלתי מדויק או בלתי מעודכן .אין להסתמך על הנתונים בנסח ,משאינו
מהווה אחד מהמרשמים שמנהלת רשות התאגידים על-פי דין.
לבירור המידע והדיווחים שהוגשו לרשם החברות או לרשם השותפויות כנדרש בחוק ,יש לעיין בתיק התאגידים יודגש כי המידע
המצוי בתיק החברה ביחס לבעלי מניות ודירקטורים בחברה ,כמו גם פרטי מידע נוספים ,הינו בעל אופי דקלרטיבי בלבד ואינו
מהווה תחליף לעיון במרשם בעלי המניות ובמרשם הדירקטורים שמנהלת החברה ,הפתוחים לעיון הציבור במשרדה הרשום.
הנסח עשוי לכלול גם תמצית מידע שהתקבל מרשויות המדינה ,כדוגמת רשות האכיפה והגבייה ,הכונס הרשמי ומערכת בתי
המשפט ,הניתן אף הוא כשירות לציבור .המידע עשוי להיות חלקי או לא מעודכן ,אין להסתמך עליו ויש לפנות ולעיין במידע אצל
רשות המדינה המוסמכת.
.
הופק ע"י  BDIבתאריך26/12/18

נוצר 150355 - 302062

9/9

עודכן לאחרונה במאגר הרשם בתאריך 15/12/18

 26-12-2018 16:09כל הזכויות שמורות לבי.די.אי קופאס בע''מ ©.אין להעתיק ,לשכפל ולהפיץ ט.ל.ח
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פירוט ערבויות נכון ליום 01.07.18
הבינלאומי

פורטיסימו קפיטל פאנד ( 3ישראל) 05/04/2017

לאומי

פורטיסימו ניהול הון (אמ.סי) בע"מ

23/03/2016

לאומי ארה"ב

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

15/03/2017

2,500,000

מזרחי טפחות

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

26/09/2016

13,000,000

₪

פועלים

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

04/04/2017

1,600,000

$

פועלים

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

02/04/2017

10,000,000

₪

טלדור

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

18/05/2017

1,755,000

₪

RUSAL

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

11/09/2017

500,000

$

תואם יבוא יצוא

פורטיסימו קפיטל פאנד 3

09/07/2015

4,000,000

₪

240,000

$

10,000,000

₪
$
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נספח ב׳
הסכמה/התנגדות נושה
תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר) ,תשס״ב 2002 -
טופס 14
תקנה (25ג)()5
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
סינרג'י כבלים בע"מ (״החברה״)
בעניין:
מספר חברה 52-002527-1 :כתובתה :האשל  ,1פארק תעשיות ספירים
ב״כ החברה :גורניצקי ושות'; עו״ד טלפון ,03-7109191:פקס03-5606555:
שד' רוטשילד  ,45תל אביב
כתובת:

הסכמה/התנגדות נושה
אני החתום מטה __________ ת.ז/.מס' חברה_____________ בשם הנושה ____________ ,מבקש
בזה מיו״ר האסיפה לרשום בפרוטוקול את עמדתי/עמדתנו להחלטה שעל סדר יומה של האסיפה כדלקמן.
הגשתי תביעות חוב על סך _______ ש"ח ואני נושה

רגיל
מובטח
דין קדימה
עובד

אני בעד קבלת החלטת אישור ההסדר כפי שנמסרה לי (וההחלטה המוצעת במפורט בזימון האסיפה).
אני נגד קבלת החלטת אישור ההסדר כפי שנמסרה לי (וההחלטה המוצעת במפורט בזימון האסיפה).
הסתייגויותיי מהחלטת אישור ההסדר הן כדלקמן:
____________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________
אני מסכים לכל תיקון של החלטת אישור ההסדר אשר יהיה מוסכם על רוב הנושים בקבוצתי.
אני מתנגד ,לכל תיקון של החלטת אישור ההסדר גם אם הוא עשוי להביא תועלת לנושים.
חתימה

תאריך_______________ :
אישור חתימה

אני החתום מטה ,עו״ד __________ ,מאשר בזה כי __________ ,נושא ת.ז /__________ .המוכר לי
אישית/מס' חברה __________ חתם בפניי על מסמך זה/חתמו בפניי באמצעות מורשי החתימה אשר
חתימתם בצירוף חותמת החברה או שמה המודפס מחייבים את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם ייפוי כח זה.

תאריך________________:

________________,עו"ד

נספח ג׳
כתב מינוי /ייפוי כוח
תקנות החברות (בקשה לפשרה או הסדר) ,תשס״ב 2002 -
טופס 13
(תקנה (25ג)())4
בבית המשפט המחוזי בבאר שבע
סינרג'י כבלים בע"מ (״החברה״)
בעניין:
מספר חברה 52-002527-1 :כתובתה :האשל  ,1פארק תעשיות ספירים
ב״כ החברה :גורניצקי ושות'; עו״ד טלפון ,03-7109191:פקס03-5606555:
שד' רוטשילד  ,45תל אביב
כתובת:
אני החתום מטה ________ת.ז/ .מס' חברה ___________ בשם הנושה ממנה/ים בזאת את _________
לבא כוחי/כוחנו באסיפת נושים של החברה ,שתתקיים ביום ________ ,או באסיפה נדחית כדי להצביע
בהחלטה שלהלן:
בעד אישור ההסדר (וההחלטה המוצעת במפורט בזימון האסיפה)
נגד החלטת אישור ההסדר (וההחלטה המוצעת במפורט בזימון האסיפה)
על פי שיקול דעתו כפי שימצא לנכון בנסיבות ולאור הנתונים שנמסרו ושימסרו לו באסיפת הנושים.

תאריך____________ :
חתימה
___________
אישור חתימה
אני החתום מטה ,עו׳׳ד_______ ,מאשר בזה כי _______ ,נושא ת.ז / .המוכר לי אישית  /מס' חברה
_______ חתם בפניי על מסמך זה/חתמו בפניי באמצעות מורשי החתימה אשר חתימתם בצירוף חותמת
החברה או שמה המודפס מחייבים את החברה לכל דבר ועניין בקשר עם ייפוי כח זה.
תאריך___________ :
______ ,עו"ד

