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  לכבוד  

 מר אופיר נאור, עו"ד  

 נאמן חברת אי די בי חברה לפתוח בע"מ 

 

 5447405-03: בפקסימיליה       

 

 אי די בי חברה לפתוח בע"מ )להלן: "אידיבי" או "החברה"(  -רכישת מניות הנדון: 

או  "Equity Finance")להלן:    Equity Finance and Investment Ltdחברת    ,בשם מרשתנו ( הרשומה במלטה 

א זרה  שתה חברה  בחברת  חרת  השליטה  בעל  של  בעקיפין(  ו/או  )במישרין  המלאה  בבעלותו  היא  גם   Equityיה 

Finance, מצ"ב מתווה מוצע לרכישת מניות אי.די.בי  . 

 

 

 , בכבוד רב 

 

 עו"ד  - שירלי יפרח אזור       צוריאל לביא עו"ד                                                                                                        
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  לכבוד  

  עו"ד   ,מר אופיר נאור

  חברה לפתוח בע"מ   בי  די נאמן חברת אי

  

  

  )"החברה"או   "אידיבי"חברה לפתוח בע"מ (להלן:  די בי אי - הצעה לרכישת מניות הנדון: 

הננו מתכבדים    ,")ההזמנה המעודכנת(להלן: "  25.7.2021ידך ביום  -בהמשך להזמנה המעודכנת שפורסמה על

  כדלקמן:  , בקשר עם החברה " )ההצעה (" להעלות על הכתב מתווה הצעה

  כללי  

)   ""Equity Finance(להלן:      Equity Finance and Investment Ltdע"י חברת   מוגשת  ההצעה   . 1

חברה זרה אחרת שתהייה גם היא בבעלותו המלאה (במישרין ו/או בעקיפין)    אוהרשומה במלטה  

 .1")המציעה"להלן: ( Equity Financeת בעל השליטה בחברשל 

במסגרת הצעה להסדר נושים בהליך חדלות הפירעון של    ,ההצעה מוגשת כהצעה לכלל נושי החברה . 2

) אביב  בתל  המחוזי  המשפט  בבית  המתנהל  "החברה  המשפטלהלן:  בתיק  "בית   (  

 .  43652-09-20חדל"ת 

תועבר החברה במועד    -בכפוף לאישורו כדין של הסדר הנושים    -העקרון המנחה של ההצעה הינו כי   . 3

נכסים  הקבוצת  בבעלות החברה  מצד אחד תהיה    כאשר   ,ההשלמה לבעלותה המלאה של המציעה

יהיה בחברה  ומצד שני נקיים וחופשיים, נכסים אלה שכלהלן)    6בבעלות החברה (כהגדרתה בסעיף 

 והכל כמתואר במסמך זה להלן.   ,בהסדר הנושיםויוסכם בהיקף מוגדר כפי שיאושר  חוב

במהלך  אולם היא מותנית בכך ש  .וללא תנאי של ביצוע בדיקת נאותות  AS-ISההצעה תהא בתנאי   . 4

מקבוצת הנכסים  מהנכסים  ימומשו איזה  לא    ,עד מועד ההשלמהממועד מכתבנו זה והתקופה ש

מהתאגידים  איזה  ניירות ערך כלשהם (לרבות אופציות) ביוקצו  ולא    , או חלקם/ו  בבעלות החברה

    החברה.בבעלות  ש קבוצת הנכסים חלק מ(במישרין או בעקיפין) המהווים 

 ההסדר המוצע  

המציעה . 5 התחייבויות  מילוי  וכנגד  ההשלמה  ההסדר  במועד  פי  למציע  ,על    100%מלוא    היועברו 

החברה נקיות    ,ממניות  התחייבויות  וחופשיות.    כשהן  מילוי  וכנגד  ההשלמה  במועד  לחלופין, 

אשר יהוו    ,נקיות וחופשיות  )ללא ע.נ.(מניות      100תקצה החברה למציעה    , על פי ההסדר  המציעה 

מהון המניות המונפק והמוקצה של החברה ומכלל זכויות ההון וההצבעה    100%לאחר הקצאתן  

כל    ,בחברה (לרבות בדילול מלא) (לרבות  וסוג שהוא  כל מניות החברה הקיימות מכל מין  כאשר 

 משפט. בצו בית ה הינ יאו תזכות למניות)  

 
פות נושים  י של הבקשה לכינוס אסלבית המשפט   הלא יאוחר ממועד הגשתם  תודע לכתוכרע וזהותה הסופית של המציעה  1

  . לצורך אישורו של הסדר על בסיס הצעה זו
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 : 2כשהם נקיים וחופשיים  ,בעלות החברה הנכסים הבאיםבמועד ההשלמה יהיו ב . 6

 ש"ח.  מיליון  300-קופת מזומנים בסך שלא יפחת מ 6.1

בע"מ  25% 6.2 ותיירות  תעופה  ישראייר  חברת  "  ממניות  שיש    3") ישראייר(להלן:  הזכויות  וכלל 

- לרבות במפורש אופציית הבקשר אליהן ובקשר לעסקת ישראייר    לחברה או למחזיקי האג"ח

PUT  4שיש לחברה למכירתן  . 

  חברה כש  , ")חברת מניב(להלן: "  בעלות במלוא השליטה והאחזקות בחברת מניב הנפקות בע"מ 6.3

 IDB Group USAממניות חברת    26%-בעלת כוהיא    ,םאו התחייבות שה/זו נקייה מכל חוב ו

Investment Inc.   :להלן)"IDBG(",  .כשהן נקיות וחופשיות 

 . Colu Technologies (GB) Ltdאחזקות החברה בחברת  6.4

 ). יהיולהלן (ככל ש 16-18נכסים ותקבולים נוספים כמפורט בסעיפים  6.5

 .  "קבוצת הנכסים בבעלות החברה"לעיל ולהלן: 

  , מכל מין וסוגאו תביעה  \או טענה ו\ואו התחייבות  / במועד ההשלמה תהיה החברה נקייה מכל חוב ו . 7

ו או טענה  \או כל תביעה ו\ואו כל חוב עבר  /לרבות במפורש חוב למחזיקי אגרות החוב סדרה ט' 

והכל למעט    , או הוצאות הליך מכל מין וסוג שהוא/ ו(לרבות לביצוע התחייבות חוזית או אחרת )  

בגין   החברה  החדשה  חוב  האג"ח  כאמור    ,)הלןל     הגדרתה כ (סדרת  יהיה  ה  היחיד  בות  חהאשר 

 של החברה במועד ההשלמה.  והבלעדית 

 . ")חדשהה"ח  האג  סדרתה ("במועד ההשלמה תנפיק החברה לכלל נושיה סדרת אגרות החוב חדש  . 8

י חלקם היחסי בחוב החברה אליהם כפי  " עפ   ,תחולק בין כלל נושי החברה  "ח החדשהאגהסדרת  

  בהכרעת חוב חלוטה. הנאמן "י  שיוכרע ע 

ממועד  חודשים    12- לא יאוחר מ  בבורסה  למסחר   םתרש  "ח החדשהאגה   תסדרהחברה תפעל כדי ש

ככל שלא תרשמנה אגרות החוב למסחר בתוך תקופה  ו  ,החודשים  12לאחר חלוף תקופת    ההשלמה. 

עד למועד הרישום    לשנה    0.25%החדשה בשיעור של  אג"ח  סדרת התעלה הריבית על    ,זו וזאת 

  . בבורסה למסחרשל סדרת האג"ח החדשה בפועל 

יחדיו   יפעלו  לב-הצדדים  הפנייה  במסגרת  מ -המשפט    תי לרבות  פטור  תשקיף  פרסום  לקבלת 

ניים שעד  י אזי לתקופת ב  ככל שלא יינתן פטור כאמור,   .לנושיםסדרת האג"ח החדשה    נפקה של  הל

  ח החדשה בנאמנות עבור כל הנושים. " האג פרסום התשקיף יחזיק הנאמן בכל סדרת 

  

 

נקי וחופשי מכל שעבוד,  , פירושו:  נקבה/יחיד/רבים)/על הטיותיו של ביטוי זה בלשון זכר(ו, לצורך הצעה זו  "נקי וחופשיהמונח "   2

שלישי ובכלל זה זכות סירוב, זכות הצעה ראשונה, זכות הצטרפות, זכות מצרנות, וכל  צד  משכון, עיקול, וכל זכות אחרת לטובת  

 כיו"ב. 
במסגרת העסקה  שנקבעה    call-ומש אופציית האם תמ" ) בי.ג'י. אי( להלן : " ) בע"מ 1961ממניות בי.ג'י.איי השקעות ( 25%או       3

עסקת  (להלן : "   ) בע"מ ורמי לוי שיווק השקמה בע"מ 1961מניות ישראייר על ידי חברת בי.ג'י.איי השקעות ( לרכישת  
  בתרחיש זה יחול האמור בהצעה ביחס למניות ישראייר (לרבות היותן נקיות וחופשיות ) על מניות בי. ג'י. אי . .  ." )ישראייר

  .ישראייר   ת במסגרת עסק   נקבעה ש  put-ה ית אופצי   4
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 האג"ח החדשה  סדרת 

 : י אחד משני המסלולים החלופיים הבאים"החדשה תהיה בסכומי חוב ובתנאים עפ  "חאגהסדרת  . 9

  : ראשוןמסלול  9.1

והיא תישא ריבית    ₪,מיליון    450חדשה תהיה בעלת ערך נקוב של  האג"ח הסדרת   9.1.1

בתוספת  ובנק ישראל  ריבית הנקבעת על ידי הועדה המוניטרית של  הבגובה  משתנה  

 . 1.9%של 

  באופן הבא:   תפרעיא  שנים וה  10לתקופה של   היה תסדרת האג"ח  החדשה  9.1.2

  ביום העסקים האחרון של כל שנה קלנדרית  3%הקרן תיפרע בשיעור של   9.1.2.1

שנת   היא  שבהן  יתרת  ,    2022שהראשונה    73%היינו  (הקרן  כאשר 

  השנים.    10רע בתשלום אחד בתום תיפ )מהקרן

בסוף יוני ובסוף דצמבר של    ,חודשים  6הריבית תשולם באופן שוטף מדי   9.1.2.2

 .  2022תשלום הריבית הראשון ישולם בסוף יוני כל שנה קלנדרית. 

  - שיתואר להלן    UPSIDEבתרחיש    -  ת  זכאיתהיה סדרת האג"ח החדשה  במסלול זה   9.1.3

  ,IDBGבכל אחד מאירועי מכירת מניות ישראייר ומכירת מניות    ,גם לתשלום נוסף

 :")הנוסף התשלום(" על בסיס הנוסחה הבאה

האמורים 9.1.3.1 המכירה  מאירועי  אחד  כל  בגין  הנוסף  על    ,התשלום  יעמוד 

של  תמורת  בין  הפרש חיובי)    היה(ככל שי מההפרש    50% נטו  המכירה 

של   סכום  לבין  נכס,  כל  של  נכס  ש״ח  50אותו  אחד  מיליון  כל  לגבי   ,

 מהנכסים הללו.  

בניכוי ההלוואות המיוחסות      - לעניין זה "תמורת המכירה נטו" הינה   

פירעון   קנס  והעקיפות,  הישירות  העסקה  הוצאות  כלל  מיסים,  לנכס, 

  . מוקדם על הלוואות אם יחול, וכדו'

 אירוע מכירה ביחס לכל אחת מהחברות האמורות הינו כדלקמן:  9.1.3.2

לחברת  )א( מניות  ן  מכירת  -  IDBG  ביחס  כל  של  שלישי  לצד  בפועל 

מניות  או מכירתן בפועל של כל    ,שבבעלות חברת מניב   IDBGחברת  

החברה.   שבבעלות  מניב  של  חברת  בדרך  יעשה  שהמימוש  [ככל 

ו נכסים  אחרת  (התמורות  חלוקת  מכירת  בדרך  או  ) כדיבידנדים 

בו,   באופן  המנגנון  יותאם  המניות  החדלבעלי  האג"ח  שה  סדרת 

חלוקות  שיתקבל בחברה בגין  )  נטו  (מכל סכום    50%- זכאית לתהיה  

הסאלה   שיתקבלו    ש"חמיליון    50של    כום  מעל  הראשונים  (נטו) 

 בחברה בגין חלוקות אלה] . 

התמורות  יום מיום קבלת    14  תוךהתשלום הנוסף יהיה במזומן ב

 בחברה . 

 : ריביחס לחברת ישראי  )ב(
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   :בבורסהר יהנפקת חברת ישראיבתרחיש     

ימי המסחר    30- ר ביאירשל מחיר מניית יש  )פשוט(ממוצע  יחושב  

  שווי אחזקותיה של החברה במניות ישראייר    .הראשונים של המניה

זה ממוצע  מחיר  פי  על  נטו  יח  ,שיקבע  המכירה  כמחיר  לצורך  שב 

  .  חישוב האפסייד

ב הנוסף  זה  התשלום  לנאמן  יהיה    תרחיש  של העברתן  של    בדרך 

ישראייר סכום  מניות  כמות  ב  ,מניות  חלוקת  של  התוצאה  שהיא 

קבל  .  הנאמן יתחייב לאמור לעילההמניה הממוצע  במחיר    האפסייד

  . של הבורסה לגבי המניות המועברות  מגבלות החסימהעל עצמו את  

  : מניות ישראייר לצד שלישי לפני הנפקהמכירת בתרחיש     

חברת  י לגבי  לעיל  (א)  בס"ק  הקבוע  האפסייד  מנגנון    IDBGחול 

    .בשינויים המחויבים

    :שנימסלול  9.2

מיליון ש"ח והיא תישא ריבית    480החדשה תהיה בעלת ערך נקוב של  האג"ח  סדרת   9.2.1

בגובה הריבית הנקבעת על ידי הועדה המוניטרית של בנק ישראל ובתוספת    ,משתנה

  . 1.9%של 

  תפרע באופן הבא:  יא שנים וה  10תהיה לתקופה של סדרת האג"ח  החדשה  9.2.2

של   9.2.2.1 בשיעור  תיפרע  שנה    2.5%הקרן  כל  של  האחרון  העסקים  ביום 

שנת    קלנדרית  היא  שבהן  (היינו 2022שהראשונה  יתרת הקרן  כאשר   ,   

  השנים.    10מהקרן) תיפרע בתשלום אחד בתום   77.5%

חודשים, בסוף יוני ובסוף דצמבר של    6הריבית תשולם באופן שוטף מדי   9.2.2.2

  . 2022תשלום הריבית הראשון ישולם בסוף יוני  כל שנה קלנדרית.

                                              .UPSIDEזה לא יהיה רכיב של   מסלולב 9.2.3

תהיה על פי החלטת אספת הנושים בהסדר הנושים ברוב רגיל  והיא תחייב  הבחירה בין שני המסלולים   .10

 את כל הנושים. 

רעון  יבלא קנס או עמלת פ   תהיה ניתנת בכל עת לפירעון מוקדם מלא או חלקי   ה החדש"ח  אג סדרת ה

    .מוקדם

 השימוש בקופת המזומנים והבטוחות 

  300סמוך לאחר מועד ההשלמה תשתמש החברה במלוא קופת המזומנים המצויה בה (בסך האמור של   .11

מהמובילות במשק בתחום הנדלן בעלת  ברה ציבורית ישראלית  ) לצורך רכישתן של מניות חש"חמיליון  

לאחר עסקת הרכישה האמורה תחזיק החברה  העסקה תבוצע באופן בו    . AA- הבקבוצת  דירוג אשראי  

על סדר  עומד    )  8  8.2021.י שווי השוק ליום"עפ(הנוכחי  ששווין  של אותה חברה ישראלית  כמות מניות  

 . בלבד ש"חמיליון  300וזאת כאמור כנגד תשלום של   ש"ח ליון י מ 360 -של כ גודל 
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 .")המניות הנרכשות (המניות הנרכשות מתוך קופת המזומנים כאמור תקראנה להלן: "

נאמן    /להבטחת התחייבויותיה כלפי מחזיקי אגרות החוב החדשות תשעבד החברה לטובת המחזיקים   .12

החדש סדרשל   האג"ח  בדרגה  , הת  ראשונים  ספציפיים  הבאים  ,בשעבודים  הנכסים    (לרבות   את 

 : נדים בגינם)הדיביד 

  .  מלוא המניות הנרכשות 12.1

   . ריבחברת ישראיהחברה  כל אחזקות 12.2

 .  בחברת מניבהחברה  כל אחזקות 12.3

 ".  השעבודיםלהלן: " 

  המציעה כי:   פעל ת בנוסף   .13

"ח  אגסדרת המחזיקי  ישועבדו בשעבוד שני לטובת    -הרלבנטי  בכפוף להסכמת הבנק המלווה   13.1

מיליון    47- ששווים הנקי עומד על כ  ,ן מניב במערב אירופה"נאמן הסדרה, שני נכסי נדל /   החדשה

מיליון יורו]. פרטים נוספים    40-מיליון יורו פחות חוב בנקאי של כ  87-יורו [שווי נכסי כולל של כ

 .  1נספח האמורים מצ"ב "ן  ביחס לנכסי הנדל 

נכסי 13.2 שני  של  הנ"ל    התזרים החופשי  מיום  יומחה  הנדל"ן  מחזיקי  טובת  ל   2022במרץ    1החל 

המניות  בגין  הצפויים להתקבל  לצד הדיבידנדים  - ויהיה    ,הסדרה  נאמן / ההחדש"ח  אגסדרת ה

   .  החדשההאג"ח סדרת של  לשירות החוב המתוכננים אחד המקורות  -הנרכשות  

, תשמש מלוא התמורה נטו  לעיל  12המפורטים בסעיף  בכל מקרה בו תממש החברה איזה מן הנכסים   .14

במקרה בו   של חוב החברה בגין סדרת האג"ח החדשה.  )חלקי(המתקבלת ממימוש זה, לפירעון מוקדם  

   , יועמד נכס חלופי כבטוחה חלופית ברמה דומה  ,לעיל 13בסעיף  נכסי הנדלן המפורטים מ  איזהימומש 

  ), לעיל 9.1.3.1כהגדרתה בסעיף (יתרת התמורה נטו מתוך   יוקצו    -לחלופין ועל פי בחירת החברה  - או 

מוקדם  לכספים    שיוסכמו    ,ח החדשה" האגסדרת  של    )חלקי(פירעון  כפי  ושיעורים  וזאת בהיקפים 

    .במסגרת ההסכם המפורט

 זכויות ונכסים נוספים   

ו  .15 משרה  נושאי  כלפי  לחברה  שיש  התביעה  זכויות  שליטה/כלל  בעלי  בעבר  בחברה,  או  או    , בהווה 

מובהר, כי כל עלות הכרוכה בניהול תביעות  .  י שיקול דעתו" אשר יפעל בהם עפ  ,לנאמן  ןבמלואנה  י תומח

הנושים וכל תקבול  / הנאמןל קופת  תחול ע  ,ככל שתנוהלנה (לרבות שיפוי ככל שישנו)  ,או מי מהן/אלה ו

בגין   לקופת    איזהשיתקבל  במלואו  יועבר  שישנם)  ככל  ומיסוי  הוצאות  (בניכוי  אלה  מתביעות 

או תוגשנה תביעות (לרבות שיפוי)  \תועלנה טענות ומי מהליכים אלה    מסגרת  שבככל  .  נושיםה \הנאמן

  עלויות /תביעות/טענות  שיפוי מלא בגין  את החברה  הנאמן    שפה  י  ,או תגרמנה לה עלויות/ו  כנגד החברה

 .הנושים/ נאמןמתוך קופת ה אלה

כולן    תועברנהלעיל,    6מעבר לאלה המפורטים בסעיף    לחברה בתאגידים נוספיםכיום  אחזקות שיש   .16

וזאת למעט אחזקות בתאגידים שהמציעה תודיע לנאמן בכתב עד מועד ההשלמה כי ברצונה    ,לנאמן

   .החברהבעלות בשיישארו 
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כל יתר נכסי החברה  לעיל,     16-ו 15פים  לעיל, למעט הנכסים כאמור בסעי 6בלי לגרוע מהאמור בסעיף  .17

 . יישארו בחברה ויהיו בבעלותה המלאה

כספים המועברים  בושמקורו    ,למהש ועד מועד הההצעה זו  כל תקבול שיתקבל בחברה החל ממועד   .18

ולא יהיה  קבוצת הנכסים בבעלות החברה (חלק מ  ב יחש  , ריאו מחברת ישראי/לחברה מחברת מניב ו 

 . ) הנושים\הנאמן חלק מקופת

 הסדר הנושים  

או התחייבויותיה של החברה מכל מין וסוג  /כלל חובותיה ו יסדיר את  הצעה זו  מושא  הסדר הנושים   .19

הסדרתם  כולל ההסדר המוצע גם    , מבלי לגרוע מכלליות האמור.     שהוא שעילתם עד למועד ההשלמה 

ושל   נושים מובטחים,כלפי  או התחייבויות  \חובות  בדין קדימה,  מחזיקי אג"ח,    רשויות מס,  נושים 

ו  עתידיים  ו/נושים  מותנים  או  /או  ודאית  מהחברה,  דרישה  ו/או  תביעה  ו/או  טענה  כל  נערבים,  או 

צובה, בין אם הוגשה תביעת חוב בגינה  מותנית, קיימת או עתידית, כספית או אחרת, קצובה או בלתי ק

חוזיות  תביעות  זה  ובכלל  לאו,  אם  ולא    ובין  עושר  עשיית  האורגנים,  תורת  הרמת מסך,  נזיקיות,   ,

הודעות צד שלישי ,תביעות  ובין אם לאו),  מתנהלות במשפט, הליכי תובענה ייצוגית או נגזרת (בין אם 

או  \ספית או אחרת כלשהיא מטעם מי מרשויות המס וכ  הדריש ,כל    שיפוי (לרבות מטעם נושאי משרה )

ו\כל רשות ממלכתית   בגין כל אירוע  או חבות שעילתם בתקופה שקדמה למועד  \מוניציפלית אחרת 

פליליים  ו/או תשלומים  סים (גביה), הליכי הוצאה לפועל, קנסות  יהליכים מכוח פקודת המ  ההשלמה ,

ובלבד  או טענה אחרת מכל מין וסוג  \וכל תביעה    , וכןההשלמהים שעילתם קדמה למועד  יאו מנהל 

ההשלמה,  נוצרה    השעילת למועד  במועד  והכל    עד  הגיע  טרם  אם  ובין  פירעונם  מועד  חלף  אם  בין 

 ההשלמה.  

,  החדשה בלבדהאג"ח  הסדרת מכלול החובות וההתחייבויות המוסדרים בהסדר זה תעשה כנגד סדרת   .20

יתמצו התחייבויות  , ההחדשהאג"ח  סדרת במועד ההשלמה וכנגד רישום השעבודים והנפקת  באופן בו  

סדרת אגרות החוב  התחייבויות החברה כלפי מחזיקי  באך ורק  הנושים  כלל  כלפי  והחברה  המציעה  

  בין הנושים מסדרה זו  אגרות החוב    תי הקבוע באגרות חוב אלה (ובהתאם ליחסי חלוק"עפהחדשה ו

 .  ס הכרעת הנאמן בתביעות החוב)על בסיהשונים 

מהוות מיצוי מלוא התחייבויות    ההחדש"ח  אג סדרת ה מובהר במפורש כי התחייבויות החברה על פי  

לא תהיה    ,מעבר להתחייבויות החברה עפ"י סדרת האג"ח  החדשה  או המציעה כלפי הנושים./החברה ו

 או המציעה. \רה ולנושים ו/או למי מהם זכות תביעה/חזרה כלשהי נוספת כנגד החב 

 תנאים מתלים  

  תנאים המתלים המרכזיים הבאים: התקיימותם של הל בין היתר, הצעה זו תהיה כפופה, .21

 חתימת הסכם מחייב בין הצדדים . 21.1

  אישור אסיפות הנושים ברוב נדרש כדין. 21.2

 שומו. יהסדר הנושים ולצורך י משפט והוצאת הצווים הנדרשים במסגרת  האישור בית  21.3

האישור   21.4 הנושים  בהסדר  שאין  המס  חבות    הצעה  ב  מתואר  רשויות  החברה  על  להטיל  בכדי 

    ).(להבדיל מחבות מס שניתן לקזזה כנגד הפסדים קיימים בחברהלתשלום מס 
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 . אישור הממונה על התחרות ככל שנדרש 21.5

ו  21.6 הסכמתם  מחייבת  בחברה  השליטה  שהעברת  שלישיים  צדדים  להם  /אישורי  מאפשרת  או 

 הנ"ל. חברות  ה י ממ או ביחס לבעלות החברה ב/ו  IDBGאו ב/ טריגר בישראייר והפעלת  

  י דין. "אישורים נוספים הנדרשים עפ 21.7

 לוחות זמנים מחייבים 

 לוחות הזמנים לשלבי ביצוע ההליך הינם כדלקמן: .22

מ עם המציעה על בסיס  "קבלת אישור הנאמן כי הוא מוכן לנהל מו  -  2021באוגוסט    17  עד ליום   22.1

של   גיבוש  לצורך     ,תנוכחי ההצעה  ה בסיסו  על  והגשתה  ומחייב  מפורט  הסדר  הסכם  הצעת 

ומחייבת   במסגרת  תוגש  אשר  מפורטת  נושים  הסדר  כהצעת  המשפט  לחוק  בהתאם  ו  ,לבית 

   .2018- תשע"ח  ושיקום כלכלי חדלות פירעון  

כאמור  הצעת הסדר  הסכם מפורט ומחייב כאמור , גיבושה של  גיבוש    2021באוגוסט    26    ד ליום  ע 22.2

 והגשתה לבית המשפט במסגרת בקשה לכינוס אסיפות נושים.

ההסדר   22.3 להצעת  האג"ח  מחזיקי  אסיפות  של  מחייב  אישור  וזאת  קבלת  ימים    7תוך    שתוגש 

ורו  פות נושים של החברה. במסגרת אישור זה יי ממועד מתן צו בית המשפט המורה על כינוס אס

 .  פות הנושים של החברה בהצעת ההסדר ילתמוך באס   , באופן בלתי חוזר  , מחזיקי האג"ח לנאמן

פות  יפות הנושים של החברה להסדר במועד שקבע בית המשפט לכינוס האסי קבלת אישור אס 22.4

 פות. יאס הימים ממועד הגשת הבקשה לכינוס   21-ובכל מקרה לא יאוחר מ

ימים    14בתוך    ,ומתן כל הצווים הנדרשים במסגרת אישור זהלהסדר  משפט  הקבלת אישור בית   22.5

  פות הנושים.יממועד אישור אס 

 .  פות הנושיםייום ממועד אישור אס    21קיום כל התנאים המתלים תוך  22.6

     מועד ההשלמה בתוך שלושה ימים ממועד התקיימות התנאים המתלים. 22.7

מבלי שלמי מהצדדים תהיה   זו מאליהתפקע הצעה  לא התקיים מי מהשלבים האמורים לעיל במועדו, .23

ו כנגד משנהו/טענה  כלשהיא  תביעה  עמידה  כי    מבקשת להדגישהמציעה    ,מבלי לגרוע מהאמור.  או 

וכי כל חריגה מהם  אינה אפשרית באשר    ,להצעת המציעה  ת  קריטיהיא  בלוחות הזמנים שצוינו לעיל  

  . לאיונה ולהביא   לפגוע קשות בתכליתה העסקית של הצעתהצפויה  היא 

הסכם מפורט  רק    להצעת הסדר.עקרונות  של  ולא מחייב  מתווה מוצע  זה מהווה    סמך הצעה  מובהר כי מ .24

יחתם הסכם מפורט  לא   המציעה.  חייב את  י לעיל,      22.2  עד למועד הרלבנטי הנקוב בסעיףשיחתם  

    . ולא תעלה נגדה כל טענה כל חבותעל המציעה לא תוטל   ,מכל סיבה שהיא, כאמור

   והשלמות אות נוספותהור

 . 5תוארו בפתח הצעתנו  הפרטים הנדרשים בקשר עם המציעה  .25

 
  . 22.1לנאמן מיד לאחר קבלת אישורו המתואר בסעיף   מסר י זהות בעל השליטה תהודעה בדבר  5
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 : כדלקמן נתונים ואישורים נוספים להלן   .26

 לביצוע ההצעה. טובה  קיימת התכנות רגולטורית   ,למיטב הבנת המציעה 26.1

ועפ"י שיקול דעת הנאמן תתקיים התמחרות ו/או מו"מ אשר במהלכו ו/או בעקבותיו    במקרה 26.2

[לגבי    המוגדלתהמציעה    את הצעת  ש לראות  תגדיל המציעה את הצעתה הנזכרת לעיל, אזי י

 כאילו מולא סכומה המוגדל מלכתחילה במסמך זה.   היקף סדרת האג"ח החדשה] 

 כדלהלן: י ידוע לה כמאשרת  מציעה  כחלק בלתי נפרד מההצעה, ה 26.3

יימכר במצבו המשפטי והפיסי   - כמפורט במסמך זה לעיל    - זו    מתווההממכר מושא   26.3.1

, והאחריות לביצוע כל הבדיקות  (אולם כשהוא נקי וחופשי)  )IS-ASשהוא, כפי שהוא (

הרלוונטיות מכל בחינה שהיא, לרבות בדיקות כלכליות ו/או משפטיות ו/או עסקיות  

מיסוי,   עלו/או  חשבונ  המציעה    מוטלת  על  ו/או הואחריות   ה  בלבד,  שניתן  מבלי   ,

כל מצג ו/או הצהרה ו/או התחייבות, לרבות לא ע"י החברה ו/או הנאמן    השיינתן ל 

 ו/או החברות הבנות ו/או מי מטעמן.  

, ככל שהוצגו ו/או יוצגו, הוצגו ו/או יוצגו  מציעהכל הנתונים אשר הוצגו ו/או יוצגו ל 26.3.2

בסיס מהחברה,  א   על  מהנאמן,  כלשהו  כמצג  ולא  בלבד,  ואינדיקטיבי  ינפורמטיבי 

מטעמם. משכך ידוע ומוסכם, כי הגשת הצעה כלשהי על ידי    מהחברות הבנות ו/או מי

זכות כלשהי לפיצוי או לשיפוי בקשר לכל    הל  נעשית מתוך ידיעה כי לא קמההמציעה  

כמו כן,  .  השלא הוצגו בפני -   , או שלא נמסרו אוהנתון או מצג שנמסרו או הוצגו ל

באשר    בזאת את הנאמן ו/או החברה ו/או מי מטעמם, מכל אחריות  תפוטר  המציעה  

   .למצבה של החברה ו/או באשר למצבו של הנכס הנמכר

כי הנאמן שומר לעצמו את הזכות לפי שיקול דעתו הבלעדי והמוחלט ומבלי    הידוע ל 26.3.3

לפעול כך ולנמק את החלטתו לנהל מו"מ עם המציעים, כולם או חלקם,    שיהיה חייב

הצעה על פי התנאים המפורטים, ובין אם לאו, ולרבות עם כל    לרבות בין אם הגיש

קיים התמחרות בין המציעים או  למציעים האחרים, ו/או ל  מציע בנפרד, מבלי להודיע

כך    ו/או לשנות במסגרת המו"מ  ,חלקם עם מציע את תנאי ההתקשרות עם המציע 

שתשונה הצעתו ו/או לוותר על חלק    שההתקשרות עימו תכלול רק חלק מהצעתו או

לנכון לפעול בכל דרך אחרת שימצא  ו/או  לעיל  כל    מהדרישות  כל הגבלה. אין  ללא 

 .כלשהי בל את ההצעה הגבוהה ביותר ו/או הצעההתחייבות מצד הנאמן לק

כי ההליך האמור אינו מהווה הצעה למכירת הממכר, הוא אינו כפוף לדיני    הידוע ל  26.3.4

חובת מכרזים, תשנ"ב  המכרזים פיו    1992  -לרבות לא לחוק  על  ולתקנות שהותקנו 

ה  המכרזים בישראל. אין בו משום הצעה או התחייבות מצד החבר   ו/או להלכות ודיני

ממגישי ההצעות, לרבות למציע שיציע את ההצעה הגבוהה    למכור את הממכר למי

 .אחר כלשהו ביותר או כל הצעה אחרת, או לאדם

קבלת אישור בית המשפט המחוזי    בין היתר,  ,הינו  ה  כי תנאי לקבלת הצעת  ה  ידוע ל 26.3.5

 . 43652-09-20חדל"ת  בתל אביב במסגרת



  1נספח 
 

  . מוחזקים על ידי חברה בבעלות בעל השליטה במציעהומניב ממוקמים בהולנד הנדלן השני נכסי  .1
 הנכסים הינם: .2

ולוגמרכז  :  הראשון -  ל    סטיקהי הפצה  איכותי  15המושכר  עוגן  לשוכר  במקום    , שנים  שפועל 
  .שנה 50למעלה מ 

חברה מובילה בתחום הפיננסים הראשי של  שכרים למטה  ושלושה בנייני משרדים המ:  השני - 
 שנים.  7 -לתקופה של כ

 חניות.   677מ״ר וכוללים   61,534 והנכסים הינשטחם הכולל של  .3
נושאים  ,מיליון אירו   86.8נאמד בסכום של  יחדיו  כסי של שני הנכסים  יהשווי הנ .4 חוב    כאשר הם 

  מיליון אירו    47  -כ י שלהם הינו  נקנכסי הכך שהשווי ה  ,מיליון אירו  39.7של  כולל  בנקאי בסכום  
 מיליון ש״ח).   180 -(כ

 לבנק המממן.  בשעבוד ראשון הנכסים משועבדים שני 
 .  מיליון ש״ח 8.3 -כשל (לאחר שירות החוב לבנק) תזרים שנתי חופשי יו לשני הנכסים יחד .5
  

  :נתונים כספיים נוספים של הנכסים
  

  
  

 























משפחתית, חברה פרטית

,  מובילה בענף הבנייה

הקבלנות והיזמות

שנות ניסיון30

שנה   15ניסיון של 

בפרויקטים של  

התחדשות עירונית

בניית אלפי  

יחידות דיור
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עורףחזית

ברזוויל הלוחמים חולון  

ד ומסחר"יח320ד ובניית "יח86פינוי 





החיילמתחם
האלמוני

ראשון לציון
פרויקט
עםבשותפות

פרשקובסקי

במתחם מגרש 
בבעלות החברה









.ד"יח456ד מתוכם למכירה "יח560כ "הקמת חמישה מגדלי מגורים הכוללים סה

בת ים, 51-ו 49, 47, 45, 43, 41כצנלסון ' רח

י חברת מעוז דניאל"ע











ד  "יח112כל מגדל יכלול , קומות27מגדלי מגורים זהים בני 2יכלול :101מגרש •
.ד"יח224כ "ובסה

ד  "יח112כל מגדל יכלול , קומות27מגדלי מגורים זהים בני 3יכלול :102מגרש •
.ד"יח336כ "ובסה

ד לשיווק בתמהיל  "יח456ד שמתוכם "יח560כ "תמהיל דירות היזם בפרויקט יכלול סה•
.  'חד6' ופנט' מיני פנט', חד6ודירות ' חד5', חד4.5/4', חד3מגוון של דירות 

.מקומות חניה בארבע קומות מרתף817פתרון החניה בשני המגרשים יכלול •












