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        28/07/2008  
  ח"תשס תמוז 'כה                   

�מ"בע פריזמה מטבעות  

   פיקדו�ת ותעוד

 ,פרנק שוויצרי, כתר נורבגי, ט"ליש, אירו, ב"ארהדולר 

  דולר קנדי, זילנד�דולר ניו ,דולר אוסטרלי
  'דרה אס  

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  ב"ארה דולר  דות פיקדו�תעו
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
1,530,000  Aaa  

  'סדרה ב

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג

 ח" ש1כמות 

  .נ.ע

  לרבות רדומות

  דירוג 

  2037 ביולי 20  אירו  תעודות פיקדו�
לייבור שבועי 

  פחות מרווח
580,000   Aaa  

  'סדרה ג

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג

 ח" ש1כמות 

  .נ.ע

  לרבות רדומות

  דירוג 

  2037 ביולי 20  ט"ליש  תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
310,000  Aaa  

  'דדרה ס 

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  כתר נורבגי  תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
3,130,000   Aaa  

  

  'הדרה ס

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  פרנק שוויצרי  תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
628,000   Aaa  

  

  
  :מחברים

  

  איל גירון
  אנליסט

  03-6844721: 'טל
il.co.midroog@eyalgr 
 

  אביגיל קוניקוב
  ראש צוות

  03-6844729: 'טל
il.co.midroog@k.avigail  
  
 

  
  :אנשי קשר

  ח"רו, מירב בן כנען הלר
ראש תחום , ל"סמנכ

   ופרויקטיםמימון מובנה
  03-6844703: 'טל
il.co.midroog@meravb  
  
  

  מ"מידרוג בע
  מגדל המילניום

  17הארבעה ' רח
  64739, אביב-תל

www.midroog.co.il 
info@midroog.co.il 

  03-6844700 :'טל
   03-6855002 :פקס



  מ"בעפריזמה מטבעות 
  )'ח�'סדרות א(תעודות פיקדו� 

  

  

  

  

2  

  

  

  דוח דירוג

  

 

  'ודרה ס 

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  דולר אוסטרלי  תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
1,600,000  Aaa  

  'זדרה ס 

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  זילנד"ניודולר   תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
1,220,000   Aaa  

  'חדרה ס

  ריבית  פירעו� סופי  הצמדה  סוג
  .נ.ע $ 1כמות 

  לרבות רדומות
  דירוג 

  2037 ביולי 20  קנדידולר   תעודות פיקדו�
 שבועילייבור 

 פחות מרווח 
782,000   Aaa  

 הנובעי	 מהתחייבות החברה לפרוע את הקר� והריבית ,)ח�א( בסדרות מידרוג דרגה את סיכוני האשראי

פי הנקוב או פירעו� מוקד	 בגי�  בי� א	 פירעו� במועד הסו– תעודת הפיקדו�עד מועד הפירעו� בפועל של 

פירעו� מוקד	 של הקר� הוא חלק מתנאי תשלו	 ,  למע� הסר ספק.תעודהעילה כלשהי הקבועה בתנאי ה

  ). default( מהווה אירוע כשל  ואינו�הפיקדותעודות 

 כללי .1

כחברה פרטית  2007 בספטמבר 16 נתאגדה בישראל ביו'") החברה" :להל�(מ " בעפריזמה מטבעות

 והיא תישאר ")חוק החברות: "להל� (1999 "ט "התשנ, בהתא' להוראות חוק החברות, בלת במניותמוג

  .)'ח"' אותסדר (פיקדו�כזו ג' לאחר הנפקת תעודות ה

להנפקת סדרות של ) SPC – Special Purpose Company(החברה התאגדה כחברה למטרה ייעודית 

  .מטבע חו;ל הצמודות ,קדו� סחירותיתעודות פ

חברת : "להל�(מ "פריזמה מכשירי' פיננסיי' בעוא הו� המניות המונפק של החברה מוחזק על ידי מל

 מההו� המונפק והנפרע של 100%המחזיקה , מ "שבעלת המניות בה הינה פריזמה בית השקעות בע, ")הא'

   .חברת הא'

חברת : "הל�ל( מ" בע)2007(פריזמה מטבעות מסחר , המנפיקה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הבת

 שהונפקו על ידי החברה ה� ,צמודות למטבע חו;רכישה ומכירה של תעודות הפיקדו�  :שמטרותיה") הבת

התחייבה החברה  ובשל כל פיקדו� , עבור החברה,  ביצוע.בעסקאות בבורסהוה� בעסקאות מחו; לבורסה 

לרבות ביצוע , הפיקדו�או על פי תנאי תעודות /או כלפי מחזיקי תעודות הפיקדו� ו/ ו,כלפי הנאמ�

  .על פי תנאיה�, החברה להמיר את תעודות הפיקדו�התחייבויות 

: להל�( הצמודות למטבע חו; ,תחו' הפעילות היחיד של החברה הינו הנפקת תעודות פיקדו� סחירות

 הצמודות למטבע ,הפעילות בתחו' הפעילות כוללת הנפקת תעודות פיקדו� סחירות"). תחו' הפעילות"

בסכומי' אשר יתקבלו במסגרת הנפקת לות ופעלרבות , וביצוע כל העסקאות והפעולות, שהוחו; כל
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הדרושות כדי לעמוד בהתחייבויות החברה על פי תנאי תעודות הפיקדו� שיהיו , תעודות הפיקדו� כאמור

  . תשקי< או תשקיפי ההנפקה שלה� ושטרי הנאמנות על פיה' הונפקו, במחזור מעת לעת

של דולר  ליבור ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'סדרה א (�פיקדותעודות ה

 בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית . ומשולמת אחת לרבעו�ב שבועי פחות מרווח"ארה

,  במועד בו תומר כל יתרת הקר� לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .ב"יבוצעו בדולר ארה

 דולר 100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , ? של המרה כפויהבדר

   .ב"תשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לדולר ארהבהמרה כפויה . ב בתוספת ריבית צבורה"ארה

 אירו ליבור של ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'בסדרה (תעודות הפיקדו� 

בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית יבוצעו .  ומשולמת אחת לרבעו�שבועי פחות מרווח

בדר? של ,  במועד בו תומר כל יתרת הקר� לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .באירו

ירו בתוספת ריבית  א100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , המרה כפויה

  .אירותשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . צבורה

ט "ליבור של ליש ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'גסדרה (תעודות הפיקדו� 

ו בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית יבוצע.  ומשולמת אחת לרבעו�שבועי פחות מרווח

בדר? של ,  במועד בו תומר כל יתרת הקר� לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .ט"בליש

ט בתוספת " ליש100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , המרה כפויה

  .ט"לישתשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . ריבית צבורה

כתר ליבור של  ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'דסדרה ( הפיקדו� תעודות 

בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית .  ומשולמת אחת לרבעו� שבועי פחות מרווחנורבגי

, קר� במועד בו תומר כל יתרת ה לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .בכתר הנורבגייבוצעו 

 כתר נורבגי 100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר? של המרה כפויה

  .כתר נורבגיתשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . בתוספת ריבית צבורה

יבור של פרנק ל ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'הסדרה (תעודות הפיקדו� 

בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית .  ומשולמת אחת לרבעו�שוויצרי שבועי פחות מרווח

 במועד בו תומר כל יתרת  לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .יבוצעו בפרנק שוויצרי

 פרנק 100ח ער? נקוב " ש1י� כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בג, בדר? של המרה כפויה, הקר�

פרנק תשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . שוויצרי בתוספת ריבית צבורה

  .שוויצרי

ליבור של דולר  ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'וסדרה (תעודות הפיקדו� 

רה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית בהמ.  ומשולמת אחת לרבעו�אוסטרלי שבועי פחות מרווח

 במועד בו תומר כל יתרת  לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .יבוצעו בדולר אוסטרלי

 דולר 100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר? של המרה כפויה, הקר�

דולר תשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לכפויה בהמרה . אוסטרלי בתוספת ריבית צבורה

  .אוסטרלי
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"ליבור של דולר ניו ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'זסדרה (תעודות הפיקדו� 

בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית .  ומשולמת אחת לרבעו�זילנד שבועי פחות מרווח

 במועד בו תומר כל יתרת  לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .ילנדז" יבוצעו בדולר ניו

 דולר 100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר? של המרה כפויה, הקר�

"דולר ניותשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . זילנד בתוספת ריבית צבורה"ניו

  .זילנד

ליבור של דולר  ריבית שנתית בשיעור משתנה המחושבת על בסיס תישאנה )'חסדרה (תעודות הפיקדו� 

בהמרה ביוזמת מחזיק הפקדו� תשלומי קר� וריבית .  ומשולמת אחת לרבעו�קנדי שבועי פחות מרווח

,  כל יתרת הקר� במועד בו תומר לפירעו� בתשלו' אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו�  .יבוצעו בדולר קנדי

 דולר קנדי 100ח ער? נקוב " ש1כ? שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� , בדר? של המרה כפויה

  .דולר קנדיתשלומי קר� וריבית יבוצעו בשקלי' צמודי' לבהמרה כפויה . בתוספת ריבית צבורה

  

 סיכו	 תנאי הנפקה  .2

 מבנה  2.1 
  

  .מגובות בנכסי', תתעודות פיקדו� מנוהלו      :העסקהסוג 

  .מ" בעפריזמה מטבעות   ):החברה הייעודית(מנפיק 

  מ" בע)2007(פריזמה מטבעות מסחר       :חברה הבת

  .מ"חברה לנאמנות בעאורורה פידליטי   :הנאמ�

 מטבע ההמרה יבורילבשיעור של ריבית  תישאנה תעודות הפיקדו�   :ת פיקדו�וריבית תעוד

  . שבועי בניכוי מרווח

שתיצבר על בסיס חישוב יומי מידי רבעו� תועבר לקר� תשלו' הריבית    :	 הריביתמועדי תשלו

  . הריבית

הריבית על קר� תעודות הפיקדו� תיצבר בכל מועד תשלו' בגי� הרבעו�   :תקופת ריבית

  . החול<יהקלנדאר

 דולרבבחשבונות המשועבדי' יושקעו או יומרו לפיקדונות הכספי'   :הנכסי	 המגבי	

או צמודי אירו / באירו ותאו פיקדונו/ וב" ארהצמודי דולרו / אוב"ארה

 כתר נורבגי בתאו פיקדונו/ט ו"או צמודי ליש/ט ו" בלישתאו פיקדונו/ו

או צמודי פרנק / בפרנק שוויצרי ותאו פיקדונו/ וכתר נורבגיאו צמודי /ו

או /או צמודי דולר אוסטרלי ו/ בדולר אוסטרלי ותאו פיקדונו/שוויצרי ו

                            תאו פיקדונו/או צמודי דולר ניו זילנדי ו/ בדולר ניו זילנדי ותפיקדונו

 ריבית                                                      נושאי, לפי העניי� והסדרה, דולר קנדי או צמודי /בדולר קנדי ו

  

פרנק  או/ וכתר נורבגיאו /ט ו"או ליש/או אירו ו/ וב"רהא דולר לייבור                                                     

לפי , או דולר קנדי/או דולר ניו זילנדי ו/או דולר אוסטרלי ו/שוויצרי ו
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קדו� ליו' י כל פ. פיקדונות שוטפי'4" מחולקי' לישבוע, העניי� והסדרה

   .1פדיו� שונה

שמידרוג תאשר כי  לכ?כפופה , במכשירי' פיננסי' אחרי'השקעה                                                       

   .של התעודותדירוג בפגע תלא ההשקעה 

תתבצע בעסקאות מחו; לבורסה  ,פיקדו�רכישה ומכירה של תעודות ה  

  ."עסקאות תואמות" שייעשו כ,או בעסקאות בבורסה/בלבד ו

י' /חברה ושל החברות הבנות יפתחו א? ורק בבנקיחשבונות הבנק של ה        :תדירוג הפיקדונו

או דירוג ( ע' אופק יציב Aa3"בעלי דירוג לזמ� ארו? שאינו נמו? מ

שאינו נמו? , בינלאומי או ישראלי, דירוג פיקדונות לזמ� קצר ו)מקביל

   ).או דירוג מקביל (P"1 "מ

  .2037 ליולי 20  : מועד תשלו	 הקר�

, ב" דולר ארה250,000ח ונזקי תרמית והונאה בסכו' של פוליסת ביטו  :Fidelityפוליסת 

של  זכויותיהכל , הפיקדו�שתהא בתוק< כל עוד קיימת במחזור תעודת 

לטובת הנאמ� למחזיקי תעודות  ותמשועבדהחברה בפוליסה תהיינה 

  .פיקדו�ה

כרית ה .הגבוה מביניה', או ההוצאות בפועל לשנה B אלפי 1,250:להוצאות שוטפות כרית ביטחו�

קדונות ע' יתשוחרר במידה והמרווח בי� הריבית המובטחת בהסכמי הפ

 החברה למחזיקי תעודות תהבנקי' לבי� הריבית המובטחת בהתחייבו

וזאת בכפו< לאישור מראש כי שחרור , יגדל) 'ח"' אותסדר(קדו� יהפ

או ההוצאות  B 250,000 "ובכל אופ� לא תקט� מ, הכרית לא יפגע בדירוג

  .הגבוה מביניה', הבפועל לשנ

  'סדרה א

  .נ.ע ח" ש1,530,000      :היק* הגיוס 

  .ב"ארהדולר       :הצמדה

החברה תהיה רשאית . 0.1% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

באישור  )0.7%(שינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על שבע עשיריות האחוז 

  .מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'סדרה א(

  .365 "  מחולק לב" ארהדולר

  .סכו' של סכומי הריבית היומיי', בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  

  'סדרה ב

  .נ. עח"ש 580,000     :היק* הגיוס 

  .אירו      :הצמדה

                                                
1
  .ע הראשו� לפעילות יופקד בפיקדו� יומיבשבו 
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החברה תהיה רשאית . 0.1% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

באישור  )0.7%(חוז שינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על שבע עשיריות הא

  .מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'בסדרה (

  .365 " מחולק לאירו

  .ו' של סכומי הריבית היומיי'סכ, בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  ' סדרה ג

  .נ. עח"ש 310,000     :היק* הגיוס 

  .ט"ליש      :הצמדה

החברה תהיה רשאית . 0.4% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

באישור  )0.7%(וז שינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על שבע עשיריות האח

  .מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'גסדרה (

  .365 " מחולק לט"ליש

  .ו' של סכומי הריבית היומיי'סכ, בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  ' סדרה ד

  .נ. עח"ש 3,130,000     :היק* הגיוס 

  .כתר נורבגי      :הצמדה

החברה תהיה רשאית  .0.75% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

 )0.8%(שיריות האחוז  עמונהשינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על ש

  .באישור מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'דסדרה (

  .365 " מחולק לכתר נורבגי

  .סכו' של סכומי הריבית היומיי', תקופת ריביתבגי� כל   :חישוב סכו	 הריבית

  'ה סדרה 

  .נ. עח" ש628,000     :היק* הגיוס 

  .פרנק שוויצרי      :הצמדה

  

רשאית  החברה תהיה. 0.55% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

 )0.8%( עשיריות האחוז מונה יעלה על שובלבד שלאשינוי המרווח 
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  .באישור מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , היומית הריבית סכו'   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'הסדרה (

  .365 " מחולק לפרנק שוויצרי

  .סכו' של סכומי הריבית היומיי', בגי� כל תקופת ריבית  :	 הריביתחישוב סכו

  'ו סדרה 

  .נ. עח"ש 1,600,000     :היק* הגיוס 

  .אוסטרלידולר       :הצמדה

החברה תהיה רשאית . 0.75% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

 )0.8%( עשיריות האחוז מונהוי המרווח ובלבד שלא יעלה על ששינ

  .באישור מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'וסדרה (

  .365 "ק ל מחולאוסטרלי דולר

  .סכו' של סכומי הריבית היומיי', בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  'ז סדרה 

  .נ.ע B 1,220,000     :היק* הגיוס 

  .זילנד"ניודולר       :הצמדה

החברה תהיה רשאית . 0.75% יעמוד המרווח עלבמועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  לפחות מראש ימי מסחר7, להודיע בדוח מיידי ע' העתק לנאמ�

 )0.8%( עשיריות האחוז מונהשינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על ש

  .באישור מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישוב בגי� סכו' של , )'זסדרה (

  .365 "  מחולק לזילנד"ניו דולר

  .סכו' של סכומי הריבית היומיי', בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  'ח סדרה 

  .נ. עח"ש 782,000     :היק* הגיוס 

  .קנדידולר       :הצמדה

החברה תהיה רשאית . 0.55% יעמוד המרווח על במועד פרסו' התשקי<   :המרווח

על ,  ימי מסחר לפחות מראש7, לנאמ�להודיע בדוח מיידי ע' העתק 

 )0.8%( עשיריות האחוז מונהשינוי המרווח ובלבד שלא יעלה על ש

  .באישור מידרוג כי דירוג התעודה לא יפגע

ח ער? נקוב של תעודות פיקדו� " ש1.00בגי� כל , סכו' הריבית היומית   :סכו	 הריבית היומית

 100ב בגי� סכו' של יחושב כסכו' הריבית המתקבל מחישו, )'חסדרה (

  .365 "למחולק  קנדי דולר
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      .היומיי'סכו' של סכומי הריבית , בגי� כל תקופת ריבית  :חישוב סכו	 הריבית

  
  
 יחס נכסי	 להתחייבויות 2.2 
  

  : כמפורט להל�)ח"'א(  עבור כל סדרה בנפרדהחברה התחייבה לעמוד ביחס נכסי' להתחייבויות

לא יהיה נמו? מס? השווי , כל סדרה בנפרד', ח" 'לסדרות אדי' הנכסי' המשועבהמשוער? של שווי ה

  .)כל סדרה בנפרד', ח"'סדרות א (המשוער? של התחייבויות החברה כלפי מחזיקי תעודות הפיקדו�

  :נכסי	

  .� לכיסוי הוצאות שוטפות של החברהלמעט כרית הביטחו יתרות מזומ�

  .יתרת פיקדונות בתוספת ריבית צבורה

  :יבויותיהתח

  . בתוספת הריבית הצבורה במטבע ההמרההבלתי מסולקת תרת הקר�י

כל סדרה ', ח"'לסדרות א 100%של נכסי' מגבי' משיכת עודפי' מותרת מעל יחס  :חלוקת עודפי	

כרית  למילוי  משיכת עודפי' בכפו<.ומרווחי שיערו? בלבד שאינ' נובעי' מעמלת המרה, בנפרד

  . ביניה' הגבוה מ,מ" בפועל לשנה כולל בצאותאו ההוצ B 1,250,000תפעולית בס? 

 מבנה העסקה . 3

 תיאור כללי  3.1

 הו� המניות המונפק של החברה מלוא .2007 בספטמבר 16  נתאגדה בישראל ביו'מ" בעפריזמה מטבעות

, מ"שבעלת המניות בה הינה פריזמה בית השקעות בע ,מ"פריזמה מכשירי' פיננסיי' בעמוחזק על ידי 

  . מההו� המונפק והנפרע של חברת הא'100%המחזיקה 

שותפויות קר� : הינ', מ" או יותר מהו� וזכויות ההצבעה בפריזמה בית השקעות בע5% " המחזיקי' ב

  . בהו� ובזכויות ההצבעה5.03% "מ המחזיקה כ"מועד ניירות ער? בע ,89.97% " מרקסטו� המחזיקות כ

הרשומה במדינת , .MARKSTONE CAPITAL PARTNERS, LP :הינ�, קר� מרקסטו�שותפויות 

 הרשומה .מ.ש) ישראל(מרקסטו� קפיטל פרטנרס  ;ב והרשומה באר; כשותפות חו;"דלאוור ארה

מרקסטו� קפיטל פרטנרס  ; הרשומה בישראל.מ.ש) ישראל פראלל(מרקסטו� קפיטל פרטנרס ; בישראל

 MARKSTONEו� הינההשות< הכללי בשותפויות מרקסט.  הרשומה בישראל.מ.ש) 2ישראל פראלל (

CAPITAL GROUP L.P. ,והרשומה באר; , ב"שותפות מוגבלת הרשומה במדינת דלאוור ארה

"הינו השות< הכללי בו שות< הכללי בעל השליטה ב ").השות< הכללי: "להל�(כשותפות חו; 

MARKSTONE CAPITAL GROUP LLC , זכויות . ב"מדינת דלאוור ארהרשומה בהחברה

  .רו� לובש ואמיר קס, ה אליוט ברודי"מתחלקות בחלקי' שווי' בי� ה, ליבשות< הכלההצבעה 

 .מ" בע1מ הינה חברה פרטית בבעלות ובשליטה מלאה של אנטר הולדינגס "מועד ניירות ער? בע

, מ"הינה ברגר שוקי הו� בע, מ" בע1 או יותר מהו� וזכויות ההצבעה באנטר הולדינגס 5% "המחזיקי' ב
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   .50.59% " כחברה פרטית המחזיקה

חברת : "להל� (מ" בע)2007(פריזמה מטבעות מסחר , המנפיקה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הבת

  :השמטרותי") הבת

ה� , י החברה"או תונפקנה ע/ צמודות למטבע חו; שהונפקו ורכישה ומכירה של תעודות הפיקדו� "

 .בעסקאות מחו; לבורסה וה� בעסקאות בבורסה

או כלפי מחזיקי /כל התחייבות בה התחייבה החברה כלפי הנאמ� ו של, עבור החברה, ביצוע "

על , לרבות ביצוע התחייבות החברה להמיר את תעודות הפיקדו�, מסדרה כלשהיתעודות הפיקדו� 

 .פי תנאיה�

  

  שעבודי	ובטוחות  3.2

 ,תעודות הפיקדו�כל אחת מסדרות הריבית שהחברה התחייבה לשל' למחזיקי ורעו� הקר� ילהבטחת פ

, ולהבטחת הקיו' המלא והמדויק של כל יתר התחייבויותיה על פי תנאי תעודות הפיקדו� ושטר הנאמנות

ביחס לכל אחת מסדרות תעודות הפיקדו� , לטובת הנאמ�או החברה הבת לפי העניי� /ותיצור החברה 

  :המוצעות

,  הפיקדו� לציבורלא יאוחר מתארי? הנפקת תעודות,  התחייבו ליצור ולרשו'החברה וחברה הבת) א(

על כל זכויות החברה וחברה הבת , לטובת הנאמ�, ללא הגבלה בסכו', שעבוד קבוע ושוט< מדרגה ראשונה

או /באופ� שהשעבוד השוט< יחול על כל הנכסי' המופקדי' ו .המשועבדי'או בחשבונות /בחשבו� הנוס< ו

  .או בחשבונות אחרי'/בחשבו� הנוס< ו, מעת לעת, שיהיו מופקדי'

במקרה . להעביר חלק מהנכסי' המשועבדי' לחשבונות בנק אחרי', החברה הבת תהייה רשאית) ב (

 ג' על כל חשבו� אחר כאמור ,נאמנות ליצור ולרשו' שעבודי'הבשטר  ההתחייבכאמור החברה הבת 

החברה הבת . אותו תפתח בעתיד החברה הבת ואשר בו יופקדו חלק מהנכסי' המשועבדי' כאמור לעיל

את השעבודי' כאמור לעיל לפני העברת הנכסי' המשועבדי' לחשבו� כאמור והנכסי' כאמור לא  'תרשו

 .יועברו טר' קבלת אישורו של הנאמ� לכ? מראש ובכתב

ועל פי תנאי תעודות על פי התשקי< עמה התקשרה החברה לצור? ביצוע התחייבויותיה , בתהחברה ה )ג(

, רשאית לעשות שימוש בנכסי' המשועבדי', ודות הפיקדו�לרבות ההתחייבות להמיר את תע, הפיקדו�

או חשבונות שירשמו על ש' , וזאת א? ורק בהתייחס לחשבונות בבעלותה, בהתאמה, כול' או חלק'

לצור? עמידה בהתחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי , על פי הוראות שינתנו לה מאת החברה, הנאמ�

יופקדו בחשבונות שישועבדו , עבדי' וכל הזכויות הנובעות מה'ובלבד שהנכסי' המשו, תעודות הפיקדו�

  .לטובת הנאמ�

חוזרת של תעודות פיקדו� המוחזקות או /ראשונה וכל הסכומי' שיתקבלו בידי החברה הבת ממכירה  )ד(

ובי� א' כתוצאה מרכישת� מאת , או אשר יוקצו לה/תשקי< והבי� א' הוקצו לה ערב פרסו' , על ידה

בסכו' המשק< לפחות את סכו' ההמרה הגלו' , ישמשו לרכישת נכסי' מגבי', י'צדדי' שלישי

יופקדו ש, בתעודות הפיקדו� שנמכרו במכירה כאמור בתוספת הריבית הצבורה בגינ� לאותו מועד

  .בחשבונות המשועבדי' וייחשבו לנכסי' המנויי' על הנכסי' המשועבדי'
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מעת , אשר בה' יהיו מופקדי', בונות המשועבדי' מחויבת כלפי הנאמ� להחזיק בחשהחברה הבת) ה(

בסכו' שאינו נופל , או נכסי' מגבי' אחרי'/את מטבע ההמרה במזומ� ו, הנכסי' המשועבדי', לעת

  .מסכו' ההמרה בגי� יתרת קר� תעודות הפיקדו� שבמחזור באותה עת

, פיקדו� כמפורט לעיל בנוס< לחשבונות המשועבדי' אשר בה' יופקדו כספי תמורת הנפקת תעודות ה)ו(

על , אשר ג' הוא ישועבד לטובת הנאמ�, )כהגדרתו בתשקי< (חשבו� נוס<, תפתח החברה ערב ההנפקה

 ע' Aa3" לזמ� ארו? של לא נמו? מבישראל בדירוגגופי' פיננסי' המדורגי' ב היפתח להחשבו� הנוס<

או בנק זר כלשהו אשר (, ג מקביל או דירו לפחותP"1של ודרוג לזמ� קצר  )או דירוג מקביל(אופק יציב 

כי הפקדת הכספי' אצלו לא תביא , בכתב ומראש, החברה המדרגתלגביו תקבל החברה את אישור 

 לעומת הדירוג שיהיה תק< לגביה� ערב השינוי מאותה סדרהלהורדת הדירוג של תעודות הפיקדו� 

 . )האמור

לטובת ,  החברה הבת'תרשו, מהסדרות של כל אחת בנוס< לשעבודי' על החשבונות המשועבדי' )ז( 

, ראשונה וללא הגבלה בסכו' על כלל נכסיה שעבוד צ< מדרגה, לפני הנפקת תעודות הפיקדו�, הנאמ�

וכ� תתחייב החברה הבת כי לא תשעבד נכס מנכסיה לטובת גור' כלשהו ללא ,  הבלתי מונפקהלרבות הונ

הנאמ� יית� את .  בתשקי< החברה הבתהיבלמעט השעבודי' אות' התחי, אשרבכתב ומ, הסכמת הנאמ�

או משיעבודי' אחרי' \ והסכמתו במקרה בו השעבוד החדש יהיה נחות בדרגה מהשעבוד הצ< האמור

  . וללא זכות הפעלהאשר ירשמו לטובת הנאמ�

בדרגת ביטחו� שווה באופ� יחסי ,  עצמ��בינ� לבי, תעמודנה כול�מסדרה כלשהי  כל תעודות הפיקדו� )ח( 

  .בלי כל זכות בכורה או עדיפות של אחת על פני אחרת, )פסו" פרי(מי' המגיעי' בגינ� לסכו

חשבו� הנוס< תהיינה זכויות חתימה משותפות הלצור? משיכת כספי' מחשבונות החברה הבת ומ) ט(

כי הנאמ� יאשר משיכת סכומי' פנויי' , מובהר. ולנאמ� ביחד) לפי העניי�(או לחברה הבת /לחברה ו

ובלבד שתומצא לנאמ� תעודה , לפי העניי�, או מחשבונות החברה הבת/ עודפי' מהחשבו� הנוס< ווסכומי'

, או בחשבונות החברה הבת/חתומה בידי רואה החשבו� של החברה ואשר על פיה קיימי' בחשבו� הנוס< ו

  .בסכו' מספיק לתשלו' הסכומי' שמשיכת' מבוקשת ,או סכומי' עודפי'/סכומי' פנויי' ו

  הנגנוני בקרמ 3.3 

 מכל הסדרות אות� הנפיקה פיקדו�כל עוד לא נפרעה או לא הומרה במלואה כל יתרת קר� תעודות ה

בכתב , לא תהיה החברה מוסמכת לבצע איזו מהפעולות המנויות להל� ללא קבלת הסכמה, החברה

 על ידי  שיתקבל בהחלטה מיוחדתפיקדו� או אישור מוקד' מאת מחזיקי תעודות המאת הנאמ�, ומראש

   :75% של כל אחת מהסדרות ברוב של פיקדו�האסיפה הכללית של מחזיקי תעודות ה

  ;מיזוג) א(

  ; לרבות הסדר נושי', ארגו� אחר בחברה" או כל רה פיצול) ב(

  ; פירוק מרצו� וחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוק) ג(

� הצמודות למטבע חו; על פי למעט הנפקת סדרות של תעודות פיקדו, הקצאת ניירות ער? כלשה') ד(

   ;מדדי' שוני' של מטבע חו; המחושבי' ומפורסמי' על ידי גופי' מוכרי'

  ; למעט העברת מניות בי� בעלי מניות הקיימי' בחברה, העברת מניות בחברה) ה(
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למעט העברה או מכירה (העברה או מכירה של מרבית נכסי החברה או של נכס מהותי של החברה ) ו(

  ; רלוונטיי' לנכס הנמכר, מעת לעת, בתא' להוראות תשקיפי' שיהיו) קי' הרגילבמהל? העס

  ; שינוי תקנו� החברה) ז(

או פנויי' שאינה פוגעת בכרית /פרט לחלוקה מתו? סכומי' עודפי' ו, חלוקה כמשמעה בחוק החברות )ח(

  ; הביטחו�

שקיבלו את אישור הנאמ� בכתב פרט לעסקאות שפורטו בתשקי< או עסקאות , עסקאות ע' בעל עניי�) ט(

  ; ומראש

דמי ניהול או כל , דמי יעו;, תשלו' כלשהו של משכורות, או הלוואות על ידי החברה/מת� ערבויות ו) י(

  ; פרט לאלה המותרי' מפורשות, הטבה אחרת

 .אשר תוקמנה על ידי החברה, ות עושות שוקפרט לחבר, הקמת חברות בנות) יא(

  

  תפעול  3.4
  

ותבצע עבור ") השירותי': "לעיל ולהל�( תעניק לחברה שירותי תפעול כפי שידרשו מעת לעת חברת הבת

תעודות מכל אחת הועל פי תנאי  התשקי< ושטר הנאמנות על פיהחברה כל התחייבויותיה של החברה את 

ת בי� היתר תעניק חבר.  מעת לעת,החברהחלק מהתחייבויות אלה אות� תתבקש על ידי  או כל, מהסדרות

  :הבת לחברה את השירותי' הבאי'

את בקשות ההמרה , החברה הבת תקבל מאת מחזיקי התעודות מכל סדרה אשר יבקשו להמיר אות�

  .ותזכה את חשבונותיה' בסכו' ההמרה על פי תנאי ההמרה, שלה' ואת התעודות שבידיה'

זכאי' על פי  ה'הריבית לה'  למחזיקי' בתעודות מכל אחת מהסדרות את סכומיהחברה הבת תעביר 

 .בהתא' לסדרה הרלוונטיתתעודות התשקי< והתנאי 

 השקלי' תעודות את סכומיהלמחזיקי החברה הבת תעביר ,  של התעודותבמקרה של המרה כפויה

, בתשקי<תנאי ההמרה הכפויה כמפורט  מחזיקי' אלה על פיזכאי' לה' יהיו  ,הצמודי' למטבע ההמרה

 .דיה'תעודות שביהמה' את  קבלת החברהו

במטבע חו; הרלוונטי פיקדונות ל,  ביחס לכל סדרת תעודותאת ההלוואהאו תמיר /החברה הבת תשקיע ו

או למכשירי' פיננסיי' /או לפיקדונות הצמודי' למטבע החו; הרלוונטי לאותה סדרה ו/לאותה סדרה ו

 . כמפורט בתשקי<, אחרי'

או / רשאית החברה הבת לבצע בעצמה ותהא, לרבות תמורת ההמרה הכפויה, את מסירת תמורת ההמרה

  .י' מטעמה/באמצעות אחר

  

 אי� בה� כדי להסיר או לגרוע ,הבת החברהמסירת חלק מהפעולות לה� מחויבת החברה לביצועה של 

 לביצוע� של אות� פעולות וכי החברה פיקדו�מאחריותה של החברה כלפי הנאמ� וכלפי מחזיקי תעודות ה

 לביצוע� המלא והמדויק של כל פיקדו�נאמ� וכלפי מחזיקי תעודות התהיה אחראית וחייבת כלפי ה

  .פיקדו�התחייבויותיה על פי תשקי< זה ועל פי תנאי תעודות ה
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או בעסקאות בבורסה שייעשו /ו, בעסקאות מחו; לבורסה בלבד, רכישה ומכירה של תעודות הפקדו�

  .לפי העני�, ו� הנרכשות או הנמכרות ההוג� של תעודות הפקדשוויואשר יבוצעו ב" עסקאות תואמות"כ

  

סחר בתעודות מבצעת את פעולות המ מ"בע) 2008(פריזמה מכשירי' פיננסיי' מסחר  אחותהחברת 

  .�הפיקדו

  

 הצהרות והתחייבויות המנפיקה 3.5 

 .במסגרת הנפקה זוהמוצעות החברה לא תוכל לעסוק בפעילות אחרת מלבד הנפקת תעודות הפיקדו� 

 תתבצע ובלבד שדירוג הסדרות המדורגות לא יורעחברה הספות של תעודות פיקדו� בידי  סדרות נוהנפקת

   .המדורגות וכל הכרו? בכ? את תעודות הפיקדו� הנכסי' המגבי'ורכישת 

  

  פירעו� מיידי 3.6 

 מכל אחת מהסדרות המצויות במחזור פיקדו�הנאמ� יהיה רשאי להעמיד לפירעו� מיידי את תעודות ה

 , מאותה סדרהפיקדו�יה חייב לעשות זאת לפי דרישה בכתב של המחזיקי' בתעודות הויה, אותה עת

 מאותה הסדרה שבמחזור או א' יידרש פיקדו�מקר� תעודות ה) 75%(המייצגי' לפחות שלושה רבעי' 

  מאותה הסדרהפיקדו�לעשות כ� על ידי החלטה מיוחדת שתתקבל באסיפה כללית של בעלי תעודות ה

  :המפורטי' להל�, והכל בקרות אחד או יותר מהמקרי' הבאי', עתאותה בשבמחזור 

  

הפיקדו� א' החברה לא סילקה תשלו' כלשהו מהתשלומי' אות' היא חייבת למחזיקי תעודות ) א(

 .יו' מהמועד שנקבע לתשלומושלושה בתו? , או חלק', מאותה הסדרה

פרט לפירוק ,  בת תוק< לפירוק החברהא' יינת� צו פירוק סופי על ידי בית משפט או תתקבל החלטה) ב(

 .למטרות מיזוג ע' חברה אחרת או למטרת שינוי במבנה החברה

והמינוי לא יבוטל , או מפרק זמני/א' יתמנה כונס נכסי' קבוע על החברה או נכסיה כול' או מקצת' ו) ג(

ות מחזיקי תעודות והנאמ� יהיה סבור שהדבר עלול לפגוע באופ� מהותי בזכוי, תו? ארבעי' וחמישה יו'

  . מאותה הסדרההפיקדו� 

שלדעת הנאמ� הנ' נכסי' מהותיי' של החברה לעמידת החברה , א' יוטל עיקול על נכסי') ד(

ולא , או תבוצע פעולת הוצאה לפועל נגד נכסי' כאמור, תעודות הפיקדו�בהתחייבויותיה כלפי מחזיקי 

והנאמ� יראה בכ? סכנה , טלה או בוצעה יו' לאחר שהו60יוסר העיקול או תבוטל הפעולה תו? 

  .תעודות הפיקדו�לזכויותיה' של מחזיקי 

או תחדל או , כי היא מתעתדת להפסיק את תשלומיה, א' תפסיק החברה או תינת� על ידה הודעה) ה(

 אלו סכנה לזכויותיה' 'מאירועיוהנאמ� יראה באיזה , כי היא מתעתדת לחדול לנהל עסקי', תית� הודעה

 .מאותה הסדרההפיקדו� קי תעודות של מחזי

א' החברה תפר או לא תקיי' איזה שהוא תנאי או התחייבות המחייבי' אותה לפי תנאי תעודות ) ו(



  מ"בעפריזמה מטבעות 
  )'ח�'סדרות א(תעודות פיקדו� 

  

  

  

  

13  

  

  

  דוח דירוג

  

 

באופ� שלדעת הנאמ� יהווה סיכו� לזכויותיה' של , השעבודי' ושטר הנאמנות, מאותה הסדרההפיקדו� 

 .מחזיקי התעודות מאותה הסדרה

שווי הנכסי' לסדרה בסדרה פחת משווי ההתחייבויות לסדרה והחברה לא תיקנה זאת בתו? שלושה ) ז(

א' , פי שיקול דעתו"על, הנאמ� יהא רשאי להארי? את התקופות הקבועות בסעי< זה. ל"ימי מסחר בחו

 . הפיקדו�מצא שהדבר הינו לטובת מחזיקי תעודות

או ,  לחוק החברות350 להקפאת הליכי' במסגרת סעי< הוגשה על ידי החברה לבית המשפט בקשה א') ח(

 .פי בקשת החברה"  לחוק החברות על350נית� צו כאמור במסגרת סעי< 

  ביוזמת המחזיקי	כנגד מטבע ההמרה פיקדו�ההמרת תעודות  3.7 
  

רשאי לדרוש מהחברה להמיר את תעודות ) 'ח"'א ותסדר(כל אחד מהמחזיקי' של תעודות הפיקדו� 

 עסקי' שהינו יו' , וזאת בכל יו' מסחרמטבע ההמרהבשבידו או חלק� למזומ� ) 'ח"'א ותסדר(הפיקדו� 

   . עד למועד הפירעו�,ל"בחו

 אות� )'ח"'א ותסדר(ח ער? נקוב של " ש1בגי� כל , מטבע ההמרה לו יהיה זכאי מבקש ההמרהבסכו' ה

בצירו< הריבית  ,טבע ההמרה יחידות של מ100יהיה בס? של , ")סכו' ההמרה: "להל�( יבקש להמיר

ההמרה  שנצברה בגינ� מתחילת תקופת הריבית במהלכה מבוקשת ההמרה ועד למועד קבלת הודעת

הכול לפי הנוסחה המפורטת , ברוטו, מסכו' ההמרה%RF  ובניכוי עמלת המרה בשיעור של ,לחברה

 :להל�

  
  

 0.1או ט "ליש 0.1 או אירו 0.1או  דולר 0.1 כתר נורבגי או " 0.1א' סכו' הריבית הצבורה יהיה קט� מ 

תשול' לזכאי ריבית  לא, דולר קנדי  0.1או דולר ניו זילנדי  0.1או דולר אוסטרלי  0.1או פרנק שוויצרי 

 א' סכו' הריבית הצבורה לו זכאי מבקש ההמרה לא. התבקשה צבורה בגי� תעודות הפיקדו� שהמרת�

דולר  0.1או פרנק שוויצרי  0.1או ט "ליש 0.1 או אירו 0.1או  דולר 0.1 כתר נורבגי או 0.1יהיה בכפולות של 

הצבורה שישול' למבקש ההמרה  יעוגל סכו' הריבית, דולר קנדי 0.1או דולר ניו זילנדי  0.1או אוסטרלי 

או פרנק שוויצרי  0.1או ט "ליש 0.1 או אירו 0.1או דולר  0.1  או כתר נורבגי0.1אל הכפולה הקרובה של 

   .לפי העניי�, דולר קנדי 0.1או דולר ניו זילנדי  0.1או וסטרלי דולר א 0.1

  :כאשר

Ri – ליו'  סכו' הריביתi או /או בפרנק שוויצרי ו/ וכתר נורבגיאו ב/ו, ט"או בליש/או באירו ו/בדולר ו

  .או בדולר קנדי לפי העניי� ובהתא' לסדרה/זילנד ו"או בדולר ניו/בדולר אוסטרלי ו

LIBORi  " לייבור ריביתאו /ט ו" לייבור לישריביתאו / לייבור אירו וריביתאו / ודולר לייבור יתשיעור ריב 

 לייבור דולר ריביתאו / לייבור דולר אוסטרלי וריביתאו / לייבור פרנק שוויצרי וריביתאו / וכתר נורבגי

ושב בדיוק של מאיות יח, iהמבוטא כשבר עשרוני ליו' , לפי העניי�,  לייבור דולר קנדיריביתאו /זילנד ו"ניו

  .יעוגל כלפי מטהו, האחוז
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M – 'שיעור מרווח הריבית בתוק< ליו i  

- n  או מתחילת תקופת דולר  הבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'סדרה א(ביחס לתעודות הפיקדו�

  ). לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

או מתחילת תקופת הריבית אירו  הבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'בסדרה ( הפיקדו� ביחס לתעודות  

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הרלוונטית

או מתחילת תקופת הריבית ט "ליש הבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'גסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו�   

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , י�לפי העני, הרלוונטית

או מתחילת תקופת   כתר נורבגיהבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'דסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו� 

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

או מתחילת תקופת פרנק שוייצרי  הבסיסמיו'  ימי' שחלפומספר ה, )'הסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו�   

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

או מתחילת תקופת דולר אוסטרלי  הבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'וסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו�   

  .)לא כולל(' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה ועד ליו, לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

או מתחילת תקופת דולר ניו זילנדי  הבסיסמיו'  מספר הימי' שחלפו, )'זסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו�   

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

או מתחילת תקופת דולר קנדי  הבסיסמיו'  שחלפומספר הימי' , )'חסדרה (ביחס לתעודות הפיקדו�   

  .)לא כולל(ועד ליו' קבלת הודעת ההמרה בידי החברה , לפי העניי�, הריבית הרלוונטית

במקרה בו הודעת ההמרה תתקבל בידי החברה לאחר תו' תקופת ריבית כלשהי א? לפני היו' הקובע   

אזי מספר הימי' ייספר החל מתחילת , יקדו�לתשלו' ריבית בגי� אותה תקופת ריבית ביחס לתעודות הפ

  . תקופת הריבית שהסתיימה בסמו? לפני מועד קבלת הודעת ההמרה בידי החברה

 על מחזיק תעודות פיקדו� הממיר תעודות פיקדו�, היות שסכו' ההמרה האמור משול' במטבע זר

 . שבהחזקתו לוודא כי נית� להפקיד בחשבונו מטבע זר
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: להל�(שנצברה על קר� תעודות הפיקדו� במהל? התקופה בגינה היא מחושבת  הריבית   -

  ").הריבית הצבורה"

RF " תנכה , בהתא' להוראות, במקרה של המרת תעודות פיקדו� על פי דרישת מחזיק תעודות פיקדו�

ה כאמור עמלת ההמרה שתנוכ. שיועבר למבקש ההמרה, ברוטו, החברה עמלת המרה מסכו' ההמרה

להודיע על , על פי שיקול דעתה המוחלט, החברה תהא רשאית.  מסכו' ההמרה0.10%הינה בשיעור של 

 וזאת באמצעות מסירת דיווח מיידי על השיעור החדש ובלבד 0.10% "שיעור עמלת המרה שהינו שונה מ
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שיעור ) ב ("מיידי ו ימי מסחר לפחות מיו' מסירת הדיווח ה3תוקפו של השינוי יהיה לאחר חלו< ) א ("ש

א ל, בהתא' להוראות, כי במקרה של המרה כפויה, מובהר. 0.25%עמלת ההמרה לא יעלה בכל מקרה על 

  .תנכה החברה מסכו' ההמרה את עמלת ההמרה

שבידו למזומ�  כל אחד מהמחזיקי' יהיה רשאי לדרוש מהחברה להמיר את תעודות הפיקדו�, יצויי� כי

 8 עד 6 ת הצבורה בגינ� ובניכוי עמלת המרה בכל יו' מסחר פרט לתאריכי' בצירו< הריבימטבע ההמרהב

  .ו< למגבלותבכפ, אוקטובר וינואר של כל שנה, יולי, בכל אחד מהחודשי' אפריל

  . מסכו' הריבית הצבורה שתשול' למבקש ההמרה ינוכה מס במקור כדי�

 "ו' סדרות א(תעודות פיקדו� , אחתבמסגרת הודעת המרה , מחזיק תעודות פיקדו� לא יהיה זכאי להמיר

) 'סדרה א(תעודות פיקדו� , היינוד(ח או בער? נקוב גבוה מכ? " ש1,000בער? נקוב כולל של ) 'ח" 'ה

) 'הסדרה ( תעודות פיקדו� או/ ו דולר או סכו' גבוה מכ?100,000המשקפות זכות להמרה לס? של 

) 'וסדרה ( תעודות פיקדו� או/ ו סכו' גבוה מכ? אופרנק שוויצרי 100,000המשקפות זכות להמרה לס? של 

סדרה ( תעודות פיקדו� או/ ו או סכו' גבוה מכ?דולר אוסטרלי 100,000המשקפות זכות להמרה לס? של 

 תעודות פיקדו� או/ ו או סכו' גבוה מכ?זילנד"דולר ניו 100,000המשקפות זכות להמרה לס? של ) 'ז

 וכ� תעודות פיקדו� ) או סכו' גבוה מכ?דולר קנדי 100,000ל המשקפות זכות להמרה לס? ש) 'חסדרה (

בער? נקוב כולל של ) 'סדרה ג(תעודות פיקדו� , או בער? גבוה מכ? B 800בער? נקוב כולל של ) 'סדרה ב(

600 B  6,000בער? נקוב כולל של ) 'סדרה ד(או בער? גבוה מכ? ותעודות פיקדו� B ?או בער? גבוה מכ ,

 או/ ו או סכו' גבוה מכ?אירו 80,000המשקפות זכות להמרה לס? של ) 'בסדרה (ת פיקדו� תעודו, היינוד(

 או/ו,  או סכו' גבוה מכ?ט"ליש 60,000המשקפות זכות להמרה לס? של ) 'גסדרה (תעודות פיקדו� 

, ) כתר נורבגי או סכו' גבוה מכ?600,000המשקפות זכות להמרה לס? של ) 'דסדרה (תעודות פיקדו� 

רשאי חבר בורסה לית� הודעת ,  למרות האמור לעיל.חזקות על ידי מחזיק תעודות הפיקדו� כאמורהמו

' סדרות א(או גבוה מכ? ביחס לתעודות פיקדו�  B 1,000המרה בש' מספר מחזיקי' ובער? נקוב כולל של 

ביחס לתעודות  B 600בער? נקוב של , )'סדרה ב(ביחס לתעודות פיקדו�  B 800בער? נקוב של , )'ח"' ה" ו

א< א' פחת סכו' הודעת , )'סדרה ד(ביחס לתעודות פיקדו�  B 6,000ובער? נקוב של ) 'סדרה ג(פיקדו� 

ולעני� זה יחשב כל מחזיק כמי שמחזיק יחד ע' אחרי' ובלבד , ההמרה של מי מהמחזיקי' מהאמור לעיל

  .ה על האמור לעילששווי הודעות ההמרה של כלל המחזיקי' הנכללי' בהודעת חבר הבורסה על

כי כמות , משכ? ייתכ�.  500,000Bעל הס? של , בכל עת, כי השווי המינימלי להמרה לא יעלה, יובהר

במקרה כאמור תודיע החברה בדיווח מיידי על . תעודות הפיקדו� המינימלית להמרה כמפורט לעיל תפחת

 .הכמות המינימלית החדשה להמרה

תעודות שבמחזור בתחילת אותו ה מיתרת הקר� של רבער מאשר החברה לא תמיר ביו' מסחר אחד יות

א' ). מבלי להתחשב בתעודות הפיקדו� שהוחזקו בתחילת אותו יו' מסחר בידי החברה הבת(יו' מסחר 

 רבעהמתייחסות ליותר מאשר , הודעות המרה, ההודעהעד המועד למת� , ביו' מסחר אחד, יוגשו לחברה

ותודיע על כ? , תקבע החברה, די הציבור בתחילת אותו יו' מסחרמיתרת קר� תעודות הפיקדו� שבי

 מתעודות הפיקדו� שבמחזור יומרו רבעבאופ� שרק , של הודעות ההמרה על ביצוע חלקי, לבורסה ולנאמ�

והחברה תמיר עבור כל מבקש המרה תעודות פיקדו� בער? נקוב כזה שהיחס בינו לבי� ס? , למטבע ההמרה

 מהער? רבעהמרה ביקש להמיר ישק< את היחס בי� ת הפיקדו� שאותו מבקש הער? הנקוב של תעודו
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לוח . לבי� ס? הער? הנקוב של תעודות הפיקדו� שהמרת� נתבקשהשבמחזור הנקוב של תעודות הפיקדו� 

 .במסגרת הביצוע החלקי, במטבע ההמרה, הזמני' להעברה למבקשי ההמרה של סכו' ההמרה

 מאותה פיקדו�בגי� תעודות   מסדרה כלשהי והודעות ההמרהפיקדו� החברה לא תבצע המרה של תעודות

שווי החזקות הציבור בתעודות ) 1: (ומבוטלות במקרה ש יהיו בטלות, שנמסרו לחברה באותו יו', סדרה

נמו?  סדרה בתו' יו' המסחר שקד' ליו' קבלת הודעת ההמרה במשרדי החברה היה  מאותהפיקדו�ה

) 2(ח או " אלפי ש36,000 "מ  היינו נמו?, פיקדו�הציבור בסדרת תעודות המהשווי המינימלי להחזקות 

 מאותה סדרה אל מתחת לשווי פיקדו�בתעודות ה המרה כאמור תוביל לירידת שווי החזקות הציבור

  .ח" אלפי ש36,000 "היינו נמו? מ , פיקדו�בסדרת תעודות ה המינימלי להחזקות הציבור

  לפי החלטת החברה לשקלי	 חדשי	המרה כפויה 3.8 

   
על פי שיקול דעתה וללא מת� זכות ברירה בעניי� זה למחזיקי' בתעודות , החברה רשאית להחליט

, כמפורט להל�, לשקלי' חדשי' צמודי' למטבע ההמרה, תעודות הפיקדו�יתרת להמיר את כל , הפיקדו�

פויה של כל יתרת קר� סמכותה זו של החברה הינה ביחס להמרה כ .בכל אחד ממועדי תשלומי הריבית

 .ולא תהיה ניתנת להפעלה לשיעורי�, כמקשה אחת בלבד, תעודות הפיקדו�

  

באופ� שכל תעודת , בגינה ניתנה הודעה על המרה כפויה יומרו ביו' ההמרה הכפויה תעודות הפיקדו�

 :כמפורט להל�, פיקדו� תומר לשקלי' חדשי'

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'דרה אס(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה א(תעודות הפיקדו�   )א(

 5 של  מול השקל של הדולרBID)(קניה  שערי 5אריתמטי פשוט של   כפול ממוצע100 "בסכו' השווה ל

 בכל דקה "מגמה"י ספקית המידע האלקטרוני "ע כפי שנתו� זה מתפרס', הבנקי' הגדולי' בישראל

ח "בצירו< סכו' בש, ביו' ההמרה הכפויה )ישראלשעו�  (16:02 לבי� השעה 16:00עגולה בי� השעה 

' ריבית ותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה, על פי שער הדולר הידוע ביו' ההמרה הכפויה, המשק<

 לחודש בו מבוצעת ההמרה 1 " בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה א(למחזיקי' בתעודות הפיקדו� 

  .הכפויה ועד ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ב(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ב(פיקדו� תעודות ה  )ב(

 של יורו מול השקל כפי BID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 "בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "שיצוטטו לחברה ע

על פי שער , ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (17:22לבי� השעה  17:20

' ריבית למחזיקי' בתעודות ותשללמעט  ,את סכו' הריבית הצבורה,  הידוע ביו' ההמרה הכפויהאירוה

ליו'  לחודש בו מבוצעת ההמרה הכפויה ועד 1 "בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ב(הפיקדו� 

 .ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ג(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ג(תעודות הפיקדו�   )ג(

ט מול השקל כפי " של לישBID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 "בסכו' השווה ל

כל דקה עגולה בי� ב )הבנקי' הגדולי' בישראל 5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "שיצוטטו לחברה ע
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על פי , ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (17:32 לבי� השעה 17:30השעה 

' ריבית למחזיקי' ותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה,  הידוע ביו' ההמרה הכפויהשט"הלישער 

מבוצעת ההמרה הכפויה ועד  לחודש בו 1 " בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ג(בתעודות הפיקדו� 

 .ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ד(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ד(תעודות הפיקדו�   )ד(

 מול השקל כפי כתר נורבגי של BID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 " בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5ו? מת ( בנקי' בישראל3י "שיצוטטו לחברה ע

על פי שער , ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (17:42 לבי� השעה 17:40

' ריבית למחזיקי' ותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה, כתר נורבגי הידוע ביו' ההמרה הכפויהה

 לחודש בו מבוצעת ההמרה הכפויה ועד 1 "התקופה שתחילתה ביו' הבגי� ) 'סדרה ד(בתעודות הפיקדו� 

 .ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ה(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ה(תעודות הפיקדו�   )ה(

 של פרנק שוויצרי מול השקל BID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 "בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "שיצוטטו לחברה עכפי 

על פי שער , ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (17:52 לבי� השעה 17:50

מחזיקי' ' ריבית לותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה,  הידוע ביו' ההמרה הכפויההפרנק השוויצרי

 לחודש בו מבוצעת ההמרה הכפויה ועד 1 " בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ה(בתעודות הפיקדו� 

 .ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ו(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ו(תעודות הפיקדו�   )ו(

 של דולר אוסטרלי מול השקל BID)(ניה  שערי ק3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 "בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "כפי שיצוטטו לחברה ע

על פי שער , ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (18:22 לבי� השעה 18:20

' ריבית ותשללמעט ,  סכו' הריבית הצבורהאת,  הידוע ביו' ההמרה הכפויההדולר האוסטרלי

 לחודש בו מבוצעת ההמרה 1 " בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ו(למחזיקי' בתעודות הפיקדו� 

 .הכפויה ועד ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ז(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ז(תעודות הפיקדו�   )ז(

 של דולר הניו זילנדי מול השקל BID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 "בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "כפי שיצוטטו לחברה ע

 על פי שער, ח המשק<"בצירו< סכו' בש,  ביו' ההמרה הכפויה)שעו� ישראל (18:12 לבי� השעה 18:10

' ריבית ותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה,  הידוע ביו' ההמרה הכפויהזילנדי"הדולר הניו

 לחודש בו מבוצעת ההמרה 1 "בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ז(למחזיקי' בתעודות הפיקדו� 

 .הכפויה ועד ליו' ההמרה הכפויה

ער? נקוב תומר לשקלי' חדשי'  B 1בת ) 'סדרה ח(כל תעודת פיקדו� : )'סדרה ח(תעודות הפיקדו�   )ח(
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 של דולר קנדי מול השקל כפי BID)( שערי קניה 3ממוצע אריתמטי פשוט של  כפול 100 " בסכו' השווה ל

 בכל דקה עגולה בי� השעה ) הבנקי' הגדולי' בישראל5מתו?  ( בנקי' בישראל3י "שיצוטטו לחברה ע

על פי שער , ח המשק<"בצירו< סכו' בש, פויה ביו' ההמרה הכ)שעו� ישראל (18:02 לבי� השעה 18:00

' ריבית למחזיקי' ותשללמעט , את סכו' הריבית הצבורה,  הידוע ביו' ההמרה הכפויההדולר הקנדי

 לחודש בו מבוצעת ההמרה הכפויה ועד 1 " בגי� התקופה שתחילתה ביו' ה) 'סדרה ח(בתעודות הפיקדו� 

 .ליו' ההמרה הכפויה

  

  המרה כפויה 3.9

 :מטבע ההמרהבה' תהיה החברה חייבת להמיר את תעודות הפיקדו� לשקלי' חדשי' צמודי מקרי' 

 מסדרה כלשהי פיקדו�ברה תהיה חייבת להמיר את כל יתרת הקר� הבלתי מסולקת של תעודות החה

ובצירו< , לפי העניי� והסדרה, לפי סכו' ההמרהההמרה הרלוונטי למטבע  'לשקלי' חדשי' צמודי

  : וזאת בכל אחד מהמקרי' הבאי',הריבית הצבורה
  

 מאותה סדרה מכיוו� ששווי פיקדו�במקרה של מחיקה מהרישו' למסחר בבורסה של תעודות ה) א(

  .הסדרה פחת מסכו' שנקבע בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחר

  
 תקבל הודעה מאת הבנק איתו התקשרה בהסכמי הפיקדו� ביחס או חברת הבת\ ובמקרה בו החברה) ב(

על פיה לא , בהסכמי פיקדו� ביחס למטבע ההמרה תתקשראו מבנקי' נוספי' אית' /ו, טבע ההמרהלמ

באופ� שהבנקי' האמורי' יחדלו לקבל פיקדונות באותו מטבע המרה , יואר? תוקפ' של הסכמי' אלה

 תקבל הודעה מאת הבנק או חברת הבת\ ואו במקרה בו החברה, או מאת החברה הבת/מאת החברה ו

על פיה שיעור הריבית יפחת באופ� מהותי , תקשרה בהסכמי הפיקדו� ביחס למטבע ההמרהאיתו ה

 לעמוד או חברת הבת\ וכ? שלא יהיה באפשרות החברה, משיעור הריבית הקבוע בהסכמי הפיקדו�

בתשלומי הריבית אות' היא חייבת לשל' למחזיקי תעודות הפיקדו� ביחס למטבע ההמרה בהתא' 

 : יו' לאחר מכ� לא אירע אחד מהאירועי' הבאי'30שתו? ובלבד , לתשקי< זה

 התקשרה בהסכ' או בהסכמי פיקדו� ביחס לאותו מטבע המרה בתנאי ריבית או חברת הבת/ והחברה) 1(

או זרי' /או זר או תאגידי' בנקאיי' ישראליי' ו/טובי' מה' ע' תאגיד בנקאי ישראלי ו זהי' או

דירוג ו )או דירוג מקביל (P-1 "שאינו נמו? מ, בינלאומי או ישראלי, המדורגי' בדירוג פיקדונות לזמ� קצר

או ע' תאגיד בנקאי ישראלי או בנק זר  )או דירוג מקביל(  ע' אופק יציבAa3 "לזמ� ארו? שאינו נמו? מ

כי הפקדת הכספי' אצלו לא תביא , בכתב ומראש, אשר לגביו תקבל החברה את אישור מדרוג, כלשהו

לעומת הדירוג שיהיה תק< לגביה� ערב השינוי האמור ובלבד  של תעודות הפיקדו�להורדת הדירוג 

לא יעלה על שבע עשיריות האחוז כ? שהמרווח כהגדרתו לעיל שהסכמי הפיקדו� יהיו בשיעורי ריבית 

 עשיריות שמונהעל או כתר נורבגי ולא יעלה /ט ו"או ליש/או אירו ו/ ביחס לפיקדו� במטבע דולר ו)0.7%(

או דולר /או דולר ניו זילנדי ו/או דולר אוסטרלי ו/ ביחס לפיקדו� במטבע פרנק שוויצרי ו)0.8%(ז האחו

  .קנדי

בחשבונות המשועבדי' ולפיו , המבקר של החברה אישור רואה חשבו�החברה הציגה בפני הנאמ� 
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ל פער תזרי' לגישור ע, ומספיקי' לתקופה של שני' עשר חודשי' לפחות, כספיי' זמיני' מקורות קיימי'

ל במטבע ההמרה "המזומני' בי� הריבית הזמינה לחברה באותה עת בגי� הנכסי' המגבי' לתקופה הנ

חישוב הסכו' . בהתא' לתנאי תשקי< זה, לבי� הריבית אותה עליה לשל' למחזיקי תעודות הפיקדו�

ברה הבת אול' מכיוו� שקיימת לח, יתבסס על מספר תעודות הפיקדו� המוחזקות על ידי הציבור

אזי ע' מכירה כאמור תשלי' החברה מקורות , האפשרות לבצע מכירה של תעודות פיקדו� רדומות

תו'  יו' קוד' ל60. הרדומות שנמכרו להנחת דעתו של הנאמ� כספיי' במזומ� בגי� תעודות הפיקדו�

, תולהנחת דע, תקופת שני' עשר החודשי' האמורה תהיה החברה חייבת לשוב ולהציג בפני הנאמ�

 12לתקופה נוספת של , א' עדיי� יהיו קיימי' באותו מועד, תוכנית לגישור על פערי תזרי' המזומני'

יית� הנאמ� אישור , א' הציגה החברה בפני הנאמ� תוכנית כאמור להנחת שביעות רצו� הנאמ�. חודשי'

    .נוס< וחוזר חלילה

  .במועד הפירעו� בהתא' להודעת החברה )ג( 

  . מאותה סדרה לפירעו� מיידיפיקדו�ת הועמדת תעודבמקרה של ה) ד(

  יפחת מסכו' כרית הביטחו�,תעודות הפיקדו� יומרו בהמרה כפויה א' הסכו' המצוי בחשבו� הנוס<) ה(

ובעלי מניותיה של החברה לא , לה התחייבה החברה כלפי הנאמ�  או ההוצאות בפועל לשנה 250,000Bשל 

,  מובהר. יו' מהמועד בו נדרשו לעשות כ� על ידי הנאמ�14וס< בתו? השלימו את סכו' החוסר לחשבו� הנ

  .לא תותר מסגרת אשראי בחשבו� כרית הביטחו�, כי בכל מקרה

או במקרה בו באותה העת  (תעודות הפקדו� יומרו בהמרה כפויה א' הסכו' המצוי בחשבו� הנוס<) ו(

לה   1,250,000Bשל  ת הביטחו�וכרייפחת מסכו' ) יהיה קיי' חשבו� נוס< חדש אז בחשבו� הנוס<

 סכו' החסר לחשבו� הנוס<הובעלי מניותיה של החברה לא השלימו את , בה החברה כלפי הנאמ�יהתחי

 יו' מהמועד בו הודיע 7בתו?  חודשי' מהמועד האחרו� בו הועמדה כרית הביטחו� הכוללת וזאת 11בתו' 

  . לה' הנאמ� על כ?

  

  סיכוני	ניתוח . 4

  :יקריי' אשר נבחנו הינ' כדלקמ�הסיכוני' הע

  

אשר סגירת הפוזיציה בה' כרוכה בעמלת , חלק מנכסי החברה יוחזקו בנכסי' לא סחירי' – סיכו� נזילות

לפי העניי�   במטבע ההמרהבחשבונות המשועבדי' יושקעו או יומרו לפיקדונותהכספי' . פירעו� מוקד'

  . 2 פיקדו� ליו' פדיו� שונהכל.  פיקדונות שוטפי'4" שבועי מחולקי' ל, והסדרה

 2.1ראה פירוט בסעי< ( הנכסי' המגבי' – סיכו� כושר פירעו� ועמידה בהתחייבות של צדדי	 שלישיי	

יכולת הפירעו� של הבנק בו מנוהלי' החשבונות המשועבדי' והאיתנות .  בבנקי'תיוחזקו בפיקדונו, )לעיל

   . של תעודות הפיקדו�גור' מהותי ליכולת הפירעו�הינ' הפיננסית של הבנק 

 ע' Aa3"לזמ� ארו? שאינו נמו? מהחברה תחזיק את הפיקדונות ויתרות המזומ� בבנקי' בעלי דירוג 

או  (P-1 "שאינו נמו? מ, בינלאומי או ישראלי, פיקדונות לזמ� קצרודירוג ) או דירוג מקביל (אופק יציב

   .)דירוג מקביל

                                                
2
  .בשבוע הראשו� לפעילות יופקד בפיקדו� יומי 
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ח עלולי' "מטמול חדרי עסקאות  או קשיי סחירות הפסקת מסחר – קשיי סחירות או הפסקת מסחר

   .או המרות/להקשות על ביצוע עסקאות ו

 הסיכוני	ניהול מדיניות . 5

כמכשיר פיננסי נושא ריבית שנועד לספק חשיפה מלאה , פיקדו�פעילותה של החברה הינה הנפקת תעודות 

מדיניות החברה כפי שבאה ,  לעילכנגזר מהאמור. מטבעות ההמרהומדויקת לשינויי' בשערי החליפי� של 

 הינה לקיי' מתא' מדויק לחלוטי� בי� פיקדו�לביטוי ג' בהתחייבויותיה כלפי הנאמ� למחזיקי תעודות ה

החברה שואפת לצמצ' ולגדר את סיכוני התפעול שלה . מבחינה תזרימית, נכסיה לבי� התחייבויותיה

את התחייבויותיה הקיימות , דה שלה'בסכומיה' ובסיס ההצמ, באמצעות רכישת נכסי' החופפי'

  .והעתידיות

אשר תקבל החברה החברה תפתח חשבונות במספר בנקי' ותפקיד את הכספי' בבנקי' בה' התנאי' . 1

    .)קדו� שבועיילפ(קנס פירעו� מוקד' נמו? ,  ריבית גבוהה,קרי, יהיו טובי' ביותר

   .החברה לא תפתח חשיפות תו? יומיות. 2

  .בתוכנות מחשב לניהול החשיפה למטבע וכמו כ� לשערו? השווי של הנכסי' של החברההחברה נעזרת . 3

ובו דיווח על שווי הנכסי' ושווי , ח בקרה יומי"לנאמ� דוהחברה מעבירה , בנוס< לאמור לעיל. 4

  .ההתחייבויות של תעודות הפיקדו� מהסדרה הרלוונטית והיחס ביניה'

  .3רוני אדלסבורגמר ובחברה הבת הינו האחראי על ניהול סיכוני השוק בחברה 

  

   מיסוי.6

  .בי� החברה לבנקי' לא ינוכה מס במקור •

 .מס לבעלי התעודות ינוכה לפי החוק •

  לנאמ�דיווחי	 .7

  .  בגי� תעודות רדומות שנמכרו אל מול התכסות בנכסי' המגבי'תדיווח לגבי התחייבויו �

 . דוחות כספיי' רבעוניי' �

 . המגבי' ותנאיה'דוח יומי בדבר הפיקדונות �

 .דוח יומי בדבר התחייבויות למחזיקי תעודות הפיקדו� �

 .דיווח בדבר הכרית התפעולית �

 אופק הדירוג .8
  :גורמי' העלולי' לפגוע בדירוג

   .אי עמידה במדיניות ההשקעה עליה התחייבה החברה �

                                                
3
: ניסיו� תעסוקתי. אביב תל מאוניברסיטת ומימו� בחשבונאות MBAותואר  מהטכניו� אזרחית בהנדסה BSCתואר: ההשכל 

 .בשוק ההו� לטההח מערכות לפיתוח חברה ל"מנכ ,השקעות בית סיכוני' בפריזמה ניהול מחלקת מנהל
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   .המוסד הפיננסי בו יופקדו הפיקדונותאיתנות הפיננסית של  בפגיעה �

  

  :ויי' לתרו' לשימור הדירוגגורמי' שעש

 .המש? שמירת רמת חשיפה נמוכה בניהול תיק הנכסי' �

 .שמירה על רמות שקיפות ובקרה גבוהות �

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  



  מ"בעפריזמה מטבעות 
  )'ח�'סדרות א(תעודות פיקדו� 

  

  

  

  

22  

  

  

  דוח דירוג

  

 

  
  
  

  סול	 הדירוג
  
  

מציי� שאגרת ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa " בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 " ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני' המספריי' 
מציי� שהיא נמצא ' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, החוב מצויה בקצה העליו� של קטגורית הדירוג שאליה היא משתייכת

המצוינת , מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלו' 3'ואילו המשתנה ; באמצע קטגורית הדירוג
  .באותיות

  

Aaa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaaמהאיכות , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  . ובה ביותר וכרוכות בסיכו� אשראי מינימליהט

Aa  התחייבויות המדורגות בדירוג Aaמאיכות גבוהה, על פי שיפוטה של מידרוג, ה� ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו? מאד

A  התחייבויות המדורגות בדירוג A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו?, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaaנחשבות  ה�.  כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני' , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .ספקולטיביי' מסוימי'

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBaבעלות , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, י' ספקולטיביי'אלמנט

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBכספקולטיביות על ידי מידרוג  נחשבות ,
  .וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה

Caa  בדירוג התחייבויות המדורגות Caaבעלות מעמד , על פי שיפוטה של מידרוג, ה�
  .חלש וכרוכות בסיכו� אשראי גבוה מאוד

Ca   התחייבויות המדורגות בדירוגCa ה� ספקולטיביות מאוד ועלולות להיות במצב 
  .לפדיו� של קר� וריבית כלשה'  ע' סיכויי',של חדלות פרעו� או קרובות לכ?

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C   התחייבויות המדורגות בדירוגCכ במצב " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  . או ריביתע' סיכויי' קלושי' לפדיו� קר�, של חדלות פרעו�
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  SF-08-01-07 " דוח ' מס
  
  

  2008 ")מידרוג: "להל�(מ "כל הזכויות שמורות למדרוג בע ©

  

, לשנות, לצל', אי� להעתיק.  ידי זכויות יוצרי' ודיני הקניי� הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על, פיסקה זו לרבות, מסמ? זה
  .לשכפל או להציג מסמ? זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי;

  
 מידרוג אינה בודקת. כל המידע המפורט במסמ? זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי' בעיניה לאמיני' ומדויקי'

מסר נ על המידע שכתסתמוהיא מ שנמסר לה") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, באופ� עצמאי את נכונותו
  .על ידי החברה המדורגתצור? קביעת הדירוג ה לל
  

או שינויי' /עדכוני' ו. רתאו מכל סיבה אח/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי' במידע המתקבל ו
 בגדר חוות דעת 'הנ  על ידי מידרוגי' המתבצעי'הדירוג. il.co.midroog.www: בדירוגי' מופיעי' באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתו

אי� לראות בדירוגי' .  או מסמכי' מדורגי' אחרי'ברכישה של אגרות חולהימנעות מהמלצה לרכישה או ואי� ה' מהווי' סובייקטיבית 
הנעשי' על ידי מידרוג כאישור לנתוני' או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה הכספי של חברה כלשהי או להעיד 

דירוגי . סמכי' מדורגי' אחרי' או של מעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות חובואי� להתייחס אליה' בגדר הב, על כ?
כגו� הסיכו� כי ער? השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי' בשערי , מידרוג מתייחסי' במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחר

יב בודד בכל כל דירוג או חוות דעת אחרת שמעניקה מידרוג צריכי' להישקל כמרכ. ריבית או עקב גורמי' אחרי' המשפיעי' על שוק ההו�
כל משתמש במידע הכלול במסמ? זה חייב , ובהתא', החלטת השקעה הנעשית על ידי משתמש במידע הכלול במסמ? זה או על ידי מי מטעמו

. לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ? מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי כל מנפיק
ע' הדי� או ע' כל , של מידרוג אינ' מותאמי' לצרכיו של משקיע מסוי' ועל המשקיע להסתייע בייעו; מקצועי בקשר ע' השקעותדירוגיה 

, מידרוג מצהירה בזאת שהמנפיקי' של אגרות חוב או של מסמכי' מדורגי' אחרי' או שבקשר ע' הנפקת' נעשה דירוג. עניי� מקצועי אחר
  .ד' לביצוע הדירוג תשלו' בגי� שרותי הערכה ודירוג הניתני' על ידי מידרוגהתחייבו לשל' למידרוג עוד קו

  
יחד .  במידרוג51%שלה , )"ס'מודי": להל� (.Moody's Investors Service Ltd) .(ס אינבסטורס סרויס לטד'מידרוג הינה חברת בת של מודי

בו בזמ� שהמתודולוגיות של . ס'ואינ' כפופי' לאישורה של מודי, ס'יהליכי הדירוג של מידרוג הנ' עצמאיי' ונפרדי' מאלה של מוד, ע' זאת
  . למידרוג יש מדיניות ונהלי' משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'מידרוג מבוססות על אלה של מודי

  

  .מופני' לעמודי' הרלוונטיי' באתר מידרוגהנכ' ,למידע נוס< על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


