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  מ" בעתכלית פיקדונות

  סוג  סדרה
. נ.ע � 1כמות 

  )לרבות רדומות(
  דירוג   ריבית  הצמדה  פירעו� סופי

  )לא צמוד(שקלי    30/12/2049  5,000,000,000  פיקדו� תעודות  'ב

ריבית בנק 

 בניכוי 1ישראל

  2וחמרו

Aaa  

הנובעי" מהתחייבות החברה לפרוע את הקר� והריבית עד מועד הפירעו� בפועל של , רגה את סיכוני האשראיימידרוג ד

למע� . פי הנקוב או פירעו� מוקד" בגי� עילה כלשהי הקבועה בתנאי התעודה בי� א" פירעו� במועד הסו-תעודת הפיקדו� 

  ). default( ואינו מהווה אירוע כשל �פירעו� מוקד" של הקר� הוא חלק מתנאי תשלו" תעודות הפיקדו, הסר ספק

  כללי .1

התעודה . אביב-תל בבורסה לניירות ער& בלהיסחראשר צפויה , הינה תעודת פיקדו� סחירה )'בסידרה (מבו 'גתכלית 

 כחברה פרטית בש( 2007באוגוסט  19החברה התאגדה ביו( ). "החברה": להל�(מ "בעפיקדונות  תכלית על ידי תונפק

 SPC – Special(החברה הינה חברה ייעודית . מ" בעתקדונוי ושינתה את שמה לתכלית פמ" בע אינווסט-תכלית דולר רי

Purpose Company( ,בעלי המניות . פיקדו� התחייבות סחירותוע הנפקת סדרות של תעודות אשר הוקמה לצור& ביצ

  .)80%( חיתו( סינרגטיקהו )20% (תכלית בית השקעות: בחברה ה(

:  חברת הבת מטרות.")חברת הבת: "להל�(מ "בע) קדונותיפ(מאגר וסחר , החברה מחזיקה בבעלות מלאה בחברת הבת

 את הפעולות שיידרשו ,ולפי הוראותיה ביצוע עבור החברה ,ל ידי החברהשהונפקו ערכישה ומכירה של תעודות הפיקדו� 

   .או כלפי מחזיקי תעודות הפיקדו�/ולצור& קיו( התחייבויות החברה כלפי הנאמ� 

על פיו התחייבה חברת הבת לבצע עבור החברה את כל התחייבויותיה של , החברה וחברת הבת התקשרו בהסכ(

  :נאי התעודות ובכלל זההחברה על פי התשקי. ועל פי ת

את בקשות ההמרה או המימוש שלה( ואת התעודות , שיבקשו להמיר או לממש אות�, לקבל מאת מחזיקי התעודות •

 .על פי תנאי ההמרה הקבועי( בתשקי., שבידיה( ולזכות אות( בתמורת ההמרה

לה יהיו זכאי( , מרה להעביר למחזיקי התעודות את תמורת הה- הפיקדו�במקרה של המרה כפויה של תעודות •

 .ולקבל מה( את התעודות שבידיה(, מחזיקי( אלה על פי תנאי ההמרה הכפויה
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 .להעביר למחזיקי( בתעודות הפיקדו� את סכומי הריבית לה( ה( זכאי( על פי תנאי התשקי. ותעודות הפיקדו� •

, ואשר נצברתיומי חישוב בסיס  המחושבת על ,בשיעור משתנה ,בנק ישראלתישאנה ריבית ) 'בסדרה (ת הפיקדו� ותעוד

נושא א. הוא  צבר הריבית )."צבר הריבית": להל� (ריביתצירו. ה בדר& של צבירה לצבר ,לאור& חיי התעודה, מידי רבעו�

   . מרווח בניכוי, המחושבת על בסיס יומי,את הריבית בשיעור משתנה

יו( ( 30/12/2049 תארי&ב, )'סדרה ב(הפיקדו� של תעודות  הקר�במועד פירעו� הריבית הצבורה בצבר הריבית תשול( 

  .)ימי( לפני מועד פירעו� הקר� 17 -כלתשלו( הריבית יחול  הכרזהה

כ& , בדר& של המרה כפויה,  במועד בו תומר כל יתרת הקר�, לפירעו� בתשלו( אחדעומדתקר� תעודות הפיקדו� 

  .3.5בסעי. בנוסחת ההמרה  רטמפוכ ער& נקוב / 1שמחזיק תעודת פיקדו� יהיה זכאי לקבל בגי� 

  גורמי סיכו� עיקריי" 1.1

 ).4לפירוט ראה סעי. (סיכו� כושר פירעו� ועמידה בהתחייבות של צדדי( שלישיי(  •

לרבות , לבי� הריבית הנקובה על ההתחייבויותהמגבי(  בי� הריבית המתקבלת בגי� הנכסי( ,סיכו� פערי הריבית •

 ).4 ראה סעי. -לפירוט (ות ההמרה של המשקיעי(בהתא( לאפשרוי, נכסי(נזילות ה ה עלשמיר

 .בפעילויות של מכירה ורכישת תעודות פיקדו�, )2.1 ראה סעי. -לפירוט(סיכו� חבר הבורסה דרכו פועלת החברה  •

 . והפיקוחאיכות מנגנוני הבקרהויכולת החברה לסגור חשיפות  •

 גורמי" תומכי" עיקריי" 1.2

 ).2.2כמפורט בסעי. (יבויות התחייבות החברה לשמירת יחס נכסי( להתחי •

 .2.2כמפורט בסעי. , כרית העלאת ריבית •

 . וכרית כלל חברתית)'סדרה ב(לתעודות ספציפית  שוטפותהוצאות כרית  – SPC - הת להבטחת הוצאותות ייעודיוכרי •

 ).3כמפורט בסעי. (שעבודי( וביטחונות קשיחי( , נאמנות, מנגנוני בקרה •

 .3ייקבע בדוח הצעת המד.המרווח גובה , ה ומפחית את הצור& ברווחי( ממסחרמרווח המבטיח את פעילות החבר •
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4 

 תנאי תעודות הפיקדו� .2

   מבנה 2.1

  .מגובות בנכסי(, פיקדו�תעודות       :התעודהסוג 

  .מ" בעתכלית פיקדונות     ):החברה הייעודית(מנפיק 

  .מ"החברה לנאמנות של בנק לאומי לישראל בע        :הנאמ�

איגרות לרשות , לחברה הוצאות בגי� איגרות לבורסה ,לתחשיב החברהבהתא(     :הוצאות תפעול

שכר עובד ; ביטוח; שכר מידרוג; שכר נאמ�; ח"שכר רו; ע ולרש( החברות"לני

וזאת בגי� , בשנה/ אלפי  380 - כאשר צפויות לעמוד על, מסחר ותא אחורי

- בגובה של כ'סדרה בהוצאות ספציפיות ל: מזה ).'ב -ו' סדרות א(תעודות הפיקדו� 

   ./ אלפי 122והוצאות כלל חברתיות בס& של / אלפי  110

החברה תעמיד כריות להוצאות שוטפות ,  המפורטות לעילהתפעולהוצאות בגי�   :להוצאות שוטפות כרית ביטחו�

 )מ"כולל בצ (/ אלפי 160ד על ו תעמכלל חברתיותכרית להוצאות :  כדלקמ�

 הכרית הספציפית .)מ"כולל בצ( / אלפי 140על שתעמוד וכרית ספציפית 

הכרית הכלל חברתית . 'תשועבד בשעבוד ראשו� לטובת הנאמ� לסדרה ב

, תיפרע' במידה וסדרה א. 'ב -ו' תשועבד בשעבוד ראשו� לטובת הנאמ� לסדרות א

החברה לא .  /אלפי 300 -פחת מילא ', שיועמדו לטובת סדרה בת והכריס& 

 וכ& שלא תהיה  אלא מסכומי( פנויי( בלבד,מעבר לגובה הכריתהוצאות תשל( 

החברה תשלי( , במידה ונעשה שימוש בכריות. פגיעה ביחס נכסי( להתחייבויות

הנאמ� , יושלמובמידה ולא  .מסחר ימי 7 -וזאת לא יאוחר מ, תואת סכו( הכרי

  .יעמיד את התעודה לפירעו� מיידי

שתהא , ב" דולר ארה250,000סכו( של פוליסת ביטוח ונזקי תרמית והונאה ב  :Fidelityפוליסת 

כל זכויותיה של החברה בפוליסה , פיקדו�הבתוק. כל עוד קיימת במחזור תעודת 

  .פיקדו�התהיינה משועבדות לטובת הנאמ� למחזיקי תעודות 

  ).לרבות תעודות פיקדו� רדומות. ( נ.ע / 5,000,000,000עד     :היק% תעודות הפיקדו�

  .)לא צמוד( שקלי        :הצמדה

מחושבת על בסיס  ,ריבית בנק ישראלבשיעור של ריבית  נושאות קדו�יתעודות הפ   :פיקדו�ריבית תעודת 

  .  בניכוי מרווח,יומי

 , שונהמרווח , מעת לעת,החברה רשאית לקבוע,  ייקבע בדוח הצעת המד.המרווח   :המרווח

 מרווח המקסימאליהעל עלה לא ישובלבד מראש  מסחרימי  7בהודעה של 
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,  דהיינו.ובכפו. לכ& שהשינוי האמור אינו פוגע בדירוגקבע בדוח הצעת המד. שיי

 ,בנק ישראלריבית  מ למחזיקי התעודותבכל מקרה לא תפחת הריבית המשולמת

  .4המרווח המקסימאלי שייקבע בניכוי ,מחושבת על בסיס יומי

� כל תקופות הריבית שתיצבר בגי� תקופת הריבית החולפת וה� בגיהריבית    :מועד תשלו" הריבית

 17יחול ההכרזה יו( ( 30/12/2049בתארי& , מועד פירעו� הקר�תפרע ב, החולפות

  ). הקר�פירעו�תשול( הריבית ו מועד ימי( לפני

שא א. היא יהריבית שתיצבר ת.  ותיצבר מידי רבעו�הריבית תחושב על בסיס יומי  :תקופת ריבית

  .ו�יעור הריבית שתשאנה תעודות הפיקדשריבית ב

  .30/12/2049  : מועד תשלו" הקר�

בסיס ההצמדה שיאפשר לחברה לעמוד עלי קדונות ביהחברה תפעל בפ  :נכסי" מגבי"

  .בהתחייבויותיה למחזיקי התעודות

  :החברה תהיה כפופה למגבלות הבאות   

בנק נושאי ריבית , קדונותיועבדי( יושקעו או יומרו לפהכספי( בחשבונות המש .1    

 תקבולי הריבית בגי� . ימי(15ועד פדיונ( הסופי לא יעלה על אשר מ, ישראל

 תקבולי הריבית בגי� הפיקדונות לא יהיו נמוכי( .צבר הריביתהפיקדונות יופקדו ל

ללא , הפיקדונות יהיו ניתני( להנזלה מדי יו( .מהריבית בגי� תעודות הפיקדו�

 50% כי לפחות ,החברה התחייבה  . להל�2.2 וישוערכו כאמור בסעי. פגיעה בקר�

קדונות שיפדו בחמישה יאו דמוי פ/קדונות לפדיו� וימהנכסי( המגבי( יוחזקו בפ

 מס& 10% לפחות ,דהיינו. שוני( בכל שבוע קלנדרי מסחרחלקי( בחמישה ימי 

 מסחרהנכסי( המגבי( יושקעו  באופ� שייפדו ויהיו נזילי( בכל אחד  מחמישה ימי 

 ע( Back to Backרביעי וחמישי , שלישי, שני, ראשו�(שוני( בכל שבוע קלנדרי 

במידה והריבית שהבנק התחייב להעביר  ).אפשרות ההמרה של מחזיקי התעודות

החברה , לחברה תהיה נמוכה מהריבית המובטחת למחזיקי תעודות הפיקדו�

כ& שהריבית שתתקבל בפועל לא תהיה נמוכה , תודיע על העלאת המרווח

הבנק יתחייב להודיע על שינוי . תעודות הפיקדו�מהריבית המובטחת למחזיקי 

התעודות יועמדו , במידה ולא תפעל באופ� המתואר לעיל .המרווח שבוע מראש

           .לפירעו� מיידי

תעודות  בכפו. לכ& שה-וזאת, החברה רשאית להשקיע בתעודות של מתחרי(. 2                                                              

תעודות ). 'בסדרה ( לתנאי התעודות  זהי(תנאיה�ש במידהו ,Aaa בדירוג מדורגות

  .המרהעמלת מרווח ו, ניהולדמי תשוערכנה בניכוי המתחרי( 

                                                           
4
  .וי� הינו במונחי( שנתיי( המצמרווחה 
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 ובלבדאו אחרי( /החברה רשאית להשקיע במכשירי( פיננסיי( כאמור לעיל ו .3                                                              

סדרה (  הפיקדו�בדירוג תעודות פוגעת ההשקעה לא שקיבלה אישור ממידרוג לפיו

  ).'ב

 ,קצרלזמ�  תקדונויפדירוג   בעלי,י(בנקבקדונות המתוארי( לעיל יושקעו יהפ  :קדונותידירוג פ

ודירוג הפיקדונות לזמ� ) או דירוג מקביל( P-1 - נמו& משאינו ,בינלאומי או ישראלי

 )או דירוג מקביל(אופק יציב ב 3Aa - לא יהיה נמו& מ,י או ישראלי בינלאומ,ארו&

. או בבנק שיאושר על ידי מידרוג כי הפקדת פיקדונות בו אינה פוגעת בדירוג/ו

את הפיקדונות  מסחרימי  5תו& החברה תעביר ,  מהאמור לעיל ירדבמידה והדירוג

   .לבנק העומד בדירוגי( כאמור

 יהיו מכירה וקנייה של תעודות פיקדו�( תתקשר החברה לצור& עמבורסה ה יחבר  :חבר בורסה

או דירוג (P-1  -שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי, קדונות לזמ� קצרידירוג פ בעלי

אופק יציב ב 3Aa - שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי,לזמ� ארו&  ודירוג)מקביל

וג כי התקשרות עמו לא או חבר בורסה שאושר על ידי מידר/ו) או דירוג מקביל(

   .תפגע בדירוג

 יחס נכסי" להתחייבויות 2.2

  : כמפורט להל�,החברה התחייבה לעמוד ביחס נכסי( להתחייבויות

 החברה כלפי מחזיקי תהתחייבויו של שווי הנכסי( המשועבדי( המשוער& בכל עת לא יהיה נמו& מס& השווי המשוער&

 הלא יעלבתנאי שמועד הפדיו� , קדונות לתקופות העולות על שבועהחברה תהיה רשאית להפקיד פי. תעודות הפיקדו�

הפיקדונות ישוערכו  .באותו יו(, בי� ריבית הנכסי( והריבית על ההתחייבויות, ימי( ותזרי( את פער הריביות הצפוי 15על 

בניכוי , קרי, מידי יו( בגובה התקבול שהיה מתקבל אילו הפיקדו� היה נפתח ביו( חישוב יחס הנכסי( להתחייבויות

נושאי ריבית בנק , יהיו פיקדונות בעלי נזילות יומית, הפיקדונות שיושקעו על ידי החברה, בכל מקרה. ככל שישנ(, קנסות

יהיה , שערו& הפיקדונות האמור לעיל.  מריבית ההתחייבות למחזיקי תעודות הפיקדו�שלא תהיה נמוכה בריבית ,ישראל

 ולהתחייבות  לאפשרויות ההמרה של מחזיקי התעודות”Back to back“אינו בגי� פיקדונות אשר מועד פתיחת( 

יופקד מראש , ת תעודות רדומותירמכטר( .  ימי( ממועד אי עמידת הבנק בתנאי הדירוג5החברה להחלי. בנק בתו& 

מובטחת  תהיה נמוכה מהריבית השהבנק התחייב להעביר לחברה במידה והריבית .במועד תקבול המזומ�, פער הריבית

במידה והריבית שתתקבל בפועל תהיה נמוכה מהריבית המובטחת למחזיקי . תזרי( החברה את הפער, למשקיעי(

כ& שהריבית שתתקבל בפועל לא תהיה נמוכה מהריבית , תודיע על העלאת המרווחהחברה , תעודות הפיקדו�

מחייב את הבנק להודיע על שינוי המרווח תנאי ההפקדה מול הבנק יכללו סעי. ה .המובטחת למחזיקי תעודות הפיקדו�

   . התעודות יועמדו לפירעו� מיידי, תפעל באופ� המתואר לעילבמידה ולא  .שבוע מראש
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אשר עלולי( להיווצר כתוצאה , ")כרית העלאת ריבית: "להל�(החברה תעמיד כרית ביטחו� בגי� פערי הריבית , כמו כ�

5החשיפה להעלאת ריבית בנק ישראל בה מכפלתהכרית תהיה בגו. מעלייה בריבית בנק ישראל
בממוצע המשוקלל של  

  :בהיק. הפיקדונותוימי הפיקדונות 

 היק. X ממוצע משוקלל של מספר ימי הפיקדונות Xחשיפה להעלאת ריבית בנק ישראל = כרית העלאת הריבית 

  . הפיקדונות

  : נכסי"

בהתא( מראש  כי(משוער, לתקופת פדיו� של שבוע, ת מעת לעויקבעיכפי ש, יתרת הפיקדונות בריבית בנק ישראל -

תקבולי הריבית בגי� הפיקדונות לא יהיו נמוכי( מהריבית בגי� .  ביו( חישוב היחסי(נפרעהיו לער& הפיקדו� במידה ו

 לאפשרויות ”Back to back“פיקדונות אשר מועד פתיחת( אינו  הפיקדונות שישוערכו יהיו .תעודות הפיקדו�

  . ימי( ממועד אי עמידת הבנק בתנאי הדירוג5 ולהתחייבות החברה להחלי. בנק בתו& זיקי התעודותההמרה של מח

    

  , ימי(15שלא יעלו על , לתקופות פדיו� העולות על שבוע, כפי שיקבעו מעת לעת,  יתרת הפיקדונות בריבית בנק ישראל-

 תקבולי הריבית בגי� הפיקדונות לא יהיו .חסמשוערכי( מראש בהתא( לער& הפיקדו� במידה ונפרעו ביו( חישוב הי

    .  נמוכי( מהריבית בגי� תעודות הפיקדו�

                                                                         דמי התעודות תשוערכנה בניכוי .)'בסדרה (זהות בתנאיה� לתנאי התעודות אשר  ,Aaaמדורגות התעודות  -

  .מרווח ועמלת המרה, לניהו

.  בתוספת מזומ� שהחברה הפקידה בגובה ריבית תעודות הפיקדו� שבגינ� התקבל המזומ�שהתקבלויתרות מזומ�  -

הריבית תשק.  .במועד תקבול המזומ�, יופקד מראש פער הריבית, חדשה מכירת תעודות רדומות לציבורטר( , יובהר כי

  . הקרובמועד ההפקדהאת ריבית הפיקדו� עד 

  :התחייבויות

 ללא ניכוי נהחושבת ההתחייבויות .א( וככל שישנו ,חוב בתוספת .בתוספת הריבית הצבורה ,יתרת הקר� הבלתי מסולקת

  .ההתחייבות המוצגת בדוח הנאמ� תכלול ריבית בגי� היו( שעבר, למע� הסר ספק .עמלת המרה

 . שאינ( נובעי( מעמלת המרה,רווחי שיערו& בלבדומ, 100%משיכת עודפי( מותרת מעל יחס של : חלוקת עודפי"

  .קלנדארי חודשמשיכת העודפי( תיעשה בתו( כל 

                                                           
5
 ועד 1995החל מינואר , חשיפת העלאת ריבית בנק ישראל חושבה על ידי נתונים היסטוריים של ריביות בנק ישראל 

 .2.8%ל עומדת על "החשיפה הנ, נכון למועד כתיבת הדוח. 2010ספטמבר 
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לא נית� למשו& את עוד. , 100% המשוערכי( בהתא( למכפיל ,במידה וכל נכסי החברה מוחזקי( בנכסי(: למשל

ווי הנכסי( הנדרש לכיסוי לא יהיה בידי החברה את ש, היות ובמקרה של המרה כפויה. המרהההנכסי( הנוצר מעמלת 

  .פיקדו�התחייבויותיה למחזיקי תעודות ה

שינויי( בריבית בנק ישראל . הנקבעת במועד הפקדת הפיקדו�,  מתחייבי( להעביר לחברה ריבית בנק ישראל,הבנקי(

בי( יוצרי( אי התאמה בי� התחייבויות החברה כלפי המחזיקי( לבי� התזרי( מהנכסי( המג, במהל& תקופת הפיקדו�

   ).הפיקדונות שבמהל& תקופת( שונתה ריבית בנק ישראל(

  מבנה העסקה .3

החברה נטלה על עצמה התחייבויות , לצור& הבטחת פירעו� התעודות ועמידת החברה בכל התנאי( החלי( עליה�

ת דואר לשלוח דואר אלקטרוני לתיבהנאמ� מתחייב , בשטר הנאמנות קבוע כי, כמו כ�. וקבעה מנגנוני בקרה וביטוח

במש&  , להל�במקרי( בה( נודע לנאמ� כי החברה לא עמדה באחת או יותר מהמגבלות המפורטות, באופ� מיידי, ייעודית

  : ימי מסחר ברציפות3

 . לדוח הדירוג שערו& היחס יבוצע לפי מועדי פדיו� של כל פיקדו�2.2כמפורט בסעי. , יחס נכסי( להתחייבויות •

 .אי מילוי כרית העלאת הריבית •

 .אי מילוי כרית להוצאות שוטפות •

 .דירוג ואופק הדירוג של הבנקי( בה( מופקדי( הנכסי( המגבי( •

 .מכירות של תעודות פיקדו�/דירוג ואופק הדירוג של הבנקי( מול( יתבצעו קניות •

  .מחזיקי(ריבית לה במידה וריבית הפיקדו� נמוכה ממחזיקי תעודות הפיקדו�מרווח להאי העלאת  •

 החליט להודיע , בהתא( לשיקול דעתו הבלעדי,א( � יעביר הודעת דואר אלקטרוני לתיבת הדואר הייעודיתהנאמ, כמו כ� 

לרבות הפרה מהותית (הפרה מהותית של שטר הנאמנות , שהינה בהתא( לשיקול דעתו, לחברה על הפרה מהותית

).  בהעדר קביעת זמ� לתיקונה,ירחוזרת ושלא תוקנה בזמ� הקבוע לכ& בשטר הנאמנות או תו& זמ� סב, שהינה נמשכת

   .מידרוג תקבל התראה אוטומטית על קבלת דואר בתיבה

  ושעבודי"ות חבטו 3.1

ולהבטחת ,  שהחברה התחייבה לשל( למחזיקי תעודות הפיקדו�,הריבית והפרשי ההצמדה, להבטחת פירעו� הקר�

 , לפי העניי�,או החברה הבת/וחברה  תיצור ה,הקיו( המלא של כל יתר התחייבויותיה על פי תנאי תעודות הפיקדו�

  :)'סדרה ב( פיקדו�ביחס לתעודות ה, לטובת הנאמ�שעבודי( 
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 הנכסי( את, לטובת הנאמ�, וללא הגבלה בסכו(, מדרגה ראשונהבשעבוד קבוע ושוט.   ישעבדוהחברה וחברת הבת •

 בחשבונות המשועבדי( , מעת לעת, באופ� שהשעבוד יחול על כל הנכסי( שיהיו מופקדי(,'בהמשועבדי( לסדרה 

זכויות אחרות הנובעות או הטובות ההנאה וכל ,  כאמור לעיל יחולו ג( על כל הפירותוהשעבודי( שייווצר .'בלסדרה 

 .שינבעו מ� הנכסי( המשועבדי(

לצור& השקעה ,  להעביר,קדו�יהפהנאמ� ומחזיקי תעודות  ללא צור& בקבלת הסכמת, החברה תהיה רשאית  •

לחשבונות  , כאמור לעיל,'לסדרה בחלק מהנכסי( המשועבדי( , ישת( מחייבת העמדת בטחונותבנגזרי( אשר רכ

לאחר שיעבוד , קדו�י הפמחזיקי תעודות הנאמ� ליה לטובתיבנק אחרי( אשר ישועבדו בשעבוד שוט. מדרגה שנ

בינלאומי או , מ� קצרחבר הבורסה יהיה בעל דירוג פיקדונות לז. או שוט. בדרגה ראשונה לטובת חבר בורסה/קבוע ו

חבר בורסה אשר אושר על ידי מידרוג /  ו באופק יציב לזמ� ארו&Aa3-ו) או דירוג מקביל (P-1 - שאינו נמו& מ, ישראלי

בניגוד , על פי כל די� והנחיות רשות ניירות ער& ,וכ� לא יהיה כזה העלול להימצא, כי ההתקשרות עמו לא תפגע בדירוג

 לא תהייה רשאית ליטול אשראי בחשבונות אלו אלא לצור& השקעה בנגזרי( ולא יהיו החברה. ענייני( ע( הנאמ�

  .זכויות קיזוז בי� החשבונות המשועבדי( לחשבונות אחרי(

לפי שיקול דעת( הבלעדי  או לחברה הבת/מובהר כי הנכסי( שיועברו כאמור הינ( אות( נכסי( הנדרשי( לחברה ו

החברה בגי� התחייבויותיה למחזיקי תעודות  ימו� לפעילות הכיסוי שלו מקורות מא/לצור& העמדת בטחונות ו

או מכירת /או מי מטעמה בדר& של רכישת ו/או החברה הבת ו/ו פעולות כיסוי שתנקוט החברהרק עבור , הפיקדו�

  .  האמורה מול חבר הבורסה שאצלו תבוצע הפעילות ונגזרי(ומכשירי( פיננסיי( או כתיבת אופציות/ו

או החברה הבת בחשבונות /על ידי החברה ותבוצע ה כי רכישת נגזרי( אשר לא יחייבו העמדת בטחונות מובהר בז

  .שישועבדו בשעבוד ראשו� לטובת הנאמ�

החברה וחברת הבת התחייבו בשטר הנאמנות ליצור ולרשו( שעבודי( בהתא( לאמור לעיל ג( על כל חשבו� נוס.  •

) בות חשבו� בנק על ש( הנאמ� בנאמנות עבור החברה או חברת הבתלר(אותו תפתח בעתיד החברה או חברה הבת 

החברה וחברת הבת תרשומנה את השעבוד על החשבו� . ואשר בו יופקדו כספי תמורת ההנפקות כאמור לעיל

היה והחברה או חברת הבת תפתחנה חשבו� על ש( החברה או . האמורכאמור לעיל לפני העברת הכספי( לחשבו� 

לפני , יועבר לנאמ�) לפי העניי�(ולא על ש( הנאמ� בנאמנות עבור החברה או חברת הבת ) העניי�לפי (חברת הבת 

אישור מהבנק אשר בו יפתח החשבו� כאמור לפיו לבנק אי� זכות קיזוז בחשבו� , העברת כספי( לחשבו� כאמור

  .כאמור וכי הבנק מסכי( לרישו( שעבוד על החשבו� כאמור על ש( הנאמ�

קדו� יועל פי תנאי תעודות הפהתשקי. ה התקשרה החברה לצור& ביצוע התחייבויותיה על פי עמ, חברת הבת •

רשאית לעשות שימוש , על פי תנאיה�) 'סדרה ב(קדו� ילרבות ההתחייבויות להמיר את תעודות הפ, )'סדרה ב(

חשבונות שבבעלותה וזאת א& ורק בהתייחס ל, כול( או חלק(, )'בסדרה (תעודות הפיקדו�  לאשר ישועבדובנכסי( 

לצור& , על פי הוראות שינתנו לה מאת החברה, )לרבות חשבונות בנק על ש( הנאמ� בנאמנות עבור חברת הבת(

וכל הזכויות ) 'סדרה ב(תעודות הפיקדו� עמידה בהתחייבויותיה של החברה ובלבד שהנכסי( המשועבדי( בגי� 

  . כאמור לעיל,יופקדו בחשבונות שישועבדו לטובת הנאמ�, הנובעות מה(

בי� במסגרת קבלת� , קדו� שנתקבלו בידיהיכל הסכומי( שיתקבלו בידי חברת הבת ממכירה חוזרת של תעודות פ •

יומרו על ידה , תשקי. או תשקיפי( שיפורסמו בעתיד ובי� ברכישה מצדדי( שלישיי(ה עובר לפרסו( ,מהחברה

 בתוספת הריבית , הגלו( בתעודות שירכשו,ח"שב,  בסכו( המשק. לפחות את סכו( ההמרה,מיידית למזומ�
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 וייחשבו לנכסי( המנויי( )'סדרה ב( לתעודות הפיקדו� יופקדו בחשבונות המשועבדי(, הצבורה בגינ� למועד הרכישה

   ).'סדרה ב( תעודות הפיקדו� על הנכסי( המשועבדי( בגי�

 החברה תפתח, )'סדרה ב(קדו� יפבנוס. לחשבונות המשועבדי( אשר בה( יופקדו כספי תמורת הנפקת תעודות ה •

בשעבוד מדרגה ,  אשר ג( הוא ישועבד,ממנו תוכל החברה למשו& כספי( , חשבו� נוס.,)או הנאמ� עבור החברה(

, בכתב ומראש, לטובת הנאמ� ואשר ג( ממנו נית� למשו& כספי( רק באישור הנאמ�, ראשונה ללא הגבלה בסכו(

החברה לא  .6"סכומי( פנויי(" שהינ( בגדר ,משיכת כספי( מחשבו� זהאול( הנאמ� לא רשאי לסרב לתת אישורו ל

 לפיה משיכה ,זכויות החתימה בחשבו� הנוס. כוללות הוראה. תהייה רשאית ליטול אשראי כל שהוא בחשבו� הנוס.

החברה לא תיצור או תרשו( שיעבוד על . כלשהי של כספי( מהחשבו� הנוס. תהיה טעונה חתימה של הנאמ�

במידה והחברה .  למעט ככל שהדבר נובע משעבוד צ. על נכסי החברה,הנוס. או הכספי( המופקדי( בוהחשבו� 

יחול השעבוד הצ. בי� בעלי תעודות , ובי� מסדרות נוספות) 'בי� מאותה סדרה ב(תנפיק תעודות פיקדו� נוספות 

 . ראטה- פרו,הפיקדו� מכל הסדרות

  .וצאות שוטפותשעבוד קבוע וצ. מדרגה ראשונה על הכרית לה •

אשר בה( יהיו , )'בסדרה (תעודות הפיקדו� החברה מחויבת כלפי הנאמ� להחזיק בחשבונות המשועבדי( ל •

בהתא( למדיניות ההשקעה בנכסי( , )'בסדרה ( תעודות הפיקדו�  הנכסי( המשועבדי( בגי�, מעת לעת,מופקדי(

  .המגבי(

 החברה וחברת הבת לטובת רשמו, )'בסדרה (קדו� יתעודות הפבנוס. לשעבודי( על החשבונות המשועבדי( של  •

,  החברהשעבוד צ. מדרגה ראשונה וללא הגבלה בסכו( על כלל נכסי, קדו�יהנפקת תעודות הפעובר להנאמ� 

 הסדרה  החברה וחברת הבת ג( לכ& כי לא תשעבדנה נכס מנכסיהתחייבוובמסגרתו   הבלתי מונפקהלרבות הונ

בי� מאותה (קדו� נוספות יבמידה והחברה תנפיק תעודות פ. בכתב ומראש, הנאמ�לטובת גור( כלשהו ללא הסכמת 

מובהר בזה .  ראטה-קדו� מכל הסדרות פרוייחול השעבוד הצ. בי� בעלי תעודות הפ, ובי� מסדרות נוספות) 'בסדרה 

פי מחזיקי תעודות כדי עמידה בהתחייבויות כל) 'בסדרה (קדו� יכי במידה ולא יהיו בנכסי( המשועבדי( לתעודות הפ

יהיו מחזיקי התעודות רשאי( להיפרע מהכספי( שיהיו באותו מועד בחשבו� הנוס. ובכלל נכסי החברה , קדו�יהפ

. לרבות ההו� העצמי) שאינ( משועבדי( בשעבודי( ספציפיי( לטובת מחזיקי תעודות מסדרות נוספות ככל שיהיו(

 ראטה בי� בעלי התעודות מכלל הסדרות -ינ( שעבודי( פרויובהר כי השעבוד על החשבו� הנוס. והשעבוד הצ. ה

עוד יובהר כי כל עוד הנכסי( המשועבדי( לסדרה הינ( מספקי( לש( עמידה . שיונפקו על ידי החברה ככל שיונפקו

תהיה החברה רשאית לפעול בכספי( שבחשבו� הנוס. , קדו�יבמלא ההתחייבויות כלפי המחזיקי( בתעודות הפ

  . רה שאינ( משועבדי( ככל שתימצא לנכו�ובכלל נכסי החב

באופ� . קדו�ישתונפק ביחס לתעודות הפ, Fidelity -שעבוד קבוע וראשו� בדרגה על זכויות החברה בפוליסת ה •

ישועבדו לטובת הנאמ� למחזיקי אותה סדרת , טוח לטובת מחזיקי כל אחת מהסדרותישזכויות הנובעות מהב

  .קדו�יתעודות פ

                                                           
6
,  או בחשבון הכרית הספציפיתחשבון הנוסף ב,הסכום שבו עולים הסכומים המוחזקים על ידי החברה -"סכומים פנויים" 

ועל סכום כרית הביטחון הספציפית וסכום כרית העלאת   החברתיתעל סכום כרית הביטחוןם בשטר הנאמנות כהגדרת

 .בחשבונות הללו בהתאמה, הריבית
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י " והתעודות יהיו מדורגות עכל עוד יהיו במחזור תעודות פיקדו�, בשטר הנאמנות כיהתחייבו וחברת הבת החברה  •

על הנכסי( המשועבדי( , לטובת צד שלישי כלשהו, או סוג שהוא/ מכל מי� ו, שעבודי( נוספי(נהלא תיצורה� , מידרוג

ת בדרגה לשעבוד לטובת ובכפו. לכ& שהשעבוד יהיה נחו, אלא בהסכמת הנאמ� מראש ובכתב, לטובת הנאמ�

 .לסדר נשייה בלבד, הנאמ� וללא זכות הפעלה

  מנגנוני בקרה 3.2

 ,דיווח על שווי נכסי החשבונות ושווי ההתחייבויות, בי� היתר,  דוח בקרה ובו,14:00 -לא יאוחר מ, החברה תעביר לנאמ�

 מס& תב שיעור הפיקדונוביו( המסחר הקוד( וכ� חישו לעיל והיחס ביניה( 2.2מי( בסעי.  לפי המקדמוכפלי(

  ).חלוקה יומיתב(ההתחייבויות אשר צפויי( להיפתח בכל יו( 

לא תהיה החברה , שהנפיקה החברה) 'סדרה ב (קדו�יכל עוד לא נפרעה או לא הומרה במלואה כל יתרת קר� תעודות הפ

 או אישור מוקד( מאת מאת הנאמ�, בכתב ומראש, מוסמכת לבצע איזו מהפעולות המנויות להל� ללא קבלת הסכמה

 ברוב 'קדו� סדרה ביקדו� שיתקבל בהחלטה מיוחדת על ידי האסיפה הכללית של מחזיקי תעודות הפימחזיקי תעודות הפ

  :75%של 

  .מיזוג) א(

  .לרבות הסדר נושי(, ארגו� אחר בחברה -פיצול או כל רה) ב(

   . וחלוקת נכסי החברה במקרה של פירוקפירוק מרצו�) ג (

 שערי(קדו� הצמודות למטבע חו4 על פי י למעט הנפקת עד שתי סדרות של תעודות פ,ת ניירות ער& כלשה(הקצא) ד(

  . ומפורסמי( על ידי גופי( מוכרי( המחושבי(,שוני( של מטבע חו4

  .למעט העברת מניות בי� בעלי המניות הקיימי( בחברה במועד התשקי., העברת מניות בחברה) ה(

למעט העברה או מכירה במהל& העסקי( (מרבית נכסי החברה או של נכס מהותי של החברה העברה או מכירה של ) ו(

   . רלוונטיי( לנכס הנמכר,מעת לעת , בהתא( להוראות תשקיפי( שיהיו)הרגיל

   .שינוי תקנו� החברה) ז(

 (כהגדרת ,שאינה פוגעת בכרית הביטחו�, פרט לחלוקה מתו& סכומי( פנויי(, חלוקה כמשמעה בחוק החברות) ח(

  .בתשקי.

  ; פרט לעסקאות שפורטו בתשקי. או עסקאות שקיבלו את אישור הנאמ� בכתב ומראש, עסקאות ע( בעלי עניי�) ט(

 פרט,  דמי ניהול או כל הטבה אחרת,דמי יעו4, תשלו( כלשהו של משכורות, מת� ערבויות או הלוואות על ידי החברה) י(

   .או תשלו( מתו& סכומי( פנויי( שלא פוגעי( בכרית הביטחו�/ ו.לאלה המותרי( מפורשות על פי תנאי התשקי

  .פרט לחברה הבת, הקמת חברות בנות) יא(
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משיכת כס. מחשבו� ,  למע� הסר ספק.כל משיכת כספי( מהחשבונות המשועבדי( לנאמ� מותנית בחתימת הנאמ�) יב(

  . בכתב ומראשור הנאמ� באיש תהיה מותנהאו פדיו� של התעודות/ והפיקדו� על מנת לבצע המרה

  הצהרות והתחייבויות המנפיקה  3.3

  :בשטר הנאמנות עוגנו כל המגבלות שנקבעו בתשקי. בנושאי( הבאי(

  . פיקדו� של תעודות ככל שתונפקנה סדרות נוספות,  בנק נפרדי( ביחס לכל סדרה בנפרדבחשבונות לפעול . א

ולמלא אחר כל התנאי( , פיקדו�תעודות העל פי המשתלמי( , לשל( במועדי( הקבועי( לכ& את כל הסכומי(. ב

   .נאמנותה ולפי שטר פיקדו�תעודות ה לפי תנאי ,ה�וההתחייבויות האחרות המוטלות עלי

  .להתמיד ולנהל עסקיה� בצורה סדירה ונאותה. ג

  .לתשקי. 12.2 להודיע לנאמ� בכתב על קרות אחד או יותר מהמקרי( המנויי( בסעי.. ד

על כל מקרה בו הוטל עיקול או מונה כונס נכסי( על נכסי( מהותיי( של החברה , מיד ע( היוודע לה� ,להודיע לנאמ�. ה

  .זמני או קבוע, או מפרק/מנהל מיוחד ו,  כול( או מקצת(,או החברה הבת וכ� בכל מקרה בו מונה לנכסיה�

�  או נכסיה�ציה הקשורה בעסקיהכל אינפורמ, לאנשי( שיצווהאו / לתת לנאמ� ו�לתת ולהורות לרואי החשבו� שלה. ו

  . פיקדו�לש( הגנה על מחזיקי תעודות ה, שתהיה נחוצה

לשמור את הפנקסי( והמסמכי( הקשורי( ,  בהתא( לעקרונות חשבונאיי( מקובלי(,לנהל פנקסי חשבונות סדירי(. ז

 סביר בפנקסי החשבונות לעיי� בכל זמ�, או למי שימנה הנאמ� בכתב למטרה זו/ולאפשר לנאמ� ו, � במשרדיה�בעסקיה

  .במסמכי( האמורי(ו

במידה , לשל( בקביעות ובדייקנות את כל תשלומי החובה החלי(,  במצב טוב ותקי��להחזיק ולשמור את נכסיה. ח

  .�על נכסיה, שחלי(

  .מימוש כתב השיפוי כל מסמ& שידרוש הנאמ� לצור&, ע( דרישתו הראשונה, החברה מתחייבת להעביר לנאמ�. ט

  .פיקדו� וקיו( מגבלות על הנפקת סדרות נוספות של תעודות נוספות פיקדו�תעודות פקת הנ .י

  .ת של החברהנובות  על ידי החברה ומגבלות שיחולו על חברפיקדו�תעודות רכישת  .אי

  . הנאמנותשטרבאו אישור השינוי בהחלטה מיוחדת כאמור , לקבל הסכמת הנאמ� לשינויי( בשטר הנאמנות .בי

, ישירות או באמצעות חברה קשורה, על חשבונה, ה התחייבה כלפי הנאמ� בשטר הנאמנות לרכוש ולהחזיקהחבר. גי

פוליסת ביטוח לנזקי תרמית והונאה אשר ,  אות� הנפיקה החברה לציבורפיקדו�וזאת כל עוד קיימות במחזור תעודות ה

וכל זכויותיה של החברה על פיה יהיו  פיקדו� אל. דולר בגי� כל סדרת תעודות 250הינו ביטוח שתהיה בסכו( 
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 תקיי( החברה פיקדו�בעבור כל סדרת תעודות .  לטובת הנאמ�, בשעבוד קבוע ראשו� בדרגה,משועבדות

  .לכל סדרהב "ארה דולר 250,000 -משאינו נופל  בסכו( ביטוח,  נפרדת Fidelityפוליסת

וכרית ביטחו� בגי� , / אלפי 160בס& של , חברתיותכריות ביטחו� בגי� ההוצאות הכלל להפקיד החברה התחייבה . די

 300 -הכלל חברתית לא יפחתו מהכרית הכרית הספציפית וס& , בכל מקרה. /אלפי  140הוצאות ספציפיות בס& של 

וכ& שלא תהיה פגיעה ביחס , אלא מסכומי( פנויי( בלבד,  הוצאות מעבר לגובה הכריתתשל(החברה לא  ./אלפי 

  .ותהנכסי( להתחייבוי

 פירעו� מיידי 3.4

או לממש את / ו)’סדרה ב (פיקדו�תעודות הכל היתרה הבלתי מסולקת של הנאמ� יהיה רשאי להעמיד לפירעו� מיידי את 

 לפי דרישה בכתב של ,ויהיה חייב לעשות זאת, )’סדרה ב (פיקדו�הנכסי( המשועבדי( לטובת מחזיקי תעודות ה

 במחזור או א( יידרש לעשות כ�  הנמצאות)’סדרה ב (פיקדו�תעודות המהער& הנקוב הכולל של  75%המחזיקי( לפחות 

 בקרות אחד או יותר לוהכו ,)’סדרה ב (פיקדו� תעודות המחזיקי באסיפה כללית של התקבלנעל ידי החלטה מיוחדת ש

  :המפורטי( להל�, מהמקרי( הבאי(

ימי  3קדו� בתו& ייקי תעודות הפא( החברה לא סילקה תשלו( כלשהו מהתשלומי( אות( היא חייבת לשל( למחז -

  .מהמועד שנקבע לתשלומו מסחר

תתקבל החלטה או ש, שתתקבל החלטה בת תוק. לפירוק החברה או ,א( יינת� צו פירוק לחברה על ידי בית המשפט -

 שיש בה לדעת הנאמ� סכנה לזכויותיה( של בעלי תעודות ,בת תוק. אחרת בעקבות בקשה לפירוק החברה

או א( תתקבל ,  ימי( ממועד הצו או ההחלטה45ת המשפט או ההחלטה כאמור לא יבוטלו תו& וצו בי ,קדו�יהפ

  .בחברה החלטה על פירוק החברה מרצו�

 שלדעת הנאמ� הינ( ,על מרבית נכסי החברה או על נכסי(או /וא( יתמנה כונס נכסי( קבוע או זמני על החברה  -

  .ימי( 45ינוי לא יבוטל תו& והמ, או מפרק זמני או קבוע לחברה, מהותיי( לחברה

או תבוצע פעולת הוצאה , כל או על רוב נכסי החברהא( יוטל עיקול או תבוצע פעולת הוצאה לפועל אחרת על  -

והנאמ� יראה ,  לאחר שהוטלה או בוצעהימי( 45 או תבוטל הפעולה תו& ,ולא יוסר העיקול, לפועל נגד נכסי( כאמור

  .קדו�ית הפוודבכ& סכנה לזכויותיה( של מחזיקי תע

את תשלומיה או תחדל או שלדעת הנאמ� היא תתעתד , א( תפסיק החברה או שלדעת הנאמ� היא תתעתד להפסיק -

  .קדו�ילנהל את עסקיה והנאמ� יראה באיזה מאירועי( אלה סכנה לזכויותיה( של מחזיקי תעודות הפ, לחדול

 השעבודי( ושטר הנאמנות ,קדו�יתנאי תעודות הפא( החברה תפר או לא תקיי( איזה שהוא תנאי המחייב אותה לפי  -

א( נת� הנאמ� ל ווהכ,  אינ( נכוני( או אינ( מלאי( או בתשקי. א( יתברר כי מצגי החברה בשטר הנאמנות,ובכלל זה

 ממת� ההודעה ובתנאי  מסחר ימי7הודעה לחברה לתק� את ההפרה והחברה לא תיקנה ההפרה כאמור תו& 

  .קדו�ימחזיקי תעודות הפפגעו כתוצאה מכ& זכויות שלדעת הנאמ� נפגעו או יי
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או יינת� צו לעניי� החברה מכוח סעי. , 1999 - ט" לחוק החברות התשנ350 לפי סעי. או בקשות/ וא( יינקטו הליכי( -

  . ימי(45הבקשות או הצו כאמור לא יבוטלו תו& ו לחוק החברות וההליכי( 350

  .א( תחוסל או תמחק החברה מכל סיבה שהיא -

ההפרה כאמור את  לעיל והחברה לא תיקנה 2.2א( החברה לא תעמוד ביחס נכסי( להתחייבויות כמפורט בסעי.  -

 .לרבות כרית החשיפה להעלאת ריבית ,  מסחר ימי3תו& 

  ימי7והחברה לא מילאה אותה תו& , אינה מלאההכלל חברתית או כרית ההוצאות הספציפית א( כרית ההוצאות  -

   .מסחר

  הפיקדו�המרת תעודות 3.5

סדרה  (הפיקדו�ובלבד שהמרה של תעודות , בכל יו( מסחרלמזומ� תהיינה ניתנות להמרה ) ’סדרה ב (הפיקדו�תעודות 

 20%עלה על יס& ההמרה ביו( מסחר לא בכפו. לכ& שושתיקבע בדוח הצעת המד.  ,מינימאליתתבוצע בכמות ) ’ב

  .)’סדרה ב(מערכ� הנקוב של התעודות 

  :יחושב לפי הנוסחה הבאה. נ.ע / 1 בגי� המרה של הפיקדו�( למחזיק בתעודות הס& הכספי שישול 
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ni�  מספר הימי( בתו& תקופת חישוב הריביתi.  

1
0
=µ מקד( הצבירה הרבעוני במהל& תקופת חישוב הריבית הראשונה.  

 מעל לסכו( הריבית אותו תהיה חייבת לשל( ,כל סכומי הריבית אות( תקבל החברה בגי� פיקדונותיה בתקופה זו

כמפורט , ובלבד שהחברה תעמוד ביחס נכסי( להתחייבויות,  לחברהיהיו שייכי( ,)' בסדרה(קדו� ילמחזיקי תעודות הפ

 . לעיל2.2בסעי. 

 חלטת החברהבההמרה כפויה  3.6

, שתהיה במחזור לסכו( ההמרה �הפיקדותעודות יתרת קר� להמיר את כל , על פי שיקול דעתה, רשאיתתהיה החברה 

שימוש בזכותה להמרה כפויה כל עוד אי� בידיה נכסי( המספקי(  החברה התחייבה כי לא תעשה .3.5כמצוי� בסעי. 

  .להמרת כל תעודות הפיקדו� שבמחזור

 המרה כפויה 3.7

בכל אחד מהמקרי( הבאי( תהא החברה חייבת להמיר את יתרת הקר� הבלתי מסולקת של תעודות הפיקדו� לסכו( 

  . לתשקי.3.12כאמור בסעי. , יה לא תיגבה בעת המרה כפועמלת ההמרה,  לדוח3.5 בסעי. כמצוי� ,ההמרה

שיהיה קבוע מסכו(  הפיקדו�של תעודות שווי בשל ירידת  ,ל מחיקה מהרישו( למסחרקבלת הודעה מהבורסה ע) א(

  .בהנחיות הבורסה בדבר מחיקה מהמסחרבאותה עת 

ת החברה את התחייבויוהמגבות  ,�הפיקדו אות/בעסקה התקשרה עימ( י(/ החברה הודעה מאת הבנקא(  תקבל) ב(

יחדלו /י( האמורי( יחדל/באופ� שהבנק( אלה עסקאות של � על פיה לא יואר& תוקפ,�הפיקדוכלפי מחזיקי תעודות 

, על פי הודעת הבנק האמור, ובתנאי שעד תו( תקופת הפיקדו�, )או מאת החברה הבת/לקבל פיקדונות מאת החברה ו

  :י( הבאי(עירואלא אירע אחד ה

ועיתויי(  הפיקדו� האחרת עסקת שסכומי התשלו( של ,הבנק או בנק אחר ע( פיקדו� בעסקתהחברה התקשרה ) 1(

ע( קדונות המתוארי( יעשו יההתקשרות בפ. הינ( זהי( או טובי( יותר מסכומי התשלו( של תעודות הפיקדו� ועיתויי(

, ודירוג זמ� ארו&) ו דירוג מקבילא (P-1 -שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי, בעל דירוג פיקדונות לזמ� קצרתאגיד בנקאי 

או בבנק שאושר על ידי מידרוג כי התקשרות /ו) או דירוג מקביל(אופק יציב ב , Aa3 -שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי

  .עמו לא תפגע בדירוג

זרי( לגישור על פער ת,  לפחותשבועומספיקי( לתקופה של , החברה הציגה בפני הנאמ� מקורות כספיי( זמיני( )2(

 לבי� הריבית אותה עליה )'סדרה ב(קדו� ילתעודות הפ הנכסי( המגבי(המזומני( בי� הריבית הזמינה לחברה בגי� 

 היק. יתבסס על ,חישוב הסכו( לגישור הפער. תשקי.ה בהתא( לתנאי ,)'סדרה ב (קדו�ילשל( למחזיקי תעודות הפ

 מכיוו� שקיימת לחברת הבת האפשרות לבצע מכירה של אול(, המוחזקות על ידי הציבור) 'סדרה ב(קדו� יתעודות הפ

קדו� הרדומות יקדו� רדומות אזי ע( מכירה כאמור תשלי( החברה מקורות כספיי( במזומ� בגי� תעודות הפיתעודות פ
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תהיה החברה חייבת לשוב ולהציג ע( שינוי תנאי המקורות הכספיי( הזמיני(  .שנמכרו וזאת להנחת דעתו של הנאמ�

לתקופה נוספת , א( עדיי� יהיו קיימי( באותו מועד, תוכנית לגישור על פערי תזרי( המזומני(, להנחת דעתו, מ�בפני הנא

  .החברה תהיה חייבת להמיר כאמור לעיל, וא( לא עשתה כ�של שבוע 

  . החברה בהתא( להודעת,במועד הפירעו� ) ג( 

הכרית יפחת מסכו( הכרית להוצאות שוטפות בו�  א( הסכו( המצוי בחש,קדו� יומרו בהמרה כפויהיתעודות הפ) ד(

סכו( החסר הובעלי מניותיה של החברה לא השלימו את , בה החברה כלפי הנאמ�יה התחייל שע,להוצאות שוטפות

 הימי( הללו תתחייב החברה לא 7במהל&  . מהמועד בו הודיע לה( הנאמ� על כ& מסחרימי 7  בתו&לחשבו� הנוס.

  .לקחת התחייבות נוספת

   .במקרה של קבלת החלטה על פירוק מרצו�) ה(

  פירוט גורמי סיכו� עיקריי". 4

 למחזיקי קדונות לתשואה המובטחתיבו יהיה פער בי� תשואת הפ ,נובע מהאפשרות לתרחישסיכו� ריבית  - סיכו� ריבית

 .משקיעי(המובטח לית  לעומת מרווח הריב, כפי שנקבעי( מול הבנק,מרווחי ריבית שוני( בעיקר לאור - וזאת,התעודות

שינויי( בריבית בנק ישראל . הנקבעת במועד הפקדת הפיקדו�, מתחייבי( להעביר לחברה ריבית בנק ישראל, הבנקי(

יוצרי( אי התאמה בי� התחייבויות החברה כלפי המחזיקי( לבי� התזרי( מהנכסי( המגבי( , במהל& תקופת הפיקדו�

, העלאת ריביתהעמדת כרית  סיכו� הריבית מופחת על ידי ).בנק ישראלהפיקדונות שבמהל& תקופת( שונתה ריבית (

על ידי  ו,לעיל 2.2בסעי.  מפורט כ, ובמגבלות ההשקעה שהחברה לקחה על עצמה ביחס נכסי( להתחייבויותהעמיד

   .פיקדונותההסכמי 

יוחזקו , ) לעיל2.1בסעי. ראה פירוט ( הנכסי( המגבי( - סיכו� כושר פירעו� ועמידה בהתחייבות של צדדי" שלישיי"

יכולת הפירעו� של הבנק בו מנוהלי( החשבונות המשועבדי( והאיתנות הפיננסית של הבנק הינ( .  בבנקי(תבפיקדונו

  . פיקדו�גור( מהותי ליכולת הפירעו� של תעודות ה

 - שאינו נמו& מ,  ישראליבינלאומי או, קדונות לזמ� קצריבעל דירוג פ ,החברה תחזיק את הפיקדונות ויתרות המזומ� בבנק

1-P )או דירוג מקביל( 3 -שאינו נמו& מ,  בינלאומי או ישראלי,לזמ� ארו& ודירוגAa אופק יציב ב)או / ו )או דירוג מקביל

תעביר החברה , במידה והבנק לא יעמוד בתנאי( אלו .שאושר על ידי מידרוג כי התקשרות עמו לא תפגע בדירוגבבנק 

  .לבנק העומד בתנאי( המפורטי( לעיל (מיי 5את הפיקדונות בתו& 

קדונות י יהיה בעל דירוג פ,קדונותי על מנת להתכסות בנכסי( המגבי( או לבצע פ החברהחבר הבורסה דרכו תפעל

 אופק יציב 3Aa -שאינו נמו& מ, לזמ� ארו& ודירוג )או דירוג מקביל( P-1 -שאינו נמו& מ, בינלאומי או ישראלי, לזמ� קצר

   .או חבר בורסה שאושר על ידי מידרוג כי התקשרות עמו לא תפגע בדירוג/ו )מקבילאו דירוג (

ע( .  ההמרה של המשקיעי(אפשרות החברה מחלקת את פיקדונותיה לחמישה חלקי( שווי( בהתא( ל-  סיכו� נזילות

יחסי שאינו החברה תשער& את החלק ה, או קנייה של תעודות/במקרה של התאמות שיידרשו כתוצאה ממכירה ו, זאת
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 וכ� תזרי( את המזומ� המשק. את ריבית הפיקדו� עד לפי ערכו אילו נפדה היו(, מופקד בהתא( לחמישה חלקי( שווי(

  .למועד ההפקדה הצפוי

  מדיניות ניהול סיכוני". 5

אמ�  כפי שבאה לביטוי ג( בהתחייבויותיה כלפי הנ, מדיניות החברה.פעילותה של החברה הינה הנפקת תעודות פיקדו�

החברה שואפת לצמצ( ולגדר את .  הינה לקיי( מתא( מדויק בי� נכסיה לבי� התחייבויותיה,למחזיקי תעודות הפיקדו�

את התחייבויותיה הקיימות , בסכומיה( ובסיס ההצמדה שלה(, סיכוני התפעול שלה באמצעות רכישת נכסי( החופפי(

  .והעתידיות

  . עמרגברת טלי: אחראית על ניהול הסיכוני( בחברה

 ביטוחי". 6

   .עאירואו /לתביעה ו ב" דולר ארה250,000פוליסת ביטוח ונזקי תרמית והונאה בסכו( של 

 דיווחי" לנאמ�. 7

  : שיכלול את השדות הבאי(,)2.2כמפורט בסעי. (דוח יומי של יחס נכסי( להתחייבויות  •

 נכסי"

 בהתא( ,משוערכי( מראש, ונותשהפדיו� הת ותקופל, כפי שיקבעו מעת לעת, ת הפיקדונות בריבית בנק ישראלויתר  -

   .  ביו( חישוב היחסאילו היו נפרעי(לער& הפיקדו� 

  ).חלוקה יומיתהשיעור יוצג ב( מס& ההתחייבויות אשר צפויי( להיפתח בכל יו( תשיעור הפיקדונו -

מרווח , כנה בניכוי עמלת ניהולתשוער, )’סדרה ב( לתנאי התעודות  זהי(תנאיה�אשר  ,Aaaמדורגות פיקדו� התעודות   -

  .ועמלת המרה

  . בתוספת מזומ� שהחברה הפקידה בגובה ריבית תעודות הפיקדו� שבגינ� התקבל המזומ�שהתקבלויתרות מזומ�  -

 התחייבויות

ההתחייבויות יחושבו ללא ניכוי . א( וככל שישנו, בתוספת חוב.  בתוספת הריבית הצבורה,יתרת הקר� הבלתי מסולקת 

  .ההתחייבות המוצגת בדוח הנאמ� תכלול ריבית בגי� היו( שעבר, למע� הסר ספק . המרהעמלת

 . שלעיל2.2 בסעי. כמפורט  הנדרשתהעלאת ריביתבפועל והשוואתה לכרית העלאת ריבית כרית יתרת  •

 .היק. תעודות הפיקדו� שבמחזור והיק. תעודות הפיקדו� הרדומותדיווח יומי בדבר  •

 .ת הכרית המשותפת ויתרת הכרית הספציפית והשוואת� לאמור לעיליתרדיווח יומי בדבר  •

  . של חבר הבורסה,בינלאומי או ישראלי, ולזמ� ארו&פיקדונות לזמ� קצר ואופק הדירוג בדירוג דיווח יומי בדבר  •
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מופקדי( ה(  של הבנקי( ב, בינלאומי או ישראלי,פיקדונות לזמ� קצר ולזמ� ארו&ואופק הדירוג בדירוג דיווח יומי בדבר  •

  .הפיקדונות

יבוצע במסגרת יחס ,  בגי� תעודות רדומות שנמכרו אל מול התכסות בנכסי( המגבי(תלגבי התחייבויודיווח יומי בדבר  •

 . נכסי( להתחייבויות

 . ועמלת ההמרה המעודכני(דמי הניהול, שיעור המרווחדיווח יומי בדבר  •

 . ההמרה המכסימליי( ועמלתדמי ניהול, בדבר שינוי במרווחמיידי דיווח  •

מידה והריבית שתקבל החברה מהבנק תהיה נמוכה מהריבית המובטחת  ב-זאת, גובה פער הריביותדיווח יומי בדבר  •

 . למשקיעי(

 .קדו�יל ידי  הבנק בהתא( להסכ( הפשיעור הריבית המובטחת עדיווח יומי בדבר  •

 .שיעור הריבית המתקבלת על ידי החברה בפועל דיווח יומי בדבר •

 .שיעור הריבית המובטח למשקיעי( דיווח יומי בדבר •

 ע( אפשרויות ההמרה של המשקיעי(  Back to Backקדונות שאינ(יגובה קנס פירעו� מוקד( בגי� פ דיווח יומי בדבר •

 .והתחייבות החברה להחלי. בנק שדירוגו אינו תומ& בדירוג התעודה

 .או ככל שהוצאות אלו ישתנו, מד כרית ההוצאות שבגינ� תוע בפועלהוצאות הצפויותבנוגע לשנתי דיווח  •

 . באופ� סביר, כל דיווח שיידרש על ידי הנאמ� או מידרוג •

לרבות אי , או שטר הנאמנות/של תנאי התעודות ו תעביר החברה למידרוג דיווח בדבר הפרה, בנוס. לדיווחי( לנאמ�

 .עמידה בהתחייבויות הדירוגיות

 אופק הדירוג. 8

  :לתרו( לשימור הדירוגגורמי( שעשויי( 

 .המש& שמירת רמת חשיפה נמוכה בניהול תיק הנכסי( •

  .שמירה על רמות שקיפות ובקרה גבוהות •

  :גורמי( העלולי( לפגוע בדירוג

  . אי עמידה במדיניות ההשקעה עליה התחייבה החברה •

 . ואופק הדירוגלרבות שינוי בדירוג, פגיעה באיתנות הפיננסית של המוסד הפיננסי בו יופקדו הפיקדונות •

 .תעודות הפיקדו�קניית ומכירת פגיעה באיתנות הפיננסית של חבר הבורסה דרכו מתבצעת  •

  

 2010מאי ) תעודות התחייבות(דוח מתודולוגי בנושא תעודות פיקדו� 
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  סול" הדירוג

  

מציי� שאגרת החוב מצויה ' 1'המשתנה . Caa ועד Aa - בכל אחת מקטגוריות הדירוג מ3 - ו2, 1מידרוג משתמשת במשתני( המספריי( 

ואילו ; מציי� שהיא נמצא באמצע קטגורית הדירוג' 2'המשתנה . המצוינת באותיות, דירוג שאליה היא משתייכתבקצה העליו� של קטגורית ה
  .המצוינת באותיות, מציי� שאגרת החוב נמצאת בחלק התחתו� של קטגורית הדירוג שלו' 3'המשתנה 

  

  

  

  

  

  

  

  

  

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

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

A  חייבויות המדורגות בדירוג הת A נחשבות על ידי מידרוג בחלק העליו� של הדרגה
  .וכרוכות בסיכו� אשראי נמו&, האמצעית

דרגת 
  השקעה

Baa   התחייבויות המדורגות בדירוגBaaה� נחשבות .  כרוכות בסיכו� אשראי מתו�
וככאלה ה� עלולות להיות בעלות מאפייני( , כהתחייבויות בדרגה בינונית

  .סוימי(ספקולטיביי( מ

Ba   התחייבויות המדורגות בדירוגBaבעלות אלמנטי( , על פי שיפוטה של מידרוג,  ה�
  .וכרוכות בסיכו� אשראי משמעותי, ספקולטיביי(

B   התחייבויות המדורגות בדירוגBוכרוכות ,  נחשבות על ידי מידרוג כספקולטיביות
  .בסיכו� אשראי גבוה

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

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

דרגת 
השקעה 

  ספקולטיבית

C  ת המדורגות בדירוג התחייבויוCכ במצב " ה� בדרגת הדירוג הנמוכה ביותר ובד
  .ע( סיכויי( קלושי( לפדיו� קר� או ריבית, של חדלות פרעו�
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   64739אביב - ל ת17הארבעה ' מגדל המילניו( רח, מ"מידרוג בע

 il.co.midroog.www, 6855002-03פקס , 6844700-03טלפו� 

  .2010") מידרוג: "להל�(מ " כל הזכויות שמורות למידרוג בע©

, לצל(, אי� להעתיק. � הרוחניהוא רכושה הבלעדי של מידרוג והוא מוג� על ידי זכויות יוצרי( ודיני הקניי, לרבות  פיסקה זו, מסמ& זה
  .לשכפל או להציג מסמ& זה למטרה מסחרית כלשהי ללא הסכמת מידרוג בכתב, להפי4, לשנות

מידרוג אינה . כל המידע המפורט במסמ& זה ושעליו הסתמכה מידרוג נמסר לה על ידי מקורות הנחשבי( בעיניה לאמיני( ומדויקי(
שנמסר לה  והיא מסתמכת על ") המידע: "להל�(דיוקו או אמיתותו של המידע , התאמתו, שלמותו, בודקת באופ� עצמאי את נכונותו

  .המידע שנמסר לה לצור& קביעת הדירוג על ידי החברה המדורגת

או /עדכוני( ו. או מכל סיבה אחרת/או כתוצאה מקבלת מידע חדש ו/הדירוג עשוי להשתנות כתוצאה משינויי( במידע המתקבל ו
הדירוגי( המתבצעי( על ידי מידרוג הנ( . www.midroog.co.il: י( מופיעי( באתר האינטרנט של מידרוג שכתובתושינויי( בדירוג

. בגדר חוות דעת סובייקטיבית ואי� ה( מהווי( המלצה לרכישה או להימנעות מרכישה של אגרות חוב או מסמכי( מדורגי( אחרי(
ות בדירוגי( הנעשי( על ידי מידרוג כאישור לנתוני( או לחוות דעת כלשה� או כניסיונות לבצע הערכה עצמאית למצבה אי� לרא

ואי� להתייחס אליה( בגדר הבעת דעה באשר לכדאיות מחיר� או תשואת� של אגרות , הכספי של חברה כלשהי או להעיד על כ&
כגו� הסיכו� כי ער& ,  מתייחסי( במישרי� רק לסיכוני אשראי ולא לכל סיכו� אחרדירוגי מידרוג. חוב או של מסמכי( מדורגי( אחרי(

כל דירוג או חוות דעת . השוק של החוב המדורג ירד עקב שינויי( בשערי ריבית או עקב גורמי( אחרי( המשפיעי( על שוק ההו�
ידי משתמש במידע הכלול במסמ& זה אחרת שמעניקה מידרוג צריכי( להישקל כמרכיב בודד בכל החלטת השקעה הנעשית על 

כל משתמש במידע הכלול במסמ& זה חייב ללמוד ולבצע הערכה של כדאיות השקעה מטעמו לגבי , ובהתא(, או על ידי מי מטעמו
דירוגיה של מידרוג אינ( מותאמי( לצרכיו . לרכוש או למכור, אגרת חוב או מסמ& מדורג אחר שבכוונתו להחזיק, ערב, כל מנפיק

מידרוג . ע( הדי� או ע( כל עניי� מקצועי אחר, שקיע מסוי( ועל המשקיע להסתייע בייעו4 מקצועי בקשר ע( השקעותשל מ
התחייבו לשל( , מצהירה בזאת שהמנפיקי( של אגרות חוב או של מסמכי( מדורגי( אחרי( או שבקשר ע( הנפקת( נעשה דירוג

  .הערכה ודירוג הניתני( על ידי מידרוגלמידרוג עוד קוד( לביצוע הדירוג תשלו( בגי� שרותי 

הליכי הדירוג של מידרוג הנ( , יחד ע( זאת.  במידרוג51% שלה, ")ס'מודי: " להל�Moody's(ס  'מידרוג הינה חברת בת של מודי
אלה של בו בזמ� שהמתודולוגיות של מידרוג מבוססות על . ס'ואינ( כפופי( לאישורה של מודי, ס'עצמאיי( ונפרדי( מאלה של מודי

  . למידרוג יש מדיניות ונהלי( משלה וועדת דירוג עצמאית, ס'מודי

  ..הנכ( מופני( לעמודי( הרלוונטיי( באתר מידרוג, למידע נוס. על נהלי הדירוג של מידרוג או על ועדת הדירוג שלה


