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 פרויקטים מנרב עסקת השלמתל המתלים  התנאים התקיימות :הנדון
בקשר להסכם   28.6.20201-ו  7.5.2020,  13.4.2020,  22.3.2020,  16.2.2020ימים  המשל החברה    ים המיידי  יםבהמשך לדיווח

"), חברה המוחזקת בחלקים שווים על ידי החברה  הרוכשת"להלן:  מיזוג שנחתם בין ישראל קנדה ראם פרויקטים בע"מ (
", הסכם המיזוג"להלן:  לבין מנרב פרויקטים בע"מ (  ")פרויקטים  ראם"להלן:  (  (בשרשור) ועל ידי א.ר. ראם פרויקטים בע"מ

והמיזוג" פרויקטים" -"  בהתאמה)מנרב  ויתור  ,  ",  שניתן  או  התקיימו  להשלמה  התנאים  מלוא  כי  בזאת  החברה  מעדכנת 
 . היום או בסמוך לאחר מכןמהלך בוהצדדים נערכים להשלמת המיזוג וקבלת תעודת המיזוג מרשם החברות  2הםלגבי

של בנק   , אשר יעבירה לידי החברה לרישומים בידי נאמן מיליון ש"ח, הופקדה 574 -בסך של כמלוא תמורת המיזוג  בכלל זה
 פרויקטים במועד השלמת המיזוג.    , עבור בעלי מניות מנרבמזרחי טפחות בע"מ
מיליון ש"ח, כל אחת (בסה"כ    35באמצעות שתי הלוואות בסך של  נאמן  הופקדה בידי  מיליון ש"ח    574  -כ  תמורת המיזוג בסך

על ידי מנרב אחזקות בע"מ לחברה ולראם פרויקטים (בערבות הרוכשת,  במועד השלמת המיזוג  ועמדו  י מיליון ש"ח) ש  70
מיליון ש"ח שהועמד על ידי החברה וראם פרויקטים לרוכשת    111- בסך של כ  אמצעים עצמאיים ,  3יקטים)החברה וראם פרו 

מיליון ש"ח, והיתרה, בסך של    55-בחלקים שווים, כאשר חלקה של החברה בהון העצמי (בשרשור סופי) מסתכם לסך של כ
ן חלק מתמורת המיזוג  ") לצורך מימוהבנקמיליון ש"ח באמצעות הלוואה שהועמדה לרוכשת על ידי בנק מקומי (להלן: "  393

 לדוח מיידי זה. נספח א'", בהתאמה). לפרטים אודות תנאי ההלוואה ראה הסכם ההלוואה"-" וההלוואה(להלן: "

 תהפוך לחברה פרטית בבעלות מלאה של הרוכשת. מנרב פרויקטים עם השלמת המיזוג, 

תעודת המיזוג של קבלת  למועד המדויק  בנוגע  וודאות  אין  זה  בשלב  כי  מועד  יובהר  של  למועד המדויק  בנוגע  ובהתאם,   ,
 . ו/או מנרב פרויקטים ההשלמה, שכן מועדים אלו אינם בהכרח בשליטת הרוכשת

מונחים שלא הוגדרו במפורש בדוח מיידי זה, תהא  לפרטים נוספים אודות הסכם המיזוג והמיזוג ראה הדיווחים הקודמים.  
   .בדיווחים הקודמיםלהם המשמעות שניתנה 

 

 בכבוד רב, 
 

 קנדה (ט.ר) בע"מ -ישראל
 קנדה   גיא ידי  על  נחתם

 . החברה של הכספים"ל סמנכ                     
 
 

 
, בהתאמה הנכללים בזאת על 067677-01-2020-, ו040588-01-2020,  033751-01-2020-ו  024004-01-2020,  013669-01-2020מס' אסמכתא    1

 ").הדיווחים הקודמיםדרך ההפניה (להלן יחד: " 
, אשר המידע ) 040588-01-2020(מס' אסמכתא    7.5.2020החברה ויתרה על התקיימות התנאי המתלה המפורט בדיווח המיידי מיום  יצוין כי    2

 . האמור נכלל בזאת על דרך ההפניה 
, בשינויים המחויבים, לתנאי הסכם Back to Backחודשים, בתנאים תואמים    24כמפורט בדיווחים קודמים ההלוואה הינה לתקופה של    3

("לבקשת  הלוואה שבו התקשרה מנרב אחזקות בע"מ עם תאגיד בנקאי, כאשר   פרויקטים  וראם  קנדה  מנרב  ")הלוותישראל  , הסכימה 
  מיליון ש"ח (מתוך  12.5אחזקות לאפשר לכל אחת מהן לבקש ממנרב אחזקות להאריך את תקופת פרעון ההלוואה של סכום שלא יעלה על 

הסכום    הלוותמבהתאם להסכם המיזוג ולהסכמי הלוואה בין מנרב אחזקות בע"מ לבין כל אחת    חודשים נוספים.  10  -מיליון ש"ח) ב  35
 מיליון ש"ח).  35שהופקד על ידי מנרב אחזקות בע"מ כאמור ייחשב במועד ההשלמה כסכום ההלוואה שהועמד על ידה לכל אחת מהלוות (
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 פרטים אודות הסכם ההלוואה  -נספח א' 
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לאחר   50% הרוכשת 
התקיימות  

מלוא 
התנאים  

המוקדמים 
להשלמת  

עם   המיזוג 
מנרב 

פרויקטים  
ולא   בע"מ 

מ - יאוחר 
15.7.2020 . 

של   393 והריבית    153סך  ש"ח  מיליון 
ליום   עד  יפרע   1.10.2020בגינו 

" הראשונה(להלן:  ").  ההלוואה 
בכפוף לקבלת האישורים יצויין כי  

דין,   פי  על  בכוונת  הנדרשים 
את לפרוע  ההלוואה   הרוכשת 

יתרת  באמצעות  הראשונה 
 המזומנים של מנרב פרויקטים. 

של   והריבית    240סך  ש"ח  מיליון 
ליום   עד  יפרע   31.12.2020בגינו 

" השנייה(להלן:  ").  ההלוואה 
יצויין כי הרוכשת והבנק סיכמו על  

של   בסך  הלוואה   240העמדת 
מיליון ש"ח למנרב פרויקטים אשר 
השניה   ההלוואה  לפירעון  תשמש 

פרויקטים"( מנרב  ").  הלוואת 
הרוכשת   בין  להסכמות  בהתאם 
מנרב   הלוואת  הבנק  לבין 
עד  לשיעורים,  תפרע  פרויקטים 

העמדתה.    6לחלוף   ממועד  שנים 
הסכם   נחתם  טרם  הדוח  למועד 
הלוואה  בין מנרב פרויקטים לבין  

ההתקשרות    הבנק אושרה  וטרם 
של   המוסמכים  במוסדות  בהסכם 

 . מנרב פרויקטים

(או  להבטחת   נרשמו  ההלוואה  פירעון 
הבנק)   עם  שסוכם  ללו"ז  בהתאם  יירשמו 
מדרגה  קבועים  שעבודים  הבנק  לטובת 
המפורטים  השעבודים  היתר,  בין  ראשונה, 

 להלן:
דרך   .1 על  המחאה  ו/או  קבוע/צף  שעבוד 

השעבוד, ראשונים בדרגה, על כל זכויות  
הרוכשת על פי ו/או מכוח הסכם המיזוג  

הון   מלוא  קבלת  של לרבות  המניות 
 מנרב פרויקטים; 

על   .2 בדרגה  ראשון  כללי  שוטף  שעבוד 
על   קבוע  ושעבוד  הרוכשת  של  נכסיה 
של  הרשום  המוניטין  הון  מלוא 

 הרוכשת;
חשבון   .3 על  בדרגה  ראשון  קבוע  שעבוד 

 הרוכשת;
השליטה   .4 בעלת  החברה,  של  ערבויות 

על  המוחזקת  וחברה  פרויקטים  בראם 
בראם   השליטה  מבעלי  חלק  ידי 

מחובות הרוכשת    50%ם בגובה  פרויקטי
שבו   במועד  תפקענה  הערבויות  לבנק. 
יפחתו  לבנק  הממוזגת  החברה  חובות 

 מיליון ש"ח.   125לסך של 
שלא  .5 הרוכשת  מניות  בעלי  התחייבות 

ומנרב   מהרוכשת  סכום  כל  לקבל 
ההלוואה   מלוא  לפירעון  עד  פרויקטים 
נוספים   ותשלומים  ניהול  דמי  למעט 

בנוס הבנק;  עם  הלוואות  שהוסכמו  ף 
לרוכשת  יועמדו  ו/או  שהועמדו  בעלים 
ולא  נחותות לפירעון ההלוואה  תהיינה 
מראש   מהבנק  אישור  ללא  תפרענה 

 ובכתב.

ההלוואה 
הראשונה תישא  

ריבית שנתית  
של פריים + 

(ריבית  2.15%
אפקטיבית:  

3.75%( 
 

ההלוואה 
השנייה תישא  
ריבית שנתית  
של פריים + 

(ריבית  2.25%
אפקטיבית 

%3.85(4   

קבלת  ללא  שליטה  שינוי  יחול  לא 
ובכתב.  מראש  הבנק  הסכמת 
המונח   כהגדרת  זה  לעניין  "שליטה" 

תשכ"ח ערך,  ניירות   1968-בחוק 
 לרבות החזקה ביחד עם אחרים.

 
שינוי שליטה משמעו הקיימות אחד  

 מהאירועים המפורטים להלן:
שיעור  ממנה  שכתוצאה  עסקה 

של מי מהחברה או ראם    החזקותיהם
" יחד:  (להלן  חברות פרויקטים 

בשרשור,   האם או  במישרין   ,("
מ יפחת  עסקה 25%-ברוכשת    ;

שכתוצאה ממנה שיעור החזקותיהם  
במישרין   ברוכשת,  האם  חברות  של 

מ יפחת  יחדיו  בשרשור,  ; 50.1%-או 
אסף  ממנה  שכתוצאה  עסקה 
יחדלו   רוזן  ברק  ו/או  טוכמאיר 

השליט בעלי  בחברהמלהיות  ; 5ה 
מה"ה  מי  ממנה  שכתוצאה  עסקה 
ו/או אבי חורמרו, במישרין   רז  עודד 
בעלי   להיות  יחדלו  בעקיפין,  או 

 .6השליטה בראם פרויקטים

  עילות להעמדה לפירעון מיידי: 
להעמדה  עילות מקובלות  כוללת  העמדת ההלוואה 
למימוש  ו/או  ההלוואה  של  מיידי  לפירעון 

ינוי שליטה ברוכשת;  הביטחונות לרבות: אם יחול ש 
של   מוקדם  פירעון  לבצע  תידרש  הרוכשת  אם 
חובות/התחייבויות בסכום העולה על הסכום שנקבע 
חוב  של  מיידי  לפירעון  העמדה  ההלוואה;  בהסכם 
ביטול  ההלוואה);  (שאינו  בבנק  הרוכשת  של  אחר 
הסכם המיזוג; בקרות אירועים מסוימים על מנרב  

לפירעון העמדה  (כגון  חובות    פרויקטים  של  מיידי 
הבנק,  עם  שנקבע  הסכום  על  העולה  בסכום  מנרב 
נכסים   כינוס  פרויקטים,  מנרב  מחיקת  או  חיסול 
עד   המוקדמים  התנאים  התקיימות  אי  וכדומה); 
אירועים   בקרות  הבנק;;   עם  שנקבע  למועד 
מסוימים לחברות הערבות (החברה, בעלת השליטה 
מבעלי  לחלק  קשורה  וחברה  פרויקטים  בראם 

  שליטה בה).ה

 
לשנה); אם    0.5%כמפורט להלן: אם הרוכשת לא תעמוד בהתחייבויות פיננסיות (שיעור של    ")הריבית הנוספת(להלן: "  4לשנה (נומינלי) בקרות אירועים מסוימים שהוגדרו בהסכם המימון   1%עד    0.25%הריבית יגדל בשיעור של  שיעור    4

לרעה בשווי הבטוחות או   לשנה); קרות אירועים מסוימים כגון בקשה לכינוס נכסים, הטלת עיקול על נכס מנכסי החברה או פעולת הוצאה לפועל, של שינוי  0.25%הרוכשת לא תגיש דוחות מאזנים, דוחות כספיים וכדומה (שיעור של 
לשנה). אם יתקיימו מספר אירועים או נסיבות בשלם   1%מון לפירעון מיידי (שיעור של הערובות שניתנו ולא הועמדו בטוחות או ערובות חלופיים להנחת דעתו של הבנק, מו"מ לפי חוק חדלות פירעון, אירע אירוע אשר העמיד את המי

 ק הריבית הגבוהה מבין הריבית הנוספת החלה. תחול הריבית הנוספת כי אז תחול ר
(ב) כל עוד אסף טוכמאיר  -רה לא תחשב כ"שינוי שליטה"; וכן (א) עסקה שתיעשה על ידי אסף טוכמאיר ו/או ברק רוזן (או מי מהם) שכתוצאה ממנה אחד מבין אסף טוכמאיר או ברק רוזן נותר בעל שליטה בחב לעניין זה יובהר כי:   5

כל עוד ה"ה אסף טוכמאיר ו/או ברק רוזן ממנים בפועל מהווה הדבר חזקה חלוטה שהם בעלי השליטה בחברה; וכן (ג)  מזכויות ההצבעה בחברה    30%וזן ו/או בני משפחתם מדרגה ראשונה, מחזיקים בשיעור של לפחות  ו/או ברק ר
 ה מהווה חזקה חלוטה שהם בעלי השליטה בחברה.את רוב הדירקטורים בחברה, מבלי לכלול במניין זה דירקטורים חיצוניים, דבר ז

תיחשב ראם פרויקטים,  מזכויות ההצבעה ב  10%-ראם פרויקטים וכן עסקה שכתוצאה ממנה אבי חורמרו יחזיק בשיעור נמוך ממזכויות ההצבעה ב  20%-לעניין זה יובהר, כי עסקה שכתוצאה ממנה רז עודד יחזיק בשיעור הנמוך מ   6
 כשינוי שליטה.  
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