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  דלי הוד השרוןבחברה הבת מג הלוואההתקשרות בהסכם הנדון: 

 1בע"מהוד השרון מגדלי הועמדה הלוואה ל 2016, באוקטובר 27החברה מתכבדת להודיע כי ביום 

צד שלישי שאינו קשור  גוף מוסדימ, "(הוד השרון)להלן: " (של החברה 42.34%)חברה בת בבעלות 

לשם מחזור  , בין היתר,אותהשמש שת"( ההלוואה קרן)להלן: " מיליון ש"ח 350של  ךבס לחברה,

  מתלים:ובכפוף להתקיימות תנאים  בתנאים המפורטים להלןלבנק, והכל חוב קיים 

קרן ההלוואה נושאת ריבית שנתית בשיעור תשואת האג"ח הממשלתי בתוספת מרווח של  .1

ממוצע משוקלל של התשואה ברוטו לפדיון של שתי  -" תשואת האג"ח הממשלתי. "2.75%

עלות המח"מ הקרוב יותר למח"מ של ההלוואה במועד אג"ח ממשלתיות צמודות מדד, ב

 העמדת קרן ההלוואה.

 קרן וריבית ההלוואה יהיו צמודות למדד המחירים לצרכן. .2

 20 -ב. מיליון ש"ח, 5.5 -בסך של כתשלומים רבעוניים,  64 - קרן וריבית ההלוואה ייפרעו ב .3

 .2017הראשון לשנת רבעון מהלחודש של כל רבעון קלנדרי, החל 

אך לא לפני התשלום  במועדיבפירעון מוקדם ההלוואה וד השרון רשאית לפרוע את ה .4

ההלוואה )להלן:  בהסכםבהתאם לנוסחת פירעון שנקבעה העמדת ההלוואה שנתיים ממועד 

 מיליון ש"ח.  20 -הסכום שייפרע לא יהיה נמוך מ. "(ההסכם"

את לטובת המלווה עבדה שבין היתר הוד השרון  למלווה, הוד השרוןכחלק מהתחייבויות  .5

הוד השרון התחייבה שלא לשעבד בשעבוד צף  על פי הסכמי השכירות.זכויותיה במקרקעין 

  את הנכסים המשועבדים ללא הסכמה המלווה.

 ("מבטח שמיר)להלן: "נדל"ן בע"מ  , החברה ומבטח שמירבעלות המניות של הוד השרון .6

, לטובת המלווה, לשם כל אחת 50%, בשיעור של ערבות בלתי מוגבלת בסכוםהעמידו 

 400 -החברה התחייבה כי ההון העצמי שלה לא יפחת מ .ההלוואהרעון של יהבטחת הפ

 או הרבעוניים המאוחדים הכספיים יהדוחותמיליון ש"ח וכי יחס ההון העצמי למאזן, על פי 

 30ם . נכון ליורצופים רבעונים שני על העולה תקופה במשך 17.5% -מ יפחת לא, השנתיים

  .החברה עומדת באמות המידה הנ"ל 2016ביוני 

                                                 
הסתיימה בנייתו של מבנה  2016מ"ר. כמו כן, במהלך  51,530 -שטח שיווק כולל של כארבעה בניינים בהוד השרון  1

דוח א' לבפרק  3.13.3.6 -ו 3.13.1.1פים סעי ראו. לפרטים "(המקרקעין)להלן יחדיו: " "(מבנה ה'נוסף )להלן: "
  .(2016-01-002085 )אסמכתא מס': 2016במרץ  8כפי שפורסם ביום  2015התקופתי של החברה לשנת 
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, ולא יבוצע שמירמבטח החברה ועל ידי לא יבוצע כל שינוי שליטה הוד השרון התחייבה כי  .7

 לפחות חזיקת מהחברה ומבטח שמירלפיו כל אחת בהוד השרון חזקת המניות הכל שינוי ב

  ."(רף החזקה המינימאלי)להלן: " הוד השרוןמהון המניות של  42.33%

הוד השרון התחייבה , המוקדם לפי', ה מבנה של אכלוסו מיום או 2017בינואר  1 מיום החל .8

   :באמות מידה פיננסיות הבאותלעמוד 

נכון  .1.2 -לא יפחת בכל עת מ השוטפות בחלויות מחולק כשהוא NOI - יחס הכיסוי .8.1

                                           ר., עומדת הוד השרון ביחס האמו2016ביוני  30ליום 

"NOI" -  ארבעת בגין החשמל מצובר התפעולי הרווח וכןתקבולי דמי שכירות 

 למועד עובר שהסתיים האחרון הקלנדרי החודש של האחרון ליוםהרבעונים שקדמו 

 .הבדיקה

)קרן, על פי הסכמי המימון  הוד השרוןעל  שחלוהתשלומים  - "החלויות השוטפות"

 .ליחס הכיסוי הבדיקה תקופת במהלךריבית והפרשי הצמדה בגינם בלבד( 

 הוד השרוןשל  זכויותההיחס שבין יתרת האשראי לבין שווי  - LTV -יחס ה .8.2

, עומדת הוד השרון 2016ביוני  30נכון ליום . 65%מקרקעין, לא יעלה בכל עת על ב

  ביחס האמור.

ם מחשבונה ככל ולא עמדה באמות המידה הוד השרון לא תהיה רשאית למשוך כספי .9

 הפיננסיות המפורטות לעיל.

   

 ם מסוג זה ולמשלבהסכמי לפירעון מיידי כמקובלעילות להעמדת ההלוואה  כוללהסכם ה .10

עמידה בהתחייבויותיה בהסכם, שינוי שליטה או ירידה מרף החזקה המינימאלי, שינוי 

או  ₪מיליון  10ושה אחר של חוב העולה על , העמדה לפירעון מיידי על ידי נהבתחום פעילות

 7אם אחת מהערבות, החברה או מבטח שמיר, לא עמדו באמות המידה הפיננסיות בסעיף 

 .לעיל

               

 בכבוד רב,    

 בע"מ נכסים אשטרום       

 אברהם נוסבאום, יו"ר הדירקטוריוןע"י 

   , מנכ"לומרדכי סלע
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