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רום נכסים בע"מאשט  

"(החברה)להלן: "  

 2020, אפרילבפברוארב 2 12

 לכבוד
 רשות ניירות ערך

 באמצעות המגנ"א

 לכבוד
 אביב בע"מ-להבורסה לניירות ערך בת

 באמצעות המגנ"א

 א.ג.נ.,

( 5)1אודות עסקה חריגה שאינה טעונה את אישור האסיפה הכללית לפי תקנה משלים דו"ח מיידי  הנדון:
 )להלן: "תקנות ההקלות"( 2000-לתקנות החברות )הקלות בעסקאות עם בעלי ענין(, תש"ס

טוריון החברה, לאחר קבלת אישור ועדת , אישר דירק2020בפברואר  11החברה מתכבדת לדווח כי ביום 
( לתקנות ההקלות, את התקשרות החברה 5)1הביקורת של החברה מאותו יום, והכל בהתאם לתקנה 

 1כדלקמן:

לדוח  .ג'2 ולאמור בסעיף 2018,2לשנת דוח התקופתי של החברה פרק א' לל 3.13.3.8ף סעיבהמשך לאמור ב
אודות  , בין היתרהפניה(ווה הכללה על דרך ה)מידע זה מה 19203בספטמבר  30הרבעוני של החברה ליום 

 " של הרכבת הקלה בירושליםירוקרז להקמה ותפעול של "הקו מסמכי המכ אתמדינת ישראל של פרסום 
 כוונתה, בירוקכי בכפוף להשלמת מכרז הקו ה ,במסגרתם הודיעה מדינת ישראל "(,ירוקמכרז הקו ה)להלן: "

 השהינ ,4(21%החברה בזכיין )חלק  ("הזכייןאו " "סיטיפס)להלן: " בע"מ טיפססימזכותה לרכוש לממש את 
את הקו האדום כך שלאחר  ,("הקו האדום"להלן: " של הרכבת הקלה בירושלים )האדוםהקו של " ןהזכיי

הרכישה הזוכה של מכרז הקו הירוק יקבל מהמדינה את הקו האדום ויהיה אחראי להמשך תפעולו )להלן: 
כפופה אשר למיטב ידיעת החברה  ירוקהקו הזכייתו של צד ג' במכרז  אודותכן ו (,"Buyback -ה"

עם ם הסכעל  סיטיפסחתמה , 2020בפברואר  12 מתכבדת החברה להודיע כי ביום ,להתקיימות תנאים שונים
הסדרת תביעות וטענות במסגרת זו על ו ,למדינת ישראלחזרה  דוםאלמכירת פעילות הקו המדינת ישראל 

בד . שעיקריו הינם כמפורט להלן, "(Buyback -הסכם הסדרת ה)להלן: "העבר בין הזכיין למדינת ישראל 
עם קבלן ההקמה בהסכם להסדרת  סיטיפסהתקשרה  ,Buyback-בבד וכחלק בלתי נפרד מהסכם הסדרת ה

  כמפורט להלן. ותביעות העבר מולגמר חשבון 

                                                             
מאחר  1970-)ב( לתקנות ניירות ערך )דוחות תקופתיים ומיידיים(, התש"ל36דירקטוריון החברה החליט על עיכוב דוח זה בהתאם להוראות סעיף  1

  , הוסרה המניעה לדווח.מול המדינה ל ההסכם. עם החתימה עולפיכך להרע את תנאיו הדיונים עם המדינה על השפיעלופרסום האמור היה עלול 

הדוח התקופתי לשנת ( )להלן: "024343-01-2019 :)מס' אסמכתא 2019במרץ  20ביום  שפורסם 2018 לשנתהדוח התקופתי של החברה  ראו 2
2018.)" 

( 112681-01-2019 :)מס' אסמכתא 0192בנובמבר  19ביום  שפורסם 2019בספטמבר  30הדוח הרבעוני של החברה לתקופה שהסתיימה ביום ראו  3
 "(.2019הדוח לרבעון הראשון )להלן: "

, קבלן התפעול של הרכבת הקלה מכח "(קונקט)להלן: " ובקונקט ירושלים )רכבת קלה( בע"מ סיטיפסלמיטב ידיעת החברה, יתר בעלי המניות ב 4
"(; קבוצת אשטרום( )להלן: "29%ום בע"מ, בעלת השליטה בחברה )הסכם תפעול ותחזוקה שנחתם בין קונקט לבין סיטיפס, הינם: קבוצת אשטר

; ת.ש.י. תשתיות ישראל בע"מ )באמצעות ת.ש.י. תשתיות תחבורה ישראל בע"מ( )להלן: -( ו20%"( )הראלהראל חברה לביטוח בע"מ )להלן: "
 (.30%"( )תשי"



 

2 
 

על "(, Buyback -מועד הודעת ה)להלן: "Buyback -הבכפוף למסירת הודעה לזכיין על הפעלת זכות  .1
את הבעלות  סיטיפסתעביר  ,ידי מדינת ישראל, אשר תכלול את מועד הפעלת הזכות האמורה

 אדוםמשיך להפעיל את הקו הת סיטיפס. "(הממכר)להלן: " ישראל לידי מדינת אדוםוהתפעול בקו ה
בפועל לידי מדינת ישראל  אדוםמסירת הקו העד ל(, )ותהיה זכאית להכנסות בגינו בגין תקופה זו

 uybackB -להערכת החברה, הודעת מדינת ישראל על הפעלת זכות ה .5"(תקופת הבינייםלהלן: ")
 .2021ברבעון השני לשנת צפוי להיות  Buyback-ומועד ה 2020צפויה להיות ברבעון הרביעי של שנת 

 
הביניים ובכלל תקופת התנהלות הצדדים בלכולל הוראות כמקובל ביחס  Buyback-הסדרת ה הסכם .2

 לידי מדינת ישראל. אדוםזאת ביחס לשיתוף פעולה בין הצדדים להכנת מסירת הקו ה
 

של בקשר עם תביעות בקשר עם תקופת ההקמה )לרבות  ממכר וכן להסדרת תביעות העברבתמורה ל .3
, תשלם (להלן 8 כמפורט בסעיף לקבלן ההקמה של הקו האדוםאשר חלקן ישולמו הקו האדום ו
בתוספת מע"מ כדין )ככול  )אחרי מס( מיליארד ש"ח 1.62 -כ סך של תמורה ב סיטיפסלמדינת ישראל 

 6:שולם כדלקמןת, אשר "(התמורה)להלן: "שיחול( 
 

עד וולא יאוחר ממ Buyback-והודעת ה ובכפוף לאישור תקציב המדינה 2021חודש ינואר ב .א
 ."חמיליון ש 200 -כסך של  ,Buyback-ה

  7.ש"חמיליון  600סך של   Buyback -במועד ה .ב
 .2022בינואר  31ולא לפני  Buyback -ממועד ה חודשים( 9)תשעה  בחלוףהיתרה תשולם  .ג

 
ובכלל  Buyback-הסדרת המובהר בזאת, כי התמורה האמורה כפופה להתאמות שנקבעו בהסכם  .4

שיעור הריבית,  הסופי, Buyback-מועד הלהנחות העומדות בסיס חישוב התמורה )כגון זאת, ביחס 
-במועד ה ממכרמצב השיעלו ביחס ללממצאים ( ו2020מספר הנוסעים בפועל בשנת ו שער החליפין

Buyback . 

מדינת ישראל תחזיר לזכיין את כל הערבויות ובטוחות שהועמדו לטובתה בקשר  Buyback-במועד ה .5
( שנמסרו למדינה Continuous Guaranteeעם הסכם הזיכיון, לרבות ערבויות תקופת ההפעלה )

 בהתאם להסכם הזיכיון.

לרבות זה כלפי זה, ותביעות מוותרים הצדדים על טענות  Buyback-הסדרת ה בהתאם להסכם .6
קו האדום. במסגרת הליך הבוררות ובקשר להתארכות לוחות הזמנים והעיכובים שנגרמו להקמת ה

ים ביחס להתארכות לוחות הזמנים והעיכובים לפרטים נוספים אודות הליך הבוררות וטענות הצדד
 2018בדצמבר  31יום של החברה ל יםהכספי ותלדוח)א( 3ב'18 באורשנגרמו להקמת הקו האדום ראה 

 )מידע זה מהווה הכללה על דרך ההפניה(.

-בסך של  כ רווח נקי Buyback-במועד הלרשום בדוחותיה הכספיים החברה  הצפויהאמור  לאור .7
 (.2019בספטמבר  30)תחשיב הרווח נעשה על בסיס נתוני הדוחות הכספיים ליום  "חש נימיליו 200

מצד אחד, קבוצת אשטרום,  סיטיפסחתמו  ,Buyback-הסדרת ה הסכםוכחלק בלתי נפרד מבד בבד  .8
  סיטיפסבעבר , עמם התקשרה "(לסטוםא)להלן: " .Alstom Transport S.A-ו בחברה  בעלת השליטה

וכן קונקט  ,"(קבלן ההקמהשל פרויקט הקו האדום )להלן: "  ), רכש ובנייההנדסה ( EPCבהסכם 
( וסיטאדיס ישראל בע"מ )להלן: 21%שהינו המפעיל של הקו האדום )חלק החברה בקונקט 

והינה צד ג' שאינו קשור  של הקו האדום חזוקהת"(, אשר עמו התקשרה קונקט בהסכם סיטאדיס"

                                                             
חודשים לאחר  (6) שישה תעלה על אאת הקו האדום לתקופה של להמשיך ולהפעיל סיטיפסלמדינת ישראל עומדת הזכות לדרוש מ ,כמו כן  5

 העברת הקו בפועל לידי מדינת ישראל. 

  בפועל. Buyback-ומועד ה Buyback -מובהר בזאת כי המועדים האמורים צפויים להשתנות בשים לב מועד ה 6

שיתרת התחייבות  סיטיפסהבכירים של כלפי המממנים  ססיטיפמובהר כי בהתאם להסכם זכאית מדינת ישראל ליטול על עצמה את התחייבות  7
 חובה יתרת" -מיליון ש"ח )כולל עמלת פירעון מוקדם( )להלן: "המממנים הבכירים" ו 500 -כלפיהם נכון למועד דוח זה הינה בסך של כ סיטיפס

יתווסף לסך האמור בס"ק זה יתרת החוב "(. ככול ומדינת ישראל לא תנצל את זכותה האמורה ביחס למממנים הבכירים הבכירים למממנים
 . למממנים הבכירים
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כולל בגין תביעות עבר בין גמר חשבון בהסכם  ,, מצד שניטיפססילקבלן ההקמה או לבעלי המניות ב
בקשר עם תקופת ההקמה אשר חלקו חורג מנושאי המחלוקת בין הזכיין ומדינת הצדדים להסכם 

-לכניסתו לתוקף של הסכם הסדרת הבכפוף לפיו "(, גמר חשבוןהסכם )להלן: "ישראל כאמור לעיל 
Buyback  את התשלומים להם היא  סיטיפסקבלת ו סיטיפס, קבלת אישור הגופים המממנים של

סך של , לסטוםאלום ולקבוצת אשטר סיטיפסתשלם , Buyback-הסדרת הבהתאם להסכם  זכאית
מיליון  200 -כדין )סך של כבתוספת מע"מ  ש"ח(מיליון  285 ,ש"ח )חלק קבוצת אשטרוםמיליון  380

האמורות בס"ק וזאת בגין המחלוקות  uybackB)8-והיתרה במועד ה 2021ר ישולם בחודש ינואש"ח 
  .זה לעיל

של העדר תביעות בקשר עם לרבות אלו, כולל הוראות כמקובל בהסכמים מעין גמר החשבון הסכם  .9
מבלי לגרוע מן האמור בסעיף קטן זה, הסכימו הצדדים כי האמור  .בגין אירועי העברהצדדים להסכם 

לתקופת ההקמה )לפרטים נוספים ראה ביאור ביחס  סיטיפסלתביעה שהוגשה כנגד  לא יחול ביחס
וככול שתתקבל ואשר לגביה ידונו הצדדים בחלוקת  (, אם2018( לדוח הכספי של החברה לשנת 1)4'ג14

 בעתיד.בגינה האחריות 

 Buyback-ומועד התקיימות ה ,המסירהמועד לרבות   Buyback-עצם מסירת הודעת היובהר, כי 
ומועדי , התשלום לקבלן ההקמה, התשלומים(סדר )ו סיטיפסובהתאם מועד תשלום התמורה ל

כהגדרתו בחוק ניירות ערך,  מידע צופה פני עתידהינם ההכרה ברווח בדוחות הכספיים של החברה, 
ובכלל  וזה עשוי להתממש באופן שונה מהצפוי בשל גורמים שאינם בשליטת החברה 1968-התשכ"ח
שינוי במועדים האמורים וכן שינויים בתמורה בהתאם לתנאי   Buyback-קבלת הודעת הזאת אי 
 .ההסכם

 ודירקטוריון וועדת הביקורת נימוקי

הינם לטובת  Buyback -ה הסכם הסדרתודירקטוריון החברה אישרו כי תנאי ועדת הביקורת  .1
 -לעקרונות הם התאבהתמורה נקבעה מול המדינה שכן  9החברה וראויים בנסיבות העניין,

Buyback וכמו כן, מכיוון שחלק החברה בתמורה בהסכם, זהה קו האדום'בהסכם הזיכיון ל '
עוד . סיטיפסבשל החברה  , בשים לב לחלקה היחסיסיטיפסלחלקן של יתר בעלי המניות ב

שאינן בעלת השליטה  ,סיטיפסבעלות מניות בהתחשבו ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה בכך ש
. לפיכך, קבעו ועדת הסכםבגובה התמורה אישרו את  "(בעלות המניות הנוספותמטעמה )" או מי

בתנאי וראויה הינה  Buyback -ה הסדרת הביקורת ודירקטוריון החברה כי התמורה בהסכם
 שוק.

והמחלוקות הנוספות עם קבלן ההקמה )לרבות גמר הסכם הסדרת תביעות העבר ל כמו כן ביחס .2
קבעו וועדת הביקורת ודירקטוריון החברה כי לאור  גם את בעלת השליטה הכולל החשבון עמו(,

  הנוספותבעלות המניות נקבעה במו"מ בין קבלן ההקמה לבין העובדה שהתמורה לקבלן ההקמה 
הרי שהיא בתנאי  ,סיטיפסעל ידי המגשרים בין מדינת ישראל לשהוצע והינה אף נמוכה מהסך 

החלטה על ביובהר, כי בהתאם לתקנון סיטיפס,  החברה. שוק ולטובת סיטיפס, ומשכך לטובת
, עומדת לבעלות המניות ובכלל זה הסדר פיצוי הקבלן uybackB -ה הסדרתהתקשרות בהסכם 

  .הנוספות כאמור, זכות וטו בדירקטוריון ובאסיפת בעלי מניות סיטיפס

ות לקיומו של הליך ועדת הביקורת ודירקטוריון החברה מצאו כי בנסיבות העניין אין רלוונטי .3
וכן המו"מ שקיימו בעלות המניות הנוספות מול הקבלן, תחרותי וכי עצם הדיונים מול המדינה 

  ר את טובת החברה.מהווה הליך אחר שמשרת באופן המיטבי ביות

 .1999-העסקה אינה כוללת חלוקה כמשמעה בחוק החברות, התשנ"ט .4

 
 בכבוד רב,

 אשטרום נכסים בע"מ

וסבאום, יו"ר הדירקטוריון וירון ע"י אברהם נ
 רוקמן, מנכ"ל

                                                             
 לעיל. 3כמפורט בסעיף   Buyback -ההסדרת מובהר, כי מועד התשלום בפועל עשוי להשתנות בהתאם למועדי התשלום בפועל בהתאם להסכם  8

 נמנית קבוצת אשטרום, בעלת השליטה בחברה. סיטיפסזאת מאחר ועל בעלי המניות ב  9
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