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  1קבוצת דלק בע"מ – הפוסק   קביעת
") לבין נאמני ונציגות החברה" או "קבוצת דלקבמהלך החודשים האחרונים התנהלו דיונים בין קבוצת דלק בע"מ ("

  2020ביוני  11"), אשר בסיומם פרסמה החברה ביום סדרות האג"חמחזיקי אגרות החוב של החברה מכל הסדרות ("
"), אשר אושרה על ידי מחזיקי תיקון שטרי הנאמנותמחייבת לתיקון שטרי הנאמנות של סדרות האג"ח ("הצעה 

  . 17.6.20סדרות האג"ח ביום 

תיקון שטרי הנאמנות כולל, בין היתר, את העיקרון כי לא יחול שינוי במועדי הפירעון ובלוחות הסילוקין הקבועים 
רה. סדרות האג"ח של החברה כוללות סדרות עם מח"מ (משך חיים בשטרי הנאמנות המקוריים של כל סדרה וסד

ממוצע) שונה, חלקן נפרעות במלואן במשך התקופה של השנה וחצי הקרובות וחלקן נפרעות על פני תקופה ארוכה 
  . 2028יותר כך שהאחרונה מביניהן נפרעת בסוף שנת 

לנבוע מהמח"מ השונה של סדרות האג"ח, העמידו נאמני האג"ח להחלטת   , בין היתר,לאור שיקולים שונים היכולים 
  המחזיקים חלופות לקביעת מנגנון איזון, אם בכלל, כדלקמן:  

  עוד בטרם ההצבעות על אישור תיקון שטרי הנאמנות, להורות לנאמנים למסור לקביעת הפוסק את  – 1חלופה
") אשר יתן את החלטתו לאחר אישור תיקון שטרי הפוסק("  ולקבוע את זהות הפוסק  ,מנגנון האיזון בין הסדרות

 לא תובא לאישור נוסף של מחזיקי אגרות החוב. כאשר קביעתו של הפוסק ,הנאמנות על ידי מחזיקי האג"ח

  לעיל, יוצע מנגנון איזון על ידי היועצים הכלכליים של   1ככל ולא תתקבל על ידי המחזיקים חלופה  – 2חלופה
י אגרות החוב והמנגנון המוצע יוצג בפני מחזיקי אגרות החוב לפני ההצבעה על הצעת החברה הנאמנים ומחזיק

 לתיקון שטרי הנאמנות ויובא להכרעת מחזיקי אגרות החוב.

כי   וכן הוחלט ,היא שנבחרה 1, פורסמו תוצאות ההצבעה עבור כלל סדרות האג"ח, לפיהן חלופה 2020ביוני  2ביום 
"), המשמשים כיועצים הכלכליים של נאמני ומחזיקי סדרות האג"ח של קליר סטראקצ'רקליר סטראקצ'ר בע"מ ("

  תשמש בתפקיד הפוסק. ,)על תיקון שטרי הנאמנות בדיונים(לרבות קבוצת דלק בתקופה האחרונה 

לטובת ותאגידים בשליטתה, לק מנכסי החברה על חמשותפים שעבודים  מוענקיםלתיקון שטרי הנאמנות  תאםבה
  . ")נאמן השעבודים("ב מחזיקי אגרות החו הנאמנים ל

יחול בקרות אירוע חדלות (כהגדרת   אשרשנקבע על ידנו,    איזון ה  בד בבד עם פרסום מסמך נלווה זה מתפרסם גם נספח
    .")אירוע חדלות"  -" והאיזון  נספחלתיקון שטרי הנאמנות) (להלן בהתאמה " 6.1.5המונח אירוע חדלות בסעיף 

יחסים המפורטים בטבלה  ה  בסיס  על,  נספח האיזון קובע את חלוקת התשלומים לסדרות השונות בקרות אירוע חדלות
שנקבע על ידנו כמפורט  )Reverse Engineeringשל "הנדסה לאחור" (ספציפי מותאם  מנגנון םעלהלן ובשילוב 

    .בנספח האיזוןבהרחבה 

, אירוע חדלות קרותהיחסים המפורטים להלן אשר משתנים כתלות במועד בין היתר על נספח האיזון מתבסס 
  כדלקמן:

 -המוקדם מבין מועד סיומה בואישור תיקון שטרי הנאמנות  מועדהתקופה שתחילתה ב – תקופה ראשונה
 )2(  –נאמן השעבודים; ו  לטובת    קידוחיםדלק  של    תפותתיחידות ההש  40%  בגין השעבוד    רישום  השלמת )1(

  . 2020באוקטובר  31יום ה 

  ואילך.  ),לכהגדרתה לעי (התקופה הראשונה  תוםתקופה שתחילתה ב – תקופה שניה

  

  

  

_________________ 
 

האיזון   נספח האיזון, כרקע עבור מחזיקי אגרות החוב, ואין הוא מהווה את נספח האיזון.  נספח ליובהר כי מסמך זה הינו מסמך נלווה    1
לתיקון שטרי הנאמנות ולמסמכי  מתפרסם בנפרד והוא בלבד תקף ומחייב כ"נספח האיזון" עבור מחזיקי אגרות החוב, אשר יצורף כנספח 

  מסמך זה איננו חלק מנספח האיזון ואין הוא חלק מתיקון שטרי הנאמנות.  השעבוד לטובת הנאמנים. 
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, בתלות חדלות  בקרות אירוע  סדרות האג"חלחלוקת התמורות    היחסים על בסיסם תחושבהטבלה שלהלן מציגה את  
  :אירוע חדלותקרות במועד 

 סדרה

  התרחשאירוע חדלות 
  - בתקופה הראשונה

 יחסב נוסחה העושה שימוש לפיחלוקה 
  הפארי 

שטרי הנאמנות  למועד אישור תיקון
  כמפורט להלן 

   התרחש ותאירוע חדל
   – בתקופה השניה

 משוקללהיחס נוסחה העושה שימוש בחלוקה לפי 
    המפורט להלן

 5.1% 5.6%  סדרה יג'

 9.2%  9.6% סדרה יח'

 7.0% 7.4%  סדרה יט'

 4.6%  5.1% סדרה כב'

 53.2% 51.9%  סדרה לא'

 11.1%  11.8% סדרה לג'

 9.9% 8.6%  סדרה לד'

  100.0%  100.0%  
  

הפארי למועד אישור  יחסיתוך שימוש ב בוצע החישובי, בין אם ובכפוף להוראותיו האיזון ספחכמפורט בנכי  יצוין
, כמפורט לעיל המשוקלל יחסתוך שימוש ב בוצע החישוביובין אם  בטבלה לעיל),שטרי הנאמנות (כמפורט תיקון 
ועד  ששולמו החל ממועד תיקון שטרי הנאמנות אלה ,התמורות למחזיקי אגרות החובכלל  לשם כך, בין היתר,יובאו 

הינו בנכסים  המקור לתמורות אלו בין אם והכל , חדלות קרות אירועלאחר ישולמו ש  חדלות ואלה קרות אירוע
  . מכל מקור אחראם  וביןהשעבודים  נאמןמשועבדים ל

דוגמאות  מפורסם בזאת בד בבד עם פרסום מסמך זה, מתפרסמות גם מספראשר  בנוסף לנספח האיזון המחייב
  .בנסיבות מסוימות כמפורט בדוגמאות האיזון נספחלהפעלת 



 

 

  נספח האיזון 

שאושר על ידי מחזיקי אגרות החוב ביום  נספח לתיקון שטרי הנאמנות
  ("תיקון שטרי הנאמנות") 17.6.2020

 

 

  

ñ åáßèÝæäçäÜä ÜÞ ßìéè  ÝðÛÚÝÜÝ ñÝæáñ åÜÙ ÜñÝê  òÝèæØèÜ áðàñ çÝïáòÙ,   åÜä Üèòáèñ òÝêæñæÜ ØÜò
ÙçÝïáò òÝèæØèÜ áðàñ.  

 åãéÝæ .òÝäÛß êÝðáØ òÝðïÙ çäÜä ÜÞ âæéæ òÝØðÝÜä åØòÜÙ äÝêìä åáèæØèÜ çáÙ òØÞÙ��  

 òÝèæØèÜ áðàñÙ ðÝæØÜ ëØ äê òÝðÛé äñÝ ',Úä ,'Øä ,'Ùã ,'àá ,'ßá ,'Úá-'Ûä ") ÜðÙßÜ äñ סדרות
(òÝèæØèÜ áðàñ çÝïáòÙ òÝÙðä) (äãÙÝ ÝØ çÝïáò ÝØ ßìéè òìéÝòåÜä  :Ûßá åäÝã çäÜä "), האג"ח

   ú") תשטרי הנאמנו"

�� áã åãéÝææ äßÜ  êÝðáØ òÝðïòÝäÛß, äã    äñ åÝäñòÜðÙßÜ,   ÝØ äñ äãÜæÝïæÙ ÝØ Üæêàæ áæ, 
 äñ òÝÙðää ÝØ Üä ÜèÝæáñ Ûáïìò äêÙÜÞáØ Üáéãèæ  òÙÝàä ÝÛÙêÝññ åáéãèÜ çæ ÜÞáØä ÝØ
åáèæØèÜ  ,(åáéãè éèÝã ÝØ çæØè ÜÞ ääãÙÝ) òÝÙðä åÝäñò ÝÜñäã ßÝãæ òÙÝàä ÛÝÙêñ ñÝæáæ
åáèæØèÜ,    êîÝÙá ðñØÙÝßÜ òÝðÚØ áïáÞßæä  ")התשלום לחלוקה"  " ÝØB"(  ,á ,òÝðÛéÜ çáÙ ïäÝß

çäÜä ÜïÝäßÜ òÝØðÝÜ áìä. 

 

 

 
��  ëáêéÙ ðÛÚÝÜ òÝäÛß êÝðáØ6.1.5  ã òÝèæØèÜ áðàñ çÝïáòäú  çáÙæ ðòÝá ÝØ ÛßØ ñßðòá ÝÙñ ðòÝáÙ åÛïÝæÜ ÛêÝæÜ

 çäÜä åáêÝðáØÜ- )1 ÝØ ;òÝðÛéÜæ ÝÞáØä (òáÙáð ÝØ çðï) åáæÝäñòÜæ ÜÞáØÙ ÜÛæê Øä ÜðÙßÜ (- )2 ÜðÙßÜ ÙÝß (

 çáÛã ÛæêÝÜ òÝðÛéÜ çæ ÝÞáØ áìäã ÝØ ;áÛáæ çÝêðáìä- )3 ÝØ ;ÛÝÙêñ ñÝæáæ áãáäÜÙ çáÛã àïè åáèæØèÜ çæ ÜÞáØ (- 

)4  ß"êñò ,áäãäã åÝïáñÝ çÝêðáì òÝäÛß ïÝß áìä çæØè ÜðÙßä ÜèÝæñ ÝØ ÜðÙßÜ ÛÚèã åáãáäÜ òßáòìä Ýî çòáè (2018 

.(ÝæÝïæÙ ØÝÙáñ ÝØ Ýä ÜæÝÛ ïÝß äã áìä ÝØ/Ý)��

  בין הצדדים
  

, בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב של 510705197) בע"מ ח.פ 1975הרמטיק נאמנות (
  לד' של החברה -כל אחת מסדרות יג', לא', לג' ו

 òññ âðÛ åáæáÜ30 ïðÙ áèÙÙ ,5120261 
  ")הרמטיק("
  

, בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יט') 514422260הרמטיק קפיטל בע"מ ח.פ   
  של החברה

 åáæáÜ òññ âðÛ30 ïðÙ áèÙÙ ,5120261 
  ")הרמטיק קפיטל("
  

, בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות 514046424בע"מ ח.פ  2007רזניק פז נבו ר.פ.ן נאמנויות   
  החוב (סדרה יח') של החברה

 åáîÝðß Ûá 'ßðæ14 ,ÙáÙØ äò ,6770007  
  ")רזניק("
  

, בתוקף תפקידה כנאמן למחזיקי אגרות 513771337חברה לשירותי נאמנות בע"מ ח.פ  –משמרת   
  כב') של החברההחוב (סדרה 

 çáÚÙ åßèæ 'ßðæ48 ,ÙáÙØ äò ,6618003  
  ")משמרת("

" Ûßá åäÝã ,çäÜä ÝèÝãá ,òðæñæÝ ïáèÞð ,äàáìï ïáàæðÜ ,ïáàæðÜ)הנאמנים("  


