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 מ"בעי 'אנרג ברנמילר

 "(החברה)"

 9112, מרץב 92

 לכבוד    לכבוד
 מ"אביב בע-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך

www.isa.gov.il  www.tase.co.il 

 ,.נ.א.ג

 "1רותם "התקשרות בהסכם מימון לפרויקט : הנדון

 – עם התקשרות חברה בת בבעלות מלאה של החברה בקשרח מיידי של החברה "לדובהמשך 

במזכר הבנות בלתי מחייב עם בנק ( "הלווה"או  "חברה הבתה)" מ"בע( רותם)י 'ברנמילר אנרג

פרויקט תחנת הקמת  הבת לצרכילהעמדת מימון חלקי לחברה "( הבנק)"מ "לאומי לישראל בע

כי ביום בזאת  מתכבדת החברה להודיע, "(1רותם  הפרויקט"או " הפרויקט)" 1הכוח רותם 

 1רותם לפרויקט חלקי החברה הבת בהסכם מחייב עם הבנק להעמדת מימון  התקשרה 91.2.9112

  ."(הסכםה)"

 :תנאים עיקריים בהסכםתיאור להלן 

 :היקף ההלוואה .1

מסגרת הקמה שלא תעלה על יעמיד הבנק לחברה הבת , בהתאם ובכפוף להוראות ההסכם

ניצול "(. מסגרת ההקמה)"מהעלות הכוללת של הפרויקט  01%ח או "מיליון ש 92 -הנמוך מ

מסגרת ההקמה יתבצע בהלוואות שיינתנו בסכומים ובמועדים בהתאם לקצב ההתקדמות של 

העבודות בפועל של הפרויקט בתקופת ההקמה ובהתאם להתקיימותן של אבני דרך 

 .כם ולתנאים נוספים המפורטים בוהמפורטות בהס

 :לוח הסילוקין של ההלוואה .9

כאשר מועדי הפירעון יהיו  ,חצי שנתי, לוח סילוקין שפיצרפירעון ההלוואות יהיה בהתאם ל

המועד הראשון לפירעון ההלוואות יהיה . בדצמבר 21-ביוני ו 21: במועדים הבאים בכל שנה

 21ההפעלה המסחרית ובכל מקרה לא יאוחר מיום בתום החציון העוקב לחציון שבו בוצעה 

   .9112בדצמבר 

 :ומנגנון ההצמדה הריבית בגין ההלוואה .2

  1"הבסיס ריבית"בשיעור  שנתיתכל הלוואה שתועמד מכח מסגרת ההקמה תישא ריבית 

של הלוואה במסלול של ריבית קבועה צמודת מדד במקרה  2.1%בתוספת מרווח בגובה 

 הפרשי בתוספת, במקרה של הלוואה במסלול של ריבית קבועה לא צמודה 2.2%בגובה ו

 19עם סיום ההקמה ועמידה בקריטריונים שעיקרם עמידה בתקופת הפעלה של . הצמדה

 .1.9%תופחת הריבית ב , חודשי הפעלה רצופים בהתאם למודל הפיננסי

 

 

 

                                                           
1

לפני מס של " התשואה לפדיון ברוטו"ריבית אשר תיקבע בהתאם לנוסחה שפורטה בהסכם כממוצע משוקלל של  
בהתאם לסוג ההצמדה של )למדד לא צמודות /ח צמוד למדד"שתי סדרות אגרות חוב ממשלתיות נקובות בש

 .א ונושאות ריבית קבועה וכוללות תנאים נוספים כפי שפורטו בהסכם"ע בת"הנסחרות בבורסה לני( ההלוואה
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 :לטובת הבנק בטחונות להלוואה .4

הרישיון המותנה והאישור  פי-לע הזכויות כל של השעבוד דרך על והמחאה קבוע שעבוד .א

, רישיון הייצור הקבוע פי-לכמו כן ישועבדו לטובת הבנק כל הזכויות ע. התעריפי המותנה

  ;מיד עם קבלתם

 הלווה של והזכויות הנכסים כלל על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון כללי שוטף דשעבו .ב

 המניות הון על, בסכום הגבלה ללא, בדרגה ראשון קבוע ושעבוד והעתידיים הקיימים

 ;הלווה של והמוניטין נפרע הבלתי

 זכויות כלשל  בסכום הגבלה ללא, השעבוד דרך על והמחאהראשונה  מדרגהקבוע  שעבוד .ג

יוצאו /שהוצאו הערובותאו  הבטוחות כללרבות  המהותיים ההסכמים פי-על הלווה

 ; מכוחם

 מס מנהל לרבות, המס מרשויות לה שיגיעו סכומים לקבלת הלווה זכויות כל על שעבודים .ד

 . ממנו חלק כל או הפרויקט עם בקשר מוסף ערך

וכל הזכויות בגין ובקשר עם החשבון ועל  בחשבוןעל כל הכספים , בדרגה ראשונה שעבוד .ה

ככל שלא מדובר על )על הפיקדון , אך לא רק, לרבות, כל הכספים שייזקפו לזכות החשבון

קרן הרזרבה הכללית שיתנהלו במסגרת החשבון וכל הזכויות בגין ו( ערבות בנקאית

 .ל"ובקשר עם החשבון והפיקדונות הנ

 .המתקןעל כל הזכויות בגין ובקשר עם , ללא הגבלה בסכום, ראשון בדרגה קבוע שעבוד .ו

ל על פי חוק חוזה "פוליסות הביטוח וקביעת הבנק כמוטב בלתי חוזר בפוליסות הנ שעבוד .ז

 . 1221 -א"התשמ, ביטוח

 בפני ייעשה לא זה שעבוד מימוש. הלווה של הרוחני הקניין זכויות כל על קבוע שעבוד .ח

במסגרת  הפרויקט תפעול המשך לצורך נוספים שעבודים ממימוש כחלק אלא עצמו

 .מכירתו לצד שלישי

, פירותיהן, החברה שבבעלות הלווה מניות כל של, שעבוד דרך על והמחאה קבוע שעבוד .ט

 כל כןו במקומן יוצאו או שיגיעו והנכסים הכספים, האופציות, הזכויות כל, תמורתן

 .ללווה שהעמידה בעלים הלוואות בגין החברה זכויות

להבטחת כל חובות והתחייבויות הלווה  EIF (European Investment Fund)ערבות  קבלת .י

מסכום  21% וזאת בגובה, מסגרת ההקמהבגין ובקשר עם כל סכום שינוצל על ידה מתוך 

 .כל ניצול

בעל ) אברהם ברנמילרו החברה, הלווהעל ידי  (Subordination)נחיתות חתומים  כתבי .יא

 .ביחס לתשלומים שונים מהלווה (השליטה בחברה

 .ל החברהשערבות  כתב .יב

  :ההלוואהשיכות למ העיקריים תנאים המהותייםה .2

כל התנאים בהתאם התקיימו , הנדרשיםהמסמכים והתקבלו בידי הבנק כל האישורים  .א

ידי רשות -גירה פיננסית עללרבות אישור ס)לרגולציה עד מועד המשיכה הראשונה 

 .(החשמל

 .(והסכמים שונים בקשר לפרויקט EIFהסכם ) המהותיים ההסכמים כל נחתמו .ב

בהתאם להוראות  לצורך הקמת הפרויקט את מלוא ההון העצמיזרימה ה החברה הבת .ג

 .סכםהה
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 .המשועבדיםהנכסים  על והשעבודים הבטוחות הבנק לטובת ונרשמו נוצרו .ד

 .תנאי האחריות מההסכם בין הלווה לבין יצרן הטורבינה התקבלו .ה

 . ים שונים מבעלת הזכויות במקרקעיןאישור והתקבל .ו

כמי שתואמת את  שימונה על ידי הבנק טכניתאושר בכתב על ידי היועץ הכל משיכה  .ז

וכן את השימוש בפועל שייעשה באמצעות עלות הצפויה של הפרויקט והסכם ההקמה ה

  .ההלוואה הרלוונטית

  :אמות מידה פיננסיות עיקריות .0

"ADSCR "-  בין חודשים אשר יחושב כיחס ( 19)יחס שירות החוב לגבי תקופה של שנים עשר

 .לשירות החוב לבין שירות החובעודף תזרימי פנוי 

"LLCR" -  שווה לעודף התזרימי הפנוי לשירות החוב החל  ("א") :כאשר( ב)-ל( א)היחס בין

לרבות כל סכום שנצבר בקרן )מסוף התקופה של  מועד החישוב ועד מועד הפירעון הסופי 

שווה  ("ב") -ו; למועד החישוב על פי שיעור הריבית בגין ההלוואה מהוון, (הכלליתהרזרבה 

 .ישובליתרה התלויה ועומדת של ההלוואה תחת מסגרת ההקמה במועד הח

-ה: ביחסים הפיננסים הבאים יעמודהמודל הפיננסי כאשר  יתאפשרמשיכות מימוש  .א

ADSCR ה-ו; 1:1.2 -אינו נמוך מ-LLCR  1:1.25 -אינו נמוך מ; 

יתאפשר כאשר ככל שבתום תקופה של שנה לאחר  פירעון מוקדם כפוי חלקי של ההלוואה .ב

תפוקות המתקן יהיו נמוכות מהתפוקות המפורטות ( 1: )תחילת ההפעלה המסחרית

יחסי הכיסוי של הלווה יהיו נמוכים מיחסי הכיסוי המפורטים ( 9)-ו; במודל הביצועים

עמלת  רעון מוקדם חלקי של ההלוואה ולתשלוםיאזי הפיקדון ישמש לפ, לעילא 0בסעיף 

 .ההסכם בהתאם להוראותפירעון מוקדם 

   .נקבעו הקלות שונות בתנאי ההלוואה במקרים מסוימים .ג

החודשים שקדמו  (19) ביחס לתקופה של שנים עשר ADSCRכאשר של ההסכם הפרה  .ד

( 1: )כל אחד מהמועדים הבאים הינומועד החישוב ; 1:1.05 -נמוך מ "מועד החישוב"ל

בדצמבר לכל שנה  21( 2); ביוני לכל שנה בתקופת התפעול 21( 9); סיום תקופת ההקמה

מועד התקיימות התנאים להקלות בתנאי ההלוואה כמפורט ( 4); בתקופת התפעול

 .בהסכם

צוע התקיימות התנאים הנדרשים לבי לרבות, העמדת ההלוואה בפועלבדבר , המידע כאמור לעיל

, 1691-ח"התשכ, כהגדרתו בחוק ניירות ערך, הינו מידע צופה פני עתידמשיכות הכספים 

הפרויקט להקמת תחנת הכוח  על הערכות החברה בדבר קצב התקדמות, המבוסס בין היתר

כולה או , עשויה שלא להתממש, הערכה זו .ועמידתה בתנאי ההלוואה ובתנאים הנלווים 1רותם 

כתוצאה ממספר , לרבות באופן שונה מהותית מכפי שנצפה, פן שונהאו להתממש באו, חלקה

 .בניהם אי השלמת הקמת תחנת הכוח מסיבות שונות, גורמים

 ,בכבוד רב     

 מ"י בע'ברנמילר אנרג     

 יועצת משפטית, נגב-ד יסמין וגמן"עו: י"נחתם ע     
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