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 "מבע'י אנרג ברנמילר

 "(החברה)"

 2018, בינואר 1

 לכבוד    לכבוד
 אביב בע"מ-הבורסה לניירות ערך בתל  רשות ניירות ערך
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 ג.א.נ.,

 "1התקשרות במזכר הבנות לא מחייב לקבלת מימון לפרויקט "רותם : הנדון

ברנמילר אנרג'י )רותם( בע"מ, חברה בת בבעלותה התקשרה  31.12.2017החברה מתכבדת להודיע, כי ביום 

"( עם בנק לאומי לישראל ר ההבנותמזכבמזכר הבנות בלתי מחייב )" "(,החברה הבתהמלאה של החברה )"

 בסעיף כמתואר" 1לצרכי הקמת תחנת הכוח "רותם  הבת לחברהחלקי העמדת מימון ל בנוגע"( הבנקבע"מ )"

 כך 1"(הפרויקט( )"066187-01-2017)אסמכתא  1.8.2017 תאריך הנושא החברה של להשלמה לתשקיף 6.6.2

  בנקאי תאגיד של חיצוני מימון וכן עצמי בהון מימון יכלול לפרויקט שהמימון

 :להלן עיקרי מזכר ההבנות

 טרתושמאשראי  לחברה הבת , יעמיד הבנק"(המימון הסכםהצדדים )"בכפוף לחתימת הסכם מימון בין  .1

מיליון  25  ."(המימוןמיליון ש"ח )" 28-להיות כ יצפוש כולל , בסכום לממן באופן חלקי את הפרויקט

שינוצל במהלך תקופה שסיומה בתום הרבעון שבו "( האשראי)"כקו אשראי  ויועמד ש"ח מתוך המימון

בני דרך אמול  שינתנונפרדות לטווח ארוך תסתיים תקופת ההקמה של הפרוייקט, באמצעות הלוואות 

מהאשראי נתן תישההלוואה הראשונה רעון יפמועד . ת הפרוייקט שייקבעו בהסכם המימוןקמבה

חודשים ממועד ההפעלה המסחרית של הפרויקט  3תום המוקדם מבין  יהיה ,"(ההלוואה הראשונה")

מועד פירעון התשלום האחרון של ו ניצול סכום ההלוואה הראשונה, חודשים ממועד 15או בתום 

 3ל שלא יעלה ענוסף סכום כמו כן,  .הראשונה ההלוואהשנים ממועד  10 -האשראי יחול לא יאוחר מ

בתשלומים ייפרע ובכפוף לעמידת החברה הבת בכל התנאים הקבועים במזכר ההבנות יועמד מיליון ש"ח 

 רן וריבית(.רבעוניים )ק

מסכום  50%של בגובה  EIF (European Investment Fund)-ידי ערבות מ-תמך עליהמימון צפוי לה .2

. החברה מעריכה במזכר ההבנות המימון, בכפוף לעמידת החברה הבת בתנאים מקדימים כפי שנקבעו

 .כאמור EIF -לקבלת הערבות ממקדימים הכי היא צפויה לעמוד בתנאים 

מזכר ההבנות כולל בין היתר, דרישה להון עצמי מינימאלי, התניות ויחסים פיננסיים, בטוחות )שעבודים  .3

 וערבויות( וקובננטים, תניית שינוי שליטה והכל כמקובל בהסכמים מסוג זה.

הגעה להסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים, ל ,בין היתר ,ימת הסכם המימון המחייב כפופהחת .4

להשלמת תהליכי בדיקת נאותות על ידי הבנק לשביעות רצונו ולגיבוש מערך הסכמים בקשר עם העמדת 

 המימון כאמור לעיל. 

                                                      
2017-בקשר עם סגירה פיננסית של הפרויקט )אסמכתא  19.10.2017מיידי שפרסמה החברה ביום  ראו גם דו"ח  1
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מיידי בהתאם להוראות יובהר כי ככל שייחתם הסכם מימון מחייב בין הצדדים, תפרסם החברה דו"ח  .5

 של רשות ניירות ערך בעניין אשראי בר דיווח.  104-15הדין ולעמדה משפטית מס' 

למת המו"מ למימון , השלרבות חתימה על הסכם מימון מחייב בין הצדדיםהמידע המפורט בדו"ח זה, 

 ר, הינו בגדוכיוצ"ב ועמידת החברה הבת בתנאים לקבלתה EIF-, קבלת הערבות מהפרויקט, תנאי המימון

, ומהווה הערכה בלבד המתבססת 1968התשכ"ח  -מידע צופה פני עתיד, כהגדרת מונח זה בחוק ניירות ערך

על המידע הקיים בידי החברה נכון למועד דו"ח זה ועל הערכות ההנהלה. מידע זה נסמך על הערכות 

שאינם בשליטת  תנאים שונים ונתונים נוכחיים המצויים בידי הנהלת החברה, ומותנה בהתקיימות

החברה, כגון פרמטרים כלכליים הכרוכים בתחשיב העסקה, תוצאות המו"מ המתקיים בין הצדדים וכן 

בהשפעתם של גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה. המידע כאמור, עשוי שלא להתממש ו/או 

אפשרויות התאמה שיידונו, להתממש באופן שונה מהמפורט לעיל, בכפוף להסכמות הסופיות שתושגנה, 

 תחשיבי העסקה הסופיים, משתני רגולציה, משתנים מאקרו כלכליים שונים וכיוצ"ב. 

 

 בכבוד רב,       

 ברנמילר אנרג'י בע"מ       

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