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 מ"בעי 'אנרג ברנמילר

 "(החברה)"

 2019 ינוארב 24: תאריך

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

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

 ,.נ.א.ג

 מקרן השקעות פרטית הלא מחייב לקבלת הלווא מימוןעקרונות מתווה עסקת : הנדון

תווה מלעקרונות מסמך המהווה על  חתמה 2019 ינוארב 23כי ביום החברה מתכבדת להודיע 

 1מקרן השקעות פרטית לקבלת הלוואת גישור"( תווה העסקהמ)"בלתי מחייב  עסקת מימון

 ."(הסכם המימון)"בין החברה למלווה  מחייב לחתימת הסכם מימוןנתן בכפוף ישת "(מלווהה)"

תעמיד המלווה לחברה הלוואת גישור בסכום כולל שצפוי להיות , מימוןהבכפוף לחתימת הסכם 

כאשר מועד הפרעון הסופי הינו  ,בשלושה תשלומים פרעלהי אשר צפוי ,"(הקרן)" ח"שמיליון  20

-באו , ככל שיתרחש, של החברה 1רותם  לפרוייקט( ריפייננס)מימון מחדש המוקדם מבין מועד 

תשולם בתום כל רבעון בצירוף דמי  2%הריבית השוטפת על הקרן בשיעור רבעוני של  .31.3.2021

 לא אופציות הקצאת, בין היתר ,כולל מתווה העסקה .0.0%ניהול ובקרה בשיעור רבעוני של 

הכל  ,נוספות תניותבטחונות שונים ומתן  כןו ,החברה למניות למימוש הניתנות למלווה סחירות

 .כמקובל בהסכמים מסוג זה

 ,להגעה להסכמות מסחריות ומשפטיות בין הצדדים, בין היתר, חתימת הסכם המימון כפופה

וכן קבלת , על ידי המלווה לשביעות רצונו פיננסית וכלכלית, משפטית להשלמת בדיקת נאותות

 אשראי להעמדת המלווה של כהתחייבות העסקה במתווה לראות אין, לפיכך .אישורים נוספים

, מימון בין הצדדיםהיובהר כי ככל שייחתם הסכם  .ההלוואה את להעניק שלא הזכות ולמלווה

של רשות  104-10' ח מיידי בהתאם להוראות הדין ולעמדה משפטית מס"תפרסם החברה דו

 .ניירות ערך בעניין אשראי בר דיווח

תנאי המימון , השלמת המשא ומתן, מימוןהלרבות חתימה על הסכם , המידע כאמור לעיל
כהגדרתו בחוק ניירות , צופה פני עתיד הינו מידע ,ב"ועמידת החברה בתנאים לקבלתה וכיוצ

ומהווה הערכה בלבד המתבססת על המידע הקיים בידי החברה נכון , 8691-ח"התשכ, ערך
נסמך על הערכות ונתונים נוכחיים המצויים בידי מידע זה . ח זה ועל הערכות ההנהלה"למועד דו

כגון פרמטרים , ומותנה בהתקיימות תנאים שונים שאינם בשליטת החברה, הנהלת החברה
מ המתקיים בין הצדדים וכן בהשפעתם של "תוצאות המו, כלכליים הכרוכים בתחשיב העסקה

או להתממש /תממש ועשוי שלא לה, המידע כאמור. גורמי הסיכון החלים על פעילות החברה
 ,אפשרויות התאמה שיידונו, בכפוף להסכמות הסופיות שתושגנה, באופן שונה מהמפורט לעיל

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

 ,בכבוד רב               

 מ"י בע'ברנמילר אנרג       

 עצת משפטיתיו, נגב-ד יסמין וגמן"עו: י"נחתם ע
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 .14.1.2019מדובר בקרן השקעות פרטית אחרת מזו שנוהל עימה משא ומתן כאמור בדוח מיידי של החברה מיום  
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