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 09.1711. -ה שני יום ,יוםמתקיים ה לציבורהמכרז 
 17:00-09:00הזמנות דרך חברי הבורסה בין השעות: 

 

 מחירים למכרז

  (93.9)מח"מ  *%6.87 של  במכרזמקסימאלית תשואה אפקטיבית 

  6.30%לי של אמרווח אפקטיבי מקסימ קפתמש
 

 

 **טבלת השוואה
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 10.09.2017נכון לסוף יום המסחר  **

 טבלת רגישות

 6.75% 6.70% 6.65% 6.60% 6.55% 6.50% 6.45% 6.40% 6.35% ריבית

 6.30 6.24 6.19 6.14 6.09 6.04 5.99 5.94 5.89 מרווח

 6.87% 6.81% 6.76% 6.71% 6.66% 6.61% 6.56% 6.51% 6.46% תשואה*

י* צ ח ת  י ב י ר ב ב  ש ח ת ה ת ב י ת נ  ש
 

 תנאי האג"ח

 )סדרה א'( נפקה לציבור של אג"ח סטרייטה סוג ההנפקה

 ליוןימ 220בשווי מניבים על נכסים  )משכנתא( בדרגה שעבוד ראשון בטוחה

 55%עד של   LTV -דולר ב 

 שקלי, ללא הצמדה הצמדה

 )תחזית יציבה( +BBB דירוג

  2018 -2023 בין השנים פעמיים בשנה,  תשלום ריבית

 2023ומרץ  2022במרץ  ,2021במרץ  33.3%תשלומי קרן שווים של  3 תשלום קרן

 צ'וזן נכסים לימיטד



 

 שנים 3.9-כ מח"מ

 6.75% ריבית נקובה  מקסימלית למכרז

 (6.30% -)משקף מרווח מעל אג"ח ממשלתי למח"מ דומה של כ  6.87% תשואה אפקטיבית בריבית המקסימום*

ת* י ת נ ש י  צ ח ת  י ב י ר ל  ע ס  ס ב ת ה  ב

 חהתיאור הבטו

 LTVב  מיליון דולר 220 -בשווי של כנכסי החברה  22 -( ב100%שעבוד ראשון ויחיד )משכנתא( על מלוא הזכויות ) 

 * מיליון דולר. 9.5 –של כ  FFO - מיליון דולר ו 17.7 -של כ IONהנכסים מניבים )פרופורמה(  ,55% עד של

 מתוך דוח הדירוג

 ההשוואה לקבוצת יחסית טובים ומינוף כיסוי יחסי ידי על נתמך החברה של הפיננסי הסיכון פרופיל 

 הגורמים הבאים  ידי על בעיקר נתמך החברה של העסקי הסיכון פרופיל: 

 סבסוד תכניות על ונשען הכלכלי במחזור לשינויים אחרים מתחומים פחות הרגיש הסיעודיים האבות בתי בתחום פעילות 

 ברההח בנכסי מלאה שליטה ידי ועל ממשלתיות

לתקופה של עשרים שנה הכוללים סעיף המחייב העלאות קבועות בדמי  Triple Netמאפייני חוזי השכירות של תיק הנכסים, חוזי 

 .3%השכירות בשיעור שנתי של 

, וצפויה לתמוך בביקוש 2018החקיקה הקיימת במדינת אינדיאנה, המונעת הקמה של בתי אבות סיעודיים נוספים במדינה עד יוני 

 ירותי בתי אבות סיעודיים קיימים, בהם בתי האבות של החברה.לש

 

 30.08.2017 -שפורסם ביום השטר הנאמנות מתניות פיננסיות המידה והאמות עיקרי 

  ,פירעון ההלוואות כאמור ורישום משכנתאות ראשונות בדרגה בגין הנכסים האמורים לצורך הבטחת אגרות החוב

 קה לחשבון החברהמהווה תנאי להעברת תמורת ההנפ

  :להלן הפיננסיים שטר הנאמנות נקבעו היחסיםב

 :התאמת שיעור הריבית

 דולר  מיליון 85 -יפחת מלא ההון העצמי המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט(  - הון עצמי 

  נטו ליחס חוב פיננסי -EBITDA - יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-EBITDA  11מתואם לא יעלה על 

 נטו ל ס חוב פיננסי יח -CAP נטו - ( יחס החוב פיננסי נטו של החברה ל סך ההון והחובCAP נטו ) %68 שיעור שליעלה על לא 

, למעט הרבעון הראשון אמות המידה הפיננסיותכל אחת מבגין חריגה מ תתווסף 0.5%תוספת ריבית בשיעור של  פיצוי ריבית :    

 . 0.25% -שלאחר ההפרה בו תעלה הריבית ב 

  התחייבויות פיננסיות:

 מיליון דולר 80 -המאוחד של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( לא יפחת מההון העצמי  – מינימלי הון עצמי. 

 חס חוב נטו ל י- CAP נטו -  ( יחס החוב פיננסי נטו של החברה ל סך ההון והחובCAP נטו ) %72 שיעור שליעלה על לא  

 ם ליחס החוב הפיננסי נטו מתוא-EBITDA  - יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל-EBITDA  12לא יעלה על מתואם. 

 תהווה עילה להעמדה לפירעון מיידי -בדיקה רצופים  מועדישני בהפיננסיות האמורות לעיל  בויותימההתחי באיזואי עמידה 

 מגבלות לעניין חלוקת דיבידנד    

 כלל זה לא תכריז, תשלם או תחלק כל דיבידנד אלא אם מתקיימים כל החברה מתחייבת כי היא לא תבצע חלוקה כלשהי, וב



 

 התנאים המפורטים להלן: 

 30.9.2017( החלוקה תהיה מתוך הרווחים והקרנות שנצברו בחברה החל מיום 1)

ה דוחות הכספיים המאוחדים האחרונים של החברעל פי נתוני ה מהרווח הנקי של החברה 50%על ה סכום החלוקה לא יעל (2)

)הרבעוניים או השנתיים, לפי העניין( בנטרול הפסדי/רווחי שערוך נטו )שטרם מומשו( הנובעים משינוי בשוויי ההוגן של נכסי 

 .מבניהםאו למועד בו נרכשו הנכסים, לפי המאוחר  2017 ביוני 30ליום  ההוגן החברה ביחס לשוויי

  $מיליון 95 -בניכוי הדיבידנד שחולק, לא יפחת מ רבעון האחרון, ההון העצמי של החברה )לא כולל זכויות מיעוט( בתום ה (3)

 .  65%נטו לא יעלה על שיעור של  (CAPהיחס בין החוב פיננסי נטו של החברה לבין סך ההון והחוב )(4)

 ;9.5-מ יפחתמתואם, לא  EBITDA-יחס החוב הפיננסי נטו מתואם ל( 5)

  משינוי דירוג אגרות החובמנגנון התאמה בשינוי שיעור הריבית כתוצאה – ( בגין ירידה של דרגה אחתNotch מתחת )

לשנה בגין  0.25%תוספת ריבית שנתית נוספת בשיעור של לשנה.  0.25%תוספת ריבית שנתית בשיעור של לדירוג הבסיס, 

 לשנה לכל היותר. 1.0%(  נוספת ועד לתוספת ריבית שנתית מקסימלית של Notchירידה של דרגה )

 שיעור הריבית קודם לירידת הדירוג בגין חריגה מאמות מידה פיננסיות, אזי עליית שיעור הריבית בגין ירידת דירוג כאמור  הועלה

 .1.5%תוגבל באופן שתוספת הריבית השנתית לא תעלה בכל מקרה על 

 ת בגין איגרות החובשנתיה החצי ריביתהסך השווה לגובה תשלום החברה תפקיד בידי הנאמן כרית ריבית ב – כרית ריבית 

 בנאמנות שמו ועל הנאמן ידי על שיפתחמיוחד בנק  בחשבון אלפי דולר  300 -ל השווה סךהחברה תפקיד   - כרית הוצאות 

 אשר ישמש לצורך תשלום ההוצאות השוטפות והוצאות הניהול של הנאמן ,החוב גרותיא מחזיקי עבור

 מיידי עילות לפירעון    

 6%-מל' רק כאשר תשואת האג"ח תהא נמוכה מ 360ב את אגרות החוב מעבר להיקף של החברה תהא רשאית להרחי 

  או לא תעמוד באיזו מיתר  או לשטר הנאמנותאם החברה לא תפרע סכום כלשהו שיגיע ממנה בקשר לאיגרות החוב

( ימים 7ה בת שבעה )פי שטר הנאמנות. לעניין סעיף זה, תעמוד לחברה תקופ-התחייבויותיה המהותיות כלפי המחזיקים על

 לתיקון ההפרה.

  אם החברה תגיש בקשה לצו הקפאת הליכים או אם יינתן צו הקפאת הליכים כנגד החברה או אם החברה תגיש בקשה לפשרה

לחוק החברות, או אם החברה תציע לנושיה בדרך אחרת פשרה או הסדר כאמור,  350או להסדר עם נושי החברה לפי סעיף 

פי שטר זה במועדן )למעט למטרת מיזוג עם חברה אחרת  עלדר יכולתה של החברה לעמוד בהתחייבויותיה על רקע היע -הכול 

להלן ו/או שינוי במבנה החברה או פיצול שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ולמעט עשיית הסדרים בין החברה  כאמור בסעיף 

יה ו/או מחזיקי כתבי אופציה )הניתנים למימוש למניות( של החברה, שאינם אסורים לפי תנאי שטר זה ושאין בהם כדי ובעלי מניות

 להשפיע על יכולת הפירעון של איגרות החוב )סדרה א'((. 

  מועד ימים מ 45לחוק החברות כנגד החברה )ושלא בהסכמתה( אשר לא נדחתה או בוטלה בתוך  350אם תוגש בקשה לפי סעיף

 הגשתה או בוצע הליך דומה על ידי החברה או כלפיה על פי דין. 

  למעט פירוק למטרות מיזוג עם חברה אחרת כאמור בסעיף( אם החברה תקבל החלטת פירוק  או אם יינתן ביחס לחברה )להלן

או התקבלה החלטה דומה או מונה בעל תפקיד דומה על ידי  ימונה לה מפרק קבוע צו פירוק קבוע וסופי על ידי בית משפט ו/או

 . החברה ו/או כלפיה על פי דין

  אם יינתן צו פירוק זמני ו/או ימונה מפרק זמני או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי דין ו/או תתקבל כל החלטה שיפוטית בעלת

ימים ממועד מתן הצו או קבלת ההחלטה, לפי  45כאמור לא נדחו או בוטלו בתוך אופי דומה על ידי בית המשפט, וצו או החלטה 

 העניין. 

  אם הוגשה בקשה לכינוס נכסים או למינוי כונס נכסים )זמני או קבוע( או כל בעל תפקיד דומה שימונה על פי דין לחברה או על

אשר  -דין פי על שימונה דומה תפקיד בעל כל אוסים זמני נכס מהותי של החברה )כהגדרתו להלן(, או אם יינתן צו למינוי כונס נכ

אם ניתן צו למינוי כונס נכסים קבוע לחברה או על  -ימים ממועד הגשתם או נתינתם, לפי העניין; או  45לא נדחו או בוטלו בתוך 



 

 נכס מהותי של החברה )כהגדרתו להלן( או צו דומה על פי הדין החל על החברה. 

  נכס מהותי של החברה או יבוצעו פעולות הוצאה לפועל בקשר עם נכס מהותי של החברה  והעיקול לא יוסר, אם יוטל עיקול על

ימים ממועד הטלתם או ביצועם, לפי העניין. על אף האמור, לא תינתן לחברה תקופת  45עניין, תוך או הפעולה לא תבוטל, לפי ה

 ריפוי כלשהי ביחס לבקשות או צווים שהוגשו או ניתנו, לפי העניין, על ידי החברה או בהסכמתה. 

  אם יממשו בעלי שעבודים את השעבודים שיש להם על נכס מהותי של החברה 

 י שהחברה לא תעמוד, או שהחברה לא עמדה, בהתחייבויותיה המהותיות כלפי מחזיקי איגרות החוב )סדרה אם קיים חשש ממש

 א'(. מובהר כי בין ההתחייבויות המהותיות של החברה נכללים בין היתר סכומי התשלום למחזיקים ומועדיהם.

 כפי מניהול עסקיה יעה על כוונתה לחדולאם החברה הפסיקה או הודיעה על כוונתה להפסיק את תשלומיה, או חדלה או הוד ,

 שאלו יהיו מעת לעת.

  של איגרות החוב )סדרה א'( וקיים חשש ממשי לראשונה אם חלה הרעה מהותית בעסקי החברה לעומת מצבה במועד ההנפקה

 שהחברה לא תוכל לפרוע את איגרות החוב )סדרה א'( במועדן.

 מחזיקי איגרות מראש של , ולא התקבל להעברת השליטה כאמור אישור אם הועברה השליטה בחברה, במישרין או בעקיפין

 . בהחלטה מיוחדתהחוב )סדרה א'( 

 ( :חוב מהותי אחר 2( סדרת אגרות חוב אחרת שהנפיקה החברה אשר רשומה למסחר בבורסה, או )1אם יועמדו לפירעון מיידי )

 מה זה חוב מהותי כמה?של החברה 

 רצופים רבעונים שניתחייבויות הפיננסיות לעיל במשך מהה באיזוהחברה לא תעמוד  אם. 

 חלוקהאם החברה ביצעה חלוקה בניגוד להוראות מגבלת ה 

  אם דירוג איגרות החוב )סדרה א'( על ידי חברת הדירוג יופחת לדירוג הנמוך מדירוגBBB.  ,במקרה של החלפת חברת דירוג

 חברת הדירוג המוחלפת לבין סולם הדירוג של חברת הדירוג החדשה. תעביר החברה לידי הנאמן השוואה בין סולם הדירוג של 

 ים את כל נכסיה או את עיקר נכסיה, ולא התקבלה למכירה כאמור הסכמת מחזיקי איגרות החוב /אם החברה תמכור לאחר

 . מיוחדתבהחלטה מראש, )סדרה א'(,  

  ללא קבלת אישור מוקדם של מחזיקי איגרות החוב ה( )למעט מיזוג כאמור עם חברה בבעלות מלאה של החבראם יבוצע מיזוג

יישות הקולטת נטלה על עצמה את מלוא התחייבויותיה של החברה כלפי מחזיקי , אלא אם כן הבהחלטה מיוחדת)סדרה א'( 
חוב הצהירה החברה או החברה הקולטת )לפי העניין( כלפי מחזיקי איגרות האגרות החוב )סדרה א'( לפי שטר הנאמנות ובנוסף 

ימי עסקים לפני מועד המיזוג, כי לא קיים חשש סביר שעקב המיזוג לא יהיה  10)סדרה א'(, לרבות באמצעות הנאמן, לפחות 

 ביכולתה של החברה הקולטת לקיים את ההתחייבויות כלפי מחזיקי איגרות החוב )סדרה א'(. 

 עט השעיה בעילה של היווצרות אי בהירות כאמור אם המסחר באיגרות החוב )סדרה א'( בבורסה הושעה על ידי הבורסה, למ

 ימים ממועד ההשעיה במהלכם ההשעיה לא בוטלה.  60בחלק הרביעי לתקנון הבורסה, וחלפו 

 .אם החברה תחוסל או תימחק מכל סיבה שהיא 

  ממצגי  מהותימצג אם החברה הפרה את תנאי איגרות החוב )סדרה א'( ו/או שטר הנאמנות הפרה יסודית, ובכלל זה אם יתברר כי

ו/או מלא, והנאמן נתן הודעה לחברה בכתב לתקן את ההפרה והחברה לא  ןנכו והחברה באיגרות החוב ו/או בשטר הנאמנות אינ

 ימים ממתן ההודעה. 14תיקנה את ההפרה  כאמור תוך 

  ות ו/או נסיבות שהינן ם רצופים עקב סיבמיי 60אם איגרות החוב )סדרה א'( תפסקנה להיות מדורגות לתקופה העולה על

בשליטת החברה. לעניין זה יראו, בין היתר, את אי ביצוע התשלומים שהתחייבה החברה לשלם לחברה המדרגת ואת אי מסירת 

הדיווחים והמידע הנדרשים על ידי החברה המדרגת במסגרת ההתקשרות בין החברה לחברה המדרגת, כסיבות ונסיבות שהינן 
 בשליטת החברה. 

 תנפיק סדרות נוספות של איגרות חוב ו/או ניירות ערך תבצע הרחבת סדרה לאגרות החוב )סדרה א'( או חברה במקרה שה

משווי הבטוחה במועד  65%שטר הנאמנות. החברה ראשית להרחיב את סדרת אגרות החוב עד לגובה אחרים, בניגוד להוראות 
  ההנפקה.

  לחוק ניירות ערך. 1אם החברה תחדל להיות תאגיד מדווח כהגדרתו בסעיף 

 יום מהמועד האחרון  30, בתוך או לפי הוראות שטר הנאמנות אם החברה לא פרסמה דוח כספי שהיא חייבת בפרסומו לפי כל דין
 שבו היא חייבת בפרסומו. 

 .אם איגרות החוב )סדרה א'( נמחקו מהמסחר בבורסה 



 

 בות מהותית אחרת שניתנה לטובת המחזיקים.אם איגרות החוב )סדרה א'( לא נפרעו במועדן או לא קוימה התחיי  

  תיה לאי יצירת שעבודים יוהתחייבואיזו מאם החברה תפר 

 רצופים. רבעונים 2הערת "עסק חי" בדוחות הכספיים של החברה למשך תקופה של  םתירש אם 

  התחייבויותיה בקשר עם אישור עסקאות איזו מאם החברה תפר את 

 להפקדת כרית הריבית כאמור לעיל הייזו מהתחייבויותאם החברה תפר א  

 דוחות הכספיים ב הנכסים מסך 20%-מיהיה יותר  ,הרכישה לפניששווי החזקתה במישרין ובעקיפין,  יחיד נכס תרכוש אם החברה

 שקדמו למועד הרכישה  החברה של יםמאוחדה

 דין בי כתבי להמצאת נציג למינוי הקשורות מההוראות איזו הפרה החברה. 

 תפר את התחייבותה שלא להנפיק אגרות חוב מחוץ לישראל ושלא ליטול בעצמה חוב פיננסי אחר מחוץ לישראל החברה  אם 

  בשטראם החברה, נושאי המשרה בחברה ו/או בעלי השליטה בה יפרו את התחייבויותיהם כמפורט 

  לרבותלתשקיף(,  7בפרק  )כהגדרתם רפואיים במוסדותאם עיקר פעילותה של החברה אינו השקעה בנדל"ן מניב בארה"ב 

   .יםאחר דומים בנכסים או גמילה במוסדות

 כאמור השליטה להעברת התקבל ולא ,בעקיפין או במישרין ,התפעול מחברות 50% - מ בלמעלה השליטה הועברה אם 

 .מיוחדת בהחלטה( 'א סדרה) החוב איגרות מחזיקי של מראש אישור

 שעבוד שלילי

 האג"חת כלל רכושה בשעבוד שוטף כללי ללא קבלת הסכמה מראש של אסיפת מחזיקי החברה מתחייבת שלא לשעבד א

 אודות החברה

 בתי אבות הדיור המוגן והשכרת הפעילה בתחום  מניב חברת נדל"ן)להלן: "החברה"( הינה  צ'וזן נכסים לימיטד

 יסיון רב בתחום.בעל השליטה בחברה )יחד עם אביו( הינו מר משה אורלינסקי שהינו בעל נ סיעודיים.

  מבנים 21 מתוך הפורטפוליו,  (.100%בבעלות מלאה ) בתי אבות ומרכזים רפואיים שיקומיים 22כיום לחברה 

מפעילים שונים  22מוגן. סה"כ הנכסים מתופעלים ע"י  דיור של אחד מניב ומבנה םסיעודיי אבות שהינם בתי מניבים

 ואיווה.אינדיאנה,  טקסס,  :פר מדינות בארה"במפוזרים במס נכסי החברה  בבעלות בעל השליטה .

             .של הנכס חלות במלואן על השוכר( והביטוח האחזקה ,)עלויות התפעול Triple Netהסכמי השכירות הינם הסכמי       

 3%בשיעור של   שנתית שכר דירהעליית  מנגנון עם שנה 20לתקופה של  הינםהסכמי השכירות       

 ומשולמים ע"י ממשלת ארה"ב או  זקוקים לאשפוז ממושך, וטיפול רפואי שקומיפלים של החברה מרבית המטו

 .Medicaid –ו   Medicareהמדינות בהם היא פועלת תחת תוכניות: 

  לחברה יש המאזן. סך מ 63% -ומהווה כ דולרמיליון  144 -של החברה עומד על כ הונה העצמי 30.06.17נכון ליום

 מיליון דולר אשר ייפרע מתמורת ההנפקה ואגרות החוב יהיו החוב היחיד לאחר ההנפקה 83 -חוב פיננסי של כ

מיליון דולר ומהווים בטוחה למחזיקי  220שווי נכסי הנדל"ן המניב של החברה מסתכם ב  30.06.2017נכון ליום  .1

 האג"ח.  

נכלל בתשקיף החברה שטר הנאמנות אשר  נוסח הסופי שלבשמופיעים התנאים הסופיים המחייבים הינם כפי יודגש, כי  

 פורסם.תככל שאם ו, ידי החברה–ובהודעה המשלימה שתפורסם על  במגנ"א ע"י החברהשפורסם 

 

 



 

 

 קישורים

 

 
 

החברה  ובדיווחי הההנפק במסמכי כמפורט הינו זה במסמך לעיל כמפורט החברה התחייבויות כל של והמחייב המלא הנוסח
 את שיחייב המסמך מקרה ובכל, שיפורסמו וככל אם שטר הנאמנות ותיקונים שיפורסמו לו בדבר עתידיים דיווחים לרבות

 אחר דיווח וכל, א"במגנ יפורסמוו שפורסמו כפי, ונספחיו הנאמנות שטר הודעה משלימה/תשקיף להשלמה ותנאי הינו החברה
 . דין כל הוראתל בהתאם החברה ידי על שיפורסם

  :30.08.2017ביוםֹ  המאיה באתר שפורסם לטיוטת תשקיף כפי קישור ב"רצ

00.pdf-1119000/P1118982-http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1118001  

  :10.09.2017ביוםֹ  המאיה באתר שפורסם כפי להודעה משלימה קישור ב"רצ

http://maya.tase.co.il/reports/details/1121244 
 

 : 08.08.2017ביום  המאיהרצ"ב קישור למצגת החברה שפורסמה באתר 

 

00.pdf-1115000/P1114600-http://mayafiles.tase.co.il/rpdf/1114001 

 : 08.08.2017ביום  המאיהרצ"ב קישור לדו"ח הדירוג שפורסם באתר 
00.pdf-1115000/P1114743-tase.co.il/rpdf/1114001http://mayafiles. 

 למכור או/ו לקנות כשידול או כהצעה בו לראות אין אופן ובשום בלבד אינפורמטיביות למטרות מובא זה במסמך לעיל האמור
 אין כן כמו. םעצמאיי מידע וניתוח בדיקה, לאיסוף תחליף להוות לעיל באמור אין. בו המוזכרים הערך ניירות את או להחזיק/ו

 באמור לראות אין. פוטנציאלי משקיע כל של עצמאי דעת לשיקול תחליף מהווה ואינו דעת חוות או המלצה מהווה האמור לעיל
ראו  ופעילותיה, עסקיה, המנפיקה החברה אודות לפרטים. מ"איפקס הנפקות בע או/ו החברה מטעם כלשהו מצג לעיל משום

 ערך. ניירות רשות באתר או/ו אביב בתל ערך לניירות הבורסה של האינטרנט באתר שפורסמו כפי החברה דיווחי
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