
 בע"מ אפריקה ישראל מגורים

 (ג'סדרה הרחבת סדרת אגרות חוב ): דוח מיידי

 הנפקה פרטיתאישר דירקטוריון החברה  81.2.5.81ביום  החברה מודיעה בזאת, כי

אגרות החוב )" ('ג.נ. אגרות חוב )סדרה ש"ח ע ...,...,.1של  בהיקף םיימוסד יםלמשקיע

בתמורה (, ג'ע.נ. אגרות חוב )סדרה ש"ח  8אג' לכל  102.90000 במחיר של, "(הנוספות

הקיימת  (ג'סדרת אגרות החוב )סדרה  הרחבתש"ח, בדרך של  ...,.18,47כוללת של 

דוח )" 58.2.5.82ביום שהונפקה לראשונה בהתאם לדוח הצעת מדף שפרסמה החברה )

 2.1.5.82, אשר ביום 52.1.5.82( על פי תשקיף מדף של החברה מיום הצעת המדף"

. מס' 1.1.5.82)כמפורט בדוח המיידי של החברה מיום  51.1.5.81ך תוקפו עד ליום הואר

 .("התשקיף)" (2.121.-8.-5.82אסמכתא3 

שהונפקו על ידי שבמחזור ( 'גסדרה תנאי אגרות החוב הנוספות יהיו זהים לתנאי אגרות החוב )

 . "(אגרות החוב שבמחזורדוח הצעת המדף )"החברה על פי 

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  8לכל  28511...8 של אגרות החוב שבמחזור הינו ערכן המתואם

 ריבית ,קרןכולל המתואם )ערכן ל מעלמוצעות  (, לפיכך אגרות החוב הנוספותג'סדרה )

 . בפרמיה הנוספותעל כן מוצעות אגרות החוב ( ווהצמדה

מיום ( תיעשה בהתאם לתנאי התשקיף ושטר הנאמנות ג'סדרה הרחבת סדרת אגרות החוב )

  ."(שטר הנאמנות)" (ג'סדרה שנחתם בקשר עם אגרות החוב ) 2.5.82..5

לחוק ניירות  .ג82ל מכירה חוזרת הקבועות בסעיף גבלות עמיחולו הנוספות על אגרות החוב 

 .והתקנות על פיו ,8211 -, תשכ"ח ערך

 שמש את החברה לפעילותה השוטפת. תהתמורה בגין אגרות החוב הנוספות 

תשלום  .28.2.5.84החוב הנוספות, יתבצע ביום תשלום קרן אגרות החוב הראשון בגין אגרות 

מובהר כי מחזיקי אגרות  .2.5.81..2הריבית הראשון בגין אגרות החוב הנוספות, יתבצע ביום 

 גרות החוב הנוספות.החוב הנוספות לא יהיו זכאים לריבית אשר שולמה קודם להנפקתן של א

קבלת אישור הבורסה לניירות ערך לכפוף  ('גסדרה סדרת אגרות החוב ) הרחבת ביצוע

  .של אגרות החוב הנוספות לרישומן למסחר

קיבלה החברה את אישורה של מידרוג בע"מ כי אין בהרחבת הסדרה כאמור,  81.2.5.81ביום 

 שבמחזור.בכדי לפגוע בדירוג הקיים לאגרות החוב )סדרה ג'( 
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