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Uסדר יוםU: 

 .מ"אישור לשעבד נכסים על ידי חברת החשמל לישראל בע .1

 
UפרוטוקולU: 

האנרגיה , אישר שר התשתיות הלאומיות, 2012בינואר  30וביום  2008באפריל  15ביום  .1

פי ומכוח -מתן שעבודים צפים על כלל נכסי החברה על, לחברה) כתוארו אז(והמים 

 Global Medium Term Note Programשטרי חוב שהונפקו במסגרת תוכנית
(GMTN) ,לל של ל בסכום כו"ח בחו"לצורך הנפקת אג 2008י החברה בשנת "שהוקמה ע

 .מיליארד דולר 5
מיליארד דולר כך  4.65גייסה החברה באמצעות התוכנית סכום כולל של  2014עד שנת  .2

מיליארד דולר אשר לטענת החברה לא עונה על  0.35שהסכום שנותר בתוכנית הינו 

נערכת החברה לקידום וביצוע גיוסי החוב הנדרשים לה , על כן. צרכיה לשנים הקרובות

בין , מחזור חובות ועמידה בתוכנית ההשקעות השוטפת, צוע פעילותהלצורך המשך בי

 .ל"ח בחו"באמצעות הנפקת אג, היתר
, פנתה החברה לרשות בבקשה כי תאשר לה לשעבד נכסים בשעבוד צף 16.1.2018ביום  .3

 2.5בסכום של  GMTN -להבטחת אגרות החוב שתנפיק במסגרת הרחבת תוכנית ה
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עד , את הגיוס האמור במסגרת התוכנית במהלך תקופה החברה מתכננת. מיליארד דולר

, הרחבת התוכנית צפויה לעלות לאישור הממשלה בשבוע הקרוב. 31.12.2022ליום 

ב "מצ. והחלטה זו תיכנס לתוקף רק לאחר אישור הרחבת התוכנית על ידי הממשלה

 . הצעת המחליטים בנוסחה הסופי
היא כי , ההסבר להצעת המחליטיםבמסגרת דברי , עמדת רשות החברות הממשלתיות

אשר  GMTN -מיליארדי דולרים לגיוס באמצעות תוכנית ה 2.5נדרשת הרחבה של 

תאפשר לחברה להשאיר אפיק גיוס זמין למקרה שצרכי מחזור החוב שלה לא ייענו 

וכן שהות מספיקה לאשר הרחבה נוספת של המסגרת בעת , י השוק הישראלי"במלואם ע

 . הצורך
נדרשה החברה להוסיף להסכם , קע הרפורמה המסתמנת בחברת החשמלבר, ואולם .4

תניה המבהירה כי אין בהסכמים בכדי  - Fiscal Agency Agreement -הפיסקאלי 

בין השאר לצורך יישום השינוי המבני בחברת החשמל , למנוע מכירת נכסי החברה

ת לדעת כל גורמי תוספת זו נדרש. אשר כולל שינוי במצבת הנכסים של החברה, לישראל

עלתה , אולם, )החשב הכללי ורשות החשמל, רשות החברות(הממשלה הרלוונטיים 

, שאלה ביחס להשפעתה של תניה זו על ההסכמים הקודמים עליהם חתומה החברה

במקרה שבו , ובפרט האם הדבר חושף את החברה לדרישת פירעון מיידי מצד נושים

וזאת בטענה שמהלך , במסגרת הרפורמה, ףיבקשו לממש נכסים עליהם חל השעבוד הצ

 . של החברה" במהלך עסקים הרגיל"כזה איננו 
הרי שמדובר , ואם קיימת חשיפה, לחברה אין חשיפה במקרה זה(לדעת חברת החשמל  .5

עמדת רשות החברות כפי שהיא . בחשיפה זניחה שלא תמנע את מימוש הרפורמה

עת הלשכה המשפטית ברשות לד. דומה לעמדת החברה, משתקפת מהחלטת הממשלה

, אין בסיס לערער על קביעות הגורמים המשפטיים אשר בחנו את השאלה המשפטית

ומכל מקום אם קיימת חשיפה הרי שזו רובצת לפתחה של מדינת ישראל כבעלים על 

שהיא אקט ריבוני עצמאי שיעוגן , ואין בה כדי למנוע את מימוש הרפורמה, החברה

 . בחקיקה ראשית
 

 .ממליץ הצוות המקצועי באגף הרישוי לאשר את הבקשה, אמורלאור ה
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