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 רשות ניירות ערך 
: אירוע אשראי 15-104משפטית  דהעמעדכון 

 בר דיווח 
 

 

 , .ן שלום לכולם
 

מפרטת  : אירוע אשראי בר דיווח (להלן: "העמדה") 104-15 ה משפטית מספרעמד
מהם האירועים או העניינים המהותיים בתאגיד, הקשורים בפעילות המימונית שלו  

דוחות תקופתיים   לתקנות(א) 36אשר התאגיד נדרש לדווח אודותם מכוח תקנה 
 ). 1970 – (התש"ל  ומיידיים 

 
 להלן השינויים העיקריים שבוצעו:  פורסם עדכון לעמדה.  2023בפברואר   2ביום 

 
 : הוספת הגדרה חדשה למונח "הלוואה עם תניית הפרה צולבת" .1

או אם   )Cross Default( הלוואה, אשר כוללת, בין היתר, תניית הפרה צולבת 

http://www2.deloitte.com/us/en.html


  בין במישרין ובין בעקיפין כתוצאה (  הפרה של הוראה או תניה בהלוואה תקים 
 . לפירעון מיידי בהלוואה אחרתלמלווה עילה  )  מאירוע הפרה צולבת 

 : הפרה צולבת מהותית"כמו כן, נוספה הגדרה למונח "הלוואה עם תניית  
ומקיימת את אחד או יותר   הלוואה אשר כוללת, בין היתר, תניית הפרה צולבת 

 :מהתנאים הבאים
 היא עומדת בפני עצמה בהגדרת הלוואה מהותית; או  . א
בין במישרין ובין בעקיפין  (אם הפרה של הוראה או תניה בהלוואה תקים   . ב

למלווים עילה לפירעון מיידי של הלוואות    )הפרה צולבת  כתוצאה מאירוע
 הכמותיים של הגדרת הלוואה מהותית.  שסכומן במצטבר עומד במבחנים

 
 : אירוע חדש המחייב דיווח מיידי אודות אירוע אשראי בר דיווח   הוספת .2

שינוי מהותי בתנאי הסכם הלוואה או מסגרת אשראי כאמור, ובכלל זה שינוי  
המידה הפיננסיות, בשיעור הריבית, בהיקף הבטוחות או בתנאי   מהותי באמות 

מסגרת אשראי כאמור, ככל שקיימים, במועדי    בהסכמי הלוואה או  הבטוחות 
ן ההלוואה, בין  הפירעון, דחייה מהותית או מימון מחדש (גלגול) מהותי של פירעו 

ליטול אשראי אחר   אם באמצעות דחיית מועד הפירעון בהסכמה או אגב החלטה
 שישמש לפירעון ההלוואה. 

 
אירועים חדשים המחייבים דיווח מיידי אודות הפרה או פעולה    הוספת .3

 שנועדה למנוע הפרה של הסכם אשראי מהותי: 
להעמדת ההלוואה  הודיע המלווה לתאגיד כי לעמדת המלווה קמה לו עילה  . א

 ;לפירעון מיידי 
שינוי מהותי בהיקף הבטוחות בגין  פירעון מוקדם של חלק מהותי מההלוואה/ . ב

שאילולא היה מבוצע, הייתה קמה עילה להעמדת הלוואה לפירעון    ,הלוואה
מיידי או שהמלווה הודיע לתאגיד כי אילולא היה מבוצע הייתה קמה עילה  

 להעמדת ההלואה לפירעון מיידי; 
שהמלווה הודיע לתאגיד   קיים אירוע המוסדר בהסכם הלוואה מהותית אוהת . ג

מחדש   אשר מקים למלווה זכות לבחון   -כי לעמדתו התקיים אירוע כאמור  
תנאי כלשהו מהסכם ההלוואה ובהעדר עמידת התאגיד בתנאי כאמור כפי  

על ידי המלווה בהתאם להוראות ההסכם, תקום עילה   שיקבע מחדש 
 ;לפירעון מיידי   להעמדת ההלוואה

קמה למלווה א' עילה להעמדת הלוואה א' (מהותית או לא מהותית) לפירעון   . ד
כתוצאה ממנה: (א) תקום עילה להעמדה לפירעון מיידי של   מיידי, אשר

הלוואה אחרת (מהותית או לא מהותית) בגין הלוואה עם תניית הפרה  
להעמדה  מיידי בפועל תקים עילה  צולבת; או (ב) שהעמדתה לפירעון 

בגין הלוואה עם   )לפירעון מיידי של הלוואה אחרת (מהותית או לא מהותית 
שבהן סכומן   תניית הפרה צולבת; האמור לעיל בסעיף זה לא יחול בנסיבות

המצרפי של ההלוואות שלגביהן קמה או תקום עילה לפירעון כאמור לעיל לא  
גיד מקורות  במבחנים הכמותיים של הגדרת הלוואה מהותית, יש לתא עומד 

ההלוואות והאירוע אינו מעיד כלל על בעיה פיננסית ו/או   מספקים לפירעון 
 .בעיית נזילות במועד ההפרה

 
  גילוי הנדרש על הלוואה עם תניית הפרה צולבת להנחיות    הוספת .4

 . מהותית 
 
  הלוואה עם תניית הפרה צולבת ל   דוגמה  – 7מספר  שו"תהוספת   .5

 . מהותית 
 

 לחצו כאן  –באתר רשות ניירות ערך המעודכנת לקריאת העמדה 
 
 

 ברכה, ב
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