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ÖSSZEFOGLALÓ A PROGRAMRÓL ÉS A KÖTVÉNYEKRŐL 

Az összefoglalók az „Elemek” néven ismert tájékoztatásokból épülnek fel. Az egyes Elemeket az A-E 
szakaszok tartalmazzák (A.1 – E.7). 

A jelen Összefoglaló tartalmazza az összes Elemet, amelyet az összefoglalókban ezen értékpapír típusokra és 
a Kibocsátóra vonatkozóan szerepeltetni kell. Mivel egyes Elemekre az Összefoglalónak nem kell kitérnie, az 
Elemek pontjainak számozási sorrendjéből egyes pontok hiányozhatnak.  

Adódhatnak olyan Elemek, amelyeket az adott Értékpapír típusra és a Kibocsátókra vonatkozóan az 
összefoglaló tájékoztatóban szerepeltetni kell, azonban nem áll rendelkezésre ezekre vonatkozó releváns 
információ. Ilyen esetekben az Összefoglaló az adott Elemre vonatkozó rövid leírást ad, és a „Nem 
Alkalmazandó” megjegyzést tartalmazza. 

 
„A” SZAKASZ – BEVEZETÉS ÉS FIGYELMEZTETÉSEK 

A.1 Bevezetés és 
figyelmeztetések 

Ez az összefoglaló a jelen információs összeállítás (az "Információs 
Memorandum") bevezetéseként olvasandó, és bármely, az Izrael 
Állam (a "Kibocsátó" vagy "Izrael Állam") Kötvénykibocsátási 
Programjába ("Program") tartozó kötvényekre (a "Kötvények") 
vonatkozó befektetési döntést a teljes Információs Memorandum 
(beleértve az abba hivatkozás útján foglalt információt) alapján kell 
meghozni. 

Az időről időre módosított 2003/71/EC Irányelvnek (a "Prospektus 
Irányelv") az Európai Gazdasági Térség valamennyi Tagállamban 
történő implementációját követően a Kibocsátónak semmilyen polgári 
jogi felelőssége nem merül fel egyetlen ilyen Tagállamban sem 
kizárólag a jelen Összefoglaló (ideértve annak bármely fordítását) 
alapján, kivéve, ha az Összefoglaló félrevezető, pontatlan vagy az 
Információs Memorandum (beleértve az abba hivatkozás útján foglalt 
információt) más részeivel együtt olvasva ellentmondó, vagy az 
Információs Memorandum más részeivel együtt olvasva nem adja meg 
azokat a kulcsfontosságú információkat, amelyek a befektetőket 
segítik az arra vonatkozó döntés meghozatalában, hogy befektessenek-
e a Kötvényekbe. 

Abban az esetben, ha az Információs Memorandumban szereplő 
információkra vonatkozóan bírósági keresetet terjesztenek be az 
Európai Gazdasági Térség valamennyi Tagállamban, a felperesnek a 
jogi eljárás megindítása előtt az adott Tagállam vonatkozó nemzeti 
jogszabályai alapján esetleg viselnie kell az Információs Memorandum 
lefordításának költségét. 

 
A.2 Hozzájárulás a 

jelen Információs 
Memorandum 
használatához 

Kötvények Részsorozatai, a lentiek függvényében, bármely 
Tagállamban, amely implementálta a Prospektus Irányelvet, 
forgalomba hozhatóak olyan körülmények között, amikor nincsenek 
kivételek a Prospektus Irányelv alatt a tájékoztató közzétételére 
vonatkozó kötelezettség alól. Az ilyen forgalomba hozatalra a jelen 
Információs Memorandum "Nyilvános Ajánlat"-ként hivatkozik. 

A Kibocsátó hozzájárul az Információs Memorandumnak a Kötvények 
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Nyilvános Ajánlataival kapcsolatban a Development Company for 
Israel (International) Limited (az "Értékesítő") által történő 
felhasználásához a következő országokban: [Ausztria, Belgium, 
Franciaország, Németország, Magyarország, Lengyelország, 
Spanyolország, Svédország, Hollandia és az Egyesült Királyság,] 
(a"Nyilvános Ajánlat Országai"), azzal, hogy ez a hozzájárulás: 

(a) csak a vonatkozó Kötvény Részsorozatok vonatkozásában 
érvényes; 

(b) csak a hónap első napjától kibocsátás időpontja (a 
"Kibocsátás Időpontja") hónapjának 14. napjáig érvényes, 
amennyiben a Kötvényeket a hónap 15. napján bocsátják ki, 
vagy a Kibocsátás Időpontját megelőző hónap 15. napjától 
azon hónap utolsó napjáig, amennyiben a Kötvényeket a 
hónap első napján bocsátják ki, vagy (kizárólag a Mazel Tov 
Megtakarítási Kötvények esetén) a Kibocsátás Időpontját 
megelőző hónap első napjától azon hónap utolsó napjáig; és 

(c) a jelen Információs Memorandum felhasználásának csak a 
vonatkozó Kötvény Részsorozatoknak a Nyilvános Ajánlat 
Országaiban történő Nyilvános Ajánlataira terjed ki. 

Az Értékesítő tájékoztatni fogja a befektetőket a releváns 
Kötvények Nyilvános Ajánlatainak feltételeiről akkor, amikor a 
befektetők részére az Értékesítő sort kerít az adott Nyilvános 
Ajánlatra. 

 

 
„B” SZAKASZ – A KIBOCSÁTÓ 

B.17 Hitelminősítések A Kibocsátó hosszú távú szuverén adósbesorolásai a jelen Információs 
Memorandum keltekor a következők: A1 (Moody's Investors Service, 
Inc.), A+ (Standard & Poor's Credit Market Services Europe Limited) 
és A+ (Fitch Ratings Ltd). A Program és a kibocsátandó Kötvények 
nem kerültek besorolásra. 

 
B.47 A Kibocsátó 

bemutatása, 
beleértve annak 
gazdaságát 

Izrael Állam szuverén kibocsátó, Izrael Államban található. 

Az izraeli gazdaság 4,0%-os ütemben nőtt 2016-ban, gyorsabb 
ütemben, mint 2015-ben és 2014-ben, amikor az éves bruttó nemzeti 
termék ("GDP") növekedési mértéke rendre 2,6% és 3,5% volt. A 
növekedés 2013-hoz (amely évben a növekedés mértéke 4,2 % volt) 
képest bekövetkező lassulása 2014 és 2015 során külső tényezőknek 
tulajdonítható, ideértve a gazdasági visszaesést világszerte (ami 
hozzájárult az izraeli export lassulásához), az izraeli sékel („NIS”) 
leértékelését és az „Erős szikla” hadműveletet, egy védekező katonai 
operációt, amely 2014 júliusában és augusztusában zajlott válaszul 
arra, hogy a Hamasz rakétákat lőtt ki Gázából Izraelbe 2014 nyarán. 
2016 első, második, harmadik és negyedik negyedévben a GDP 
növekedése rendre 4,5%. 5,5%, 4,2% és 4,4% volt, összehasonlítva 
minden esetben az előző negyedévvel, évesített értéken. 2017 első 
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negyedéve folyamán a növekedés mértéke 0,6%-ra csökkent, amely 
tükrözi a 2017 során bekövetkező erős visszaesést a személygépkocsi 
vásárlások számában a 2016-os mértékéhez képest. Felkészülve az új 
autókat terhelő adók 2017 elején hatályba lépett változására, 2016 
második félévében megnőtt az autóvásárlások száma. 2017 második 
negyedévében a GDP növekedés 2,7 %-ra emelkedett, a 
személygépkocsi vásárlások számának a 2016 első félévében rögzített 
értékére történő visszatérésének köszönhetően.  

Az üzleti szektor terméke (amelyet úgy számolnak ki, hogy a GDP-ből 
levonják az általános kormányzati szolgáltatásokat, a magánszektor 
non-profit intézményeinek szolgáltatásait és a lakhatási 
szolgáltatásokat) lassú, 2,5%-os, -0,3%-os és 1,2%-os növekedési 
ütemet tartott 2015 első, második és harmadik negyedéve során. 2015 
negyedik negyedévében a növekedés üteme 4,4%-ra gyorsult és ez a 
viszonylag magas növekedési ütem 2016 során is folytatódott, 
minthogy az üzleti szektor GDP-je rendre 4,1%-kal, 6,2 %-kal 5,1 %-
kal és 5,2%-kal nőtt az első, második, harmadik és negyedik 
negyedévben, 2016-ban összesen 4,2%-os növekedést eredményezve, 
összehasonlítva a üzleti szektor 2015-ös 2,7%-os, teljes kibocsátási 
érték növekedésével. 

A magánfogyasztás mértéke 2016-ban növekedett 2015-höz 
viszonyítva, és a teljes magánfogyasztás elérte következőket (milliárd 
NIS-ben, állandó 2015-ös árakon): 674,9 2016-ban, 636,1 2015-ben, 
611,9 2014-ben és 585,8 2013-ban. 2016-ban a bruttó állóeszköz-
felhalmozás 11,9%-kal emelkedett,helyreállva ezzel a 2015-ben 
tapasztalható 0,8%-os visszaesésből és a 2014-ben tapasztalható 0,8%-
os emelkedésből. 

 
B.48 Közpénzügyek és 

kereskedelem 
Fizetési mérleg és külkereskedelem 

Izrael fizetési mérlege a GDP 3,9%-ának megfelelő többletet mutatott 
2016-ban, amely 2015-höz képest a többlet csökkenését jelenti 
(amikor az a GDP 5,1%-át tette ki). Ez a többlet tizenhárom év pozitív 
többletét követte a fizetési mérlegben. A többlet mértékének 2016-ban 
tapasztalt csökkenése leginkább az áruimport jelentős növekedésének 
tudható be. 

Izrael szabadkereskedelmi megállapodásokkal rendelkezik a fő 
kereskedelmi partnereivel és azon kevés országok egyike, amely 
szabadkereskedelmi megállapodást kötött mind az Egyesült 
Államokkal, mind az Európai Unióval. 

A termékek és szolgáltatások exportjának és importjának 2015-ben 
tapasztalt csökkenését követően az export és import 2016-ban 
növekedett. Ennek eredményeként, az izraeli nettó export visszaesett a 
2015-ös 8,9 milliárd USD magas többletről 6,6 milliárd USD többletre 
2016-ban. 2015-höz viszonyítva, az export reál NIS-ben 2,5%-os 
növekedést jegyzett 2016-ban, míg az import 9,4%-kal növekedett 
2016-ban. Az izraeli termékek exportjának 2016-os csökkenése (USA 
Dollárban a jelenlegi áron) tükröződött az Egyesült Államokba 
irányuló (-2,9%), az EU-ba irányuló (-1,9%), az Ázsiába irányuló (-
11,8%) és a más célállomásokba (Ázsiát kivéve) irányuló (-4,7%) 
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export csökkénesében. Ennek megfelelően, az EU-ba irányuló export 
aránya 1,0%-kal, (a 2015-ös 25,1%-ról 26,0%-ra 2016-ban), az 
Egyesült Államokba irányuló export aránya 0,8%-kal (a 2015-ös 
28,3%-ról 29,0%-ra 2016-ban), és az egyéb célállomásokba (Ázsiát 
kivéve) irányuló export aránya 0,2%-kal nőtt (a 2015-ös 19,0%-ról 
19,2%-ra 2016-ban). Másrészt viszont, az Ázsiába irányuló export 
aránya 1,9%-kal csökkent 2016-ban (a 2015-ös 27,6%-ról 25,8%-ra 
2016-ban).  

A 2015 első három negyedévében az áruexportban és -importban 
tapasztalt csökkenő trendet követően, 2015 negyedik negyedévétől 
kezdve az export és import növekvő trendet mutatnak. A 2016 első 
negyedévében bekövetkezett 0,2%-os csökkenést követően 2016 
második, harmadik és negyedik negyedévében az áruexport (USA 
Dollárban a jelenlegi árakon) rendre 1,6%-kal, 0,4%-kal és 2,1%-kal 
nőtt. Ez a növekvő trend folytatódott 2017 első negyedévében is 1,5%-
os növekedéssel. Az áruimport 0,5%-kal, 4,5%-kal, 0,8%-kal és 2,2%-
kal nőtt 2016 első, második, harmadik és negyedik negyedévében, és a 
termékek importja 0,3%-kal csökkent 2017 első negyedévében. 

Fiskális Politika 

A költségvetést és gazdasági tervet a 2015 és 2016 pénzügyi évekre 
vonatkozóan 2015 novemberében, a 2017 és 2018 pénzügyi évekre 
vonatkozóan pedig 2016 decemberében fogadta el a Knesset. A 2015 
és 2016 pénzügyi évekre jóváhagyott költségvetésben a hiánycél a 
2015-ös és 2016-os GDP 2,9%-a volt. A 2017 és 2018 pénzügyi 
évekre vonatkozó költségvetés felülvizsgálatát követően az 
előirányzott hiánycél szintén a 2017es és 2018-as GDP 2,9%-a. 

A költségvetési hiány 2016-ban a GDP 2,1% át tette ki, amely az adott 
évre vonatkozó hiánycél alatt maradt. 2009 óta a költségvetési hiány 
csökkenő pályán volt, kivéve 2012-t. 2009-ben a költségvetési hiány 
4,8% volt, amelyet az adóbevételeknek a globális pénzügyi válságból 
származó csökkenése eredményezett (a 2009-es hiánycél 6% volt), 
2010-ben a költségvetési hiány a GDP 3,5%-a (a 2010-es hiánycél 
5,5% volt), 2011-ben 3,1% (a 2011-es hiánycél 3,0% volt), 2012-ben 
3,9% (a 2012-es hiánycél 2,0%) volt, 2013-ban 3,1% (a 2013-as 
hiánycél 4,3% volt), 2014-ben 2,7% (a 2014-es hiánycél 3,0% volt), 
2015-ben 2,1% (a 2015-ös hiánycél 2,9% volt), és 2016-ban 2,1% (a 
2016-os hiánycél 2,9% volt). 

A Kormányzat hosszú távú fiskális politikájával összhangban a 
Kormányzati kiadások nem haladhatják meg a Knesset által 2010 
májusában elfogadott, 2014 márciusában frissített, és a 2015-2016-os 
költségvetéssel újból frissített Hiánycsökkentési és Költségvetési 
Kiadásmérséklési Törvényben foglalt korlátot. A jelenlegi 
törvényszöveg kimondja, hogy a kormányzati kiadások növekedésének 
reálértéke nem fogja meghaladni az utolsó három év 
népességnövekedése mértékének átlagát, plusz a középtávú adósságcél 
(50%) mértékét és a folyó hiány-GDP arányt. Az új szabályból eredő 
kiadásnövekedés konzisztens növekedést enged az egy főre eső 
kiadásokban. Az új szabály a népességnövekedés hároméves átlagán 
fog alapulni annak érdekében, hogy konzisztens növekedést 
biztosítson az egy főre eső kiadásokban. 
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A Kormányzat fiskális fegyelmének köszönhetően Izrael 
közszférájának bruttó adóssága a GDP százalékában csökkenő pályán 
volt az elmúlt évtizedben. Izrael közszférájának bruttó adóssága a 
GDP százalékában 62,4% volt 2016-ban, 64,0% 2015-ben, 66,1% 
2014-ben, 66,9% 2013-ban és 68,4% 2012-ben. 

Infláció és Monetáris Politika 

Az év végi mérések alapján, a Fogyasztói Árindex ("CPI") 2016-ban 
0,2%-kal, 2015-ben 1,0%-al, 2014-ben pedig 0,2%-al csökkent, a 
2013-ban elért 1,8%-os növekedéséhez képest. 2014 júniusa óta, az 
inflációs ráta a Kormány által megcélzott terjedelmének alsó küszöbe 
alá esett, és 2014 szeptembere óta az inflációs ráta negatív. A 
Fogyasztói Árindex 0,7%-kal csökkent a 2017. július 31-én véget érő 
12 hónapos periódus alatt, de még mindig a Kormány által megcélzott 
terjedelmének alsó küszöbe alatt marad. A további növekedés 
biztosítása érdekében a Bank of Israel legutóbb 2015 márciusában 
0,10%-ra szállította le a kamatlábát. 

A NIS / USA Dollár devizaárfolyam tekintetében, 2012. második fele 
és 2014 júliusának vége között a NIS devizaárfolyam áremelkedésen 
ment keresztül, 2013-ban átlagosan 3,61 NIS / 1,0 USA Dollár, 2014. 
első felében pedig 3,48 NIS / 1,0 USA Dollár (ehhez képest 2012-ben 
az árfolyam 3,86 NIS / 1,0 USA Dollár) volt az árfolyam. Annak 
következtében, hogy a NIS jelentős árcsökkenésen ment keresztül az 
USA Dollárhoz képest, 2015-ben átlagosan a devizaárfolyam 3,89 NIS 
/ 1,0 USA Dollár volt. A 2016. december 31-ei NIS / USA Dollár 
devizaárfolyam 3,85 NIS / 1,0 USA Dollár volt és az átlagos 
devizaárfolyam 2016-ban 3,84 NIS / 1,0 USA Dollár volt. 2017 első 
nyolc hónapjában a NIS / USA Dollár devizaárfolyam  tekintetében a 
NIS devizaárfolyam áremelkedésen ment keresztül, elérve a 3,596 NIS 
/ USA Dollár árfolyamot 2017. augusztus 31-én. 

 

 
"C" SZAKASZ – KÖTVÉNYEK 

C.1 A Kötvények típusa 
és osztálya 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint változó kamatozású Kötvények 
("Euró Változó Kamatozású Kötvények"). Az Euró Változó 
Kamatozású Kötvények változó kamatozású Kötvények, Euró 
devizában [1, 2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, félévente és lejáratkor 
fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint mazel tov megtakarítási kötvények 
("Mazel Tov Megtakarítási Kötvények"). A Mazel Tov 
Megtakarítási Kötvények fix kamatozású Kötvények Euró devizában 
("Euró Mazel Tov Megtakarítási Kötvények"), Angol Font Sterling 
devizában ("Sterling Mazel Tov Megtakarítási Kötvények") vagy 
USA Dollár devizában ("USA Dollár Mazel Tov Megtakarítási 
Kötvények"), lejáratkor fizetendő kamattal. AZ USA Dollár Mazel 
Tov Megtakarítási Kötvények [5 és 10] éves, illetve az Euró Mazel 
Tov Megtakarítási Kötvények és Angol Font Sterling Mazel Tov 
Megtakarítási Kötvények 5 éves lejáratúak. 
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A Kötvények kibocsáthatóak, mint megtakarítási kötvények 
("Megtakarítási Kötvények"). A Megtakarítási Kötvények fix 
kamatozású Kötvények, Euró devizában ("Euró Megtakarítási 
Kötvények"), Angol Font Sterling devizában ("Sterling 
Megtakarítási Kötvények") vagy USA Dollár devizában ("USA 
Dollár Megtakarítási Kötvények") [1, 2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, 
lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint jubilee kötvények ("Sterling 
Jubilee Kötvények"). A Sterling Jubilee Kötvények fix kamatozású 
Kötvények Angol Font Sterling devizában, [1, 2, 3, 5 és 10] éves 
lejárattal, félévente és lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint változó kamatozású LIBOR 
kötvények ("USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR 
Kötvények"). Az USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR 
Kötvények változó kamatozású Kötvények, USA Dollár devizában, [1, 
2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, félévente és lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint jubilee fix kamatozású kötvények 
("USA Dollár Jubilee Fix Kamatozású Kötvények"). Az USA 
Dollár Jubilee Fix Kamatozású Kötvények fix kamatozású Kötvények 
USA Dollár devizában, [1, 2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, félévente és 
lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint maccabee fix kamatozású 
kötvények ("USA Dollár Maccabee Fix Kamatozású Kötvények"). 
Az USA Dollár Maccabee Fix Kamatozású Kötvények fix kamatozású 
Kötvények USA Dollár devizában, [1, 2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, 
félévente és lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények kibocsáthatóak, mint sabra megtakarítási kötvények 
("USA Dollár Sabra Megtakarítási Kötvények"). Az USA Dollár 
Sabra Megtakarítási Kötvények fix kamatozású Kötvények USA 
Dollár devizában, [1, 2, 3, 5 és 10] éves lejárattal, félévente és 
lejáratkor fizetendő kamattal. 

A Kötvények Sorozatban kerülnek kibocsátásra. Minden egyes Sorozat 
egy vagy több, különböző kibocsátási időpontokon kibocsátott 
Részsorozatból állhat. Minden egyes Sorozat Kötvényeire azonos 
feltételek vonatkoznak, kivéve az adott Részsorozatok kibocsátási, 
kamatkezdési és / vagy lejárati időpontjait. Ugyanazon Sorozat 
Részsorozatai eltérő lejárati időponttal és kamatlábbal bírhatnak. Az itt 
említett "Részsorozat" olyan Kötvényeket jelent, amelyek minden 
szempontból megegyezőek, beleértve, korlátok nélkül a kibocsátási, 
kamatkezdési és lejárati időpontot; a "Sorozat" jelentése pedig a 
Kötvények egy Részsorozata együttesen bármilyen további Kötvény 
Részsorozattal vagy Részsorozatokkal, amelyek minden szempontból 
azonosak, kivéve a saját kibocsátási, kamatkezdési és / vagy lejárati 
időpontjaikat. 

A Kötvényeket könyvelési tételek formájában kerülnek kibocsátásra, 
amelynek értelmében a Kötvények tulajdonjoga a Computershare 
Trust Company of Canada, mint a Kibocsátó által pénzügyi ügynök 
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megbízottnak kinevezett intézmény által elektronikusan kerül 
rögzítésre. Tanúsítványokat csak olyan állami hatóságok, 
nyugdíjalapok, pénzügy intézetek és munkavállalói juttatási 
rendszerek, mint Regisztrált Tulajdonosok részére fognak kibocsátani, 
amelyek ezt a vásárlás időpontjában kérik, vagy akkor, ha az Izrael 
Állam ehhez írásban hozzájárul.  

A Kötvények minden részsorozata Értékpapírok Nemzetközi 
Azonosító Számával (ISIN) lesz ellátva.  

 
C.2 Pénznemek Pénznem: A Kötvények Euróban ("€" vagy "Euró"), Angol Font 

Sterlingben ("£" vagy "Angol Font Sterling ") vagy USA Dollárban 
("USA $" vagy "USA Dollár") kerülnek kibocsátásra. 

Címletek: Az Euró Változó Kamatozású Kötvények minimális 
vásárlási összege 5.000 Euró. A Mazel Tov Megtakarítási Kötvények 
minimális vásárlási összege 100 Euró (és 100 Eurót meghaladóan 10 
Euró egész számú többszörösei), 100 Angol Font Sterling (és 100 
Angol Font Sterlinget meghaladóan 10 Angol Font Sterling egész 
számú többszörösei) és 100 USA Dollár (és 100 USA Dollárt 
meghaladóan 10 USA Dollár egész számú többszörösei). A 
Megtakarítási Kötvények minimális vásárlási összege 5.000 Euró, 
1.000 Angol Font Sterling és 2.500 USA Dollár (és 2.500 USA Dollárt 
meghaladóan 500 USA Dollár egész számú többszörösei). A Sterling 
Jubilee Kötvények minimális vásárlási összege 20.000 Angol Font 
Sterling. Az USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR Kötvények 
minimális vásárlási összege 5.000 USA Dollár (és 5.000 USA Dollárt 
meghaladóan 500 USA Dollár egész számú többszörösei). Az USA 
Dollár Fix Kamatozású Kötvények minimális vásárlási összege 25.000 
USA Dollár (és 25.000 USA Dollárt meghaladóan 5.000 USA Dollár 
egész számú többszörösei). Az USA Dollár Maccabee Fix Kamatozású 
Kötvények minimális vásárlási összege 5.000 USA Dollár (és 5.000 
USA Dollárt meghaladóan 500 USA Dollár egész számú 
többszörösei). Az USA Dollár Sabra Megtakarítási Kötvények 
minimális vásárlási összege 1.000 USA Dollár (és 1.000 USA Dollárt 
meghaladóan 100 USA Dollár egész számú többszörösei). Hacsak 
fentebb nincsenek meghatározva egyéb egész számú többszörösök, a 
Kötvények minden olyan összegen megvásárolhatóak, amelyek 
egyenlők vagy magasabbak az adott típusú Kötvénynél feltüntetett 
minimális vásárlási összegnél. 

Az Egyéves Megtakarítási Kötvények bárki által, bármely vásárlási 
időpontban és bármely Regisztrált Tulajdonos bejegyzett neve alatt 
megvásárolhatóak, 5.000 Euró vagy 5.000 Angol Font Sterling 
legmagasabb vásárlási összegen. A Mazel Tov Megtakarítási 
Kötvények bárki által, bármely vásárlási időpontban és bármely 
Regisztrált Tulajdonos bejegyzett neve alatt megvásárolhatóak, 2.500 
Euró, 2.500 Angol Font Sterling vagy 2.500 USA Dollár legmagasabb 
vásárlási összegen.  

C.5 A Kötvények 
szabad 
átruházhatóságára 
vonatkozó 
korlátozások 

Az Értékesítő vállalta, hogy eleget tesz az összes hatályban lévő 
értékpapírokra vonatkozó jogszabályoknak és rendeleteknek, amelyek 
rendelkeznek a Kötvények eladásáról, illetve amelyek a jelen 
Információs Memorandumban megtalálhatóak. 
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C.8 A Kötvények 

rangsorolása, a 
Kötvényekhez 
rendelt jogok és 
bármely ezen 
jogokhoz 
kapcsolódó 
korlátozások 

A Kötvények állapota: A Kibocsátó részére a Kötvények közvetlen, 
általános, feltétlen és nem hátrasorolt Külső Eladósodottságot 
jelentenek, amelyekre vonatkozóan a Kibocsátó a teljes bizalmát és 
hitelét biztosítja. Minden sorozat Kötvényei egymás között preferencia 
nélkül és a Kibocsátó összes többi nem hátrasorolt Külső 
Eladósodottságával egyenlő mértékben lesz rangsorolva. "Külső 
Eladósodottság" jelenti bármely olyan Eladósodottságot, amely 
kifizethető annak feltételei vagy a birtokosának lehetősége szerint 
bármely Izrael pénznemétől eltérő pénznemben, illetve 
"Eladósodottság" jelenti a Kibocsátó minden kötelezettségét a 
Kibocsátó által kölcsönzött pénz és garanciák tekintetében a mások 
által kölcsönzött pénzekre vonatkozóan. 

Adózás: A Kötvények alapján esedékes kamatot és tőkeösszegeket az 
Izrael Állam fogja fizetni, anélkül, hogy levonásra kerülne sor 
bárminemű, az Izrael Állam által kivetett jelenbeli vagy jövőbeli adók 
vagy díjak vonatkozásában (kivéve azon eseteket, amikor a 
Kötvénytulajdonosok egyéb, nem a Kötvény 
birtokolásából/tulajdonjogából vagy az ebből származó bevételből 
eredő ok miatt alanya ilyen adóknak vagy díjaknak). A jelenleg 
hatályos izraeli jogszabályok szerint, a nem izraeli állampolgárságú 
Kötvénytulajdonosok részére, a Kötvények alapján teljesített 
kifizetések mentesülnek az izraeli adóztatás alól, nincs továbbá 
átruházási, illeték vagy hasonló fizetendő adó az Izrael Állam joga 
szerint a Kötvények kibocsátásával vagy visszaváltásával 
kapcsolatban. 

Azoknak a Kötvénytulajdonosoknak, akik az Izrael Államtól eltérő 
jogrendszer szerint adókötelesek lehetnek a Kötvényeik beszerzése, 
birtoklása vagy azok rendelkezésének vonatkozásában, különösen 
ajánlott, hogy konzultáljanak szakmai tanácsadóikkal, miszerint 
adókötelesek-e (és amennyiben igen, melyik jogrendszer szerint), 
mivel az előző kommentek csak az adózás bizonyos aspektusához 
kapcsolódnak Izrael Államban. A Kötvénytulajdonosoknak különösen 
figyelemmel kell lenniük arra, hogy adókötelesek lehetnek más 
jogrendszerek jogszabályai szerint a Kötvényekhez kapcsolódó 
kifizetések vonatkozásában, még akkor is, ha ezeknek a kifizetésére 
sor kerülhet adólevonás vagy visszatartás nélkül is az Izrael Állam 
joga alapján. 

A fent említett információ olyan általános jellegű tájékoztatásnak 
minősül, amelyet kizárólag megfelelő óvatossággal szabad kezelni. 
Nem minősül adótanácsadásnak, illetve nem foglalja magában az 
átfogó vagy teljes leírását bármely vonatkozó azon adójogszabálynak, 
amely releváns lehet egy Kötvénytulajdonos számára. Az egyes 
Kötvényekbe invesztáló befektetők adójogi következményei 
különbözőek lehetnek, így tehát annak a Kötvénytulajdonosnak, 
akiben kétség merül fel az adójogi helyzetével kapcsolatban, célszerű 
felkeresni konzultáció végett szakmai tanácsadóját. 

Irányadó jog: A Kötvények New York állam jogával összhangban 
lesznek szabályozva és értelmezve.  
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A Kötvényekhez rendelt jogokhoz kapcsolódó korlátozások: Az Elem 
ezen része nem alkalmazandó, mivel nincs a Kötvényekhez rendelt 
jogokhoz kapcsolódó korlátozás. 

 
C.9 Kamat, visszaváltás, 

hozam és a 
Kötvénytulajdonosok 
képviselője 

Kibocsátási Ár: A Kötvények kibocsátási ára a teljes tőkeösszegük 
100%-a. 

Kamat: A Kötvények kamatozók. A kamat fix vagy (az Euró Változó 
Kamatozású Kötvények és az USA Dollár Változó Kamatozású 
LIBOR Kötvények esetén) változó értéken számítandó fel. 

A kamat számítása a Kötvény Kibocsátásának Napjától kezdődik (e 
napot is beleértve) és a Lejárat Napjáig tart (e napot nem beleértve), 
365 napos évet és az eltelt napok számát alapul véve. A Kötvények a 
lejáratot követően nem kamatoznak. 

Kamatfizetési Napok (a Megtakarítási Kötvények, a Mazel Tov 
Megtakarítási Kötvények és az USA Dollár Sabra Megtakarítási 
Kötvények esetén) kizárólag a Lejárat Napja, (az Euró Változó 
Kamatozású Kötvények és az USA Dollár Változó Kamatozású 
LIBOR Kötvények esetén) minden év június 1-je és december 1-je és 
lejáratkor, kivéve hogy a minden év május 15-én és november 15-én 
kibocsátott Kötvények esetén az első kamatfizetés időpontja a 
Kibocsátás Napját követő második Kamatfizetési Nap vagy (a Sterling 
Jubilee Kötvények, az USA Dollár Jubilee Fix Kamatozású Kötvények 
és az USA Dollár Maccabee Fix Kamatozású Kötvények esetén) 
minden év május 1-je és november 1-je és lejáratkor, és kivéve a 
minden év április 15-én és október 15-én kibocsátott Kötvényeket, 
ahol az első kamatfizetés a Kibocsátásuk Napját követő második 
Kamatfizetési Napon történik. 

Alkalmazandó kamatláb – fix kamatozású Kötvények: 

Az alkalmazandó kamatláb évi fix százalék. 

Alkalmazandó kamatláb – Euró Változó Kamatozású Kötvények: 

Az egyes Euró Változó Kamatozású Kötvények kezdő kamatlába a hat 
havi EURIBOR-nak felel meg az ilyen Kötvény értékesítési 
időszakának kezdő napját megelőző három Kamatláb-Meghatározási 
Napon, amint azt a Bloomberg vagy egyéb olyan elismert 
árfolyamrendszer tartalmazza, amelyet Izrael Állam időről időre 
meghatároz, felkerekítve az egy százaléknak az azt követő egy 
tizenhatod (1/16) részére, amennyiben a jegyzett kamatláb nem 
egyenlő egy százalék egy-tizenhatod  (1/16) részével (az 
„Alkalmazandó EURIBOR Kamatláb”), plusz vagy mínusz Izrael 
Állam által meghatározott bázispontok fix száma (az „Hozam”). Az 
„EURIBOR” az Eurózóna irányadó bankközi kamatlábaként is ismert 
irányadó kamatláb, amelyet az Európai Bankszövetség által időről 
időre meghatározott követelményeknek megfelelően állapítanak meg 
és tesznek közzé (vagy bármely, a Kibocsátó teljes diszkréciója szerint 
meghatározott, azt felváltó vagy helyettesítő kamatláb). 
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Az egyes Euró Változó Kamatozású Kötvény Hozama a lejáratig fix 
marad. Az első kamatidőszakot követően a kamatlábat az 
Alkalmazandó EURIBOR Kamatlábnak megfelelően félévente 
módosítják az azt követő kamat-megállapítási időpontokban, amely 
minden év június 1-jét és december 1-jét megelőző három 
KamatMeghatározási Nap. Az Euró Változó Kamatozású Kötvény 
után fizetendő kamatláb semmilyen körülmények között sem lehet évi 
0%nál kevesebb. „Kamat-Meghatározási Nap ”bármelyik nap, 
kivéve szombat, vasárnap vagy egyéb olyan nap, amelyen a bankok 
New York-ban, Londonban és Torontóban a jogszabályok általi 
felhatalmazásnak vagy követelményeknek megfelelően zárva tartanak. 

Alkalmazandó kamatláb – USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR 
Kötvények: 

Az egyes USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR Kötvények kezdő 
kamatlába hat havi LIBOR-nak felel meg az ilyen Kötvény értékesítési 
időszakának kezdő napját megelőző három Kamatláb-Meghatározási 
Napon, amint azt a Bloomberg vagy egyéb olyan elismert 
árfolyamrendszer tartalmazza, amelyet Izrael Állam időről időre 
meghatároz, felkerekítve az egy százaléknak az azt követő egy 
tizenhatod (1/16) részére, amennyiben a jegyzett kamatláb nem 
egyenlő egy százalék egy-tizenhatod (1/16) részével (az 
„Alkalmazandó LIBOR Kamatláb”), plusz vagy mínusz a Hozam. A 
„LIBOR” London irányadó bankközi kamatlábaként is ismert 
irányadó kamatláb, (vagy bármely, a Kibocsátó teljes diszkréciója 
szerint meghatározott, azt felváltó vagy helyettesítő kamatláb). 

Az egyes USA Dollár Változó Kamatozású Libor Kötvény Hozama a 
lejáratig fix marad. Az első kamatidőszakot követően a kamatlábat az 
Alkalmazandó LIBOR Kamatlábnak megfelelően félévente módosítják 
az azt követő kamat-megállapítási időpontokban, amely minden év 
június 1-jét és december 1-jét megelőző három Kamatláb-
Meghatározási Nap. Az USA Dollár Változó Kamatozású LIBOR 
Kötvény után fizetendő kamatláb semmilyen körülmények között sem 
lehet évi 0%-nál kevesebb. 

Lejárat: Euró Változó Kamatozású Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-
Év és 10-Év]. Mazel Tov Megtakarítási Kötvények: [5-Év és 
(kizárólag USA Dollár Mazel Tov Megtakarítási Kötvények) 10-Év]. 
Megtakarítási Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-Év és 10-Év]. Sterling 
Jubilee Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-Év és 10-Év]. USA Dollár 
Változó Kamatozású LIBOR Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-Év és 
10-Év]. USA Dollár Jubilee Fix Kamatozású Kötvények: [1-Év, 2-Év, 
3-Év, 5-Év és 10-Év]. USA Dollár Maccabee Fix Kamatozású 
Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-Év és 10-Év]. USA Dollár Sabra 
Megtakarítási Kötvények: [1-Év, 2-Év, 3-Év, 5-Év és 10-Év]. 
Amennyiben előzőleg nem kerültek visszaváltásra, vagy megvételre és 
törlésre, a Kötvények a Kibocsátás Napjának első, második, harmadik, 
ötödik vagy tízedik évfordulóján (amelyik alkalmazandó) a hónap első 
naptári napján kerülnek visszaváltásra. 1 évnél rövidebb lejárati idővel 
rendelkező Kötvények nem kerülnek kibocsátásra. 

Visszaváltás: Bármely vétel és törlés vagy lejárat előtti visszaváltás 
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esetén a Kötvények a Lejárati Napjukon, névértéken kerülnek 
visszaváltásra. 

Lejárat Előtti Visszaváltás: Izrael Állam jogosult arra, hogy bármely 
kibocsátott Kötvényt teljes egészében vagy névértéken bármikor 
visszaváltson vagy visszavásároljon. A Visszaváltás a 
Kötvénytulajdonos kérésére nem lehetséges, kivéve a Kötvények 
Feltételeiben meghatározott különleges körülmények esetén. 

Hozam: Az alábbi formula alapján számítandó, az egyes fix 
kamatozású Kötvények éves hozama megegyezik a Kötvény 
alkalmazandó éves kamatlábával. 

Hozam = !"#$%
!&'$()á+á)&	á-	(/0/0	122%)

	 

A Hozam egy adott Kötvény tekintetében a jövőbeli hozamot illetően 
nem irányadó. 

A Kötvénytulajdonosok képviselője: Az Elem ezen része nem 
alkalmazandó, mivel nem került kijelölésre a Kötvénytulajdonosok 
nevében eljáró meghatalmazott. 

 
C.10 Derivatív elemek a 

kamatfizetésben 
Nem alkalmazandó. Nincsen derivatív elem a Program keretében 
kibocsátott Kötvények tekintetében teljesített kamatfizetésben. 
 

C.11 Jegyzés és a 
Kötvények 
kereskedésének 
engedélyezése 

Kérelem nem került és nem is kerül benyújtásra a Kötvények 
kereskedésének valamely tőzsdén, piacon vagy egyéb kereskedési 
platformon történő engedélyezése iránt. 

 
“D” SZAKASZ – KOCKÁZATOK 

D.2 A Kibocsátóra 
jellemző fő 
kockázatok 

A politikai bizonytalanság fokozódása a közel-keleti és észak-afrikai 
régióban és a globális gazdasági feltételek romlása, amennyiben ezen 
kockázatok megvalósulnak, negatív hatással lehetnek Izrael 
gazdaságára és annak pénzügyi helyzetére és hitelképességére. A 
Kötvényekbe történő befektetéssel a befektető ki van téve annak, hogy 
néhány vagy valamennyi ilyen tényező negatívan befolyásolhatja a 
Kibocsátót, hátrányosan befolyásolhatja Izrael finanszírozási költségeit 
a nemzetközi tőkepiacon és az Izrael hitelviszonyt megtestesítő 
értékpapírjai iránti igényt. 
 

D.3 A Kötvényekre 
jellemző fő 
kockázatok 

A Program alapján kibocsátott Kötvényekbe való befektetés 
kockázatokkal jár, különösen: 

• A Kötvényeket tőzsdén nem jegyzik. A Kötvények 
átruházhatósága korlátozott és a Kötvényeknek nincs másodlagos 
kereskedelmi piaca. 

• Bármely a Kötvényekre vonatkozó Nyilvános Ajánlatot lejárat 
előtt törölhetnek vagy megszüntethetnek, amely azt 
eredményezheti, hogy a potenciális befektető részére a Kötvények 
nem kerülnek kibocsátásra vagy részére kisebb számú Kötvény 
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kerül kibocsátásra mint amennyire az adott potenciális befektető 
jelentkezett. Ilyen esetekben bármely vonatkozó összeg befektető 
részére való kiadása eltolódhat. 

• A Kötvények Izrael Állam biztosítékkal nem fedezett 
kötelezettségeit testesítik meg és a Kötvénytulajdonosok ennek 
megfelelően semmilyen biztosítékkal sem rendelkeznek. 

• Izrael Állam visszaválthatja a Kötvényeket a tervezett lejáratukat 
megelőzően és az ilyen visszaváltást követően egy befektető 
lehetséges, hogy nem lesz képes a visszaváltásból származó 
bevételét a visszaváltott Kötvények kamatlábszintjének megfelelő, 
hatékony kamatozás mellett újra befektetni. 

• A Kötvények feltételei a jelen Információs Memorandum napján 
hatályos New York Állam jogán alapulnak és bármely esetleges 
bírósági döntés, jog vagy hatósági eljárás változását illető hatás 
vonatkozásában semmilyen biztosíték sem adható. 

• Az olyan befektetők befektetését, akiknek a pénzügyi 
tevékenysége az egyedi Devizától vagy a releváns Kötvényektől 
eltérő devizában van nyilvántartva hátrányosan érintheti a 
devizaárfolyamok terén történt mozgás, a devizafelértékelődés 
vagy az árfolyam szabályozás terén történt változás.  

• A Kötvények potenciális vásárlói kötelesek lehetnek adót, vagy 
egyéb igazolt díjat, illetve illetéket fizetni egyéb joghatóság, 
illetve azon ország szabályai és gyakorlata fényében ahol a 
Kötvények megvásárlásra vagy átruházásra kerülnek. 

• A Kötvények nem részesülnek a Pénzügyi Szolgáltatások 
Kompenzációs Rendszere által nyújtott védelemben és senki sem 
fog kártalanítást fizetni amennyiben a Kibocsátó elmulasztana a 
Kötvények tekintetében fennálló valamely fizetésnek eleget tenni. 

• A LIBOR, EURIBOR, vagy más „irányadó kamatláb” 
szabályozása és reformja hátrányosan befolyásolhat bármely 
Kötvényt, amely ilyen „irányadó kamatlábhoz” van kapcsolva. 

 

 
„E” SZAKASZ - AJÁNLAT 

E.2b Az ajánlat oka és a 
nyereség 
felhasználása 

A Kötvények kibocsátásából származó nettó bevétel szándékolt 
rendeltetése a Kibocsátó általános finanszírozási szükségletei 
érdekében történő felhasználás. 

 
E.3 Az ajánlatra 

vonatkozó feltételek 
Bármely befektetőnek az Értékesítőn keresztül történő szándékolt vagy 
tényleges Kötvényvásárlása, valamint az Értékesítőn keresztül a 
befektető részére való ajánlatadás és Kötvényértékesítés a befektető és 
az adott Értékesítő között fennálló feltételek és megállapodások, 
ideértve az árra, allokációra és elszámolásra vonatkozó megállapodás 
alapján történik. 
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A Kötvényekre vonatkozó Nyilvános Ajánlatot feltételei:  

Értékesítő: Development Company for Israel (International) Limited. 

Ajánlati Ár: A Kötvények teljes tőkeösszegének 100 %-a.  

Nyilvános Ajánlat országa(i): [Ausztria, Belgium, Franciaország, 
Németország, Magyarország, Lengyelország, Spanyolország, 
Svédország, Hollandia és Egyesült Királyság]. 

Ajánlati időszak(ok): A hónap 15. napján kibocsátott Kötvények 
tekintetében a Kibocsátási Napnak megfelelő hónap 1. napjától 14. 
napjáig terjedő időszak, vagy a hónap 1. napján kibocsátott Kötvények 
tekintetében a Kibocsátási Napot megelőző hónap 15. napjától az adott 
hónap utolsó napjáig terjedő időszak, illetve – a „Mazel Tov” 
Megtakarítási Kötvények esetében - Kibocsátási Napot megelőző 
hónap 1. napjától az adott hónap utolsó napjáig terjedő időszak. 

Feltételek, amelyektől a Nyilvános Ajánlat függ: A Kibocsátó 
fenntartja magánk a jogot, hogy a Nyilvános Ajánlatot lejárat előtt 
törölje vagy megszüntesse anélkül hogy értesítést adna bármilyen ilyen 
törlésről vagy lejárat előtti megszüntetésről. A félreértések elkerülése 
végett, ha a Kötvények jegyzése érdekében ajánlatot tettek bármely 
potenciális befektető által és a Kibocsátó gyakorolja e jogát, akkor 
egyetlen ilyen potenciális befektető sem lesz képes a Kötvényt 
lejegyezni illetve azt más módon megszerezni és minden jelentkezés 
automatikusan törlődni fog és valamennyi vételár a jelentkezők részére 
visszatérítésre kerül. 

A kibocsátandó Kötvények végső száma az Ajánlati Időszak végén 
kerül majd meghatározásra, és az többek között a Kötvényekre 
vonatkozó jegyzések teljes számától fog függni. 

A jelentkezési folyamat leírása: A befektetők a Kötvényeket az 
Értékesítőn keresztül jegyezhetik az Ajánlati Időszak lezárulásáig. A 
Kötvényekre való jelentkezés egy befektetési űrlap kitöltésével 
történik. A befektetőknek továbbá alá kell írniuk az Értékesítő Üzleti 
Feltételeit, ki kell tölteniük egy Ügyféltájékoztató Űrlapot valamint 
személyazonosságukat megfelelően igazolniuk kell az Értékesítő 
pénzmosás ellenes ellenőrzése elvégzése érdekében és a jegyzés helye 
szerinti helyi jog által előírt többletinformációkat szolgáltatniuk kell. 
Ezen űrlapok elérhetőek az Értékesítő honlapján, illetve az 
Értékesítővel való közvetlen kapcsolatba lépést követően. Izrael Állam 
befektetési űrlapot elfogadni nem köteles. 

A jegyzéscsökkentési lehetőség leírása és a jelentkező által fizetett 
többletösszeg visszatérítése: A Kötvényekbe való leendő 
befektetőknek kapcsolatba kell lépniük az Értékesítővel az Ajánlati 
Időszak alatt történő jegyzéscsökkentési lehetőség részletei 
tekintetében, illetve a valamely megfizetett többletösszeg 
visszatérítésével kapcsolatban. 

A jelentkezés minimum és/vagy maximum összegével kapcsolatos 
részletek: A jelentkezés minimális összegei: Változó Kamatozású Euró 
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Kötvény – 5.000 €; „Mazel Tov” Megtakarítási Kötvény – 100 €, 100 
£, vagy 100 U.S.$; Megtakarítási Kötvények - 5.000 €, 1.000 £, vagy 
2.500 U.S.$; Sterling „Jubilee” Kötvények – 20.000 £; Változó 
Kamatozású LIBOR Amerikai Dollár Kötvények – 5.000 U.S.$; Fix 
Kamatozású Amerikai Dollár „Jubilee” Kötvények – 25.000 U.S.$; 
Fix Kamatozású Amerikai Dollár „Maccabee” Kötvények - 5.000 
U.S.$; és Amerikai Dollár „Sabra” Megtakarítási Kötvények – 1.000 
U.S.$. A Jelentkezés maximális összegei: Egyéves Megtakarítási 
Kötvények – 5.000 € vagy 5.000 £ és „Mazel Tov” Megtakarítási 
Kötvények – 2.500 €, 2.500 £ vagy 2.500 U.S.$ bármely vételi napon. 

A Kötvények befizetési és átadási módja, illetve határideje: Egy 
bizonyos Kibocsátási Napon való Kötvény vásárlása érdekében, a 
vevő jegyzési dokumentumait az Izraeli Államnak vagy az Izraeli 
Állam nevében el kell fogadni és a Kötvény teljes vételárát kitevő 
clearingelt pénzeszköznek meg kell érkeznie és jóvá kell íródnia a 
Kanadai  Computershare Trust Company (a “Pénzügyi Ügynök”) 
számláján az ilyen Kibocsátási napot megelőzően (vagy az Izraeli 
Állam által meghirdetett egyéb napot megelőzően). A Kötvények az 
adott Kibocsátási napon kerülnek kibocsátásra. Amennyiben a jegyzési 
dokumentumokat az Izraeli Állam a Kibocsátási Napon (vagy az adott 
egyéb napon) vagy azt követően fogadja el vagy fogadják el az Izraeli 
Állam nevében, illetve a clearingelt pénzeszközök a Pénzügyi Ügynök 
számlájára a Kibocsátási Napon (vagy az adott egyéb napon) vagy azt 
követően érkeznek meg és íródnak jóvá, az adott Kötvények egy 
legközelebbi Kibocsátási Napon kerülnek kibocsátásra. Amikor egy 
Kötvény egy legközelebbi Kibocsátási Napon kerül kibocsátásra, a 
Kötvényre vonatkozó kamatláb az adott Kibocsátási Napra vonatkozó 
kamatláb lesz. 

A Nyilvános Ajánlati eredmények nyilvánossá tételének módja és 
időpontja: Az Értékesítő Izrael Állam nevében eljárva, minden egyes 
Nyilvános Ajánlat eredményét a saját honlapján teszi közzé amint az 
lehetséges a Nyilvános Ajánlatot befejezését vagy megszüntetését 
követően. 

Valamely elővásárlási jog gyakorlásának, illetve a jegyzési jog 
átruházásának valamint a nem gyakorolt jegyzési jog kezelésének 
folyamata: Nem alkalmazandó. 

A potenciális befektetők köre, akik részére a Kötvények felajánlásra 
kerülnek: Bármely a Nyilvános Ajánlat országában levő személy. A 
Kötvények külön vonzóak lehetnek azok számára, akik érdeklődnek 
Izrael Állam iránt. 

Vajon részsorozatokat bizonyos országok részére fenntartanak-e: 
Részsorozatok nem kerültek fenntartásra bizonyos országok részére. 

A jutatott összeg tekintetében a jelentkezők értesítésének folyamata: 
Amennyiben egy Kötvényvásárlásra vonatkozó ajánlat Izrael Állam 
által nem kerül elfogadásra, vagy a Nyilvános Ajánlat lejárat előtt 
törlésre vagy megszüntetésre kerül, akkor a leendő Kötvénytulajdonos 
részére 100%-át allokálják azon Kötvényeknek, amelyekre 
jelentkezett. A Pénzügyi Ügynök a vásárlás teljesítésének napjától 
számított 7 Munkanapon Belül (amely nem szombat, vasárnap, vagy 
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egyéb olyan nap amelyen a Pénzügyi Ügynök jogszabályilag 
felhatalmazott illetve kötelezett arra, hogy zárva tartson Torontóban, 
Ontarióban, Kanadában vagy Londonban) egy megerősítést juttat el a 
leendő Kötvénytulajdonos részére a Kötvények allokálásáról. 

Bármely díj és adó összege amely a jegyzőre vagy a vásárlóra lesz 
terhelve: A Kötvények jegyzőire a Kötvények kibocsátásával, 
átruházásával és átadásával kapcsolatban semmilyen díj sem lesz 
terhelve az Értékesítő, a Pénzügyi Ügynök vagy Izrael Állam által. A 
Kötvénytulajdonosoknak díjat kell megfizetni (a 25.000 U.S.$ vagy az 
alatti Kötvények esetében: 25 U.S.$, 18 £ vagy 18 €; a 25.000 U.S.$ 
feletti kötvények esetében: 100 U.S.$, 72 £ vagy 72 €) a 
Kötvényokiratok Pénzügyi Ügynök általi kicserélése érdekében. 

Amennyiben a Kibocsátó által ismert, azon név (nevek) és cím (címek) 
ahol a különböző országokban ajánlatra sor kerül: 

Az Értékesítő: 
Development Company for Israel (International) Limited  
ORT House  
126 Albert Street  
London NW1 7NE  
Egyesült Királyság  
Telefon: +44 (0)20 7446 8670  
Email: infoEN@bondsisrael.com 
Weboldal: www.bondsisrael.com  

A Értékesítő párizsi irodája szeptember 29-ig (szeptember 29-et is 
beleértve): 

43 rue Le Peletier  
75009 Párizs  
Franciaország  
Telefon: +33 14 28 58550  
Email: infoFR@bondsisrael.com 
 

A Értékesítő párizsi irodája szeptember 30-tól:  

7 Place Vendôme 
75001 Párizs 
Franciaország 

Telefon: +33 14 28 58550 

Email: infoFR@bondsisrael.com 

A Értékesítő frankfurti irodája: 

Hebelstrasse 6, 2nd Floor  
60318 Frankfurt/Main  
Németország  

Telefon: +49 69 490470  
Email: infoDE@bondsisrael.com  
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Azon szervezetek nevei, akik biztos elkötelezettséget vállaltak arra, 
hogy közvetítőként a másodlagos piacon eljárjanak likviditást 
biztosítva a vételi és eladási árfolyamokon át, valamint a 
kötelezettségvállalásuk fő feltételei: Nem alkalmazandó. 

 
E.4 A kibocsátás / 

ajánlat 
szempontjából 
lényeges érdekek 

A Kibocsátó a Kötvényeknek Program alapján való kibocsátása 
tekintetében semmilyen lényeges érdekről nincsen tudomása az 
Értékesítő részéről, a Kötvények értékesítése és a jegyzések szervezése 
érdekében fizetett bármely díjon felül. 

 
E.7 A befektetőre 

terhelt költségek 
összege 

A Kötvények jegyzőire a Kötvények kibocsátásával, átruházásával és 
átadásával kapcsolatban semmilyen díj sem lesz terhelve az Értékesítő, 
a Pénzügyi Ügynök vagy Izrael Állam által. 

A Kötvénytulajdonosoknak díjat kell fizetni (a 25.000 U.S.$ vagy az 
alatti Kötvények esetében: 25 U.S.$, 18 £ vagy 18 €; a 25.000 U.S.$ 
feletti kötvények esetében: 100 U.S.$, 72 £ vagy 72 €) a 
Kötvényokiratoknak a Pénzügyi Ügynök általi kicserélése érdekében. 

 

 


