נוהל :זכאות לבקשת הלוואות בקבוצת חברות קשורות הפונות לקרן ההלוואות לעסקים בערבות מדינה (להלן-
הקרן)
מסמך זה מפרט את הנוהל המגדיר את זכאותן של חברות קשורות להגיש בקשת הלוואה מהקרן.
יובהר כי בכל מקום שבו נרשם "חברה" ,הכוונה היא לעסק או לחברה.
 .1הגדרת חברה קשורה
חברה תוגדר כחברה קשורה לחברה א' באחד מהמקרים הבאים:
 .1.1חברה שבעל/ת מניות בחברה א' או בן/בת הזוג שלהם מחזיקים בה במישרין או בעקיפין  50%מהמניות ,או
יותר .לעניין זה ,במידה ויש יותר מבעל מניות אחד ,ה 50% -יחושבו כסך האחזקות בחברה השנייה ,של כל
אחד מבעלי המניות בחברה המקורית ושל בני/ות הזוג שלהם.
 .1.2חברה שדרכה מחזיק/ה בעל/ת המניות בחברה הקשורה תחשב בעצמה כחברה קשורה .אחזקה לעניין זה
תחשב כאחזקה של  50%מהמניות או יותר ,של בעל/ת המניות או בן/בת הזוג שלהם (ביחד ולחוד) .יובהר כי
לצורך חישוב האחזקה בשרשרת ,אחזקה של  50%או יותר תחשב כ.100% -
 .1.3חברה שאחד או כמה מילדיהם של בעל/ת המניות בחברה א' ,מחזיקים בה בשיעור של  50%או יותר ,תחשב
כחברה קשורה לחברה א' כאשר שתי החברות פועלות בתחומי פעילות משיקים או כאשר קיימים ביניהן
קשרים עסקיים מהותיים ,בהתאם לשיקול דעתו של יו"ר ועדת האשראי.
 .1.4הגוף המתאם או יו"ר ועדת האשראי יוכלו להפעיל שיקול דעת נוסף ,בהגדרת חברות כחברות קשורות גם
אם לא נתמלאו התנאים שפורטו לעיל .במקרה כזה יועלה קודם לכן הנושא לדיון ועדת החריגים של הקרן.
 .2קביעת סכום ההלוואה המקסימלי
 .2.1ככלל ,בקשת הלוואה לחברה תיבדק באופן הבא:
 .2.1.1חברה ראשונה מתוך קבוצת חברות קשורות אשר תפנה לקרן ,תוכל לקבל את סכום ההלוואה
המירבי לו היא זכאית על סמך הדו"ח הכספי של החברה ובהתאם לנהלי הקרן.
 .2.1.2חברה שניה מתוך קבוצת חברות קשורות (להלן -הקבוצה) ,וכל חברה מתוך קבוצות חברות קשורות
אשר תפנה לקרן אחריה ,תוכל לקבל את סכום ההלוואה המירבי לו היא זכאית על פי תנאי הקרן,
כל עוד סך ההלוואות לקבוצת החברות הקשורות לרבות ההלוואה הנבחנת אינו עולה על תקרת
ההלוואות לקבוצה .תקרת ההלוואות לקבוצה תיקבע ע"ס הדוחות המאוחדים של החברה וכל
החברות הקשורות אליה בנטרול מכירות בין-חברתיות (להלן -המחזור המאוחד) ,כמפורט להלן:
.2.1.2.1

במידה ומחזור המכירות של כל חברה בנפרד נמוך מ 6.25-מלש"ח ,תעמוד תקרת
ההלוואות לקבוצה על .₪ 700,000

.2.1.2.2

במידה והחברות אינן עונות על התנאי בסעיף  2.1.2.1לעיל ,אך מחזור המכירות
המאוחד של הקבוצה גבוה מ 6.25-מלש"ח ונמוך מ 100 -מלש"ח ,תעמוד תקרת
ההלוואות לקבוצה על הגבוה מבין הבאים:
.2.1.2.2.1

 5.6%מהמחזור המאוחד.

.2.1.2.2.2

סכום ההלוואה המרבי לה זכאית החברה עם המחזור הגבוה ביותר בקבוצה,
לפי הגבוה מביניהם.

הערה
ככל שהלוואה לאחת מחברות הקבוצה נפרעה בחלקה ,תוכל חברה אחרת בקבוצה לקבל הלוואה נוספת ובתנאי
שלא תהיה חריגה מתקרת ההלוואות לקבוצה שהוגדרה לעיל.

