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 2020 באוקטובר 21

     לכבוד

 (נושים"מ )בהסדר בע תקשורת אורכית של'( ב)סדרה  החוב אגרות מחזיקי

 https://www.orckit.com/ -אתר האינטרנט  באמצעות

 

 אורכית'( של באגרות החוב )סדרה  מחזיקי של ההצבעה תוצאותבדבר  הודעההנדון: 

 (נושים"מ )בהסדר בע תקשורת

 אורכית( של 'ב סדרה) החוב אגרות למחזיקי הנאמן, "מבע נאמנות לשירותי חברה - משמרת

, מתכבדת בזאת (בהתאמה", החברה"; "החוב אגרות)" (נושים"מ )בהסדר בע תקשורת

 ללא התקיימה אשר( 'ב סדרה) החוב אגרות מחזיקי של נדחיתה האסיפה תוצאות עללהודיע 

: להלן) .17/10/20201 על פי זימון שפורסם ביום 2020/20/10 ביוםהתכנסות בפועל 

  (.בהתאמה", הזימון", "האסיפה"

 17.52% -כ המהווים, ₪ 2,800,050 השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של באסיפה

 . ('ב סדרהמ)מסך הערך הנקוב של אגרות החוב 

 .לאסיפה הזימון ראו - והבהרות הגדרות, ההחלטה הצעות בדבר לרקע

 :תהשהועל ההחלטה הצעתבקשר עם  הצבעת מחזיקי אגרות החוב )סדרה ב'(תוצאות  להלן

מינוי עו"ד לצורך הגשת התנגדות לשכר הטרחה כפי שהתבקש על ידי  –החלטהה הצעת נוסח

 :הנאמן להסדר הנושים עו"ד

לאשר למנות את עו"ד שי צוקרמן לצורך הגשת התנגדות לבקשת שכר הטרחה, כפי שהתבקש על ידי 

הנאמן להסדר הנושים עו"ד ליאור דגן וזאת בהתאם להצעת שכר הטרחה מטעם עו"ד צוקרמן 

 .כנספח ב' לכתב ההצבעה שצורפה

, ולעניין לאסיפה לזימון 6 שבסעיףלהתחייבות השיפוי המימון  הוכפפהזה  ההחלטה בסעיף

 , כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.לזימון 6 בסעיףזה, יראו את האמור 

 בהצבעה. מיוצגיםה מחזיקי אגרות החובממספר  %50של רוב  :הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

 פירוט אופן הצבעתם: להלן ע.נ ,0502,800 -ב הסתכם בהצבעה שהשתתפו הקולות כל סך

" בעד" צביעוה, בהצבעה המשתתפים מכלל 100% המהוויםע.נ. אגרות חוב, ₪  2,800,050

 .ההחלטה

 

  .פה אחד התקבלהההחלטה  הצעת

 .ננעלה האסיפה בזאת

                                                 
1 -9fbf-4026-d0b3-https://9f49a66d

f59623b82ab3.filesusr.com/ugd/5e1538_2c287c9eda574453a5c88b4356b27388.pdf  
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 ,רב בכבוד 

 "מבע נאמנות לשירותי חברה – משמרת 

 "י:ע נחתם זה דוח

 קצב עו"ד ורו"ח, דירקטור וסמנכ"ל  רמי

  "לוסמנכ דירקטור"ח, רו סבטי רמי
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