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 2020בינואר  6

     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 נדחית של אסיפהב ההצבעה תוצאותבדבר  הודעההנדון: 

 (נושים"מ )בהסדר בע תקשורת

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

 האסיפה תוצאות על, מתכבדת בזאת להודיע (בהתאמה", החברה"; "החוב אגרות)" (נושים"מ )בהסדר בע

על פי  5/1/2019 ביוםהתכנסות בפועל  ללא התקיימה אשר( 'ב סדרה) החוב אגרות מחזיקי של נדחיתה

  (.בהתאמה", הזימון", "האסיפה: "להלן) .91/12/301 זימון שפורסם ביום

מסך הערך  17.52% -כ המהווים, ₪ 2,800,048 השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של באסיפה

 . שבמחזור ('ב סדרהמ)הנקוב של אגרות החוב 

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

 :באסיפה להצבעה ושהועל ההחלטה תוהצעתוצאות ההצבעה בקשר עם  להלן

  הפשרה הצעת אישור - ראשונה החלטה הצעת נוסח. 1

 .המשפט בית ידי על שהוצעה הפשרה הצעת את לאשר

, ולעניין זה, יראו לאסיפה לזימון 7 שבסעיףלהתחייבות השיפוי המימון  הוכפפהזה ההחלטה בסעיף  

 , כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.7 בסעיףאת האמור 

 רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה. הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם: 2,800,048 -ב הסתכם בהצבעה שהשתתפו הקולות כל סך

 .ההחלטה" בעד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 99.66% תע.נ. אגרות חוב, המהוו 2,800,048

 

 . פה אחד התקבלהההחלטה  הצעת

 אישור להתנות את ההסכמה להצעת הפשרה בתנאים –נוסח הצעת החלטה שנייה  1.2

את ההסכמה להצעת הפשרה שהוצעה על ידי בית המשפט בכך שלא ישולמו כספים בגין התובענה  להתנות

הייצוגית אשר הוגשה כנגד החברה מטעם בעלי מניות בעבר )יצוין כי התביעה הוגשה על ידי עורך דין יעקב 

 כהונתו סיום על שהודיע לאחר סמוך וזאתסבו, לשעבר חבר נציגות מחזיקי אגרות החוב של החברה, 

 (.בנציגות

                                                 
1  f59623b82ab3.filesusr.com/ugd/5e1538_fde7cacc1a134f69b09ae9ece3ef627b.pdf-9fbf-4026-d0b3-https://9f49a66d 

http://www.mtrust.co.il/
https://www.orckit.com/
https://9f49a66d-d0b3-4026-9fbf-f59623b82ab3.filesusr.com/ugd/5e1538_fde7cacc1a134f69b09ae9ece3ef627b.pdf


 
 

 

 

 ישראל, 6618001 אביב תל, 48 בגין מנחם דרך רחוב

 www.mtrust.co.il, 03-6374344: פקס, 03-6374352: טל 
 

, ולעניין זה, ראו את לאסיפה לזימון 7 שבסעיףלהתחייבות השיפוי המימון  הוכפפהההחלטה בסעיף זה 

 , כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.7 בסעיףהאמור 

 רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב המשתתפים בהצבעה.הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה: 

 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם: 2,800,048 -ב הסתכם בהצבעה השתתפוש הקולות כל סך

 .ההחלטה" בעד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 0.27% תע.נ. אגרות חוב, המהוו 7,505

 .ההחלטה" נגד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 99.73% המהוות, חוב אגרות.נ. ע 2,792,543

 . התקבלהלא הצעת ההחלטה 

בחן קיומו של עניין מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הנאמן 

הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה לא נכללו 

 מחזיקים בעלי עניין מנוגד כאמור.

 .האסיפה ננעלה בזאת

 ,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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