
 

 

 

 

 ישראל, 6618001 אביב תל, 48 בגין מנחם דרך רחוב

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

15/11/2018 
     לכבוד

 (נושים"מ )בהסדר בע תקשורת אורכית של'( ב)סדרה  החוב אגרות מחזיקי
 https://www.orckit.com/ -אתר האינטרנט  באמצעות

 
אורכית תקשורת '( של במחזיקי אגרות החוב )סדרה ה אסיפשל ההצבעה  תוצאותהודעה בדבר הנדון: 

 בע"מ )בהסדר נושים(

אורכית תקשורת ( של 'בסדרה ) , הנאמן למחזיקי אגרות החובחברה לשירותי נאמנות בע"מ -משמרת 
 האסיפהתוצאות  עללהודיע , מתכבדת בזאת ", בהתאמה(החברה"; "אגרות החוב)" בע"מ )בהסדר נושים(

על פי  15/11/2018 ביוםללא התכנסות בפועל  התקיימה אשר( 'בסדרה מחזיקי אגרות החוב ) של נדחית
  (.בהתאמה", הזימון", "האסיפה: "להלן) .18/11/141 זימון שפורסם ביום

ך מסך הער %18.18 -כ המהווים, ₪  ,2532,905 כולל שלהשתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב  באסיפה
 . שבמחזור ('בסדרה מ)הנקוב של אגרות החוב 

 :באסיפה להצבעה תהשהועל ההחלטה הצעתתוצאות ההצבעה בקשר עם  להלן

או עד תום תקופת הגישור, לפי המוקדם  20//20192הבעת עמדה בנוגע למתן אורכה עד ליום  -הצעת ההחלטה 
ביניהם, בעניין התיישנות תביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים כפי שייקבע 

 הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו 

או עד תום תקופת הגישור,  20/2/2019מתן אורכה עד ליום ל לתמוך )הצבעה בעד( או להתנגד )הצבעה נגד(
י המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן ובתנאים לפ

  כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו.

ום תוצאות ההצבעה על פיו משום הודאה או אף לא בפרסוהצבעה ה)א( אין בפרסום כתב  – יובהר ויודגש כי
אגרות החוב, הנאמן, או חברי הנציגות. בכלל זה ומבלי לפגוע בכלליות האמור הסכמה כלשהי מטעם מחזיקי 

לעיל אין באלו משום הסכמה כי קיימת עילת תביעה לחברה כנגד הנאמן או חברי הנציגות. עמדת הנאמן 
וחברי הנציגות היא כי עילה שכזו אינה קיימת כלל וכלל; )ב( הסכמה כלשהי לארכה, אם תינתן, תינתן לאחר 
שהנאמן יבחן את תוצאות ההצבעה וההשלכה שלהן ורק באמצעות מכתב חתום על ידי הנאמן או בא כוחו 

"( והכל באופן ובתנאים כפי שיופיעו במכתב ההסכמה; )ג( הסכמה כלשהי לארכה כלשהי מכתב ההסכמה)"
ום תקופת או ת 20/2/2019תינתן רק לגבי התקופה שתחילתה במועד משלוח מכתב ההסכמה וסיומה ביום 

 . הגישור )המוקדם מבין השניים(

בסעיף האמור  , ולעניין זה, יראו אתלזימון 7שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון  ההחלטה בסעיף
 , כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.להלן 7
 

 פירוט אופן הצבעתם: ע.נ., להלן ,2532,905 -ב הסתכם בהצבעה שהשתתפו הקולות כל סך
 .ההחלטה" בעד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 100% תע.נ. אגרות חוב, המהוו 2,905,253

 

או עד תום תקופת הגישור, לפי  20//912מתן אורכה עד ליום ל ההחלטה בעדכלל הקולות הצביעו פה אחד 
ובתנאים המוקדם ביניהם, בעניין התיישנות התביעה של החברה כלפי הנאמן וחברי הנציגות והכל באופן 

 .כפי שייקבע הנאמן לאחר התייעצות עם בא כוחו

 .האסיפה ננעלה בזאת

 בכבוד רב, 
 ברה לשירותי נאמנות בע"מח –משמרת  

 דוח זה נחתם ע"י:
 רמי קצב עו"ד ורו"ח, דירקטור וסמנכ"ל 

 רמי סבטי רו"ח, דירקטור וסמנכ"ל
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