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 2020 במאי 18

     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  18/5/2020 ביוםהתכנסות בפועל  ללא התקיימה אשר( 'ב סדרה) החוב אגרות מחזיקי של נדחיתה

  (.בהתאמה", הזימון", "האסיפה: "להלן) .2020/5/131 זימון שפורסם ביום

מסך הערך  18.87% -כ המהווים, ₪ 3,015,693 השתתפו מחזיקי אגרות חוב בערך נקוב כולל של באסיפה

 . ('ב סדרהמ)הנקוב של אגרות החוב 

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

 :באסיפה להצבעה ושהועל ההחלטה תוהצעתוצאות ההצבעה בקשר עם  להלן

 הוראה לתמוך בהסדר הגישור – ראשונה החלטה הצעת נוסח .11

 על תמיכת מחזיקי אגרות החוב בהסדר הגישור.להורות לנאמן להודיע 

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

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

 בהצבעה. מיוצגיםה מחזיקי אגרות החובממספר  75%של רוב  הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

 פירוט אופן הצבעתם: להלן ע.נ 3,015,693 -ב הסתכם בהצבעה שהשתתפו הקולות כל סך

 .ההחלטה" בעד" צביעוה, בהצבעה המשתתפים מכלל 100% תע.נ. אגרות חוב, המהוו 3,015,693

 

  .פה אחד התקבלהההחלטה  הצעת

 הוראה להתנגד להסדר הגישור –וסח הצעת החלטה שנייה נ 1.2

לא תעבור ברוב הנדרש, מוצע להורות לנאמן להודיע על התנגדות מחזיקי  1.1מספר ככל שהצעת החלטה 

 אגרות החוב להסדר הגישור.

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

 , כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.7 בסעיףהאמור 
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 בהצבעה. מיוצגיםה מחזיקי אגרות החובממספר  50% של רוב הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:

 1.2ספירת קולותיה של הצעת החלטה התייתר הצורך ב -עברה ברוב הנדרש  1.1מאחר והצעת ההחלטה 

 לעיל.ש

 להתנגד לגמול ב"כ התובע הייצוגי –הצעת החלטה שלישית  נוסח 1.3

 "(.הוראות הגמול)להלן: "₪  700,000על פי הסדר הגישור יקבל ב"כ התובע הייצוגי סך של 

 להתנגד )הצבעה בעד( או שלא להתנגד )הצבעה נגד( להוראת הגמול.מוצע להורות לנאמן 

, ולעניין זה, יראו לאסיפה לזימון 7 שבסעיףלהתחייבות השיפוי המימון  הוכפפהההחלטה בסעיף  זה 

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

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

 להלן פירוט אופן הצבעתם: ע.נ 3,015,693 -ב הסתכם בהצבעה שהשתתפו הקולות כל סך

 .ההחלטה" בעד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 73.28% תע.נ. אגרות חוב, המהוו 2,209,913

 .ההחלטה" נגד" הצביעו, בהצבעה המשתתפים מכלל 26.72% תהמהווע.נ. אגרות חוב,  805,780

 

 .התקבלהההחלטה  הצעת

קי אגרות החוב בהסדר הגישור לאור תוצאות האסיפה הוחלט להורות לנאמן להודיע על תמיכת מחזי

 להתנגד לגמול ב"כ התובע הייצוגי.ו

 .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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