
 
  

 

 

 

 

 6102במרץ10

 לכבוד:
  '(ב)סדרה  -)סדרה א'( ומחזיקי אגרות חוב 

 )בהסדר נושים( בע"מאורכית תקשורת של 
 באמצעות המגנ"א

 

 בע"מ אורכית תקשורתשל  '(ב ה)סדר -)סדרה א'( והחוב מחזיקי אגרות ת ואסיפהודעה בדבר זימון  הנדון:

 ללא התכנסות בפועל )בהסדר נושים(

 

()בסדרנושיםאורכיתתקשורתבע"מב'(של)סדרה-)סדרהא'(והחובתמחזיקיאגרותולאסיפבהמשך

ושהתקיימ("החברה") מתכבד61216261021ביום ו, )ת נאמנות לאגרות0791הרמטיק הנאמן בע"מ, )

א'( )סדרה בעתנאמנולשרותיחברה-משמרתוהחוב החובלאגרותהנאמן"מ, ב)סדרה ש'( החברהל

)סדרהמחזיקיאגרותהחובתואסיפשלןנזימועללהודיעבזאת",בהתאמה(,אגרות החוב"-ו"ניםהנאמ)"

ו החברה)'הבסדר)-א'( של שתיער"מחזיקי אגרות החוב"( , בלבד הצבעה יכתב הגשתבאמצעותנהכ(

 "(2ותהאסיפ)"בפועל  מחזיקי אגרות החוב התכנסות וללא בכל סדרה בנפרד



 2202:בשעה  0202 במרץ 20, ד' ביוםמנהתתקייותהאסיפ כתביהגשתבאמצעות סדרההצבעה לכל

 זו)בנפרד הודעה לדיווח ש2(המצורפים אישוריככל שיוגשו לנאמןהבעלות לכתבהרלוונטי בצמוד

 לא כאמור, יצטברוההצבעה הלכדי המניין האסיפה לקיום הדרוש הסדרהחוקי אותה )כמפורטשל

 נדחית אסיפה תתקיים הרלוונטיתלהלן(, הסדרה –של התכנסות החוב,ללא אגרות מחזיקי אלאשל

הגשתבאמצעות לנאמן ההצבעה ההצבעההרלוונטיכתבי בכתב מופיעים שפרטיהם במייל ו/או בפקס

ה'יוםלעדוזאת 6102במרץ10, מועד נעילת ההצבעה )" הנאמןיודיעעליואחרבמועדאו01101בשעה

 "(2הנדחית

 מנוגד", "עניין כבעל מחזיק של מעמדו בדיקת החובקולותספירתלצרכיאופן אגרות מחזיקי יהםשל

2)בכלסדרהבנפרד(לכתבההצבעהב' נספחלבהתאםתיערך,ההצבעהשבכתבההחלטהעלהמצביעים

 

 :היוםהנושאים שעל סדר  .0

 )לצורך הצבעה באסיפת נושים של החברה( קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למכירת הפטנטים

לרקע: בהמשך מיום המשפט בית 0221626102החלטת כנספח (ג')מצ"ב שנמסרו, להסברים ובהמשך

המועדפתמתבקשיםמחזיקיאגרותהחובלבחורבחלופה,6121626102באסיפתמחזיקיאגרותהחובמיום

הפטנטים למכירת עליהם ההצעות שתי הפרקמבין ה)שעל הפטנטיםשתי לרכישת והבקשההצעות

לכתב3'ד-0'דכנספח יםמצורפ022626102שהוגשהעלידיהנאמןלהסדרהנושיםלביתהמשפטביום

 0ההצבעה(

 (0'ד)נספחהצעתהורביץלרכישתהפטנטים 02

(6'ד)נספחהצעתלנדמארקלרכישתהפטנטים 62

 

 נוסח ההחלטה:

                                                 
6021626102וביום6021626102פורסםבאתרהחברהביום1



 
  

 

 

 

 

הפטנטים2ההצעותלרכישתכיצדלהצביעבאסיפתהנושיםבקשרעםמחזיקיהאג"חלהורותלנאמן

ככלשתתקבל,משוםהבעתעמדהמצדמחזיקיאגרותהחובביחסלאמורבבקשת איןבהחלטהזו,

2(כתבההצבעהל0ד'הנאמןלהסדרהנושים)נספח

בפניביתהמשפטהדןלמחזיקיהאג"חתובאנהעלידיהנאמןתוצאותהחלטתמחזיקיאגרותהחוב

2בבקשתהנאמןלהסדרהנושים

 להלן מס' הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה זו:

הנקובהערךמסך91%בלפחותהמחזיקים,מסוימתמסדרההחובאגרותמחזיקישבובמקרה .א

אחתבעדיצביעו(,"מנוגדעניין"ובעלינמנעיםבנטרול)בהצבעהותהמשתתפהחובאגרותשל

לרכישתהפטנטים מהצעות אסיפתהביצביעהנאמןאזי, של ההצבעה ,הרלוונטיתנושיםכתב

)קרי,בגיןכלערךהנשיהעלפיהוכחתהסדרהאותהשלהנשייהערךכלעבור,האותההצעבעד

מאותההחובבאגרותמחזיקלכלכאמורבמקרה2הוגשהעלידיהנאמןלמפרקהחברה(החובש

ולשם,בכתבההצבעהשלאסיפתהנושיםהנאמןמהצבעתעצמואתלהחריגהזכותתהיהסדרה

ולהצביעשלהנושיםההצבעותכתבייוםמסירתעדלמועדסלנאמןבכתבהודעהלמסורעליוכך

ערך)התנגדות/הסכמהכתבמסירתבאמצעותבעדההצעההשניה(–)קריהנאמןלעמדתניגודב

הנאמןבהצבעתשיוצגהנשייהמערךיופחת,כאמורהצבעתויחריגאשרמחזיקשלנשייתו

2(הרלוונטי

שלבהצבעהותהמשתתפהחובאגרותשלמסךהערךהנקוב91%במקרהשבולאיהיהרובשל .ב

אזיהנאמןיפצל,א'לעילבסעיףכאמור,אחתמהצעותלרכישתהפטנטיםבעד,סדרהמסויימת

-בגיןכלאחתמשתיההצעותלרכישתהפטנטיםבכתבההצבעהשלאסיפתהנושיםאתהצבעתו

התפלגותההצבעהבהת כלערךהנשיהעבורכלערךהנשייהשלהסדרהוזאת,אםלאופן )בגין

2במקרהכזהלאתקוםלמיממחזיקיהוגשהעלידיהנאמןלמפרקהחברה(עלפיהוכחתהחובש

 2זכותלהחריגאתעצמוהרלוונטיתהסדרהמהחובאגרות

הנאמ .ג בידי יעלה מראשלאפשרותשלא להיערך אגרותהחוב מחזיקי תוצאותלפרסםאתןעל

האסיפה עד לסיום הנושיםמועד של ההצבעה כתב חובמסירת אגרות מחזיק כל בהתאם, ;

ךולהצביעבניגודלהצבעתייעצמומהצבעותהסדרהלההואששחפץלממשאתזכותולהחריג

הנאמן נדרש , הזהירות, למען לנאמןבכתבהודעהלמסורולו למועד לעד תמסירהאחרון

למנהלהמיוחדהגישכתבהסכמה/התנגדותמטעמו,עלפיעמדתו,לולאסיפתהנושיםההצבעות

2(יוםמסירתההצבעותעדסעדלמווהכלשלהחברה)

 

, המצורף לזימון זה עהבצההלכתב כפופה להתחייבות השיפוי המימון שבנספח א'  0החלטה מספר 

 .ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א', כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

 

ב'לכתבההצבעה2נספחכמפורטב עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: של קיומוהמדדים לקביעת 

 

 ה המועד הקובע לאסיפ .0

0200..20.2הינובאסיפהלהשתתפותהמועדהקובע

 הזכאים להשתתף באסיפה  .3

 הרלוונטי, ימציאלנאמן אשר מחזיקאגרתחוב באסיפההרלוונטיתכל להשתתף עד מועד נעילת זכאי

 0מהמסמכיםהבאיםאחד לפחותהאסיפה 



 
  

 

 

 

 

הקובע,אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו לכל סדרה בנפרד .3.0 למועד נכון ,

 ימציא באדם, ולא בתאגיד שמדובר ככל בנוסף, כתב מינוי מהמחזיק )ולא מהחברה ואשר

 או ;להלן 4לרישומים( כאמור בסעיף 

הרלוונטית, .3.0 מהסדרה  חוב אגרות של מסוים מספר בגין לרישומים, מהחברה כוח מייפוי העתק

לרישומיםהחברהשלהכוחמיופה)לפיוההרשומותעלשמהבפנקסמחזיקיאגרותהחובשלהחבר

 ואשרלויצורףאישורבעלות;(דעתושיקולאתבהצבעהמלהפעילמנועאינו

 קמן:להנו כדהמשותפת אסיפה ה לפתיחתהמניין החוקי  .4

 1202 האסיפה לפתיחת הנדרש החוקי המניין הרלוונטית קבלת רגילהלשם מחזיקיהחלטה שני הינו

עשרה לפחות יחדיו המייצגים או המחזיקים כוחם, בא ידי על או בעצמם הנוכחים חוב אגרות

(מהיתרההבלתימסולקתשלאגרותהחובשבמחזור01%2אחוזים)

 1262 האסיפה לפתיחת הנדרש החוקי המניין הרלוונטית קבלת מיוחדתלשם מחזיקיםהחלטה הינו

 ידי על או בעצמם )הנוכחים אחוזים חמישים לפחות המייצגים כוחם הבלתי11%בא מהיתרה )

מסולקתשלאגרותהחובשבמחזור2

 כתב מינוי וייפוי כוח: .0

 כוח2 אגרותהחובזכאיםלהשתתףולהצביעבאמצעותבאי כתב מינוי מהמחזיק )ולא מהחברה מחזיקי

בוייחתםעלידיהממנהאועל,הממנהשלוחיהיהבכתלרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה

ידיבאכוחושישלוהסמכותלעשותכןבכתבכהלכה2אםהממנההואתאגיד,יעשההמינויעלידיהרשאה

בכתבחתומהבחותמתהתאגידבצירוףחתימתמורשיהחתימהשלהתאגידשישלוהסמכותלעשותכן2

וייפויכוחאותעודהאחרתעלפיהניתןכתבמשלוחאינוחייבלהיותבעצמומחזיקבאגרותהחוב2 ינוי

כתבהמינויאוהעתקמאושרשלייפויכוחכזה,יוגשלנאמןהרלוונטיעדמועדפתיחתהאסיפהלגביהניתן

כתבהמינוייהאתקףגםלגביכלאסיפהנדחיתשלאסיפהשאליהמתייחסכתבהמינוי,ובלבדייפויהכוח2

 2שלאצויןאחרתבכתבהמינוי

 אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית: .2

ההצבעהנעילתבמועדאם 2202 מערכתלא באמצעות או הצבעה לכתבי בצמוד לנאמנים יוגשו

 ,026בסעיףלעילמנייןחוקיכאמורההצבעותהאלקטרוניתאישוריבעלותהמצטבריםלכדי

תתקיים נדחיתאסיפה לנאמנים הצבעה כתבי  המחזיקיםהתכנסות  וללאבאמצעותהגשת

בפועל באופן, יהיה הצבעה להגשתכתבי 6102במרץ10ה'ביוםשהמועד או01011בשעה

הנאמניםיודיעעליואחרבמועד " ו ""האסיפה הנדחית)להלן0 מועד נעילת ההצבעה ,

(2הנדחית"

בהתאםלחוקהנדחית2ההצבעהנעילתבמועדייבחןהנדחיתבאסיפהחוקימנייןשלקיומו 2262

ני"ע החובבמחזיקצייןשבותקיןהצבעהכתב, לאגרות הגיע אשר הצבעתו, אופן מיאת

ניםנאמ באסיפה כנוכחות ייחשב לכך, שנקבע האחרון למועד קיוםהמשותפתעד לעניין

המנייןהחוקי2

לנאמניםעדלמועדנעילתההצבעה,הצבעהשהוגשוכתביבמקרהבותתקייםאסיפהנדחית, 2202

2הנדחיתאסיפהמסגרתההצבעהשתיערךבוןגםביובאובחשב



 
  

 

 

 

 

לשםקבלתהחלטהרגילההינושנימחזיקיאגרותחובאסיפהנדחיתהמנייןהחוקיהנדרשלפתיחת 2212

הנוכחיםבעצמםאועלידיבאכוחםמבלילהתחשבבערךהנקובהמוחזקעלידם2

הינושנימחזיקיאגרותלשםקבלתהחלטהמיוחדתאסיפהנדחיתהמנייןהחוקיהנדרשלפתיחת .2.0

לפחותעשרהאחוזים) באכוחםהמייצגיםיחדיו ידי על הנוכחיםבעצמםאו מהיתרה01%חוב )

 .הבלתימסולקתשלאגרותהחובשבמחזור



 עיון במסמכים: .7

בבית הנאמן במשרדי החברה של א'( )סדרה החוב לאגרות ובהסדר הנאמנות בשטר לעיין ניתן

,בתיאוםמראש17011-01011ה'ביןהשעות-,בימיםא'20190תלאביב000הרמטיק,ברח'הירקון

נאמנות) (בע"ממרבעופראורןאודןאבנון,טלפון00791עםהמנכ"ליםהמשותפיםשלהרמטיק

10-11111102

ניתן )סדרה החוב לאגרות הנאמנות בשטר ב'לעיין בנין ביטוח אמות בבית הנאמן, במשרדי )B,

ליהי"דעועםמראשבתיאום17011-01011השעותביןה-אבימיםאביבתל12-12בגיןמנחםדרך

010-20210112טלפוןזילברברג



בכבודרב,



 חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת  ( בע"מ    0770הרמטיק נאמנות )
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    1131031תל אביב  1113,  ת"ד 1137131אביב -, תל111'בית הרמטיק' רחוב הירקון 
 31-3171031פקס:  31-3300331טל': 

 hermetic@hermetic.co.ilדואר אלקטרוני מזכירות: 

www.hermetic.co.il 
 V001-21242כתב הצבעה  -אורכית )סדרה א'( 

 

 1311 במרץ 1תל אביב, 

 

 לכבוד:
 )"החברה"( (בהסדר נושיםאורכית תקשורת בע"מ )( של א'מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 ג.א.נ., 

 

 אסיפתהודעה בדבר כתב הצבעה ואופן קביעת עניין מנוגד בנושאים שעל סדר היום של  : הנדון

 ,החברה)סדרה א'( של  מחזיקי אגרות החובשל 

 ,1.1.1311שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום אסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( של החברה זימון לבהמשך 

להודיע בזאת  ,"(הנאמןהחברה )"'( של א, הנאמן לאגרות החוב )סדרה ( בע"מ1773הרמטיק נאמנות )מתכבדת 

 כדלקמן:

 כתב הצבעה. 1כנספח להודעה זו מצורף  .1

לעיל אין נפקות לעניין מנוגד, יכללו מלוא קולות המצביעים, למעט  1בכתב ההצבעה שבנספח  הואיל ובנושא .1

קולותיו של מחזיק אשר בכתב ההצבעה יצהיר כי יש לו ענין מנוגד אחר )כהגדרתו בכתב ההצבעה(, אשר לא 

 .יכללו בהצבעה

 
רה בדבר ענין מנוגד אחר מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצה

כהגדרתו בכתב ההצבעה, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע, 
 .יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה

 

( בע"מ 1791לידי הרמטיק נאמנות ) 01112בשעה  2112 במרץ 2 -ה 'דעד ליום אנא העבירו הצבעותיכם 

 .HERMETIC@HERMETIC.CO.ILאו בדואר אלקטרוני בכתובת   1291711-10בפקס מספר 

 

 בברכה,

 

 ( בע"מ 1773הרמטיק נאמנות )

  



 
 

- 2 - 
 1נספח 

 כתב הצבעה
 אסיפת מחזיקי אגרות החוב מ

)בפירוק זמני( בע"מ אורכית תקשורת של  )סדרה א'(
 )"החברה"(

 2.0.2112שתתקיים ללא התכנסות בפועל ביום 

 

  שם מיופה הכוח0

  שם המחזיק הרשום0

  טלפון קווי0

  טלפון נייד0

  מייל0-אי

)סדרה א'( שבבעלות המחזיק הרשום ביום הקובע )קרי:  מספר אגרות החוב

 (3.3.1313ביום 

 

נמוך '( אצביע בגין מספר אגרות חוב )סדרה מעוניין לההמחזיק הרשום במידה ו

יש לציין את מספר אגרות ממספר אגרות החוב שבבעלותו במועד הקובע  יותר

 החוב בגינן מצביע המחזיק הרשום

 

 , כדלקמן:מאשר בזהאשר פרטיו רשומים לעיל הרשום המחזיק 

בניירות ערך נוספים של הרשום מחזיק מחזיק ה החברה,'( של אסדרה להחזקה של אגרות החוב )בנוסף  .א

 , כדלקמן:החברה

כמות )מספר( ניירות הערך  שם נייר הערך0

 מוחזקים0

  )בפירוק זמני( בע"מאורכית תקשורת של  מניות

  )בפירוק זמני( בע"מ אורכית תקשורתשל  אופציות

  זמני(מ )בפירוק בע" אורכית תקשורתשל  '(באגרות חוב )סדרה  

 (נא למלא כמויות)   

 או  

בניירות ערך אחרים אשר הוציאה  המחזיק הרשום אינו מחזיק

 )בפירוק זמני( בע"מ אורכית תקשורת

 

 (X -)לסמן ב   
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 סמן ככל שרלבנטי0

   .ב
)ד( לחוק 17נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף  הינו המחזיק הרשום

 ניירות ערך;

  .ג

 

 1הינו תאגיד בשליטת החברה )כמשמעות מונח זה בסעיף  המחזיק הרשום

חוק ניירות ערך( או בשליטת קרוב של בעל השליטה )כמשמעות מונחים אלה 

 ;(1777 -לחוק החברות, תשנ"ט 113 -ו 1בסעיפים 

 - או

 
   בסעיפים באינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות הרשום המחזיק '

 לעיל.' ג -ו

 

  .ד
    בעל זכויות נשייה )לרבות הלוואות שאינן בדרך של אגרות הינו המחזיק הרשום

קיפין, בשליטת בעל השליטה חוב( כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין או בע

 )נא לפרט(: בחברה 

   
  תיאור הזכות:

 
  

 

 :או

בעל זכויות נשייה כלפי תאגידים הנמצאים, במישרין  ואיננהרשום המחזיק 

 . בעקיפין, בשליטת בעל השליטה בחברהאו 

 עניין מנוגד אחר .ה

 ( 'עניין מנוגד אחר'  )כהגדרתו להלן(סדרה א'למחזיק הרשום באגרות החוב ) יש            

  נא לפרט את מהות העניין המנוגד 

        או  

 ( 'עניין מנוגד אחר' )כהגדרתו להלן(סדרה א'למחזיק הרשום באגרות החוב ) אין    

 

 
מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה שבסעיף ה. לעיל, או מחזיק 

ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך לא אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח 
 .יכללו קולותיו בהצבעה

 

משמעו: כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום או של בעל עניין במחזיק הרשום בנוסף  "עניין מנוגד אחר"

'(  וני"ע אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן באגרות החוב )סדרה אנובע מההחזקה לעניין ה

בו ולרבות  עניין בעלי הם בן משפחה או שהוא אחר תאגיד ושל משפחה שלו )כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך(

של המחזיק  ולרבות כל עניין מהותי נוסףקרבה משפחתית למי מנושאי המשרה או בעלי השליטה בחברה  

)בין אם כבר הגישו הצעתם ובין  הפטנטיםהרשום או של בעל עניין במחזיק הרשום באיזו מן ההצעות לרכישת 

 אם עתידים לעשות כן(.



 
 

- 1 - 

 להצבעה כדלקמן0המועלים  יםיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאפרטהמחזיק הרשום, אשר  .1

)לצורך הצבעה באסיפת נושים של  קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בנוגע למכירת הפטנטים 1.1     

 החברה(

)מצ"ב כנספח ג'(, ובהמשך להסברים שנמסרו  13.31.1311בהמשך להחלטת בית המשפט מיום  רקע0

, מתבקשים מחזיקי אגרות החוב לבחור בחלופה המועדפת 10.31.1311באסיפת מחזיקי אגרות החוב מיום 

והבקשה עליהם למכירת הפטנטים מבין שתי ההצעות שעל הפרק )שתי ההצעות לרכישת הפטנטים 

לכתב  0ד'-1כנספח ד'מצורפים  13.1.1311ידי הנאמן להסדר הנושים לבית המשפט ביום  שהוגשה על

 :ההצבעה(

 (1הצעת הורביץ לרכישת הפטנטים )נספח ד' .1

 (1הצעת לנדמארק לרכישת הפטנטים )נספח ד' .2

 0נוסח ההחלטה 

ים. להורות לנאמן מחזיקי האג"ח כיצד להצביע באסיפת הנושים בקשר עם ההצעות לרכישת הפטנט

אין בהחלטה זו, ככל שתתקבל, משום הבעת עמדה מצד מחזיקי אגרות החוב ביחס ליתר האמור  

 לכתב ההצבעה(. 0נספח ד'בבקשת הנאמן להסדר הנושים )ב

תוצאות החלטת מחזיקי אגרות החוב תובאנה על ידי הנאמן למחזיקי האג"ח בפני בית המשפט הדן 

 בבקשת הנאמן להסדר הנושים.

 הבהרות בקשר עם ההצבעות על החלטה זו:להלן מס' 

 הערך מסך 73% בלפחות המחזיקים, מסוימת מסדרה החוב אגרות מחזיקי שבו במקרה .א

"(, מנוגד עניין" ובעלי נמנעים בנטרול)המשתתפות בהצבעה  החוב אגרות של הנקוב

בכתב ההצבעה של  יצביע הנאמן אזי, אחת מהצעות לרכישת הפטנטים בעד יצביעו

הסדרה  אותה של הנשייה ערך כל עבור, אותה הצעה בעד, נושים הרלוונטיתאסיפת ה

. )קרי, בגין כל ערך הנשיה על פי הוכחת החוב שהוגשה על ידי הנאמן למפרק החברה(

 עצמו את להחריג הזכות תהיה סדרה מאותה החוב באגרות מחזיק לכל כאמור במקרה

 בכתב הודעה למסור עליו כך ולשםבכתב ההצבעה של אסיפת הנושים,  הנאמן מהצבעת

 לעמדת בניגוד ולהצביעעד למועד סיום מסירת כתבי ההצבעות של הנושים  לנאמן

 נשייתו ערך) התנגדות/הסכמה כתב מסירת באמצעותבעד ההצעה השניה(  –)קרי  הנאמן

 הנאמן בהצבעת שיוצג הנשייה מערך יופחת, כאמור הצבעתו יחריג אשר מחזיק של

 . הרלוונטי(

המשתתפות  החוב אגרות של מסך הערך הנקוב 73%במקרה שבו לא יהיה רוב של  .ב

, בעד אחת מהצעות לרכישת הפטנטים, כאמור בסעיף א' בהצבעה של סדרה מסויימת

לעיל, אזי הנאמן יפצל את הצבעתו בכתב ההצבעה של אסיפת הנושים בגין כל אחת 

ההצבעה, וזאת עבור כל  בהתאם לאופן התפלגות -משתי ההצעות לרכישת הפטנטים 

)בגין כל ערך הנשיה על פי הוכחת החוב שהוגשה על ידי הנאמן ערך הנשייה של הסדרה 

. במקרה כזה לא תקום למי ממחזיקי אגרות החוב מהסדרה הרלוונטית למפרק החברה(

 זכות להחריג את עצמו.
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ם את על מחזיקי אגרות החוב להיערך מראש לאפשרות שלא יעלה בידי הנאמן לפרס .ג

תוצאות האסיפה עד לסיום מועד מסירת כתב ההצבעה של הנושים; בהתאם, כל מחזיק 

אגרות חוב שחפץ לממש את זכותו להחריג עצמו מהצבעות הסדרה לה הוא שייך 

 לנאמן בכתב הודעה למסורולהצביע בניגוד להצבעת הנאמן, נדרש ולו למען הזהירות, 

הנושים ולהגיש כתב הסכמה/התנגדות  עד למועד האחרון למסירת ההצבעות לאסיפת

מטעמו, על פי עמדתו, למנהל המיוחד של החברה )והכל עד למועד סיום מסירת 

 .ההצבעות(

להלן, ולעניין זה, יראו את  נספח א'שזה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון  1.1ההחלטה בסעיף 

 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.בנספח א' האמור 

 ההצבעה0אופן 

 הצעת לנדמארק הצעת הורביץ
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 נספח א'

 לפעילות הנציגות, המומחים והנאמןשיפוי ומימון 

וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או  הנאמןהמחזיקים מתחייבים בזאת לשפות את 

חיוב כספי על פי בגין "(: )א(. לשיפוי הזכאיםהוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה )"מומחה שימנה 

פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה 

מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעהסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה ל

הוצאות סבירות בגין שכר הזכאים לשיפוי ו"(; וכן )ב(. "ההחלטהלעיל ) 1.1בסעיף שההחלטה 

או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו ההחלטה אגב ביצוע ו/או שעומדים להוציא  ושהוציא

וכן בקשר ההחלטה בתוקף  ותדרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ

ים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים אחר

 ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדוןלהחלטה תביעות ודרישות בנוגע 

הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד(.  -"( התחייבות השיפוי)התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה תקרא "

 :להלן ובתנאי כי

"( ייעשה על ידי והשיפוי מימון הפעילותמימון 'התחייבות השיפוי' )" - בעדיפות ראשונה 1.1     

 החברה, ככל שתסכים לכך;

הפעילות והשיפוי' ו/או לא במקרה שהחברה לא תסכים לשאת ב'מימון  – בעדיפות שניה 1.2     

תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי תשלום הריבית ו/או הקרן 

 ;יקי אגרות החוב לאחר תאריך האסיפהלשלם למחזשעל החברה 

במקרה כאמור, יהיו הנציגות ובהעדרה הנאמן מוסמכים לקבוע את הסכום אשר ינוכה 

"(. סכום ההפקדהמהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' )"

נוספת כאמור, מעת לעת, בסכום הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת כרית 

 .הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוישיקבע על ידה. 

 'סכום ההפקדה'ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה ב - בעדיפות שלישית 1.0     

תקבע , יפקידו המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו 'השיפויומימון הפעילות 'כדי לכסות את 

 הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

', )לפי העניין כתלות בנסיבות החלטה'האו נגד לאור האמור לעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד 

מתחייב להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת  מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(,

הביטוי להלן( מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות  מחלקו היחסי )כהגדרת

ובהעדרה על ידי הנאמן. לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור )הכולל תשלום בגין 

שכר והוצאות הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או הנציגות 

ל הסכומים הבאים אשר ייגבו מהחברה, בין על בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו כ

פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק 

 ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחזיקים.
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לפי  'החלטה'האו נגד  , משמען, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעדההחלטהכי  מובהר

התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד'  ,העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(

 להלן, כדלהלן:

 וכןלשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי';  .א

נספח לשפות את הזכאים לשיפוי, חברי הנציגות והמומחים, על פי חלקו היחסי, כאמור בפתיח  .ב

 זה.  א'

" משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כל מחזיק שבגינן הצביע בעד חלקו היחסי" .ג

ו/או  לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל( 'החלטה'האו נגד 

, מסך הערך (. להלן(ii)אשר מחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין )לרבות מכח סעיף קטן ד

 'החלטה'הצעת האו נגד  כל אגרות החוב של מחזיקי אגרות החוב אשר הצביעו בעד הנקוב של

בתוספת החזקותיו של כל  לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(

. מובהר כי (. להלן(ii)מחזיק המחויב בהשתתפות בתשלום על פי כל דין )לרבות מכח סעיף קטן ד

היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד חישוב החלק 

האסיפה, וייוותר קבוע אף אם לאחר מועד האסיפה יחול שינוי בערך הנקוב של אגרות החוב 

 שבידי מחזיקים כאמור.  

 התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים: .ד

(i.)  ,יעשה התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או הקרן לכלל ככל שהדבר יהיה אפשרי

)לפי העניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל  או נגד ה'החלטה', המחזיקים שהצביעו בעד

 .ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(

(ii.)  החלטה'ה בעד או נגדאין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים מוסדיים שהצביעו' 

 -)ולעניין זה  ניין כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל()לפי הע

מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות ערך )אופן הקצאת ניירות ערך לציבור(, תשס"ז 

(, החלות עליהם )ככל שחלות( על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר 1337 -

 ון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.למחויבותם לשאת במימ

(iii.) הזכאים לשיפוי  את אין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע מחובתה של החברה לשפות

ר הנאמנות ככל שחובה כאמור קיימת, ואין בהתחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע  בהתאם לשט

על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן לשיפוי ו/או פיצוי 

 כדי להוסיף עליהן.

(iv .)  זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות על ידי הנאמן.  נספח א'ההוצאות לפי 

(v.) החלטה'השיפוי בגין "תשלום אשר יוטל על הזכאים לשיפוי, הנציגות והמומחים הנ"ל" לפי ה' ,

על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( והשיפוי לא יחול במקרים יהיה תשלום אשר יוטל 

בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי הזכאים לשיפוי  ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו 

 . ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין בזדון, בחוסר תום לב או ברשלנות רבתי
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(vi) (התנאי לפי פסקה דII לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי שטר הנאמנות )

 והדין. 

אין באמור בסעיף שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה לשאת בהוצאות הנאמן ו/או 

ר הנאמנות ככל הזכאים לשיפוי בהתאם לשט את לגרוע מחובתה של החברה לשפותו/או לשפותו 

התחייבות לשיפוי הנ"ל כדי לגרוע  ו/או לצמצם מכל זכות של הנאמן שחובה כאמור קיימת, ואין ב

 .לשיפוי ו/או פיצוי על פי הוראות שטר הנאמנות, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן
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