
  
  

 

 

 

 2021יולי    18ראשון   יום 

                 לכבוד 

 '( א ה  מחזיקי אגרות החוב )סדר 

 )"החברה"(  א.נ שוהם ביזנס בע"משל 

 באמצעות המגנ"א 
 

 ג.א.נ., 

 

 ( של החברה ' א   של מחזיקי אגרות חוב )סדרה    דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה  הנדון:  

)סדרה  מ נבו נאמנויות בע" רזניק פז   )להלן: " ' א , הנאמן לאגרות החוב  "  הנאמן ( שהנפיקה החברה 

של מחזיקי אגרות החוב    ", בהתאמה( מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה אגרות החוב "  - ו 

   . "( האסיפה "  )להלן:   13/07/2021( של החברה אשר התקיימה ביום  ' א )סדרה  

 " )להלן:  כתב ההצבעה  יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות  הנושא שעל סדר  על  כתב  ההצבעות 

   או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון האסיפה.   1"( ההצבעה 

 

של   כולל  בסך  המחזיקים  החוב  אגרות  מחזיקי  השתתפו  חוב    13,160,912באסיפה  אגרות  ע.נ. 

ע.נ.( ומשכך,   24,613,421)דהיינו   מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו  53.47% - , המהוות כ ' א מסדרה 

 שעל סדר היום.   ה נכח מניין חוקי בקשר עם ההצע 

 

 להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה   ה הנושא שהועל  .1

)הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל   החלטה רגילה – 'אלסדרה אשרור כהונת הנאמן  .1.1

 , למעט הנמנעים( הקולות המשתתפים בהצבעהשל 

(, בהתאם לסעיף 'אכנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה    בע"מ  אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות

 (.'א( לחוק ניירות ערך, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב )סדרה 1ב)א35

 באסיפה   שהשתתפו   המצביעים   קולות כלל    את   הכוללות להלן תוצאות ההצבעה  

אג"ח  ע   12,953,557 המהווים א .נ.  בהצבעה   מהקולות   %98.42  '    ד בע הצביעו    המשתתפים 

 . ההחלטה 

אג"ח  ע   207,355 המהווים א .נ.  בהצבעה   מהקולות   1.58%  '    נגד הצביעו    המשתתפים 

   . ההחלטה 

 . בהצבעה לא היו קולות נמנעים  

 

 לפיכך, ההחלטה התקבלה. 

 

 
 (. 112590-10-2021 :)אסמכתא 06/07/2021ראו דיווח מיום   בעהכתב ההצלו  האסיפה זימוןל 1
 



  
  

 

 

 

 

בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר  

כי   האלקטרונית(  ההצבעה  במערכת  או  ההצבעה  )בכתב  מנוגד  הצהירו  עניין  בעלי  הינם 

 בגינו על הנאמן לפסול את הצבעותיהם. 

 

  בזאת ננעלה האסיפה. 

 

 בכבוד רב, 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ          

 הדו"ח נחתם ע"י:

 מנכ"ל משותף יוסי רזניק, 
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