
 

 
 

 2016, בדצמבר 20

 לכבוד 

 מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'( 
  בע"מ אינוונטק סנטראל מלונותשל 

 

 ג.א.נ.,

 ( 'אה סדרשל מחזיקי אגרות החוב ) האסיפלהודעה בדבר זימון הנדון: 

  "(החברה)" בע"מ אינוונטק סנטראל מלונותחברת  לש

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

מחזיקי אגרות החוב  ה שלעל כינוסה של אסיפלהודיע בזאת  תמתכבד, ", בהתאמה(אגרות החוב"

 ,במשרדי הנאמן 17:30בשעה  ,2016 דצמברב 25 -ה, א'ביום  םתתקייאשר  ,( של החברהא')סדרה 

 .("האסיפה מועד פתיחת" "פההאסי" )להלן:( 1, תל אביב )"בית שבח", קומה 14ברחוב יד חרוצים 

תתקיים  ,האסיפפתיחת התוך חצי שעה מהמועד שנקבע לבמניין חוקי  ימצאלא ש ככל

לחוק ניירות ערך,  26יב35במועד האסיפה אסיפת לצורך התייעצות, בהתאם לסעיף 

ת ההחלטה ו, ביחס לנושאים העומדים על סדר היום של האסיפה, והצע1968-תשכ"ח

 אשר תימה של האסיפה יובאו להצבעת המחזיקים באסיפה נידחעל סדר יות והעומד

 .בהמשך אלא באמצעות כתבי הצבעה שיפורסמוללא התכנסות בפועל , 27.12.2016ביום  םתתקיי

 :שלהלן יםהנושא יםעומד של האסיפה על סדר היום .1

בעניין דיווח הנאמן להסדר הנושים בנוגע למגעים המתנהלים בנוגע להסכם פשרה  1.1     

  – הבנקאית שניתנה ע"י החברה במסגרת מכירת מלון מרידיאןהערבות 

בנוגע להסכם  הנושים הסדרעים והליכים משפטיים שקיים הנאמן למגבנוגע ל דיווח

כחצי מיליון אירו( שניתנה במסגרת מכירת של ין הערבות הבנקאית )בסך יבענפשרה 

 .("הערבות הבנקאית)להלן: " מלון מרידיאן על ידי החברה

 החלטה רגילה –הסכם פשרה בעניין הערבות הבנקאית החלטה בקשר עם קבלת  1.1     

, לפיה הרוכשת תשיב למוכרת הנושים הסדרהנאמן ללהסכים לפשרה שתגובש על ידי 

הנושים הסדר הנאמן לתה בבעלות החברה ומוחזקת כיום בבעלות י)החברה ההולנדית שהי

 אלף אירו. 100בסך של עד בנאמנות עבור הנושים( את הערבות הבנקאית תמורת סכום 

מובהר, כי אין כל וודאות שתגובש פשרה, כי סכום הפשרה טרם הוסכם, כי כל הסדר 

הסדר הנושים, הדירקטור ההולנדי לפשרה כפוף לאישורים )שטרם ניתנו( של הנאמן 

 ובית המשפט.

, זה לזימון 7 בסעיף כמפורט והמימון השיפוי להתחייבות כפופה דלעיל ההחלטה כי יובהר

 .ל"הנ ההחלטה מהצעת נפרד בלתי כחלק, ל"הנ 7 סעיף את יראו, זה ולעניין



 

 
 

 כללי 1.1     

 מחזיקי או/ו הנאמן י"ע האסיפה במסגרת שיועלו ככל נוספים בנושאים דיון
 . החוב אגרות

 הזכאים להשתתף באסיפה .2

הרשומות נכללות בין אגרות החוב אשר מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב  .2.1

כון למועד הקובע , על שם החברה לרישומים הרלוונטית נמרשם מחזיקי אגרות החובב

. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות להשתתפות באסיפה

החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות 

. כון למועד הקובע להשתתפות באסיפהשל החברה, נ על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב

 .ד נעילת האסיפה, עד למועכאמור לעיל יומצא לנאמן אישור או יפויי כח

 או

כון המתנהל על ידי החברה נמי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב  .2.2

יציג בפני  "(. מחזיק רשום כאמורמחזיק רשום)להלן: " למועד הקובע להשתתפות באסיפה

 ה מזהה עד למועד נעילת האסיפה.הנאמן תעוד

 להלן. 3ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 12.11.2014יום המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו 

  כתב מינוי .3

 באמצעות באי כוח.  המחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף באסיפ .3.1

מחזיק )ולא מהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, כתב מינוי מה .3.2

ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב -ידי הממנה או על-תם עליחהממנה שלוח יהיה בכתב וי

 כהלכה לעשות כן. 

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימתו של  .3.3

אגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח ייערך פקיד התאגיד או בא כוח של הת

 בכל צורה מקובלת. 

 .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב .3.4

פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יופקד -הכוח שעל-כתב מינוי וייפוי .3.5

 .בידי הנאמן עד למועד פתיחת האסיפה

 לפתיחת אסיפה נדחית; אסיפההלפתיחת הדרוש  המניין החוקי .4

המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה, יתהווה בנוכחותם של מחזיקים, הנוכחים בעצמם  4.1

( מיתרת הערך 10%אחוזים ) עשרהאו על ידי בא כח והמחזיקים או המייצגים יחדיו לפחות 

 הנקוב של אגרות החוב שבמחזור.



 

 
 

שני כאמור, יהוו מנין חוקי  ותההחלט באסיפה שנדחתה עקב העדר מנין חוקי לקבלת 4.2

 התחשבות בערך הנקוב שבידיהם.ללא מחזיקים, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח, 

בדרך של הגשת כתבי הצבעה  27.12.2016אסיפה נדחית, ככל שתידרש, תתקיים ביום  4.3

 )שיפורסמו בהמשך( וללא התכנסות בפועל.

 שעל סדר היום ותחלטההרוב הדרוש לקבלת ה .5

ממספר הקולות  50%-של לא פחות מהינו רוב  ,שלעיל 1.2ס' שב החלטההקבלת ל הדרוש ובהר

 נמנעים(.ה)ללא קולות  אסיפהמשתתפים בה

  – נמשכות אסיפות .6

 באסיפה( כוחם באי ידי-על או בעצמם) הנוכחים החוב אגרות קרן ברוב המחזיקים בהסכמת

 את לדחות, חייב הנו הנוכחים רוב דרישת ולפי, הראש יושב רשאי, חוקי מניין בה שנוכח

: להלן) תחליט אסיפה שאותה כפי, למקום וממקום לפעם מפעם האסיפה קיום המשך

 שמודיעים כפי אופן באותו הנמשכת האסיפה על הודעה תינתן כזה במקרה"(. נמשכת אסיפה"

 שבהם בעניינים אלא נמשכת באסיפה ידונו לא. נדחה קיומה שהמשך הראשונה האסיפה על

 הודעה תינתן נמשכת אסיפה של קיומה על. הדחייה על הוחלט שבה באסיפה לדון היה אפשר

 באסיפה נכח שלא חוב באגרות מחזיק. בלבד, א"המגנ במערכת מיידי דוח פרסום של בדרך

 הקובע למועד נכון הנאמן בפני החוב באגרות בעלותו את להוכיח רשאי, נדחה קיומה שהמשך

 .באסיפה שהשתתף כמחזיק ויראוהו, הנמשכת האסיפה נעילת ועדממ יאוחר ולא, לאסיפה

 לפעילות הנציגות, המומחים והנאמןשפוי ומימון  .7

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

הזכאים )" , ככל שתמונהשלוח או מומחה שימנה הוא או הנציגות לרבות הנציגות עצמה

חיוב כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה בגין "(: )א(. לשיפוי

שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( אשר עילתו קשורה 

לעיל  1.2 לטה שבסעיףההחמכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעל

ו/או שעומדים  והוצאות סבירות שהוציא)ב(. בגין שכר הזכאים לשיפוי ו (; וכן"ה"ההחלט)

או בקשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל  הההחלטאגב ביצוע להוציא 

וכן בקשר לכל מיני  ההחלטהבתוקף  ותו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ

ים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומח

 ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון להחלטהתביעות ודרישות בנוגע 

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

 :שבסעיף ד(. להלן ובתנאי כי

"( והשיפוי מימון הפעילותשיפוי' )"מימון 'התחייבות ה - בעדיפות ראשונה 1.1     

 ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך;



 

 
 

במקרה שהחברה לא תסכים ל'ממן את הפעילות והשיפוי'  – בעדיפות שניה 1.1     

ו/או לא תישא בפועל ב'מימון הפעילות והשיפוי', יהיה המימון מתוך כספי 

לאחר תשלום הריבית ו/או הקרן שעל החברה לשלם למחזיקי אגרות החוב 

 תאריך האסיפות;

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

ינוכה מהתשלומים כאמור ויופקד בידי הנאמן ככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' 

"(. הנציגות ובהעדרה הנאמן יהיו רשאים לחזור ולפעול ליצירת סכום ההפקדה)"

 סכום שיקבע על ידה. כרית נוספת כאמור, מעת לעת, ב

ככל שלדעת הנציגות ובהעדרה לדעת הנאמן לא יהיה  - בעדיפות שלישית 1.1     

בסכום ההפקדה בכרית כדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו 

המחזיקים בידי הנאמן סכום אותו תקבע הנציגות ובהעדרה הנאמן לכיסוי 

 יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי כאמור;

ההחלטה שלעיל מתחייב  הצעתלעיל, כל מחזיק אשר יצביע בעד  לאור האמור

להפקיד בידי הנאמן סכום שלא יפחת מחלקו היחסי )כהגדרת הביטוי להלן( 

מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע על ידי הנציגות ובהעדרה על ידי הנאמן. 

לאחר כיסוי 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור )הכולל תשלום בגין שכר 

ת הנאמן על פי הוראות שטר הנאמנות ותשלום כל הוצאות הנאמן ו/או והוצאו

הנציגות בהעסקת המומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו כל הסכומים הבאים אשר 

ייגבו מהחברה, בין על פי הסדר ובין בנקיטת הליכים ובין בדרך אחרת, להחזר 

ות לכל למחזיקי אגרות החוב אשר נטלו חלק ב'מימון הפעילות', וזאת בקדימ

 החזר לכלל המחזיקים.

כל סכום שיופקד על ידי המחזיקים כאמור יישא ריבית בתנאים זהים לקרן אגרות החוב 

 החל ממועד ההפקדה בפועל.)סדרה א'( 

ת  הצע, בין היתר, כי כל אחד מהמחזיקים שהצביעו בעד , משמעהההחלטהכי  מובהר

 כדלהלן: ההחלטה הנ"ל, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן,

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

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

 זה.  7כאמור בפתיח לסעיף 

ל מחזיק " משמעו: החלק היחסי של אגרות החוב שבבעלות כחלקו היחסי" .ג

ת בתשלום על פי כל דין ו/או אשר מחויב בהשתתפו שבגינן הצביע בעד ההחלטה

, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של (. להלן(ii))לרבות מכח סעיף קטן ד

הנ"ל בתוספת החזקותיו של כל  גרות החוב אשר הצביעו בעד ההחלטהמחזיקי א

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



 

 
 

חסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב . מובהר כי חישוב החלק הילהלן(

שבידי המחזיקים במועד 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.) התשלום בדרך של קיזוז תשלומי הריבית ו/או  ככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה

 הקרן לכלל המחזיקים שהצביעו בעד ההחלטות הנ"ל.

(ii.) יקים מוסדיים שהצביעו נגד אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחז

מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנות ניירות  -הנ"ל )ולעניין זה  ההחלטה

(, החלות עליהם )ככל 2007 -(, תשס"ז ערך )אופן הקצאת ניירות ערך לציבור

שחלות( על פי הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם 

 לשאת במימון הוצאות פעילות הנאמן, הנציגות והמומחים הנ"ל.

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

 כל שחובה כאמור קיימת.לשיפוי בהתאם לשטר הנאמנות כ

(iv .)  זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנציגות ובהעדר נציגות  7ההוצאות לפי סעיף

 על ידי הנאמן. 

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

וב לפי ההחלטות, יהיה תשלום אשר יוטל על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכ

ביצוע( והשיפוי לא יחול במקרים בהם יקבע בית המשפט בפסק דין חלוט כי 

הזכאים לשיפוי  ו/או הנציגות ו/או היועצים פעלו בזדון, בחוסר תום לב או 

 ברשלנות רבתי. 

(vi) (התנאי לפי פסקה דII לעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי )

 שטר הנאמנות והדין. 

(vii)  זה בכדי לגרוע מזכות הנאמן לפנות לכלל מחזיקי אגרות  סעיףבאמור באין

 החוב בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.
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 ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

, 09:00-15:00' בין השעות ה-(, בימים א'1)קומה  "בית שבח", בתל אביב 14ברחוב יד חרוצים 

 .03-6389200בתיאום מראש בטלפון: 

 

 ,בברכה
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