
 

 

 

 2015 בדצמבר 9

 לכבוד   

 (   'אסדרה מחזיקי אגרות החוב )

                                  אינוונטק סנטראל מלונות בע"משל 

   

 ג.א.נ.,

    

  '(אסדרה )מחזיקי אגרות החוב  שלהתייעצות דיווח ות הודעה בדבר זימון אסיפהנדון: 

 "החברה"( להלן:) אינוונטק סנטראל מלונות בע"משל 

" הנאמן)להלן: "ברה הח שהנפיקה'( אבע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה  רזניק פז נבו נאמנויות

לצורכי דיווח  השל אסיפ הבזאת על כינוסלהודיע  תמתכבד" בהתאמה( אגרות החוב" -ו

 םתתקייאשר  ,באגרות החוב יםמהותי יםלבקשת מחזיק, אגרות החוב מחזיקיוהתייעצות של 

, תל אביב 14במשרדי הנאמן, ברחוב יד חרוצים   16:30בשעה , 2015 בדצמבר 17 -, ה'הביום 

  .(": "האסיפהלהלן)( 1)"בית שבח", קומה 

לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה,  זו הבאסיפ

 תתכנס אסיפת מחזיקים נוספת.

 נמשכת.ה תינעל עם פיזור המשתתפים בה, ולא תוכרז כאסיפ ההאסיפ

 

 :להלן יםהמפורט יםהנושא ותעל סדר היום של האסיפ .1

בין השאר בנושאים  מאת הנאמן לביצוע הסדר הנושים, עו"ד עדי פיגל, ועדכוןדיווח  1.1

תחזית , הולנדי הפקדון בבנק ההונגרי/סטטוס , מכירת הנכסים בהונגריההבאים: 

בקופת שהתקבלו עד כה בהתאם לכספים  אגרות החובלחלוקת כספים למחזיקי 

סטטוס התביעה נגד העזבון של יולי  ,בתביעות חוב ותהטיפול בהכרעסטטוס  ,הפירוק

 אקסלייט.התקדמות התביעה נגד ו מות התביעה הנגזרתדהתק עופר,

במסגרת דוחותיה  דיון בקשר עם טענות, שהועלו ע"י מחזיקים, להטעיה שבוצעה 1.2

לעומת שווים של אותם הכספיים של החברה ביחס להערכות שווי של נכסי החברה 

הטענות בקשר עם שבידי מחזיקי אגרות החוב לנקוט  והפעולות האפשריות  נכסים בשוק

 . האמורות

הנאמן לביצוע ו/או  הנאמןע"י  האסיפמסגרת הבנושאים נוספים ככל שיועלו בדיון  1.1

 ו/או מחזיקי אגרות החוב.  הסדר הנושים

 

 ותהזכאים להשתתף באסיפ   .2

 :להשתתף באסיפה כל מחזיק אגרת חובזכאי 

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

במרשם מחזיקי אגרות החוב על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד הקובע 

. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת הלהשתתפות באסיפ



 

 

 

ל אגרות אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים ש

נכון למועד הקובע להשתתפות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, 

 .ה. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפהבאסיפ

 או

נכון שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה  2.2

"(. מחזיק רשום כאמור יציג מחזיק רשום)להלן: "ה למועד הקובע להשתתפות באסיפ

 .התעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפבפני הנאמן 

 להלן. 1ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 

 .201521.14.ב' המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום

 

 כתב מינוי וייפוי כוח .3

מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות באי כוח. כתב מינוי הממנה שלוח 

יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות 

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

של התאגיד שיש לו הסמכות לעשות כן. כתב המינוי של שלוח התאגיד או בא כוח  מזכיר

ייערך בכל צורה מקובלת. שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב. כתב מינוי 

וייפוי כוח או תעודה אחרת על פיה ניתן כתב המינוי או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, יוגש 

 יפוי הכוח. לנאמן עד מועד פתיחת האסיפה לגביה ניתן י

  המניין החוקי .4

לחוק  26יב15מכונסת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף  ההואיל והאסיפ

 מחזיקיםהוא כל מספר  האסיפה, המניין החוקי לפתיחת 1968 -ניירות ערך, תשכ"ח

 . שהוא המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב

 עיון במסמכים .5
נאמנויות רזניק פז נבו  במשרדי '(א)סדרה אגרות החוב   ל הנאמנות בשטר לעיין ניתן

, בתיאום 09:00-15:00ה' בין השעות  -בימים א' אביב,-תל ,14רחוב יד חרוצים בע"מ,  ב

 . 01-6189200בטלפון:  עו"ד אלעד סירקיס  עם מראש

   

 

                                                            
 בכבוד רב,

                                     רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ                                                                                          

 


