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  לכבוד

 מחזיקי אגרות החוב )סדרה א'(

 חברת אינוונטק סנטראל מלונות בע"משל 

 

  א.ג.נ.,

  

'( אחוב )סדרה המחזיקי אגרות של ה אסיפהצבעה שהתקיימה בתוצאות  בדברדיווח  הנדון:

  "(החברה)"מלונות בע"מ סנטראל אינוונטק  הנפיקה חברתש

 

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

ה א'( של החברה  מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב )סדר

 .1("האסיפה" )להלן: 23.3.2015החברה אשר התקיימה ביום 

 כפי ביחס לנושא "(כתב ההצבעה" :)להלן נערכה באמצעות כתבי הצבעה הההצבעה באסיפ

 וכפי שיאוזכר להלן. 2שפורט בכתב ההצבעה

-( המחזיקים ב'באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )סדרה א

מיתרת אגרות החוב )סדרה  61.71%, המהוות 'ש"ח ע.נ. אגרות חוב מסדרה א 21,086,526

 ע.נ.(. 34,170,749)דהיינו  א'( שטרם נפרעו

 

 ה:להצבע השהועל הנושא

 רקע:

בהמשך לבקשה למתן  הוראות )אישור מכר( בקשר עם מכירת נכס בבעלות )עקיפה( של החברה 

, אשר צורף הנאמן לביצוע הסדר הנושים, עו"ד עדי פיגל( שהגיש לבית המשפט Marcali)נכס 

לתגובת הכונס הרשמי בקשר עם בקשת "(, ובהמשך בקשת המכירהלזימון לאסיפה )" כנספח א'

יפו -לזימון לאסיפה( ולהחלטת בית המשפט המחוזי בתל אביב כנספח ב'שר צורף המכירה )א

לזימון לאסיפה(, הובאה בפני מחזיקי אגרות החוב  כנספח ג')אשר צורף  19.3.2015מיום 

 ההחלטה שלהלן:

 החלטה רגילה –קבלת החלטה בקשר עם בקשת המכירה  .1

 להתנגד או שלא להתנגד לבקשת המכירה.   

 

                                                           
  .22.03.2015שפורסם באתר הנאמן להסדר הנושים מיום  דיווחראו  1
 .23.03.2015 מיום באתר הנאמן להסדר הנושים פורסםדיווח שלכתב ההצבעה ראו  2
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זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' שצורף לכתב  עיףההחלטה בס

ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' שצורף לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד 

 מההחלטה הנ"ל.

 

 להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:

מהקולות המשתתפים  100%המהווים ע.נ. אג"ח א',  21,086,526בהצבעה השתתפו 

 באסיפה.

 קולות נמנעים בהצבעה.לא היו 

שלא הצביעו  -מהקולות המשתתפים בהצבעה  100% ע.נ. אג"ח א' המהווים 21,086,526

 לבקשת המכירה. להתנגד

יומצאו לנאמן לביצוע הסדר הנושים על מנת  כפי שהובהר בכתב ההצבעה תוצאות ההחלטה שלעיל

 ית המשפט.שיביאן בפני ב

 

לאור העובדה כי ההחלטה התקבלה פה אחד הנאמן לא נדרש לבצע בדיקה בדבר קיומו של 

ו של מחזיק בעל עניין עניין מנוגד בקרב המשתתפים בהצבעה שכן לא יהיה בפסילת קולותי

 מנוגד, ככל שקיים, כדי לשנות את תוצאות ההצבעה.

 

 בזאת ננעלה האסיפה.

 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ


