
 

 

 

 2016ביולי  31

     לכבוד
 "(החברה)" בע"מ )בפירוק( ( 1993ישאל אמלט השקעות )( של 'המחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 

 

 החברהל ש (ה'מחזיקי אגרות חוב )סדרה של  הצבעהדוח מיידי בדבר זימון אסיפת  הנדון: 

 
אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ, הנאמן לזכויות מחזיקי אגרות החוב שבנדון 

של מחזיקי  ת הצבעהלהודיע, על זימון אסיפ )להלן:"הנאמן"/"אורורה"(, מתכבדת בזאת
  .( של החברהה'אגרות חוב )סדרה 

בדרך של הגשת כתבי הצבעה ]בנוסח המצ"ב לזימון זה  םתתקיי האסיפה
 [ לנאמן וללא התכנסות המחזיקים.'הכנספח 

תוצאות ההצבעה באסיפה תתפרסמנה עם סיום ספירת קולות המצביעים ]לרבות באסיפה 
 נדחית ככל שתתקיים[.

 
 16:00בשעה  באותו היוםותינעל  09:00בשעה  07.08.2016', אאסיפת ההצבעה תיפתח ביום 

עד לנאמן כתבי הצבעה שלא יומצאו  (.; "מועד נעילת ההצבעה", בהתאמה"ה)להלן: "האסיפ
לא נעילת ההצבעה ]או עד למועד נעילת ההצבעה באסיפה הנדחית, ככל שתתקיים[ למועד 

 ייספרו במניין הקולות.
 

מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי 
שלא הגיש כתב הצבעה במועד ולפיכך  למועד הקובע, יחשב כמינכון כוח ו/או הוכחת בעלות 

 .לא יכללו קולותיו בהצבעה
   

 
 הנושא המובא להצבעה באסיפה .1

( 'הכנאמן לאגרות החוב )סדרה  )"משמרת"( מינוי משמרת חברה לשרותי נאמנות בע"מ

 של החברה חלף הנאמן

( זאת 'ה:  אורורה מבקשת לסיים את כהונתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה רקע

ולהוראות שטר  1968-יד לחוק ניירות ערך, התשכ"ח35בהתאם ובכפוף להוראות סעיף 

 ( של אגרות החוב.'ההנאמנות )סדרה 

)"חוק  1968-( והוראות חוק ניירות ערך, תשכ"ח'הבהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה 

ר אסיפת מחזיקי ניירות ערך"(, על הנאמן לפעול למינוי נאמן חדש, אשר מינויו כפוף לאישו

אגרות החוב, כאשר התפטרות הנאמן כפופה לאישור בית המשפט ותכנס לתוקף במועד 

שייקבע באישור בית המשפט. לפיכך ובהתאם להוראות חוק ניירות ערך בסמוך לאחר 

פרסום תוצאות ההצבעה על ידי אורורה, תגיש אורורה בקשה לביהמ"ש לצורך קבלת 

 .'הנתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב סדרה אישור בית המשפט לפקיעת כהו



 

יד)ה( לחוק ניירות ערך, אורורה תמשיך לכהן בתפקידה כנאמן 35בהתאם להוראות סעיף 

עד למינוי נאמן חליף על ידי אסיפת מחזיקים ואישור ביהמ"ש את התפטרותה כנאמן 

 (.'הלמחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( חלף אורורה  על פי 'הרות החוב )סדרה משמרת נתנה הסכמתה לשמש כנאמן למחזיקי אג

(. משמרת הצהירה כי הינה חברה פרטית מוגבלת במניות 'ההוראות שטר הנאמנות )סדרה 

, הרשומה בישראל אשר מטרתה העיקרית הינה לעסוק 1999-על פי חוק החברות, תשנ"ט

ניירות ערך בנאמנות, כי אין מניעה על פי כל דין, לרבות חוק ניירות ערך והנחיות רשות 

שהוצאו מכוחן לשמש כנאמן למחזיקי אגרות החוב וכי הוא עונה על דרישות הכשירות 

 הקבועות ע"פ כל דין לשמש כנאמן לאגרות החוב. 

 לאור האמור מוצע כי ההחלטה שתעמוד על סדר היום תהיה כדלקמן:

( של החברה במקומה 'ה: למנות את משמרת כנאמן לאגרות החוב )סדרה נוסח ההחלטה

פי שטר -( על'השל  אורורה, באופן שיראו את משמרת כנאמן למחזיקי איגרות החוב )סדרה 

הנאמנות לכל דבר ועניין, יהיו לה אותם הכוחות, סמכויות וההרשאות האחרות והיא תוכל 

( מלכתחילה, 'הלפעול בכל המובנים כאילו נתמנתה כנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה 

( והחל מהמועד בו יתקיימו שני התנאים 'הבהתאם להוראות שטר הנאמנות )סדרה  וזאת

( תיכנס לתוקפה התפטרות הנאמן כנאמן לאיגרות החוב, בהתאם 1המצטברים הבאים: )

ידי -( יאושר מינוי משמרת על2)-ו–לאישור בית המשפט ובמועד שייקבע באישור כאמור 

 בע להחלפת הנאמן"(.מחזיקי אגרות החוב באסיפה )"המועד הקו

מובהר כי במידה וההחלטה המוצעת בסעיף זה לא תאושר על ידי אסיפת מחזיקי אגרות 

החוב משום שלא יתהווה מניין חוקי לצורך קבלת ההחלטה, יפנה הנאמן לבית המשפט 

 .( לחוק ניירות ערך1יד)ה 35לאישור מינוי של משמרת חלף אורורה על פי סעיף 

 

 

 המועד הקובע .2
המועד : ")להלן 6.108.03, רביעי ביום הינוהמועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה 

 "(.הקובע
 
 

 באסיפה להצביעהזכאים  .3
להוציא חברת , של החברה( ה'מחזיק הרשום בפנקס מחזיקי אגרות החוב )סדרה  .4.1

 רישומים.
 או

, בגין מספר מסוים של אגרות חוב מחברת רישומיםבעל ייפוי כוח אוטונומי  .4.2
במועד הקובע )לפיו מיופה הכוח של החברה לרישומים  של החברה (ה')סדרה 

אשר יוגש לנאמן למחזיקי אגרות אינו מנוע מלהפעיל בהצבעה את שיקול דעתו(, 
 ( של החברה, אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ.'ההחוב )סדרה 

 או
ברה ( של הח'הבעל אישור בעלות, בגין מספר מסוים של אגרות חוב )סדרה  .4.3

  במועד הקובע, אשר יוגש לנאמן.
   



 

 כתב מינוי .4

כתב מינוי מהמחזיק )ולא באי כוח. מחזיקי אגרות החוב זכאים להשתתף ולהצביע באמצעות 

 על וייחתם בכתב יהיהמהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, 

, תאגיד הוא הממנה אם .כהלכה בכתב כן לעשות הסמכות לו שיש כוחו בא ידי על או הממנה ידי

 לו שיש כוח בא או התאגיד מזכיר של חתימתו בצירוף התאגיד בחותמת חתום בכתב המינוי יעשה

 .כן לעשות הסמכות

 .מקובלת צורה בכל יערך שלוח של מינוי כתב

 .חוב אגרת מחזיק בעצמו להיות חייב אינו שלוח

 מאושר העתק או המינוי כתב נחתם פיה-שעל האחרת התעודה או הכוח וייפוי מינוי כתב
 .יוגש לנאמן בצמוד לכתב ההצבעה, כזה כוח ייפוי של

 
 המניין החוקי .5

הינו קבלת ההחלטה שעל סדר היום המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה לשם  .5.1
לפחות שני מחזיקים, הנוכחים בעצמם או על ידי בא כח והמחזיקים או 

מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב שבמחזור  50%המייצגים יחדיו לפחות 
 שטרם נפרע באותו מועד.

קבלת ההחלטה שעל סדר לשם  אסיפה נדחיתהמניין החוקי הנדרש לפתיחת  .5.2
הנוכחים בעצמם או על ידי באי  ('ההינו שני מחזיקי אגרות חוב )סדרה היום 

מהערך הנקוב הכולל של אגרות החוב שבמחזור  10%לפחות כוחם, המחזיקים 
 שטרם נפרע באותו מועד. 

 
 החלטה לקבלת הדרוש הרוב .6

הרוב הדרוש להחלטה שעל סדר היום  הוא רוב רגיל ממספר הקולות המיוצגים והמשתתפים 
 בהצבעה באסיפה )למעט נמנעים(.

"ח ערך נקוב ש 1, הנוכח בעצמו או על ידי בא כוחו, קול אחד בגין כל משתתףבהצבעה יהיה לכל 
של אגרות החוב שמכוחן רשאי הוא על ידיו או נפרעה  הומרהמהקרן הכוללת הנקובה שטרם 

 להצביע.

 
 כינוס אסיפה נדחית .7

ככל שעד למועד נעילת ההצבעה לא יצטברו בידי הנאמן כתבי הצבעה המייצגים 
 ,החוב אגרות של הנקוב הערך מיתרת( 50%) אחוזים חמישים לפחותאחזקה של 

, שתינעל 09:00 בשעה 08.08.2016-ה ב' ביום נדחית הצבעה אסיפת תתקיים
 .15:00בשעה  08.08.2016-ה' ב יוםאותו היום, ב

 
 

 במסמכיםעיון  .8
ה בין -בימים א( במשרדי הנאמן, ה')סדרה  ניתן לעיין בשטר הנאמנות של מחזיקי אגרות החוב

 .03-6085232 טלפון:בבתיאום מראש  09:00-15:00השעות 

 בכבוד רב,
 

 אורורה פידליטי חברה לנאמנות בע"מ



 

  הכתב הצבע

 ( 'המחזיקי אגרות החוב )סדרה  אסיפת הצבעה של

( בפירוקבע"מ ) ( 1993ישאל אמלט השקעות )של 

 )"החברה"(

  2016 באוגוסט 07' אשתתקיים ביום 

שם מיופה הכוח 

 ת.ז./ח.פ.:

  

שם המחזיק הרשום 

 ומספר ת.ז.:

 

  ח.פ מחזיק מוסדי:

  טלפון קווי/נייד:

  מייל:-אי

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

 (2016 באוגוסט 3ביום 

 

 נמוך יותר( 'הבמידה והמחזיק הרשום מצביע בגין מספר אגרות חוב )סדרה 

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

 בגינן מצביע המחזיק הרשום.

 

 )ועדת השקעה, גוף מנהל וכיו"ב( ההצבעהבמקרה בו הגוף המחליט על אופן 

את שם הגוף יש לציין  -( 'המחליט גם עבור מחזיק נוסף באגרות החוב )סדרה 

 שבגינו מתקבלת ההחלטה. הנוסף

קרנות  YYYניהול קופות גמל מחליטה גם עבור  XXX: ועדת השקעות של לדוגמא

 נאמנות.

 גוף נוסף אין

 גוף נוסף ושמו: יש

_______________________ 

 , כדלקמן:מאשר בזההמחזיק הרשום אשר פרטיו רשומים לעיל 

ובתאריך כתב הצבעה זה, המחזיק הרשום הינו  2016 ,באוגוסט 3במועד הקובע, קרי ביום  .א

המחזיק והבעלים של כמות אגרות החוב עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע 

 להלן.

 (. 'הנא לצרף לכתב הצבעה זה אישור בעלות מעודכן נכון למועד האסיפה, לאגרות החוב )סדרה 

 



 

 :(X-ב )לסמן אנא סמן אחת )או יותר( מהאפשרויות הבאות החלה לגביך .ב

 

  (;חוק ניירות ערך)" 1968-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1המחזיק הינו בעל עניין בחברה כהגדרתו בסעיף 

 
לגבי השקעות המבוצעות  –( חברה מנהלת 2( מנהל קרנות נאמנות; )1) -משקיע מוסדי  המחזיק הינו

  לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; –( מבטח3בעבור קופת הגמל שבניהולה; )

  ד( לחוק ניירות ערך;37המחזיק הוא נושא משרה בכירה בחברה כהגדרתו בסעיף( 

 
בשליטת החברה  לי השליטה בחברה )במישרין או בעקיפין(, לרבות תאגידהמחזיק נמנה על בע

חוק ניירות ערך( או בשליטת קרוב של בעל השליטה )כמשמעות מונחים  1)כמשמעות מונח זה בסעיף 

 ;1999 -לחוק החברות, תשנ"ט 268 -ו 1אלה בסעיפים 

 .המחזיק אינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות לעיל 

 :(X-ב )לסמן .ג

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

נא לפרט את מהות העניין 

 המנוגד 

 

        או

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

 

  מחזיק אשר לא ימלא את ההצהרה כאמור בסעיף ג' לעיל, ייחשב כמי
שבחר שלא להשתתף שהצהיר שיש לו עניין מנוגד אחר ולפיכך, ייחשב כמי 

 בהצבעות שבכתב הצבעה זה.

כל עניין לחוק החברות( של המחזיק הרשום ו 1משמעו: עניין אישי )כהגדרתו בסעיף  "עניין מנוגד אחר"

מהותי נוסף של המחזיק הרשום )אישי, עסקי או אחר( שהוא בנוסף לעניין הנובע מעצם ההחזקה 

, לרבות עניין כאמור של בן משפחה של אותו מחזיק )כהגדרת המונח בחוק ('הבאגרות החוב )סדרה 

טה בו, והכל ניירות ערך( ושל תאגיד אחר שהמחזיק או בן משפחה שלו הם בעלי עניין בו או בעלי שלי

ביחס לחברה ו/או לחברות הבת שלה ו/או לחברות קשורות אליה ו/או למי מנושאי המשרה ו/או בעלי 

 השליטה בחברה ו/או לחברות בבעלותם ו/או בשליטתם.



 

  מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו ייחשב כמי שלא מסר כתב
 הצבעה.

  כתב הצבעה אשר לא יצורף לו ייפוי כח או הוכחת בעלות באגרות החוב
( בגינן משתתף המחזיק ומצביע באסיפה, ייחשב ככתב הצבעה 'ה)סדרה 

 אשר לא נמסר במועד על ידי המחזיק, ולפיכך, לא יכללו קולותיו בהצבעה. 
 

המחזיק הרשום, אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושא המועלה להצבעה  .1

 כדלקמן:

 ופי חברה לשרותי נאמנות בע"מ )"משמרת"( כנאמן החל –משמרת  מינויה של 1.1

 נוסח ההחלטה: 

(, במקומו של הנאמן , באופן שיראו 'הלמנות את משמרת כנאמן לאגרות החוב )סדרה 

פי שטר הנאמנות לכל דבר ועניין, יהיו לה -את משמרת כנאמן למחזיקי איגרות החוב על

אותם הכוחות, סמכויות וההרשאות האחרות והיא תוכל לפעול בכל המובנים כאילו 

( מלכתחילה, וזאת בהתאם להוראות 'החזיקי אגרות החוב )סדרה נתמנתה כנאמן למ

( תיכנס 1שטר הנאמנות והחל מהמועד בו יתקיימו שני התנאים המצטברים הבאים: )

לתוקפה התפטרות הנאמן כנאמן לאיגרות החוב, בהתאם לאישור בית המשפט ולמועד 

י אגרות החוב באסיפה ידי מחזיק-( יאושר מינוי משמרת על2)-שייקבע באישור כאמור; ו

 ."(להחלפת הנאמן המועד הקובע)"

ידי -זה לא תאושר על 1.1למען הסר ספק, מובהר כי במידה וההחלטה המוצעת בסעיף 

אסיפת מחזיקי איגרות החוב  משום שלא יתהווה מניין חוקי לצורך קבלת ההחלטה, 

אגרות החוב  יפנה הנאמן לבית המשפט לאישור מינוי של משמרת חלף הנאמן למחזיקי

 . 1968-( לחוק ניירות ערך, התשכ"ח1יד)ה35על פי סעיף 

 :אופן ההצבעה
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