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2018יולי04  
 

 לכבוד:
 מ"בע נכסים אשטרוםשל חברת ( 10 מחזיקי אגרות החוב )סדרה

 
 

של  (10 מחזיקי אגרות החוב )סדרהאסיפת הודעה בדבר זימון  הנדון:

 מ"בע נכסים אשטרוםחברת 

, 1968-( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1ב)א35בהתאם לסעיף  חברה לשירותי  - משמרתמתכבדת

"החברה"; )אשטרוםנכסיםבע"מהנפיקה(ש10הנאמןלמחזיקיאגרותהחוב)סדרהנאמנות בע"מ,

""מחזיקי אגרות החוב" ;"הנאמן" החוב אגרות; בהתאמה( אסיפהשלכינוסעלאתלהודיעבז",

בית במשרדי הנאמן,  15:30 , בשעה 30.07.18 -' הבביום שתתקיים(10מחזיקיאגרותהחוב)סדרה

.( )חברת "משמרת"( )"האסיפה"(18)קומה  תל אביב 48, דרך מנחם בגין Bאמות ביטוח בנין 



ש אישוריככל שיוגשו האסיפהלנאמןהבעלות פתיחת למועד ,עד יצטברולא הלכדי הדרושהמניין חוקי

במועדהאמוראסיפהבהבתוךחצישעהממועדפתיחתה,אזיתתקייםלקיוםהאסיפה)כמפורטלהלן(

האסיפההנדחיתשל ואילו בלבדבנושאיםשעלסדרהיוםכמפורטלהלן, דיווחויתקייםדיון יינתן

ו בפועל התכנסות ללא תתקיים זו הגשתבאמצעותאסיפה לנאמן ההצבעה במיילכתבי ו/או בפקס

הנאמןיודיעעליואחרבמועדאו09:30בשעה31.07.18,'גיוםלעדשפרטיהםמופיעיםבכתבההצבעהוזאת

."(מועד נעילת ההצבעה הנדחית)"



 עד לנאמן להגיש יהיה ניתן ההצבעה כתב 09:30 בשעה  30.07.18  ,'בליום את  או הצבעהבאמצעות

 "(.ההצבעה נעילת)"מועד  09:30 בשעה  30.07.18  ,'בליום  עדבמערכתההצבעותהאלקטרונית,

 מנוגד", "עניין כבעל מחזיק של מעמדו בדיקת החובקולותספירתלצרכיאופן אגרות מחזיקי של יהם

לכתבההצבעה.א' נספחלבהתאםתיערך,ההצבעהשבכתבההחלטהעלהמצביעים



 :הנושאים שעל סדר היום .1

דיוןבדוחהשנתיעלענייניהנאמנות. .1.1

  אישרור כהונת הנאמן .1.2

ההחלטה: הצעת המלאנוסח פירעונן עד של לתקופה הנאמן כהונת את לאשר מוצע

(שלהחברה.10והסופישלאגרותהחוב)סדרה

החובהרוב הנדרש לקבלת ההחלטה:  אגרות מחזיקי של הקולות סך של רגיל רוב

המשתתפיםבהצבעה.

המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: א'כמפורטבנספח

המצ"בלזימוןזה.ההצבעהלכתב
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 ה המועד הקובע לאסיפ .2

.23.07.18  ,'ב יוםהינובאסיפהלהשתתפותהמועדהקובע

 הזכאים להשתתף באסיפה והמניין חוקי .3

 במועד הקובע לאסיפה:ש מיהזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, הינם  .3.1

)שאינומחזיקיאגרותהחובשלהחברהבמועדהקובעלאסיפהמרשםמחזיקהרשוםב .3.1.1

 –חברתרישומים(;או

אשרנכללותביןאגרות,10מסדרהמישלזכותורשומותאצלחברבורסהאגרותחוב .3.1.2

,עלשםהחברהלרישומים10שלסדרההחובהרשומותבמרשםמחזיקיאגרותהחוב

 למועדהקובע האסיפלנכון מחזיקכאמור, אישורמחברבורסהבדברימציאלנאמן.

יתרתאגרותהחובשבבעלותואויפוייכוחמהחברהלרישומיםבגיןמספרמסויםשל

הרשומות נכוןלזכותואגרותחוב, עלשמהבמרשםמחזיקיאגרותהחובשלהחברה,

 הקובע לכתבהאסיפללמועד כנספח לנאמן יומצא לעיל כאמור כח יפויי או אישור .

 .הההצבע

 כתבמינוימהמחזיקכמפורטגם,יצורףלכתבההצבעהבאדםולאבתאגידשמדוברככל

 .להלן4בסעיף

 :קמןלאסיפה הנו כדה לפתיחתהמניין החוקי  .3.2

 .3.2.1 בםמחזיקישני לפחות יחדיו המייצגים או המחזיקים החוב, וחמישהאגרות עשרים

 .שבמחזורמסכוםהערךהנקובשליתרתאגרותהחובאחוזים(25%)

)אובמועדנעילתההצבעההנדחית,פתיחתהאסיפהבמועדייבחןחוקימנייןשלקיומו .3.2.2

 תקין"ע(,כתבהצבעהניחוק)"1968-"חתשכלפיהעניין(.בהתאםלחוקניירותערך,

אתאופןהצבעתו,אשרהגיעלנאמןעדלמועדהאחרוןהחובבאגרותמחזיקצייןשבו

חותבאסיפהלענייןקיוםהמנייןהחוקי.שנקבעלכך,ייחשבכנוכ

 .3.2.3 ידי על המוחזקות חוב הנאמנותאגרות בשטר כהגדרתו זכותאדםקשור לאתקננה

לאסיפהמנייןחוקיקיומושללצורךתיספרנהולאההצבעהבאסיפ האמורים לעיל .

 .ההצבעה כתב במסגרתעל מעמדם כאמור,  יודיעו לנאמן

 כתב מינוי וייפוי כוח .4

 .4.1 בסעיף כאמור אישור לנאמן שהמציאו החוב באגרות 3.1מחזיקים להשתתףלעיל, זכאים

 .הולהצביעבאסיפ

 .4.2 וכןמחזיקיםכאמור זהלעיל, כוחכאמורבסעיף ייפוי כי לכך, כוחםמתבקשיםלדאוג ובאי

יחדעם,יומצאולנאמן(לרישומיםמהחברה)לעיל3.1כאמורבסעיףאואישורבעלותייפויכוח

.ההצבעהכתב

כוחושישלוהסמכה-ידיבא-ידיהממנהאועל-כתבמינויהממנהשלוחיהיהבכתבוייחתםעל .4.3

 לעשותכןבכתבכהלכה.
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תאגיד .4.4 מטעמו. לשלוח מינוי כתב התאגיד,המינוייצרף בחותמת חתום ויהא בכתב ייעשה

 .מכותלעשותכןבצירוףחתימתושלפקידהתאגידאובאכחשלהתאגידשישלוהס

 .תהיהמקובלתעלהנאמןאשרכתבמינוישלשלוחייערךבכלצורה .4.5

 .שלוחאינוחייבלהיותבעצמומחזיקאיגרתחוב .4.6

 אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית .5

האסיפהבמועדאם .5.1 פתיחת מערכתלא באמצעות או הצבעה לכתבי בצמוד לנאמן יוגשו

לעילמנייןחוקיכאמורההצבעותהאלקטרוניתאישוריבעלותוכתביהצבעההמצטבריםלכדי

באמצעותהגשתכתביהצבעהבכלמספרמשתתפיםשהואנדחיתאסיפהתתקיים,3.2בסעיף

בפועל המחזיקיםהתכנסות  ללאלנאמן ,'גביוםכתביהצבעהיהיהשהמועדלהגשתאופןב,

מועד ,""האסיפה הנדחית)להלן:"הנאמןיודיעעליואחרבמועדאו09:30בשעה31.07.18

(.נעילת ההצבעה הנדחית"

לחוקהנדחית.ההצבעהנעילתבמועדייבחןהנדחיתבאסיפהחוקימנייןשלקיומו .5.2 בהתאם

עדלנאמןאתאופןהצבעתו,אשרהגיעאגרותהחובבמחזיקצייןשבותקיןהצבעהכתב,ני"ע

.לענייןקיוםהמנייןהחוקיהנדחיתלמועדהאחרוןשנקבעלכך,ייחשבכנוכחותבאסיפה

 .5.3 נדחית, אסיפה תתקיים בו כתביבמקרה שהוגשו ההצבעה,הצבעה נעילת למועד עד לנאמן

.הנדחיתאסיפהמסגרתההצבעהשתיערךביובאובחשבוןגםב

 הודעות עמדה .6

המועדלפניעסקיםימישניעדלנאמןלהגישניתןהיוםסדרשעלהנושאעםבקשרעמדהדעותהו

הודעתמגישעלתהיההעמדההודעתלתוכןהאחריות.לעילכמפורטההצבעהכתבלמשלוחהאחרון

.בלבדהעמדה

 עיון במסמכים .7

דרך,B(במשרדיהנאמן,בביתאמותביטוחבנין10לעייןבשטרהנאמנותלאגרותהחוב)סדרהניתן

תמרשטופמן"דעועםמראשבתיאום09:00-15:00השעותביןה-אבימיםאביבתל46-48בגיןמנחם

.03-6380104:טלפון







בכבודרב,

 חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת 
הדו"חנחתםבידי:

נכ"לסמ,דירקטורוועו"דרמיקצברו"ח
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כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 )"החברה"(מ"בע נכסים אשטרום'( של 10

 30.07.18 שתתקיים ביום 

 

 בע"מ לידי משמרת חברה לשירותי נאמנות 09:30 בשעה  30.07.18  ',בליום  עדאנא העבירו הצבעותיכם 

 תמר שטופמןלידי עו"ד   Tamarsh@mtrust.co.ilאו כמסמך סרוק למייל  6374344-03פקס' שמספרו ל
 

 
 חלק ראשון

 
 מ"בע נכסים אשטרום   :מנפיק התעודהשם 

 

     2510204    מספר התעודה:
 

בית אמות ביטוח במשרדי הנאמן,  15:30 בשעה  'ב ביום  :מקום כינוס האסיפה ומועדה
( )חברת 18)קומה  תל אביב 48, דרך מנחם בגין Bבנין 

 "משמרת"(
    

 09:30  בשעה 30.07.18 ', ביום  המועד האחרון למשלוח כתב הצבעה:
 

 את כתב ההצבעה יש להגיש לנאמן באחת מהדרכים המפורטות להלן: 

  עוה"ד תמר שטופמן. או;לידי  03-6374344באמצעות פקס מספר 

   באמצעות קובץ סרוק שישלח בדואר אלקטרוני לידי עוה"ד תמר שטופמן לכתובת
Tamarsh@Mtrust.co.il 

 
יובהר כי מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב 

הגיש כתב הצבעה. ככל שתינתן אפשרות הצבעה באמצעות המערכת, ייחשב אישור בעלות  כמי שלא
 שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת כאישור שצורף לכתב ההצבעה.

 
מחזיק לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות שלו בתעודה בסניף של חבר הבורסה או במשלוח בדואר, אם 
יבקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן, לאחר יום תחילת התקנות ובכפוף 

להורות שאישור  לכך שפורסמה הודעה כי ניתן להעביר את כתב ההצבעה באמצעות המערכת, רשאי הוא
 הבעלות שלו יועבר למזמן אסיפת המחזיקים באמצעות המערכת. 

 
רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור  מחזיק לא רשוםכתב ההצבעה יהיה תקף לגבי 

, כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, מחזיק רשוםבעלות באמצעות המערכת. לגבי 
 או תעודת התאגדות.דרכון 

 
יובהר כי עשויות להתפרסם הודעות עמדה, בהן יהיה ניתן לעיין בדיווחים מזמן האסיפה באתר הבורסה 

 בכתובות האינטרנט שלעיל.
 

הצבעתו לא תיספר במניין קולות , אחרעניין בדבר קיומו או העדרו של מחזיק אשר לא ימלא את הצהרה 
 לחוק. 25יב35ההצבעה ויחולו עליה הוראות סעיף 
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כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

 )"החברה"( מ"בע נכסים אשטרום'( של 10

 30.07.18 שתתקיים ביום 
 

 חלק שני
 
 

  שם המחזיק
 

/ ח.פ/ ח.צ של 1מספר ת.ז
 המחזיק

 

 
 –אם המחזיק הינו תאגיד 

 מדינת ההתאגדות

 

 
ואיש  שם מיופה הכח

 הקשר מטעמו

 

 
 של מיופה הכח טלפון

 

 
  של מיופה הכח פקס

 

 
דואר אלקטרוני של מיופה 

 הכח

 

 
)סדרה התעודות מספר 

של המחזיק במועד ( '10
 הקובע

 

 

 
כמיופה כח כמחזיק או  מצהיר בזהאשר פרטיו רשומים לעיל ]מחק את המיותר[ אני המחזיק / מיופה כח 

 הענין, כדלקמן:בשם המחזיק, לפי ולאחר שהוסמכתי לכך כדין מצהיר 
 

הינו המחזיק  ('10)סדרה  באגרות החוב( המחזיק 23.07.18 אסיפה )קובע לזכאות להשתתף בביום ה .1

עליה הוצהר בכתב הצבעה זה ואשר בגינם הינו מצביע  ('10)סדרה  אגרות החובוהבעלים של כמות 
 להלן.

 

 ]ככל שרלבנטי[: הקף את הסעיף הרלבנטי לגבי המחזיק הרשום לעיל מבין המפורטים להלן

                                                 
 יש לציין מספר הדרכון, המדינה שבה הוצא ותוקפו; –אם אין למחזיק תעודת זהות ישראלית  1
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( מנהל קרנות 1: )-כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע  משקיע מוסדיהינו לעיל המחזיק הרשום  .א
, שבניהולהלגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל  –( חברה מנהלת 2נאמנות, ו/או; )

 ;לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה –( מבטח 3ו/או; )

 ;הינו חברה בת, חברה קשורה או חברה שלובה של החברהלעיל המחזיק הרשום  .ב

-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 1כהגדרתו בסעיף  בעל עניין בחברההינו לעיל המחזיק הרשום  .ג
 ;)"חוק ניירות ערך( 1968

)ד( לחוק ניירות 37כהגדרתו בסעיף  נושא משרה בכירה בחברההינו לעיל המחזיק הרשום  .ד
 ;ערך

)במישרין או בעקיפין(, לרבות  בעלי השליטה בחברהנמנה על לעיל המחזיק הרשום  .ה
או בשליטת קרוב של בעל לחוק ניירות ערך(  1תאגיד/ים בשליטתו )כמשמעות מונח זה בסעיף 

 (;1999 -לחוק החברות, תשנ"ט 268 -ו 1)כמשמעות מונחים אלה בסעיפים  השליטה

חוק ניירות  1מונח זה בסעיף  )כמשמעות תאגיד בשליטת החברההינו לעיל  המחזיק הרשום .ו
 268 -ו 1)כמשמעות מונחים אלה בסעיפים  בחברה ערך( או בשליטת קרוב של בעל השליטה

 ;(1999 -לחוק החברות, תשנ"ט

 או

 ' לעילט' עד וכולל דנכלל באף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים  אינולעיל הרשום המחזיק  .ז

*************************** 

 מבין שתי האפשרויות להלן(: אחת)יש לבחור  תלות .ח

בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בעל תלות  הינוהמחזיק הרשום  
חים "שליטה", "חברת )כהגדרת המונ בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה

 :(, שסיבותיה כדלקמן1968 –"חברה קשורה" בחוק ניירות ערך, התשכ"ח  -בת" ו
 
 

 
 
 
 

 -או
 

בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או הרשום איננו בעל תלות  המחזיק   
 .בחברות בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה

 עניין מנוגד אחר .ט

 '( הרשום לעיל 'עניין מנוגד אחר'  )כהגדרתו להלן(10למחזיק באגרות החוב )סדרה  יש            

נא לפרט את מהות העניין 

 המנוגד 

 

        או  

 '( 'עניין מנוגד אחר' )כהגדרתו להלן(10למחזיק הרשום באגרות החוב )סדרה  אין    
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ימלא את ההצהרה שבסעיף י'  מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא

לעיל, או מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש 
 .כתב הצבעה במועד ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה

 
 

 חלק שלישי
 האני המחזיק / מיופה כח ]מחק את המיותר[ אשר פרטיו רשומים לעיל מצביע על הנושא שהועל

 אחת בלבד[: –את בחירתך  X-להצבעה,  כדלקמן ]אנא סמן ב

 אשרור כהונת נאמן  1.1

 :נוסח ההחלטה

 סדרה) החוב אגרות של והסופי המלא פירעונן עד של לתקופה הנאמן כהונת את לאשר מוצע

 .החברה של'( 10

המשתתפים  רוב רגיל של סך הקולות של מחזיקי אגרות החוב: הרוב הנדרש לקבלת ההחלטה

 בהצבעה.

 א'נספח בכמפורט : המדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו

 להלן. 

 

 אופן ההצבעה:

 

 
 
 

 

 

 חתימה+חותמת _______________  תאריך ______________

 

 

 

 

 

 

כל עניין מהותי נוסף של המחזיק הרשום בנוסף לעניין הנובע מההחזקה באגרות  משמעו:  "עניין מנוגד אחר"
אחרים ככל שפורטו לעיל, לרבות עניין אישי מהותי של בן משפחה שלו )כהגדרת הביטוי '(  וני"ע 10החוב )סדרה 

ולרבות קרבה משפחתית למי מנושאי  בו עניין בעלי הם בן משפחה או שהוא אחר תאגיד ושל בחוק ניירות ערך(
 המשרה או בעלי השליטה בחברה.

 נמנע נגד בעד
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 נספח א'

 אופן קביעת עניין מנוגד

 :אופן בדיקת מעמדו של מחזיק כבעל "עניין מנוגד" אורית להלן

 הנאמן מבחן

הנאמן יבדוק לגבי כל מחזיק קיומו של "עניין מנוגד" כמפורט להלן. ייתכן כי לאחר קבלת כתבי 

ההצבעה תיערכנה בדיקות שונות או נוספות ו/או יינקטו הליכים קשורים, ככל שיידרש על ידי 

כן, ובמקרה כזה יפרסם הנאמן את הבדיקות הנוספות או הנאמן, ככל שיעלה צורך לעשות 

 השונות שערך ואת הצורך אשר הביא אותו לעשות זאת.

הנאמן יסתמך על הצהרות המחזיקים כפי שיכללו בכתבי ההצבעה, ולא יידרש לבצע חקירות או 

 בדיקות נוספות.

עניין מנוגד",  כל מחזיק שהתקיים לגביו לפחות אחד מהתנאים הבאים ייחשב כ"מחזיק בעל

 .אשר קולו לא ימנה במסגרת קולות המצביעים

 ואלה התנאים:

מחזיק הנמנה על בעלי השליטה בחברה )במישרין או בעקיפין(, לרבות תאגיד/ים  .1
חוק ניירות ערך( או בשליטת קרוב של בעל  1בשליטתם )כמשמעות מונח זה בסעיף 

 (; 1999 -החברות, תשנ"ט לחוק 268 -ו 1השליטה )כמשמעות מונחים אלה סעיפים 

  .מחזיק אשר יצהיר בכתב במסגרת כתב ההצבעה כי הינו 'בעל עניין מנוגד אחר' .2
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