
 
 

 

 

 03-6374344: פקס, 03-6374352: טל, ישראל, 0166180 אביב תל, 48 בגין מנחם דרך: ראשי משרד

 2018 ,ביולי 30
            לכבוד

 )"החברה"( אשטרום נכסים בע"מ חברת של (10מחזיקי אגרות החוב )סדרה 
  

 החברה( של 10מחזיקי אגרות החוב )סדרה  שלאסיפה הודעה בדבר תוצאות נדון: ה
 

 אמן""הנ ( של החברה )להלן:10הנאמן למחזיקי אגרות החוב )סדרה  חברה לשירותי נאמנות בע"מ -משמרת

מחזיקי אגרות החוב של האסיפה על תוצאות  (, מתכבדת לדווח בזאת", בהתאמהאגרות החוב" -ו

 כדלקמן: 20181 ביולי 30ביום  שהתקיימה

 
-מחזיקים ב( ה10)סדרה מחזיקי אגרות חוב  והשתתפו בה נכח מניין חוקי לפתיחת האסיפה באסיפה

 מסך הערך הנקוב של אגרות החוב שבמחזור 56.08% -כהמהווים ( 10ע.נ אגרות חוב )סדרה ₪  166,172,186

 . )כולל בעלי עניין(

 
 :החלטה שהועלתהצעת הה( בקשר עם 10להלן תוצאות הצבעת מחזיקי אגרות החוב )סדרה 

   אשרור כהונת נאמן – 1הצעת החלטה מספר 

( של 10סדרה לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של אגרות החוב ) הוחלט
 החברה.

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

לכתב שצורף  'אנספח -כמפורט בהמדדים לקביעת קיומו של עניין מנוגד בקשר עם הצעת החלטה זו: 

 ההצבעה.

 
 ע.נ., להלן פירוט אופן הצבעתם: 172,186,166 -סך הקולות שהשתתפו בהצבעה הסתכם ב

 " ההחלטה. בעדמכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו " 99.94%ע.נ אגרות חוב, המהווים ₪  166,077,959

 " ההחלטה. נגדמכלל המשתתפים בהצבעה, הצביעו " 0.06%ע.נ אגרות חוב, המהווים ₪  94,227

 ברוב הנדרש. הצעת ההחלטה התקבלה

מנוגד בקרב מחזיקי אגרות החוב אשר השתתפו בהצבעה, הנאמן הסתמך על הנאמן בחן קיומו של עניין 

 נכללולא הצהרות המחזיקים בלבד ולא ערך חקירה או בדיקה נוספת. בין המחזיקים שהשתתפו בהצבעה 

 .כאמור מנוגד עניין בעלי מחזיקים

 
 האסיפה ננעלה.בזאת 

 בכבוד רב,

 חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת 
 בידי: הדו"ח נחתם

 נכ"לסמ, דירקטור וועו"ד רמי קצב רו"ח
  לרו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"
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