
  

  
 

 

 9162, ילביו 61                לכבוד

 ('א המחזיקי אגרות החוב )סדר

 )"החברה"( סטרווד ווסט לימיטדשל 

 

 ג.א.נ.,

 

 ל החברהש( 'אדיווח בדבר תוצאות אסיפת ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב )סדרה הנדון: 

" הנאמן)להלן: "( שהנפיקה החברה 'ארזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה 

", בהתאמה( מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה של מחזיקי אגרות החוב אגרות החוב" -ו

 ."(האסיפה" ללא התכנסות בפועל )להלן: 9162...61( של החברה אשר התקיימה ביום 'א)סדרה 

כתב שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה )להלן: " יםההצבעות על הנושא

  או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון האסיפה. 1"(ההצבעה

ע.נ. אגרות חוב  154,541,114באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 

ע.נ.(  261,111,111 )דהיינו מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו 11.51% -כ , המהוות'אמסדרה 

 שעל סדר היום. ותחוקי בקשר עם ההצעומשכך, נכח מניין 

 

 להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה ושהועל יםהנושא .6

 משפטיהיועץ זהות ה .6.6

 המצבשייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת קביעת זהות היועץ המשפטי 

 לשם כך. דרושההמידע ופעילותה וקבלת  החברהשל עסקי ה

ההצבעה, היועץ המשפטי שמונה הוא המועמד אשר קיבל את בהתאם להבהרה בכתב 

 .מירב הקולות

כי הדין גיא גיסין ויעל עור באמצעות –ושות', עורכי דין  גיסיןהיועץ המשפטי שנבחר הנו 

 Michael Friedmanבאמצעות עורך הדין  Chapman and Cutler LLPוכן משרד  הרשקוביץ,

 .לכתב ההצבעהא 6.6בהתאם להצעת שכר הטרחה אשר צורפה כנספח 

, ולעניין לכתב ההצבעה שבנספח א'המימון ולהתחייבות השיפוי  הזה כפופ 5.5בסעיף  הההחלט

 כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. בנספח א' שבכתב ההצבעהזה יראו את האמור 

 

 זהות היועץ הכלכלי .6.9

 המצבייצג את הנאמן ואת מחזיקי אגרות החוב, לצורך בחינת שקביעת זהות היועץ הכלכלי 

 ופעילותה. החברהשל עסקי ה
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שמונה הוא המועמד אשר קיבל את מירב  כלכליבהתאם להבהרה בכתב ההצבעה, היועץ ה

 .הקולות

, Dabby Investmentsוכן  –רו"ח עומר סרבינסקי ורו"ח יצחק עידןהיועץ הכלכלי שנבחר הנו 

  .לכתב ההצבעהא 6.9בהתאם להצעת שכר הטרחה אשר צורפה כנספח  רונאל בן דובבאמצעות מר 

, הצבעהשבנספח א' לכתב הזה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון  5.2ההחלטה בסעיף 

, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה בכתב ההצבעהש בנספח א'ולעניין זה יראו את האמור 

 הנ"ל.

 

בנספח ב' שצורף לכתב ההצבעה ובהסתמך על הצהרות מבדיקת הנאמן, בהתאם למפורט 

המחזיקים במסגרת כתבי ההצבעה שהוגשו לו, עולה כי בקרב המשתתפים בהצבעה 

 .לעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב בעלי עניין מנוגד ותבקשר עם ההחלט

 

  בזאת ננעלה האסיפה.

 

           

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ        

 ע"י: הדו"ח נחתם

 מנכ"ל משותףרו"ח יוסי רזניק, 
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