
  
 

 
 

 

 2020 ינוארב 21

 לכבוד 
  איי.די.או גרופ בע"משל ( ח'-ז' ו ותמחזיקי אגרות החוב )סדר

 

 ג.א.נ.,

 

 (ח'-ז' ו ות)סדר מחזיקי אגרות החובשל  ות לצורך דיווח והתייעצותהודעה בדבר זימון אסיפהנדון: 

 "החברה"(להלן: ) איי.די.או גרופ בע"משל 

)סדרה ח'( שהנפיקה החברה -)סדרה ז'( ו החוב אגרותלמחזיקי הנאמן רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

ת דיווח ופישל אס ןלהודיע בזאת על כינוס תמתכבד", בהתאמה(, אגרות החוב" -" והנאמן)להלן:  "

 יםאשר תתקי בנושאים העומדים על סדר היום כמפורט להלן, מחזיקי אגרות החובוהתייעצות של 

 עורכי דין ,משרדי מיתר ליקוורניק גבע לשם טל ושות'ב 13:30בשעה  2020בינואר  26', אביום 

 "(. ות"האסיפ)להלן:  11חדר ישיבות מס'  10רמת גן, קומה  16אבא הילל  שברחוב

לא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה,  אלו ותפיבאס

 ותפיכאס נהעם פיזור המשתתפים, ולא תוכרז נהתינעל ותפיהאס ת.ות מחזיקים נוספויפאס נהתזומ

 ת.ונמשכ

 החוב אגרות למחזיקי זהה שיינתן והדיווח מאחר, כאמור מקום ולאותו מועד לאותו זומנו האסיפות

 יתקיים, מהסדרות לאיזו נפרד דיון לקיים החוב אגרות ממחזיק דרישה שתעלה ככל. הסדרות משתי

 .כאמור נפרד דיון

 :ותשל האסיפ ןהנושאים שעל סדר יומ .1

)מספר  21.1.2020דיווח ועדכון מאת נציגי החברה, לרבות בקשר עם דיווח החברה מיום  1.1

זה ההתכתבויות  אסיפה מצ"ב כנספח א' לזימון ,זה בעניין. (007582-01-2020אסמכתא: 

אל החברה ונושאי המשרה שלה מיום  אגרות החוב כדלקמן: מכתב ב"כ הנאמן ומחזיקי

; תשובת ב"כ הנאמן ומחזיקי אגרות החוב  21.1.2020החברה מיום  ת; תשוב13.1.2020

 .21.1.2020מיום 

הפעילות וההתפתחויות ממועד  בדבר אגרות החובמחזיקי נאמן וה ב"כדיווח ועדכון מאת  1.2

והתייעצות בקשר עם נקיטת הליכים להגנה על זכויות  אסיפת המחזיקים האחרונה

 המחזיקים. 

 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב. 1.3

 ותהזכאים להשתתף באסיפ .2

 :ותבמועד הקובע לאסיפש מי, הינם ותהזכאים להשתתף באסיפ

מחזיק שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב  2.1

הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים הרלוונטית נכון למועד 

. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת ותהקובע להשתתפות באסיפ



  
 

 
 

 

חברה לרישומים בגין מספר מסוים של אגרות חוב אגרות החוב שבבעלותו או יפויי כוח מה

. ותהרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפ

. ככל שמדובר ותאישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן, עד למועד נעילת האסיפ

 להלן. 3בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 או
 

מי שלזכותו רשומות אגרות חוב במרשם מחזיקי אגרות החוב המתנהל על ידי החברה נכון  2.2

"(. מחזיק רשום כאמור יציג מחזיק רשום)להלן: " ותלמועד הקובע להשתתפות באסיפ

 .ותבפני הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפ

 21.1.2020הינו יום  ותבאסיפ פותהמועד הקובע לזכאות להשתת .3

 כתב מינוי וייפוי כוח .4

 באמצעות באי כוח.  ותבאסיפ שתתףזכאים לה מהסדרה הרלוונטית מחזיקי אגרות החוב 4.1

כתב מינוי מהמחזיק )ולא מהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה,  4.2

ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב -ידי הממנה או על-תם עליחהממנה שלוח יהיה בכתב וי

 כן.  כהלכה לעשות

אם הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת  4.3

 מורשי החתימה של התאגיד. 

 .שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב 4.4

פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, -הכוח שעל-כתב מינוי וייפוי 4.5

 .ותיופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפ

 המניין החוקי .5

לחוק  26יב35ת לצורך התייעצות בלבד בהתאם להוראות סעיף ומכונס ותהואיל והאסיפ

הוא כל מספר משתתפים  ותפ, המניין החוקי לפתיחת האסי1968 -ניירות ערך, תשכ"ח

 .מהסדרה הרלוונטית שהוא, המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב

 עיון במסמכים .6

הנאמנות לאגרות החוב במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ,  ברחוב יד  יניתן לעיין בשטר

-03, בתיאום מראש בטלפון:  09:00-15:00ה' בין השעות  -אביב, בימים א'-, תל14חרוצים 

6389200 . 

 בכבוד רב,    

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

                          הדו"ח נחתם ע"י:         

 רו"ח יוסי רזניק, מנכ"ל משותף         



  
 

 
 

 

 נספח א'
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