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 2020במרס  15

 לכבוד:
  )'טו(סדרה  -ו ')יד(סדרה ), ט'(סדרה  מחזיקי אגרות חוב

 בע"מ י די בי חברה לפתוחאשל 

 בע"מ אי די בי חברה לפתוח של   של מחזיקי אגרות החוב  ותפיאסהודעה בדבר זימון  הנדון: 

מ, הנאמן לאגרות רזניק פז נבו נאמנויות בע" ,")החברהאי די בי חברה לפתוח בע"מ (להלן: "לבקשת 

) בע"מ, הנאמן למחזיקי אגרות חוב 1975הרמטיק נאמנות (ו של החברה,(סדרה טו')  -ו) יד'ה החוב (סדר

להודיע בזאת  יםמתכבד ", בהתאמה)אגרות החוב" -ו "ניםהנאמ: "ביחד (להלן החברה') של ט(סדרה 

אמצעות  ב 12:00 בשעה 2020מרס ב 17 ביום נהתתכנס אשר, החוב אגרות מחזיקי של פותיאס של ןכינוסעל 

 "),ההאסיפ: "להלןID( :2858798803 ) מספרקוד גישה (, 9786688-03טלפון: שיחת ועידה טלפונית במספר 

(מספר  15.3.2020בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום נציגי החברה של  מסירת דיווח ןאשר על סדר יומו

  . )2020-01-021226אסמכתא: 

 דקות לפני מועד תחילת השיחה וזאת על מנת למנוע עיכובים. ות עשר להתחבר לפח מומלץ לנסות

 

סיום שיחת   עם נהתינעל ותפיהאס. הצבעות ןבה מנהתתקיי אול בלבד דיווח לצרכי פותיפות הנן אסיהאס

  ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שבגינם נדרשת הצבעה, אזי תזומן . פות נמשכותיולא תוכרזנה אס הועידה

 אסיפת מחזיקי אגרות חוב נפרדת. 

 

הנושא  לחברה להציג את , על מנת לאפשר , באמצעות שיחת ועידה משותפתלאותו מועדת מזומנות פויהאס

ן של  אגרות החוב או הנאמ. ככל שמחזיקי אגרות החוב של החברה   סדרותלכל שהנו זהה ביחס היום שעל סדר 

   .דיון נפרד כאמוראזי יתואם מועד אחר לקיום ,  רהלאותה סדלקיים דיון נפרד  ויבקש סדרה מסוימת

 היום סדר על  הנושא .1

(מספר אסמכתא:  15.3.2020של נציגי החברה בקשר עם הדיווח המיידי של החברה מיום  מסירת דיווח

2020-01-021226(. 

 ות פי הזכאים להשתתף באס .2

 :ותפיזכאים להשתתף באס

שר נכללות בין אגרות החוב הרשומות במרשם מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב א .2.1

נכון למועד הקובע   ")החברה לרישומיםלהלן: "(קי אגרות החוב על שם החברה לרישומים מחזי

 ; אוותפילהשתתפות באס
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המתנהל על ידי החברה נכון למועד במרשם מחזיקי אגרות החוב שלזכותו רשומות אגרות חוב מי  .2.2

  ").זיק רשוםחמ(להלן: " ותפיהקובע להשתתפות באס

  להלן. 4ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף 

 ות פלאס קובעהמועד ה .3

 .2020במרס  11 הינו  ותפיבאסהמועד הקובע לזכאות להשתתף 

 מינוי כתב  .4

 . שלוחבאמצעות  ותפיבאס להשתתףמחזיקי אגרות החוב זכאים  .4.1

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

ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה לעשות -ידי הממנה או על-תם עליחשלוח יהיה בכתב וי

 כן. 

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

כתב המינוי של שלוח ייערך בכל צורה  גיד שיש להם הסמכות לעשות כן. החתימה של התא

   מקובלת.

 .ו מחזיק באגרות החובאינו חייב להיות בעצמשלוח  .4.4

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

 . ותפיהאספתיחת עד למועד חברה נאמן ולל

 מניין חוקי  .5

-לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 26יב35ת לצורך דיווח בלבד בהתאם להוראות סעיף ומכונס ותפיוהאסל הואי

 .והן יתקיימו בכל מספר של מחזיקי אגרות חוב פותיישת מניין חוקי לצורך קיום האסאזי אין דר, 1968

 פות ימנהלי האס .6

 להלן. פותיהאסונים על ניהול יהיו ממ(סדרה טו')  -ואגרות החוב (סדרה ט'), (סדרה יד') של  הנאמנים

 :פרטיהם

, בני ברק, 30ששת הימים  דרך ,) בע"מ1975הרמטיק נאמנות ( – סדרה ט')(חוב לאגרות  נאמן .6.1

 .03-5271451, פקס: 03-5544553טלפון: 
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 14פז נבו נאמנויות בע"מ, רחוב יד חרוצים  רזניק –(סדרה טו')  -ו (סדרה יד')חוב לאגרות  נאמן .6.2

 .03-6389222, פקס: 03-6389200תל אביב, טלפון: ), 1מה "בית שבח" (קו

 עיון במסמכים  .7

 סדרה ט')(בשטר הנאמנות לאגרות החוב ו במסמכים הנזכרים בוו דוח זהעותק של בניתן לעיין  .7.1

ה' בין השעות -בימים א', בני ברק, 30ששת הימים  דרך ,) בע"מ1975במשרדי הרמטיק נאמנות (

 .03-5544553ראש בטלפון: לאחר תיאום מ, 09:00-15:00

 -ו (סדרה יד') החוב  בשטר הנאמנות לאגרותו במסמכים הנזכרים בוו דוח זהעותק של בניתן לעיין  .7.2

תל ), 1ח" (קומה "בית שב 14רחוב יד חרוצים בבמשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, (סדרה טו') 

 .03-6389200בטלפון:  תיאום מראשלאחר , 09:00-15:00בין השעות ה' -בימים א'אביב, 

 

 בכבוד רב,

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

 ) בע"מ1975הרמטיק נאמנויות (
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