
 
 
 

 
 

 
 5120261, בני ברק 30. דרך ששת הימים 13קומה  מגדל צ'מפיון 

nei Brak Israel 5120261floor. 30 Derech Sheshet Hayamim, B thmpion Tower, 13Cha 
  :Fax+972-3-5271451פקס:   :Tel+972-3-5544553טל: 

ilwww.hermetic.co.   hermetic@hermetic.co.il 
 

  V001-תוצאות מאוחדות לכל הסדרות -דלק )סדרה יג'(

 2020 באפריל 6תל אביב, 
 לכבוד

 בע"מ קבוצת דלקחברת של  (סדרה יג'מחזיקי אגרות חוב )
 ג.א.נ.,

 
 (סדרה יג'מחזיקי אגרות חוב )אסיפת תוצאות הצבעה של הנדון: 

 בע"מ קבוצת דלקחברת  לש

 יקי אגרות החובמחז אסיפת תוצאות"( מתכבדת בזאת לדווח על הנאמן( בע"מ )"1975הרמטיק נאמנות )

 .2020 במרץ 31ללא התכנסות בפועל ביום  שהתקיימה, "(החברה)" בע"מ קבוצת דלק( של 'יג)סדרה 

אשר המתוקנים, ההצבעה  יבהודעת זימון האסיפה ובכתב וסדר היום, כפי שפורטשעל  יםההצבעה על הנושא

ליום לנאמן עד  אשר נשלחבכתב הצבעה , התבצעה 2020במרץ  31וביום  2020 במרץ 30פורסמו במגנ"א ביום 

 ."(המעודכן כתב ההצבעה)" 2020 במרץ 31 -' הג

ע.נ.  ש"ח 157,165,020 -( המחזיקים ב'יגסדרה באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )

  .מהסדרה 57% -כ ( המהוות שיעור של'כזסדרה אגרות חוב )

 :, כדלקמןשעל סדר היום יםשאונהוחלט ב

במסגרת אסיפות  וג משותף התקבלדבר מינוי של ייצושעל סדר היום בב ותההחלט לכלאור העובדה כי 

לכל באופן מצרפי  נספרו היום ותההחלטמחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח, ההצבעות בקשר עם כל 

 באסיפה דנן מההחלטותבקשר עם כל אחת  שהתקבלוכך שההחלטות רות אגרות החוב של החברה ביחד, דס

 .יחדיו בעות של מחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"חם להצאבהת הינן

 הנציגותמספר חברי  .1

 חברי נציגות( 3) שלושהתמנה  מכלל סדרות האג"ח הנציגות המשותפת למחזיקי אגרות החוב כי הוחלט

 .משותפת

 : המצרפית אופן ההצבעה

, יחדיוות החוב רסדרות אג בכל מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה ותקול 2,102,959,061כ סה"

 .1פתמשותהיגות נצב םחברי (3) שלושה מינויבעד צביעו ה

 רואיםלהלן, ולעניין זה,  א' נספח-פה להתחייבות השיפוי המימון שבכפוזה  1ההחלטה בסעיף 

 ההחלטה הנ"ל.מק בלתי נפרד , כחללהלן ח א'נספ-את האמור ב

 
קולות,  15,890,970 "כ . סהקולות 156,940,020 בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה  יג'להלן פירוט תוצאות ההצבעה ביחס לסדרה  1

 141,049,051 . סה"כ בעד מינוי שני נציגים לנציגות המשותפתמתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות  10% -כמהווים אשר 

. לא היו ים לנציגות המשותפתמינוי שלושה נציגבעד  מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו 90% -כקולות, אשר מהווים 

 .נמנעים

http://www.hermetic.co.il/
mailto:hermetic@hermetic.co.il
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 זהות חברי הנציגות המשותפתבחירת  .2

ים ולהבהרות שנכללו בזימונ מספר חברי הנציגות לעיל בדבר 1ף עיה שבסטההחל תוצאותבהתאם ל

המועמדים אשר קיבלו את  שלושתהמשותפת, ציגות עם בחירת זהות חברי הנובכתבי ההצבעה בקשר 

 :הינם זה 2ההחלטה שבסעיף קשר עם בבאופן מצרפי  חהאג"סדרות כלל קרב ב הקולותמירב 

 פסגות בית השקעות .1

 מנורה מבטחים .2

 לביטוח בע"מאל חברה רה .3

 : המצרפית ההצבעה אופן

מכלל סדרות אגרות החוב של  תתפים בהצבעהשהמ כל ךסמתוך ות קול 822,762,764 כסה"

 .של פסגות בית השקעות המינוייבעד מינוי צביעו , ההחברה

מכלל סדרות אגרות החוב של  תתפים בהצבעהשהמ סך כלמתוך ות קול 556,855,623 כסה"

 .מנורה מבטחיםשל  המינוייבעד מינוי יעו בצ, ההחברה

מכלל סדרות אגרות החוב של  תתפים בהצבעהשהממתוך סך כל ות קול 682,950,703 כסה"

 .2ל חברה לביטוח בע"מהראשל  המינוייבעד מינוי צביעו , ההחברה

 רואיםלהלן, ולעניין זה,  א' נספח-פה להתחייבות השיפוי המימון שבכפוזה  2ההחלטה בסעיף 

 ההחלטה הנ"ל.מק בלתי נפרד , כחללהלן ח א'נספ-את האמור ב

 תףמשו יועץ משפטיבחירת  .3

להבהרות שנכללו בזימונים ובכתבי ההצבעה בקשר עם בחירת היועץ המשפטי אשר ייצג את  בהתאם

את  המועמד שקיבלמחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח ואת הנציגות המשותפת, את מנים, הנא

משרד  הינו 3ההחלטה שבסעיף ם קשר עבכלל סדרות אגרות החוב באופן מצרפי קרב ב הקולות מירב

באמצעות עו"ד רענן קליר ועו"ד אלון  ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דין

 .התאם להסכם שכר הטרחה המעודכן אשר צורף כנספח לכתבי ההצבעה המעודכניםב בנימיני

 : המצרפית ההצבעה אופן

מכלל סדרות אגרות החוב של  תתפים בהצבעהשמתוך סך כל המ תוקול 1,206,504,854 כ"סה

 .3ארדינסט, בן נתן, טולידאנו ושות' משרד עורכי דיןמשרד  ו של בעד מינויצביעו , ההחברה

 
ביחס עה ההצבלהלן פירוט נתוני . קולות 157,165,020 סה"כ השתתפו בהצבעה  בלבד: יג'הצבעה ביחס לסדרה הלהלן פירוט   2

מתוך סך  43% -כקולות, אשר מהווים  67,379,827 סה"כ: בסדרה מועמדים אשר קיבלו את מירב הקולותלשלושת ה

קולות, אשר מהווים  39,500,973. סה"כ לנציגות המשותפת ות בית השקעות בע"מפסגמינוי  בעדהמשתתפים בהצבעה, הצביעות 

קולות, אשר  22,017,482 סה"כ . לנציגות המשותפתמנורה מבטחים מינוי בעד  מתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעו 25% -כ

 .לנציגות המשותפת הראל חברה לביטוח בע"ממינוי  בעדמתוך סך המשתתפים בהצבעה, הצביעות  14% -כמהווים 
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 רואיםלהלן, ולעניין זה,  א' נספח-פה להתחייבות השיפוי המימון שבכפוזה  3ההחלטה בסעיף 

 ההחלטה הנ"ל.מרד ק בלתי נפ, כחללהלן 'א חנספ-את האמור ב

 משותף כלכלייועץ בחירת  .4

להבהרות שנכללו בזימונים ובכתבי ההצבעה בקשר עם בחירת היועץ הכלכלי לנאמנים, בהתאם 

הקולות  את מירב המועמד שקיבל ,למחזיקי אגרות החוב מכלל סדרות האג"ח ולנציגות המשותפת

טרקצ'ר יעוץ כלכלי קליר ס הינו 4ההחלטה שבסעיף קשר עם ב יבכלל סדרות אגרות החוב באופן מצרפ

בהתאם להסכם שכר הטרחה אשר , באמצעות רו"ח איציק עידון ורו"ח עומר סרבינסקי, ופיננסי

 .צורף כנספח לכתבי ההצבעה המעודכנים

 : המצרפית ההצבעה אופן

של  החוב רותגא מכלל סדרות תתפים בהצבעהשמתוך סך כל המות קול 1,726,224,488 כסה"

 .4קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסימשרד  ו של בעד מינויצביעו , ההחברה

 רואיםלהלן, ולעניין זה,  א' נספח-פה להתחייבות השיפוי המימון שבכפוזה  4ההחלטה בסעיף 

 ההחלטה הנ"ל.מק בלתי נפרד , כחללהלן ח א'נספ-את האמור ב

על כי  הודיעולמעט מחזיקים אשר  ותבאסיפפו תשתכלל המחזיקים שה נלקחו בחשבוןצבעה בה

 .לעיל 4-1ות החלטביחס לקולות הבמנין  תיהםהנאמן להימנע מספירת קולו

 

    ( בע"מ1975) נאמנותרמטיק ה

  מ"בע נאמנויות נבו פז רזניק

   מ"בע נאמנות ותיירלש חברה -משמרת

 
ביחס עה ההצבלהלן פירוט נתוני . קולות 157,165,020 בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה  יג'ההצבעה ביחס לסדרה להלן פירוט   3

, מתוך סך המשתתפים בהצבעה 50% -כקולות, אשר מהווים  78,251,424  סה"כ: בסדרה את מירב הקולות אשר קיבל למועמד

 .גיסין ושות' כיועץ משפטימינוי  בעד הצביעו

ביחס עה ההצבלהלן פירוט נתוני . קולות 157,165,020 בלבד: סה"כ השתתפו בהצבעה  'יגההצבעה ביחס לסדרה להלן פירוט   4

מתוך סך המשתתפים  83% -כקולות, אשר מהווים  114,722,119 7  סה"כ: בסדרה את מירב הקולות אשר קיבל למועמד

 .כלכליכיועץ  משרד קליר סטראקצ'ר יעוץ כלכלי ופיננסימינוי  בעד בהצבעה, הצביעו

. 
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 'אנספח 
 ניםם והנאמהמומחי ון לפעילותמומי ישיפו

"(, המחזיקיםהחוב )"באגרות  במועד הקובע לאסיפהשהחזיקו  בחות הוגרמחזיקי א

וכל נושאי משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו, שלוח או  הנאמןמתחייבים בזאת לשפות את 

ה חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביע כל בגין"(: )א(. הזכאים לשיפוימומחה שימנה )"

חיוב  פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או פסק  אונזק ו/או תשלום ו/ו/או הוצאה ו/או 

הזכאים לשיפוי הקשורה למעשה  בורר או על פי פשרה אשר עילתו קשורה למעשה או מחדל של

הוראות שטר הנאמנות,  לעיל 1-4ים איזה מההחלטות שבסעיפמכוח או פעולה שעליהם לבצע 

לפי דרישת מחזיקי אגרות החוב  אוו/ תמכרשות מוסת המשפט, או של כל הדין, הוראה של בי

ו/או שעומדים  ושהוציא הוצאות סבירות)ב(. בגין שכר הזכאים לשיפוי ו"(; וכן ות"ההחלט)

קשר לפעולות אלה, שלפי דעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל או ב ההחלטהאגב ביצוע להוציא 

כל מיני הליכים ל רקשוכן ב ההחלטהבתוקף  ותכויות והרשאות הנתונו/או בקשר לשימוש בסמ

חוות דעת עורכי דין ומומחים אחרים, משא  ,ותאיום בהגשת תביע ות,ת, תביעיוחבו ,משפטיים

ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן  טההחללומתן, דין ודברים, הוצאות, ודרישות בנוגע 

 כלשהו 

 יםתנאלף הכל בכפו -" השיפוי התחייבות"המתוארים לעיל יקראו התחייבויות השיפוי 

 :שבסעיף ד(. להלן ובתנאי כי

ם שהים בידי הנאמן ככריות למימון השיפוי יהיה המימון מתוך כספי – בעדיפות ראשונה 1.1

 ךמוסמ יהיה הנאמן  ים שיפסקו לטובתו בהליכים.כומושיהיו בידיו בעתיד ובכלל זאת ס

 יופקד בידייקים וסכום זה המגיעים למחזלקבוע את הסכום אשר ינוכה מהתשלומים 

לחזור  הנאמן יהיה רשאי"(. סכום ההפקדה)" התחייבות השיפויהנאמן ככרית למימון 

הנאמן יעשה . וידכאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על  ות/נוספת יות/ולפעול ליצירת כרית

 .מעת לעת שימוש בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי

התחייבות סכום ההפקדה' כדי לכסות את אמן לא יהיה ב'ככל שלדעת הנ - שניהבעדיפות  1.2

 הנאמן לכיסוי יתרת  יקבעבידי הנאמן סכום אותו  מחזיקי אגרות החובהשיפוי, יפקידו 

 ;התחייבות השיפוי

', )לפי העניין כתלות יצביע בעד או נגד ה'החלטהחזיק אשר לאור האמור לעיל, כל מ

תחייב להפקיד בידי הנאמן כאמור לעיל(, מבנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי 

סכום שלא יפחת מחלקו היחסי )כהגדרת הביטוי להלן( מתוך 'סכום ההפקדה' כפי שייקבע 

 כיסוי חבות לרבות עתידיתולל כאמור )הכיבות השיפוי התחיעל ידי הנאמן. לאחר כיסוי 

 ת הנאמן בהעסקתבגין שכר והוצאות הנאמן ותשלום כל הוצאו וכן תשלום ו/או נזק עתידי

אשר  םהמומחים ושיפוי כאמור(, ישמשו כל הסכומים הבאים אשר ייגבו להחזר למחזיקי

 זיקים., וזאת בקדימות לכל החזר לכלל המחהשיפוינטלו חלק במימון 

ען כנגד הזכאים לשיפוי, כי אינם זכאים לשיפוי מכל טעם שהוא, יהיו הזכאים גם במקרה בו יט

 תחייבות לשיפויהלתשלום הסכום המגיע להם בגין הרישתם הראשונה לשיפוי זכאים מיד עם ד
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שיפוטית חלוטה כי לא קמה לזכאים לשיפוי  ע בהחלטה. במקרה  בו יקבעל פי תנאי נספח זה

 שיב אותו זכאי לשיפוי את סכום השיפוי ששולם לו בפועל. י מהם( זכות לשיפוי, י)או מ

על )במלואה או בחלקה( חלה  םמחזיקיהחייבים השיפוי בה מת במקרה בו יקבע כי התחייבות

אין כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי. והנאמן גורם אחר,  לא יטען כנגד 

כל סכום שיידרש על בגובה  םמחזיקיהעל ידי  התחייבו השיפויתשלום  באמור כדי לעכב את

  . ידי הזכאים לשיפוי מכח התחייבות השיפוי

' זיקים שהצביעו בעד או נגד ה'החלטהבין היתר, כי כל אחד מהמח, המשמע החלטההכי  מובהר

 התחייב:, כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל()לפי העניין 

 וכן; התחייבות השיפויי בלשלם את חלקו היחס .א

 זה.  בנספחעל פי חלקו היחסי, כאמור  לשפות את הזכאים לשיפוי .ב

בבעלות כל מחזיק שבגינן היו ק היחסי של אגרות החוב ש" משמעו: החלסיחלקו היח" .ג

יפוי כתלות בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לש)לפי העניין  'החלטההצביע בעד או נגד ה'

ר הצביעו אש םמחזיקיהמסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב של , כאמור לעיל(. להלן(

מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי  כתלות בנסיבות)לפי העניין ' בעד או נגד הצעת ה'החלטה

. מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב כאמור לעיל(

 .  הקובע שבידי המחזיקים במועד

 כאמור כפופות לתנאים הבאים: השיפוי התחייבות .ד

(i.)  ה ומסכומים סכום ההפקדככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז

 .יגיעו לנאמן עבור המחזיקים  אשר

(ii.)  סדיים מושהינם מחזיקים אין בהתחייבות לשיפוי כדי לגרוע מחובות מחזיקים

סיבות מכוחן תופעל ההתחייבות ' )לפי העניין כתלות בנשהצביעו בעד או נגד ה'החלטה

ת ניירות ערך מחזיקים מוסדיים כמשמעותם בתקנו -לשיפוי כאמור לעיל( )ולעניין זה 

(, החלות עליהם )ככל שחלות( על פי 2007 -ז אופן הקצאת ניירות ערך לציבור(, תשס")

הנחיות משרד האוצר, כפי שיהיו מעת לעת, באשר למחויבותם לשאת במימון הוצאות 

 והמומחים הנ"ל. לות הנאמןפעי

(iii.)  או /הנאמן לשיפוי ואין בהתחייבות השיפוי הנ"ל כדי לגרוע ו/או לצמצם מכל זכות של

, החלטות אחרות, הסכם הנאמנות, חוק הנאמנות, חוק השליחות  ו/או הדיןפיצוי על פי 

 ויש בה רק כדי להוסיף עליהן.

(iv .)  ושרו על ידי הנאמן. זה יהיו הוצאות שיא נספחההוצאות לפי 

(v.)  זכאים בית המשפט בפסק דין חלוט כי העל ידי קבע נלא יחול במקרים בהם השיפוי

 או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.  עלו בזדוןלשיפוי פ

(vi) (התנאי לפי פסקה דIIלעיל לא יגרע גם מחובת מחזיק ככל שהיא חלה על פי דין ). 
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