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2020יוני  24  

 

 לכבוד:

 רוטשטיין נדל"ן בע"מ חברת של( ו סדרההחוב ) אגרותמחזיקי 

 

 

חברת  של( ו סדרההחוב  ) אגרותמחזיקי  אסיפתהנדון: הודעה בדבר זימון 
 רוטשטיין נדל"ן בע"מ

 

חברה לשירותי נאמנות  -משמרת  מתכבדת, 1968-( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח1ב)א35לסעיף  בהתאם
 "החברה"; "הנאמן")רוטשטיין נדל"ן בע"מ חברת הנפיקה( שו סדרה) החוב אגרותהנאמן למחזיקי  בע"מ,

 אגרותמחזיקי  של אסיפה כינוסעל  את", בהתאמה( להודיע בזהחוב אגרות; ""מחזיקי אגרות החוב" ;

, דרך Bבמשרדי הנאמן, בית אמות ביטוח בנין  15:00בשעה  2020/70/01 -ב שתתקיים( ו סדרה) החוב
 .)"האסיפה"(( 7 תל אביב )קומה 48מנחם בגין 

להלן, אשר  7ההצבעה על הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה תיעשה באמצעות כתבי הצבעה, כמפורט בסעיף 

 .האלקטרונית עד למועד האמוראו באמצעות מערכת ההצבעה  09:00, בשעה 01/07/2020 יוםיימסרו לנאמן עד ל

במועד כינוס האסיפה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד 
לאותו מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחתה, האסיפה הנדחית תתקיים ללא התכנסות 

 -)נעילת ההצבעות במסגרת האסיפה הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה ב 15:00בשעה  05/07/2020 -בפועל ב
( באמצעות כתב ההצבעה בלבד אשר ישמש גם ככתב ההצבעה לצורך האסיפה הנדחית 09:00בשעה  05/07/2020

חות "(. במועד זה יבדוק הנאמן קיומו של מניין חוקי לפתיחת אסיפה נדחית על פי הוכהנדחית האסיפה)להלן: "
להלן( שנמסרו לו במועד האסיפה בצירוף אלו שנמסרו לנאמן  3כהגדרתו בסעיף  –הבעלות )נכון למועד הקובע 

 מאוחר יותר עד למועד האסיפה הנדחית. 

מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין מנוגד אחר", 
צרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות למועד הקובע )כהגדרתו בסעיף כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא י

 להלן(, ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו קולותיו בהצבעה.  3

 

 :הנושאים שעל סדר היום .1

 .הנאמנות ענייני על השנתי בדוח דיון .1.1

  כהונת הנאמן אישרור .1.2

מוצע לאשר את כהונת הנאמן לתקופה של עד פירעונן המלא והסופי של  :ההחלטה הצעת נוסח
 .החברה של( ו סדרההחוב )אגרות 

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

 

 הזכאים להשתתף באסיפה .2
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 זכאי להשתתף ולהצביע באסיפה:

במרשם  מותהחוב הרשו אגרותבין  ותאשר נכלל החוב אגרותמי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה  .2.1
מחזיקי אגרות החוב, על שם החברה לרישומים נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור 

ות מהסדרה שבבעלותו או אישור בעל החוב אגרותימציא לנאמן הרלוונטי אישור מחבר בורסה בדבר יתרת 
באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית. אישור או יפויי כח כאמור לעיל יומצא לנאמן עד למועד נעילת 

 האסיפה;

 או

המתנהל על ידי החברה נכון למועד הקובע להשתתפות  במרשם מחזיקי אגרות החוב רשומים תומי שלזכו .2.2
ודה מזהה עד למועד נעילת "(. מחזיק רשום כאמור יציג בפני הנאמן תעמחזיק רשוםבאסיפה )להלן: "

 האסיפה.

 להלן. 4ככל שמדובר בתאגיד ולא באדם יצורף גם כתב מינוי מהמחזיק כמפורט בסעיף  .2.3

 המועד הקובע לאסיפה .3

 .24/06/2020הינו לשם השתתפות באסיפה  החוב באגרותהמועד הקובע להחזקה 

 כתב מינוי וייפויי כוח .4

 מחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפה באמצעות מיופה כוח או שלוח.  .4.1

כתב מינוי מהמחזיק )ולא מהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה, הממנה שלוח, יהיה  .4.2
בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו הסמכות לעשות כן בכתב כהלכה. אם הממנה הוא 

 עשה המינוי בכתב ויהא חתום בחותמת התאגיד, בצירוף חתימת מורשי החתימה של התאגיד.תאגיד, יי

 כתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה שתהיה מקובלת על הנאמן. .4.3

 אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות חוב.שלוח  .4.4

של ייפוי כוח פיה נחתם כתב המינוי או העתק מאושר -כתב מינוי וייפוי הכוח או התעודה האחרת שעל .4.5
  כזה, יופקדו בידי הנאמן עד לפתיחת האסיפה.

 

 המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה .5

שלהם לפחות עשרים וחמישה  החוב אגרות מחזיקים שניהמניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה הוא לפחות 
שבמחזור כפי שהייתה במועד הקובע להשתתף ולהצביע  החוב אגרות( מיתרת הערך הנקוב של 25%אחוזים )

  ., בתוך מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפהבאסיפה כפי שייקבע על ידי מזמן האסיפה

 

 אסיפה נדחית ומניין חוקי באסיפה נדחית .6

לעיל,  5מניין חוקי כאמור בסעיף לא נכח באסיפה, בתום מחצית השעה מהמועד שנקבע לתחילת האסיפה,  .6.1
אסיפה נדחית באמצעות הגשת כתבי הצבעה לנאמן ללא התכנסות המחזיקים בפועל, באופן תתקיים 

 "(.מועד נעילת ההצבעה הנדחית)להלן: " 09:00בשעה  05/07/2020 -שהמועד להגשת כתבי הצבעה יהיה ב
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 .שהוא פיםמשתת מספר כלידי  עלמניין חוקי באסיפה הנדחית יתהווה  .6.2

קיומו של מניין חוקי באסיפה הנדחית ייבחן במועד נעילת ההצבעה הנדחית. בהתאם לחוק ניירות ערך,  .6.3
, כתב הצבעה תקין שבו ציין מחזיק באגרות החוב את אופן הצבעתו, אשר הגיע לנאמן עד 1968 -תשכ"ח 

 .ניין החוקילמועד האחרון שנקבע לכך, ייחשב כנוכחות באסיפה הנדחית לעניין קיום המ

נעילת ההצבעה, יובאו בחשבון  במקרה בו תתקיים אסיפה נדחית, כתבי הצבעה שהוגשו לנאמן עד למועד .6.4

  .גם במסגרת ההצבעה שתיערך באסיפה הנדחית

 

 הצבעה .7

"(. מועד נעילת ההצבעות)להלן: " 09:00בשעה  01/07/2020 יוםההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ל
ההצבעות במסגרת האסיפה יכולות להתבצע באמצעות כתב ההצבעה האלקטרוני במערכת ההצבעה במגנ"א 

"(, אשר יומצא לנאמן על פי כתב ההצבעהאו לחילופין על גבי כתב ההצבעה המצ"ב לדוח זימון זה )להלן: "
י ההצבעה במערכת יובהר כ , והכל עד למועד נעילת ההצבעות.ההצבעה בכתבפרטי ההתקשרות המופיעים 

 .האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או לביטול עד למועד נעילת ההצבעות, ולא יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה

 הודעות עמדה .8

כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב רשאי לפנות בכתב למחזיקים 
"(. הודעת הודעת עמדהבנושא שעל סדר היום באסיפה )להלן: "באגרות החוב בכדי לשכנעם לגבי אופן הצבעתם 

המועד האחרון למשלוח )להלן: " 15:00בשעה  30/6/2020 יוםעמדה של מחזיק כאמור, תוגש לנאמן עד ל
 ."(. האחריות לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבדהודעות עמדה

 עיון במסמכים ושליחת כתבי הצבעה .9

חברה לשירותי נאמנות בע"מ, בדרך  -משמרת  ( במשרדיו סדרה) החוב אגרות שלניתן לעיין בשטר הנאמנות 
, לאחר תיאום 09:00-15:00ה' בין השעות -(, תל אביב, בימים א'7, "בית אמות ביטוח" )קומה 48מנחם בגין 

 . 03-6380104מראש עם עוה"ד נורית סגל בטלפון: 

 
 
 

 בכבוד רב,
 

 חברה לשירותי נאמנות בע"מ –משמרת 

 

 הדו"ח נחתם בידי:

 נכ"ל סמרו"ח ועו"ד רמי קצב, דירקטור ו

לרו"ח רמי סבטי, דירקטור וסמנכ"
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