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כה למעשה חשופות חברות אלה להליכים אפשריים שעלולים מלווי החוב הבכיר או  והל  "(המלווים הבכירים"
 חלקם לנקוט.  

עם    :השני בקשר  אחד  )כל  הבכירים  המלווים  של  פוזיטיבי  אישור  טעונה  הנכס  בחברות  שליטה  העברת 
אליו(   הנכס הרלוונטיות  בחברות  הנעברהאחזקות  להסכמ  לשון אחר,   .לזהות  להגעה  ה  תנאי מתלה מהותי 

כי מציע זה יאושר על ידי המלווים הבכירים כגורם שיכול ליטול על עצמו את מטלת    ,מחייבת עם מציע הינו
 טה בחברות הנכס שנכסיהן משועבדים להם.יהניהול והשל 

מתווי  לושה  לסווג את סוגי ההצעות שהציעו המתעניינים השונים לשהיה    ניתן  ,1ח מס'  "כבר בדוכפי שדווח   .5
 כדלקמן:  הצעה 

כנגד תשלום תמורה שתוגדר    חברות הנכס: מתעניינים שהצעתם כוללת רכישת מניות  הראשוןמתווה  ה -
 וכן עודפי מזומנים נוספים. 

שירותי    :השנימתווה  ה - את  המציעים  המלווים  ניהול  המתעניינים  עם  המגעים  ניהול  )לרבות  שלהם 
 חלוקה בהכנסות. בתמורה ל הבכירים(

מטעם      :שיהיה()ככל    שלישיה  מתווה  ה - אליה    ,סטרוודקבוצת  הצעה  נוגעים  שהדברים  ככל    - אשר 
שליטה מזרים סכום מוסכם מסוים  הבעל    בהאמורה להיות הצעת הסדר קלאסית    ,ככל שתוגש  ,ההצעת

 או הסדרה אחרת של תנאיו.  /כנגד מחיקת יתרת החוב והמיועד לנושים וזאת 

נראה כי סטרווד לא מתכוונת להציע הצעת    ,הגשתונכון למועד    , במסגרת הדיווח המשלים ציינו הנאמנים כי .6
 רלבנטי. השלישי לא  מתווההסדר לנושים וממילא ה

 תמונת המצב הינה כדלקמן: כי  ,צויןהאחרים מתווים ביחס לשני ה 

 והתעניינות שונים.   בחינהבשלבי מצויים מתווה הראשון מספר מתעניינים במסגרת ה 

 נותר בהצעתו. על בסיס המתווה השני מתעניין שהציע בזמנו הצעת ניהול אותו 

הנאמנים .7 לוחו  ,כפי שהבהירו  ולחצי  היציבות  חוסר  היו  ,  את הדברים  יםהזמנים המאפיינ  תנסיבות  עלולים 
יהיה כבר מאוחר מידי ולא ניתן יהיה לנקוט במתווה    יבחר יגיע למבוי סתום,יאם המתווה ש  ליצור מצב בו

 השני. 

בחינת התכנות  לכי יש לנסות ולפעול ראשית  סברו    ,מחזיקי האג"ח לאחר שהתייעצו גם עם נציגות    ,הנאמנים .8
על   כנגד קבלת    אחזקות החברה בחברות הנכסמכירת    כאמור  שעניינו  ,המתווה הראשוןהצעות המבוססות 
גם על  כאמור  ו  אגרות החובמתווה זה נחזה על פניו כמתווה המועדף גם על מחזיקי  .  תמורה כספית מוגדרת

  , ל שבסופו של דבר יסתבר כי המהלכים במתווה זה הגיעו למבוי סתום כככי    ,היתההכוונה  כאשר    הנציגות.
 ינסו הנאמנים לפעול בכיוון המתווה השני. 

לנאמנים לפעול במסגרת המתווה הראשון    בית המשפט הנכבד לאשרבמסגרת הדיווח המשלים התבקש אכן   .9
לצורך בחינת כשירותם בעיני    ,ו בפני המלווים הבכירים/ ים שיגיעו לגיבוש הצעה בת קיימא יוצג/באופן בו מציע
   5.8.2020  ביום  .ככל שמהלך זה לא יצלח יפנו הנאמנים למתווה השני הוא מתווה הניהול  רים.יהמלווים הבכ 

כי "ככל שהמתווה המוצע מקובל גם על נציגות    ,מנים לפעול באופן האמור בקובעולנא  הנכבד  אישר בית המשפט
 . כמבוקש" -קי האג"ח ימחז
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 התפתחות הדברים  

מועמד מועדף     1פנו הנאמנים והציגו בפני המלווים הבכירים המרכזיים   הנכבד   לאחר קבלת אישור בית המשפט .10
ושהמגעים עמו לגיבוש נוסח הסכם    ,שהצעתו מבחינת תמורה למחזיקים הייתה ההצעה המיטבית באותה עת

 יחסית. מפורט היו בשלב מתקדם  

 . למרבה הצער הודיעו המלווים הבכירים על דחייה של המועמד המוצע

שהמגעים עמו  ו  ,המתווה הראשוןשנמנה על מציעי  מועמד נוסף  לאור זאת הציגו הנאמנים למלווים הבכירים  
 . המלווים הבכירים נדחה על ידימועמד זה גם  .היו בשלבים מתקדמים פחות

יולי( לגורמים  נוספים )שהיו  חודש  כי במסגרת הניסיון למצות את המתווה הראשון פנו הנאמנים )עוד ב  ,יוער
הליך ולהציע הצעות. חלק מגורמים  קשו מהם לשוב לת י בעבר בתהליך שבוצע קודם מינוי הנאמנים( ובמעורבים  

לא הוגשה הצעה כלשהי מטעם מי מהגורמים    בסופו של דבר,  ,ברם  אלה אכן חזר להליך ונכנס לבחינת הדברים.
 האמורים והם נסוגו מהתהליך. 

כי הם יהיו נכונים לקבל כגורם מנהל אפשרי גם את    , במקביל התקבלו אינדיקציות מטעם המלווים הבכירים .11

)להלן:    Pacific Retail Capital & Golden East Investorsווד אם תחזור לתמונה וגם את קבוצת  קבוצת סטר 

  הינו , Pacific Retail Capital חברת  ,מהשותפים בהשהציעה לפעול במתווה השני ושאחד   ,"(קבוצת הניהול"
 חברת ניהול קניונים מובילה בארה"ב. 

כאמור המדובר בהצעה    .הבניסיון להגיע למיצוי מיטבי של הצעת קבוצת הניהול  על רקע זה הואצו המגעים עם   .12
כאשר הכספים למחזיקים מתקבלים מתוך ביצועים   ,שעניינה ניהול עבור המחזיקים ולא רכישת חברות הנכס

חלוקת העודפים תתבסס על    לפיההיה רצון לבנות הצעה  אלה  את הנאמנים במגעים  שהנחה  קרון  י. הע עתידיים
   .לבין תקבולי קבוצת הניהולמחזיקים העתידיים שיקבלו ה מתאם בין התקבולים 

מהלך  ואלה גיבשו  )קבוצת קוהן(  התרקם ציר בין סטרווד לבין אחד ממציעי המתווה הראשון  המשך הדברים  ב .13

כי נוכחותה של סטרווד  תה יבבסיס מיזם זה הי שעמדה . ההנחה (.J.Vף )במסגרת מיזם משות לפעולה משותף 
קבוצה זו גובשה בימים האחרונים    קבלת אישור המלווים הבכירים. תאפשר  ,במיזם )אם כי באחזקות מיעוט(

 .1.9.2020שהתקיימה ביום   האג"חמחזיקי פת יהצעתה התקבלה אצל הנאמנים ערב אסוממש 

 שתי הצעות חלופיות אפשריות:  קיימותנראה היה כי  הלכה למעשה נכון לתחילת ספטמבר,  ,וכך .14

בכפוף  ו  , רים לגיבוש הסדרי הסמכת קבוצה זו לפעול מול המלווים הבכשעניינה  הניהול    הצעת קבוצת :האחת
 ם לבינה. המשך פעילותה בניהול המכלול העסקי תוך מנגנון חלוקת עודפים בין המחזיקי לגיבושו ואישורו,

,  הסמכת קבוצה זו לפעול מול המלווים הבכירים לגיבוש הסדרשעניינה    סטרווד-: הצעת קבוצת קוהן הי השני
)ובתוספת מנגנון תשלומים על בסיס  "ובכפוף לגיבושו ואישורו תשלום סכום מוסכם וסופי למחזיקי האג  ח 

לתת הפטר מתביעות לסטרווד ולכל גורם  ח גם  "במסגרת הצעה זו היה על מחזיקי האג  גביית חובות בפיגור(.
 מטעמה. 

כל    .פך הוא הנכוןי הה  וודאות מוצקה.  הבטיחהשבחירה במי מהן  מדובר בהצעות מגובשות  לא היה  כי  יודגש   .15
כל כיוון שהיה נבחר אמור ראשית  לקראת הסכם.  כיווני פעולה  שכללו החלופות האמורות הסתכם אך ורק ב

ובהמשך להגיע להבנה על תנאי הסדר    ,המלווים הבכירים לזהות הקבוצה המציעהלכל לקבל אישור מטעם  
 החוב הבכיר. 

 

 . outhlakeSנושה הבכיר בקניון  ההקניונים ו 5-הנושה הבכיר ב 1
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לאור הפער הניכר בין החלופות  בין היתר  ו,  נראה היה כי בשלב זה  ,חרף העובדה שמדובר בכיווני פעולה בלבד
יש לשמוע את    יה,פה מסוימת תוציא את רעותה באופן שלא ניתן יהיה לחזור אלועובדה שיתכן שבחירה בחלהו

 ח. "עמדת מחזיקי האג

אס  1.9.2020  שלישי ביום   .16 האג"חיהתכנסה  מחזיקי  את    ,2פת  הנאמנים  הציגו    הפעולה ווני  י כשני  בפניה 
  גם התאפשר לכל מציע להציג את הצעתו )כמו גם לבקר את ההצעה המתחרה(, פה זו  יאס במסגרת    . האמורים

פה זו ועל בסיס מסמך הצעה כתוב מטעם  יעל בסיס אס   קים. וגם ניתן פרק זמן לשאלות והתייחסויות המחזי
היו מחזיקי האג"ח אמורים לקיים הצבעה בלתי מחייבת בכל הנוגע לכיוון    כל קבוצה שצורף לכתב ההצבעה,

 המומלץ בו על בעלי התפקיד להתקדם. 

 . 1נספח כפה מצ"ב  ינוסח הזימון לאס

 .2נספח  כעל צרופותיו מצ"ב  2.9.2020  מיוםכתב ההצבעה העתקי ההודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה ו 

 . 8.9.2020 -מחר ההצבעה הייתה אמורה להתקיים 

סוף השבוע האחרון   .17 קוהן הודיעה  במהלך  עם המלווה  כי    ,לנאמנים  סטרווד-קבוצת  בדיקה שערכו  בעקבות 
)הבכיר   הקבוצההמרכזי  שבבעלות  הקניונים  שבעת  מתוך  מעשית(חמישה  היתכנות  אין  הצעתם    ,  לאישור 

   ולפיכך היא אינה רלוונטית.

גם    ,אמור לעילכ  .וההצבעה בין החלופות התייתרה  הניהולבנסיבות אלה כל שנותר כיום הינה הצעת קבוצת   .18
הגעה להסכמות עם המלווים    בין היתר,  כיוון פעולה שהתכנותו טעונה,הצעת קבוצת הניהול הינה ברמה של  

זו,  הבכירים. זו אף  כל    לא  על  יחלו בהליכים משפטיים מטעמם  קיים סיכוי שהמלווים הבכירים או חלקם 
חוסר ודאות כבד עוטף את התכנות המהלך המוצע על ידי קבוצת הניהול    לשון אחר,  המשמעויות הנובעות מכך.

כי יש לקדם מהלך זה    , בנסיבות הקיימות נראה  ,יחד עם זאת  קלע למבוי סתום.ייתכן בהחלט שגם הוא י יו
 ולמצות את הדברים מול המלווים הבכירים. 

 . 3  נספחכמצ"ב  6.9.2020ביום   העתק הודעת הנאמנים וביטול ההצבעה בעקבותיה כפי שפורסמו במגנא

 הבקשה  

קבלת אישורו  ל  הנכבד  לבית המשפט   ,בתמיכת נציגות אגרות החוב  ,בדחיפותפונים הנאמנים  לאור האמור,   .19
  העל בסיס הצעתלגיבוש הצעת הסדר לניהול נכסי החברה  הניהול  ת  עם קבוצ  הצעת ההתקשרותלקידומה של  

ההצבעה   בכתב  שפורסמה  המלווים  (  לעיל  2  )נספחכפי  ופעולות  בעמדות  ובהתחשב  המחויבים,  בשינויים 
 הבכירים. 

מובהר כי אין באמור )לרבות בתמיכת הנציגות( כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב ו/או לכבול אותם לגבי  
 ככל שיגובש בהתאם להצעת ההתקשרות הנ"ל.  ,אופן הצבעתם ביחס להסדר חוב

  לקידומה של הצעת התקשרות עם קבוצת הניהולאשר על כן מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר לנאמנים לפעול   .20
 כאמור. 

 ________ _______________ 
 צוריאל לביא, עו"ד 

 ן נאמ

____ ___________________ 
 רון הדסי, עו"ד 

 ן נאמ

 

 2020ספטמבר ב 7היום, 

 

נועדה האספה להתכנס ביום    2 צלה פרק זמן זה לגיבוש  יקוהן שנ   -שעות לבקשת קבוצת סטרווד  48-והיא נדחתה ב  30.8.2020במקור 
 הצעתה והגשתה. 



 

 ליפא מאיר ושות' 
 

 

 

 הנספחתוכן  נספחמס' 

 נוסח הזימון לאסיפה   1

2  
 העתקי ההודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה וכתב ההצבעה 

 על צרופותיו  2.9.2020מיום 

3  
 העתק הודעת הנאמנים וביטול ההצבעה בעקבותיה  

 6.9.2020כפי שפורסמו במגנא ביום 



 

 

 

 

 

 

 ליפא מאיר ושות' 
 

 

 1 נספח

 נוסח הזימון לאסיפה



  
 

 
 

 

 2020באוגוסט  30 24

 לכבוד  
 (  א'   ה מחזיקי אגרות החוב )סדר 

  סטרווד ווסט לימיטדשל 

 

 ג.א.נ.,

  ה)סדר מחזיקי אגרות החובשל  ה לצורך דיווח והתייעצותבדבר זימון אסיפמתוקנת  הודעההנדון: 

 "החברה"( להלן: ) חברת סטרווד ווסט לימיטד של  (א'

  -" והנאמן)סדרה א'( שהנפיקה החברה )להלן:  " החוב אגרותלהנאמן  רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, 

מחזיקי  ת דיווח והתייעצות של  פ ישל אסה  להודיע בזאת על כינוס  תמתכבד", בהתאמה(,  אגרות החוב"

החוב  להלן,  אגרות  כמפורט  היום  סדר  על  העומדים  תתקי  בנושאים  ה ' ג א' ביום  ים  אשר   , -30  1  

 . )"האסיפה"(  17:00בשעה    2020  ספטמבר ב באוגוסט  

 . ההשתתפות באסיפה תתבצע באמצעות שיחת זום

 לקבלת פרטי שיחה וקישור התחברות אישי יש להירשם מראש בקישור המצורף: 

https://us02web.zoom.us/j/89039891515 

 

 דקות טרם פתיחתה.  10מומלץ להתחבר לשיחה לפחות 

  תזומןלא תתקיימנה הצבעות. ככל שיועלו במהלך הדיון נושאים שנדרשת בגינם הצבעה,    ה זופיבאס

 ת מחזיקים נוספת. יפאס

 נמשכת. ה תינעל עם פיזור המשתתפים, ולא תוכרז כאספ הפ יהאס

 : הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה .1

החברה,    מאתדיווח   1.1 של  לביאהנאמנים  וצוריאל  הדסי  רון  ההתפתחויות    ,עוה"ד  בדבר 

 1. מינוייםממועד 

 דיון בנושאים נוספים ככל שיועלו על ידי הנאמן ו/או מחזיקי אגרות החוב.  1.2

 הזכאים להשתתף באסיפה  .2

 זכאי להשתתף באסיפה: 

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

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

הקובע להשתתפות באסיפה. מחזיק כאמור ימציא לנאמן אישור מחבר בורסה בדבר יתרת 

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

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

שמדובר   ככל  האסיפה.  נעילת  למועד  עד  לנאמן,  יומצא  לעיל  כאמור  כח  יפויי  או  אישור 

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

 
, במסגרתו הוחלט על  20-06-69238, בתיק חדל"ת  29.2.2020יפו מיום  - לפסק דינו של בית המשפט המחוזי בתל אביב  1

   (.2020-01-081231)מספר אסמכתא:  30.7.2020מינוי הנאמנים של החברה ראו דיווח מיום 

https://us02web.zoom.us/j/89039891515?pwd=UmJYN1Q3TEFiRjFSMXVhZzJXQVN5QT09


  
 

 
 

 

 או
 

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

"(. מחזיק רשום כאמור יציג בפני  מחזיק רשום)להלן: "למועד הקובע להשתתפות באסיפה  

 הנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת האסיפה. 

 25.8.2020המועד הקובע לזכאות להשתתף באסיפה הינו יום  

 

 כתב מינוי וייפוי כוח  .3

 באמצעות באי כוח.   הבאסיפ שתתףמחזיקי אגרות החוב זכאים לה 3.1

בעל החשבון אצל חבר הבורסה,  3.2 לרישומים( שהינו  מהחברה  )ולא  מינוי מהמחזיק  כתב 

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

 כהלכה לעשות כן.  

חתימת   3.3 בצירוף  התאגיד  בחותמת  חתום  בכתב  המינוי  ייעשה  תאגיד,  הוא  הממנה  אם 

 גיד. מורשי החתימה של התא

 . שלוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק באגרות החוב 3.4

פיו נחתם כתב המינוי, או העתק מאושר של ייפוי כוח כזה, - הכוח שעל-כתב מינוי וייפוי  3.5

 יופקד בידי הנאמן עד למועד נעילת האסיפה. 

 המניין החוקי  .4

סעיף   להוראות  בהתאם  בלבד  התייעצות  לצורך  מכונסת  והאסיפה  לחוק    26יב 35הואיל 

, המניין החוקי לפתיחת האסיפה הוא כל מספר משתתפים שהוא,  1968  - ניירות ערך, תשכ"ח 

 המחזיקים בכל כמות של אגרות חוב. 

 עיון במסמכים  .5

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב )סדרה א'( במשרדי רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ,   

חרוצים   יד  תל 14ברחוב  א' - ,  בימים  השעות   - אביב,  בין  מראש  09:00-15:00  ה'  בתיאום   ,

 .  03-6389200בטלפון:   

 

 בכבוד רב,          

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 

                            הדו"ח נחתם ע"י:

 , מנכ"ל משותף יוסי רזניק



 

 

 

 

 

 

 ליפא מאיר ושות' 
 

 

 2 נספח

העתקי ההודעה בדבר קיום אסיפת  
 הצבעה וכתב ההצבעה 

 על צרופותיו  2.9.2020מיום 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  
 

 
 

 

 2020, ספטמברב 2

 לכבוד  
 (  א'   ה מחזיקי אגרות החוב )סדר 

  סטרווד ווסט לימיטדשל 

 

 ג.א.נ.,

 (  'הודעה בדבר קיום אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות החוב )סדרה אהנדון: 

 ללא התכנסות בפועל "החברה"(להלן: )חברת סטרווד ווסט לימיטד של 

אגרות  " -ו  "הנאמן"להלן:  )  )סדרה א'( של החברה  בע"מ, הנאמן לאגרות החוב  רזניק פז נבו נאמנויות

אשר תתקיים ללא  אגרות החוב,    מחזיקי  אסיפת  קיוםבזאת להודיע על    תמתכבד,  (", בהתאמההחוב

 "(. האסיפה" להלן:) 0016: , בשעה2020 ספטמברב 8-ה 'גביום התכנסות בפועל 

או הצבעות במערכת באמצעות כתבי הצבעה  עשה  יעל הנושא שעל סדר יומה של האסיפה תה  ההצבע

יימסרו לנאמן    7, כמפורט בסעיף  ההצבעות האלקטרונית ליום  להלן, אשר    ספטמבר ב  8-, ה'געד 

 . 10:00, בשעה  2020

החוב על פי בקשת הנאמנים  הנושאים שעל סדר יומה של האסיפה מובאים להצבעת מחזיקי אגרות  

 .שמונו על ידי בית המשפט, עו"ד צורי לביא ועו"ד רון הדסי )"נאמני בית המשפט"(

 שעל סדר יומה של אסיפה זו   ותבשל הדחיפות בקבלת ההחלט,  נאמני בית המשפטלבקשת  בנוסף,  

הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן הודעה מוקדמת בדבר   השתמש

 .האסיפהכינוס 

קיומו של מניין חוקי לפתיחת האסיפה על פי הוכחות הבעלות שישלחו לו עד לאותו  ייבחן  הנאמן  

ם  , ביואסיפה נדחיתתתקיים    האסיפה  מועד. ככל שלא יתהווה המניין החוקי הנדרש לצורך פתיחת

ה'ד בפועל   16:00בשעה    2020  ספטמברב  9  -,  התכנסות  האסיפה    ללא  במסגרת  ההצבעות  )נעילת 

"( ובמועד זה  האסיפה הנדחית)"ביום האסיפה הנדחית(    10:00הנדחית, ככל שתתקיים, תהיה בשעה  

לפתיחת   חוקי  למועד  ה אסיפה  היבדוק הנאמן קיומו של מניין  )נכון  הוכחות הבעלות  פי  על  נדחית 

בצירוף אלו שנמסרו לנאמן מאוחר  למועד האסיפה,  להלן( שנמסרו לו נכון    2כהגדרתו בסעיף    –ע  הקוב

 יותר עד למועד האסיפה הנדחית. 

, אשר מכוחו בוטל סעיף  2018-רעון ושיקום כלכלי, תשע"חילאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פ 

לחוק ניירות ערך )שעניינו בחינת ניגודי עניינים במסגרת אסיפות מחזיקי אגרות חוב(, הנאמן   25יב35

הצבעת מחזיקים, למעט מחזיק אשר יודיע לנאמן )בין בסימון ענין אישי או אחר במערכת    לא ינטרל

ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן(, כי על הנאמן להימנע    ההצבעות האלקטרונית של רשות

במנ קולו  את  י מספירת  תגרע  לא  כזאת  הודעה  בהצבעה.  בסעיף  או  בהצבעה  המחזיקים  קולות  ין 

 . 1החזקת המחזיק מספירת הקולות לצורך קביעת מנין חוקי 

 

 
)כהגדרתו    קשור  אדם  ידי  על  המוחזקות  חוב  לאגרות  ביחס  הנאמנות  לשטר  2.3  סעיף  מהוראות  לגרוע  כדי  באמור  אין  1

 (. הנאמנות בשטר



  
 

 
 

 

 כדלקמן: םשעל סדר יומה של האסיפה הינ יםהנושא

מ   קידום  .1.1 בהצעת ההחלטה שבסעיף    ות צע ה ה אילו    - רגילה    החלטה ]   להלן   1.2המפורטות 

של   רוב  הינו  ההחלטה  לאישור  הדרוש  בהצבעה,    50%הרוב  המשתתפים  הקולות  ממספר 

 למעט הנמנעים[ 

כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת משתי   לנאמני בית המשפט להורות לנאמן להודיע 

   להלן.  1.2ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף 

 עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר בזאת כדלקמן: בקשר

כי מחזיקי  בית המשפט    לנאמניזה, יודיע הנאמן    1.1ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף   •

אשר תקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת ההחלטה    ההצעהאגרות החוב תומכים בקידום  

 להלן. 1.2שבסעיף 

החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר, ככל שיהא, על פי אילו  להלן,    1.2בכפוף לאמור בסעיף   •

להלן תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי   1.2מההצעות שבהצעת החלטה  

 לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר.דין 

אופן  • לגבי  אותם  יכבול  לא  באסיפה  חוב  אגרות  אופן ההצבעה של מחזיקי  כי  יובהר,  עוד 

הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר, ככל שיהא, על  

ביע באסיפה לאישור הסדר כאמור פי אילו מההצעות, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצ 

 באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. 

עשוי • זו  אסיפה  במסגרת  להצבעה  המשפט  ים  בהמשך  בית  לקדם  נאמני  מהמציעים  ומי 

הליכים לאישור הסדר לרבות הבאת ההסדר, בין היתר, בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך 

 החלטה על פי דין.  דיון וקבלת

לזימון זה, ולעניין   9זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף    1.1הצעת ההחלטה שבסעיף  

 שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 9זה יראו את האמור בסעיף 

 

 :  קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם  .1.2

תתקבל, קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר ההצעה  לעיל    1.1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף  

 אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות להלן:

ו   הצעת (1) כנספח    Kohan Retail Investment Group  -החברה  לכתב    (1) 1.1)מצורפת 

 ; (ההצבעה

לכתב    (2)1.1)מצורפת כנספח    Pacific Retail Capital & Golden East Investors( הצעת  2)

   ;(ההצבעה

על ידי   נמסר  אשרו/או כל מידע אחר  על נספחיהן  ומודגש כי כל מידע הנכלל בהצעות    מובהר
על אחריותם   ההצבעה לנספחי כתב    ומצורףהמציעים   דיווח אחר, הינו  בכל  ו/או מפורסם 

המציעים   של  ו/או    הנאמן.  הצעתם  בקידום  האישי  מעניינם  מושפע  להיות  ועשויהמלאה 
  לב המחזיקים מופנית למצגת   מתאינם מביעים כל עמדה ביחס למידע כאמור. תשו  שלוחיו



  
 

 
 

 

אשר פורסמה   היועץ הכלכלי של הנאמן ומחזיקי אגרות החוב   ההשוואה בין ההצעות מטעם
אסמכתא:  .  1.9.2020יום  ב בנוסח   .(087646-10-2020)מספר  עיון  להחליף  כדי  באמור  אין 

 ההצעות המצורפות.  המלא של 
 

 
 עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר בזאת כדלקמן: בקשר

כוללת תקופת בלעדיות לתקופה   Pacific Retail Capital & Golden East Investors  הצעת •

ימים נוספים ואפשרויות הארכה    30- ל  מסוימיםימים עם הארכה אוטומטית במקרים    60של  

ותתבצע להצעה  10)סעיף    הצדדים  בהסכמת  נוספות זו  הצעה  ותיבחר  ככל  כי  מובהר   .)

לתוקפה   תיכנס  פיה  על  הסדר    ההתחייבותהתקשרות  מסמכי  אישור  טרם  עוד  לבלעדיות 

הצבעה בעד ההצעה שתיבחר כהצעה המועדפת על מחזיקי אגרות  בהתאם לאמור,  מלאים.  

 החוב משמעה גם הסכמה להתחייבות לבלעדיות בהתאם לאמור באותה הצעה. 

. לנאמן  נאמני בית המשפטהתקשרות של המציעים עם    מחייבותהמפורטות לעיל    ההצעות •

ב הכרוכות  בהתחייבויות  להיקשר  סמכות  אין  מטעמו  מי  ו/או  מהעצמו  ו/או  הצעות  אילו 

נאמני    אתלחייב    כיםמוסמ  םו/או מי מטעמו איננאמן  כמו כן, ה.  בהסכם מפורט ביחס למי מהן

בהסכם בקשר עם אילו    להתקשר  לחייבםאו  /ו  לעיל  מההצעות  אילו  עם  בקשר בית המשפט  

 .מההצעות לעיל )אף אם יגובש הסכם כאמור עם מי מהמציעים(

זו לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה   אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה •

שתכונס )ככל שתכונס( לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסכם מפורט בקשר עם אילו  

מההצעות שתיבחרנה, ככל שיגובש. ככל שתכונס אסיפה לצורך אישור הסכם מפורט כאמור 

כא באסיפה  להצביע  החוב  אגרות  מחזיקי  רשאים  יהיו  יותר(,  או  שונה  )אחד  באופן  מור 

 מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

ההצבעות  • נעילת  למועד  עד  לעיל  המפורטות  מההצעות  לאיזו  עדכון/תיקון  שיפורסם  ככל 

ההצבעה במסגרת הצעת החלטה זו תיחשב הצבעה בקשר עם ההצעות במתכונתן העדכנית  

, כולל כל עדכון/תיקון שיפורסם, ככל שיפורסם, עד ביותר נכון למועד נעילת ההצבעות )קרי

למועד האמור(. לכל מחזיק שמורה הזכות לשנות את הצבעתו עד למועד נעילת ההצבעות, ככל 

 שיהיה מעוניין בכך. 

סעיף זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שב  1.2תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה   •

 לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל. 1.1

כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד. הצבעתו של מחזיק שיצביע   •

 בעד שתי ההצעות תיפסל. 

כי   בסעיף  מובהר  והמימון שבסעיף    1.2ההחלטה  להתחייבות השיפוי  כפופה  לזימון    9זה 

   שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.   9זה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף  

 

 



  
 

 
 

 

 באסיפה להשתתף  הזכאים .2

מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין אגרות החוב הרשומות   .2.1

לרישומים   החברה  שם  על  החוב,  אגרות  מחזיקי  "  הרלוונטיתבמרשם   החברה )להלן: 

כאמור ימציא לנאמן אישור    מחזיק"( נכון למועד הקובע להשתתפות באסיפה.  לרישומים

כוח מהחברה לרישומים בגין  מחבר בורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבב ייפוי  עלותו או 

מספר מסוים של אגרות חוב הרשומות על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב, נכון למועד  

להשתתפות   למועד  באסיפה הקובע  עד  לנאמן,  יומצא  לעיל  כאמור  כוח  ייפוי  או  אישור   .

 . האסיפהנעילת 

 או

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

רשום כאמור יציג בפני    מחזיק "(.  מחזיק רשוםלמועד הקובע להשתתפות באסיפה )להלן: "

 ;האסיפההנאמן תעודה מזהה עד למועד נעילת 

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

 9.20202.הינו    באסיפה הקובע לזכאות להשתתף    המועד 

 מינוי  כתב .3

 באמצעות באי כוח.   המחזיקי אגרות החוב זכאים להצביע באסיפ  .3.1

  הממנהכתב מינוי מהמחזיק )ולא מהחברה לרישומים( שהינו בעל החשבון אצל חבר הבורסה,   .3.2

ידי בא כוחו שיש לו הסמכה בכתב כהלכה  -ידי הממנה או על -על  תםיחוי  בכתב  יהיה  שלוח

 לעשות כן.  

  מורשי הממנה הוא תאגיד, ייעשה המינוי בכתב חתום בחותמת התאגיד בצירוף חתימת    אם .3.3

 גיד.  החתימה של התא

 . החוב באגרות מחזיק בעצמו להיות  חייב אינו  שלוח .3.4

  יופקד,  כזה   כוח   ייפוי   של  מאושר   העתק  או ,  המינוי  כתב  נחתם פיו  - שעל הכוח  - וייפוי  מינוי   כתב .3.5

  .ההצבעות  נעילת  למועד עד הנאמן  בידי

 החוקי  המניין .4

הינו שני מחזיקי אגרות חוב, הנוכחים בעצמם או על ידי    המניין החוקי הנדרש לפתיחת האסיפה

( מיתרת הערך הנקוב של אגרות  25%בא כוחם, המייצגים יחדיו לפחות עשרים וחמישה אחוזים )

 החוב.  

 הדרוש הרוב .5

שבסעיף   ההחלטה  לקבלת  הדרוש  רוב    1.1הרוב  הינו  הקולות    50%  של לעיל  ממספר 

 הנמנעים המשתתפים בהצבעה, למעט  



  
 

 
 

 

שבסעיף   ההחלטה  לקבלת  הדרוש  להצעות    1.2הרוב  בהבהרות  למפורט  בהתאם  הינו  לעיל 

 לעיל.   1.2- ו   1.1ההחלטה שבסעיפים  

 ינוס אסיפה נדחית והמניין החוקיכ .6

הצבעה   כתבי  לנאמן  יימסרו  שלא  האל  לחלופין)או  ככל  ההצבעות  במערכת    (קטרוניתהצבעות 

בעלות המהווים   הוכחות  צורפו  חוקי אליהם  לכך,  ,  לקיום האסיפה  מנין  שנקבע  תידחה  במועד 

ביום    10:00)נעילת ההצבעות תהיה בשעה    16:00  , בשעה 2020  ספטמברב  9-, ה'דליום  האסיפה  

שני    באסיפה.  זה( ידי  על  חוקי  מניין  יתהווה  לעיל,  ההחלטות  לקבלת  לצורך  כאמור,  שנדחתה 

או   בעצמם  הנוכחים  חוב  אגרות  ע.נ.  מחזיקי  בכמות  להתחשב  מבלי  כוחם  בא  ידי  על 

 .  המוחזקת על ידם 

 הצבעה   .7

מועד נעילת  )"   10:00בשעה    2020  ספטמברב  8- , ה'גההצבעות במסגרת האסיפה תתבצענה עד ליום  

 "(.ההצבעות

להתבצע   יכולות  האסיפה  במסגרת  במערכת  ההצבעות  האלקטרוני  ההצבעה  כתב  באמצעות 

)להלן:    אשר מפורסם במסגרת פרסום זימון זה ההצבעה במגנ"א או לחילופין על גבי כתב ההצבעה  

-03מס'  , תל אביב, או לפקס  14בכתובת יד חרוצים   למשרדי הנאמן  יומצאאשר   "(כתב ההצבעה"

והכל    03-6389200, ולוודא קבלתו בשלמות בטל'  Emmy@rpn.co.il  או סרוק למייל  6389222

 עד למועד נעילת ההצבעות. 

, ולא  ההצבעותילת  מועד נעלניתנת לשינוי או לביטול עד    במערכת האלקטרונית ההצבעה  יובהר כי,  

 .יהיה ניתן לשנותה אחרי מועד זה

 הודעות עמדה .8

  בכתב   לפנות   רשאי   כל מחזיק, אחד או יותר, שלו חמישה אחוזים לפחות מיתרת הערך הנקוב 

ב ב   למחזיקים  החוב    העולים   מהנושאים   בנושא   הצבעתם   אופן   לגבי   לשכנעם   כדי אגרות 

עד  לנאמן  הודעת עמדה של מחזיק כאמור, תוגש    (. " עמדה   הודעת להלן: " )   באסיפה   להצבעה 

האחריות    "(. המועד האחרון למשלוח הודעות עמדה "   : להלן )   2020  ספטמבר ב   6- , ה ' א ליום  

 .לתוכן הודעת העמדה תהיה על מגיש הודעת העמדה בלבד 

 ן שיפוי ומימון לפעילות המומחים והנאמ .9

  החלטותשיבוצעו על ידו בהתאם ל המחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות  

האסיפה    נה תקבל ת ש  ידי  הנאמ   וכן על  את  לשפות  בזאת  ב   ן מתחייבים  משרה  נושא  ,  ו וכל 

על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב  ה  , שלוח או מומחה שימנ ו , בעלי מניותי ו עובדי 

 באופן המתואר להלן:    , "( הזכאים לשיפוי )" 

ום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או נזק ו/או תשלום ו/או   כל חבות ו/או תביעה ו/או אי בגין   .9.1

 וככל )  שנסתיימה   פשרה  פי  על  או(  ביצוע   עיכוב  לגביו  ניתן  שלא)   דין  פסק  פי  על  כספי  חיוב

mailto:Emmy@rpn.co.il


  
 

 
 

 

  קשורה  עילתם  אשר( ו/או פסק בורר  לפשרה  החברה  הסכמת  ניתנה  לחברה  נוגעת  שהפשרה

שעל  מכוח  לבצע   שעליהם  או   לשיפוי   הזכאים   שביצעו   לפעולות של    היום  סדר   ההחלטות 

   וכן"(; ההחלטות)"האסיפה 

  ביצוע  אגב   להוציא  שעומדים  או/ו   שהוציאו   סבירות  והוצאות   לשיפוי   הזכאים  שכר   בגין .9.2

  לשימוש  בקשר  או/ ו  ל"הנ   לביצוע  דרושות  היו  דעתם  שלפי,  אלה  לפעולות   בקשר  או   ההחלטות

  חוות , משפטיים הליכים מיני לכל בקשר ההחלטות וכן בתוקף הנתונות והרשאות בסמכויות

, איום  תביעותחבויות,    ,הוצאות,  ודברים  דין,  ומתן  משא,  אחרים  ומומחים  דין  עורכי  דעת

  ביחס   כלשהו   באופן  נעשו  לא  או/ו  שנעשו  דבר  או/ו  להחלטות  בנוגע  ודרישותבהגשת תביעות  

 ;לנדון

בכפוף    הכל   - "  השיפוי   התחייבות " יחדיו:    יקראו   לעיל   ות המתואר   השיפוי   התחייבויות 

 : לתנאים שבסעיף ד(. להלן ובתנאי כי 

 ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך  השיפוי'מימון 'התחייבות   – ראשונה בעדיפות .9.3

  ושיהיו  השיפוי   למימון  ככריות  הנאמן  שבידי  כספים  מתוך  המימון  יהיה  -בעדיפות שניה   .9.4

  את  לקבוע  מוסמך   יהיה  הנאמן.  בהליכים  לטובתו  שיפסקו  סכומים  זאת  ובכלל  בעתיד  בידיו

  ככרית  הנאמן  בידי  יופקד  זה  וסכום  למחזיקים  המגיעים  מהתשלומים  ינוכה  אשר  הסכום

  ליצירת  ולפעול  לחזור  רשאי  יהיה  הנאמן"(.  ההפקדה  סכום)"  השיפוי  התחייבות  למימון

כאמור, מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש    ותנוספת/   יות/כרית

 בסכום ההפקדה לכיסוי התחייבות השיפוי. 

  התחייבות  את   לכסות  כדי '  ההפקדה 'סכום  ב   יהיה  לא  הנאמן   שלדעת  ככל  -   שלישית  בעדיפות .9.5

   יתרת   לכיסוי  הנאמן  יקבע  אותו  סכום  הנאמן  בידי  החוב  אגרות  מחזיקי  יפקידו,  השיפוי

 ; השיפוי  התחייבות

)לפי  ות 'החלט ה   נגד   או   בעד   יצביע   אשר   מחזיק   כל ,  לעיל   האמור   לאור    כתלות   העניין ', 

  הנאמן   בידי   להפקיד   מתחייב (,  לעיל   כאמור   לשיפוי   ההתחייבות   תופעל   מכוחן   בנסיבות 

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

  לרבות   חבות   כיסוי )הכולל    כאמור   השיפוי   התחייבות   כיסוי   לאחר .  הנאמן   ידי   על   שייקבע 

  הוצאות   כל   ותשלום   הנאמן   והוצאות   שכר   בגין   תשלום   וכן   עתידי   נזק או  / ו   עתידית 

  ייגבו   אשר   הבאים   הסכומים   כל   ישמשו (,  כאמור   ושיפוי   המומחים   בהעסקת   הנאמן 

  לכלל   החזר   לכל   בקדימות   וזאת ,  השיפוי   במימון   חלק   נטלו   אשר   למחזיקים   להחזר 

 . המחזיקים 

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

  בגין   להם   המגיע   הסכום   לתשלום   הראשונה   דרישתם   עם   מיד   זכאים   לשיפוי   הזכאים 

  כי   חלוטה   שיפוטית   בהחלטה   יקבע   בו    במקרה .  זה   סעיף   תנאי   פי   על   לשיפוי   ההתחייבות 

  סכום   את   לשיפוי   זכאי   אותו   ישיב ,  לשיפוי   זכות (  מהם   מי )או    לשיפוי   לזכאים   קמה   לא 

 .  בפועל   לו   ששולם   השיפוי 



  
 

 
 

 

או    במקרה  )במלואה  חלה  המחזיקים  מתחייבים  בה  השיפוי  התחייבות  כי  יקבע  בו 

לאותו  לפנות  עליו  היה  או  עליו  כי  הנאמן  כנגד  יטען  לא  אחר,  גורם  על  גורם    בחלקה( 

השיפוי על ידי המחזיקים    ת באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו   ואין לקבלת השיפוי.  

 התחייבות השיפוי.     מכח בגובה כל סכום שיידרש על ידי הזכאים לשיפוי  

נגד  ן משמע   ותההחלט  כי   מובהר  .9.6 בעד או  כל אחד מהמחזיקים שהצביעו  כי  בין היתר,   ,

,  (לעיל  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן  בנסיבות)כתלות    העניין  לפי'  ות 'החלט ה 

 : התחייב 

 וכן את חלקו היחסי בהתחייבות השיפוי;    לשלם  . א 

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

  מחזיק   כל   בבעלות   שהיו   החוב   אגרות   של   היחסי   החלק :  משמעו "  היחסי   חלקו "  . ג 

הקובע   )כתלות   ' ות 'החלט ה   נגד   או   בעד   הצביע שבגינן    לאסיפה במועד  לפי העניין 

הערך הנקוב של  , מסך  בנסיבות מכוחן תופעל ההתחייבות לשיפוי כאמור לעיל(. להלן(

ה'החלט  נגד  או  בעד  הצביעו  אשר  המחזיקים  של  החוב  אגרות   העניין   לפי'  ות כל 

חישוב  (לעיל  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל  מכוחן  בנסיבות)כתלות   כי  מובהר   .

החלק היחסי ייעשה על פי הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים במועד  

 .   לאסיפה   הקובע 

 : הבאים   לתנאים   כפופות   כאמור   השיפוי   התחייבות  . ד 

(i.) ההפקדה   סכום  קיזוז  של  בדרך  התשלום  יעשה,  אפשרי  יהיה  שהדבר  ככל  

 .  המחזיקים עבור  לנאמן יגיעו אשר ומסכומים

(ii.) מוסדיים   מחזיקים  שהינם  מחזיקים  מחובות  לגרוע  כדי  לשיפוי  בהתחייבות  אין  

)לפי  ות'החלטה   נגד   או   בעד   שהצביעו    תופעל   מכוחן   בנסיבות  כתלות   העניין ' 

  כמשמעותם  מוסדיים   מחזיקים   -   זה ( )ולעניין  לעיל  כאמור   לשיפוי  ההתחייבות 

  החלות (,  2007  -"ז  תשס(,  לציבור  ערך  ניירות  הקצאת)אופן    ערך  ניירות  בתקנות

  באשר,  לעת  מעת   שיהיו   כפי ,  האוצר  משרד   הנחיות  פי  על(  שחלות)ככל    עליהם 

 "ל. הנ והמומחים  הנאמן פעילות צאותהו  במימון לשאת למחויבותם

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

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

 ו/או הדין, ויש בה רק כדי להוסיף עליהן. 

(iv .) זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן.   סעיףלפי  ההוצאות 

(v .) בית    השיפוי ידי  על  נקבע  בהם  במקרים  יחול  כי  לא  חלוט  דין  בפסק  המשפט 

הזכאים לשיפוי פעלו בזדון או ברשלנות רבתי ו/או ברשלנות שאינה פטורה על  

 פי דין.  



  
 

 
 

 

 דין  פי על  חלה  שהיא ככל מחזיק מחובת גם יגרע  לא  לעיל ( II)ד פסקה  לפי התנאי   .9.7

 עיון במסמכים  .10

הנאמן,   במשרדי  החוב  לאגרות  הנאמנות  בשטר  לעיין  בע"מ,  ניתן  נאמנויות  נבו  פז  רזניק 

,  09:00-15:00ה' בין השעות  - (, בימים א' 1בתל אביב "בית שבח" )קומה    14ברחוב יד חרוצים  

 . 03-6389200בתיאום מראש בטלפון:  

 

 בכבוד רב, 

 רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ 
                            הדו"ח נחתם ע"י:

 יוסי רזניק, מנכ"ל משותף 



 
 

 
 
 

 

סדרה  אסיפת מחזיקי אגרות החוב ) ל   כתב הצבעה 
 )"החברה"(   סטרווד ווסט לימיטד ( של  ' א 

 . 2020בספטמבר    8- ג' ה   ביום   ללא התכנסות בפועל   תתקיים ש 
 חלק ראשון

 סטרווד ווסט לימיטד : מנפיק התעודהשם  .א
 1143544    :ני"עמספר  .ב

     2.9.2020    :המועד הקובע להצבעה .ג
מחזיק שלא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, או מחזיק שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כח, ייחשב כמי   .ד

ייחשב אישור בעלות שהועבר על ידי חבר הבורסה באמצעות המערכת    בנוסף,שלא הגיש כתב הצבעה.  
 כאישור שצורף לכתב ההצבעה. 

 
  יום  :ת ההצבעה האלקטרונית(זה או באמצעו משלוח כתב הצבעההצבעה )באמצעות המועד האחרון ל .ה

   .0016: בשעה   2020 בספטמבר 8-' הג

ידי  לעביר את כתב ההצבעה המלא והחתום  יש להככל שההצבעה מבוצעת באמצעות כתב הצבעה זה,   . ו
 תכתובלדואר אלקטרוני  אמצעות קובץ סרוק שישלח בב  או  03-6389222  :באמצעות פקס מספר נאמן  ה

Emmy@rpn.co.il 6389200-03 :ולוודא קבלתו בשלמות בטלפון מספר . 

באתר ההפצה של רשות ניירות    זמינים  )והודעות עמדה ככל ויפורסמו בקשר עם האסיפה(  כתב ההצבעה .ז
וכן באתר מערכת ההודעות של הבורסה לניירות ערך    https://www.magna.isa.gov.ilערך בכתובת  

 . http://maya.tase.co.ilבתל אביב בע"מ בכתובת 

 
הבעלות בסניף של חבר הבורסה או    זכאי לקבל את אישור  מחזיק לא רשום  -  לגבי מחזיק לא רשום .ח

רשאי    זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים וכן  ביקשבמשלוח בדואר, אם  
 .  הוא להורות שאישור הבעלות שלו יועבר למזמן האסיפה דנן באמצעות המערכת

להצ רשאי  רשום  לא  באמצעות  מחזיק  האלקטרונית. מערכת  ביע  ההצבעות  מערכת    ההצבעות 
 שעות לפני מועד האסיפה.  6האלקטרונית תינעל 

כתב ההצבעה יהיה תקף לגבי מחזיק לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לנאמן אישור  
 בעלות באמצעות המערכת האלקטרונית.  

 
ת  כתב ההצבעה יהיה תקף רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעוד  -  לגבי מחזיק רשום .ט

 התאגדות. 
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סדרה  כתב הצבעה לאסיפת מחזיקי אגרות החוב ) 

 )"החברה"(   סטרווד ווסט לימיטד   ( של ' א 
 שני חלק 

 
  שם המחזיק 

 
המדינה  ודרכון,    'יש לציין מס   –ישראלית    .ז.אם אין למחזיק ת)   מספר ת.ז

 ח.פ/ ח.צ של המחזיק   /(שבה הוצא ותוקפו

 

 
 טלפון של המחזיק 

 

 
 מדינת ההתאגדות  –אם המחזיק הינו תאגיד 

 

 
 ואיש הקשר מטעמו   שם מיופה הכח

 

 
 ת.ז./ח.פ./ח.צ של מיופה הכח

 

 
 של מיופה הכח  טלפון

 

 
  של מיופה הכח  פקס

 

 
 דואר אלקטרוני של מיופה הכח

 

  

ובמועד    של המחזיק במועד הקובע (  'א סדרה  )  אגרות החוב  כמות
   כתב ההצבעה 

 

ו הרשום  במידה  חוב  מעוניין לההמחזיק  אגרות  בגין מספר  צביע 
יותר(  'אסדרה  ) במועד    נמוך  שבבעלותו  החוב  אגרות  ממספר 

המחזיק  הקובע   מצביע  בגינן  החוב  אגרות  מספר  את  לציין  יש 
 הרשום 

 

חזקותיו של מחזיק, במהלך התקופה שמהמועד הקובע לאסיפה ועד למועד ה יובהר כי ככל וחל שינוי ב 
,  (ועל פי המפורט לעיל, לפי העניין  על פי אישורי בעלות שהמחזיק יציג לנאמן)מילוי כתב הצבעה זה  

 חזקות הקטנה מביניהן. היתחשב הנאמן בכמות ה

   – בחר את מהאפשרויות שלהלן    : עניין מנוגד   . א 

עניין מנוגד ולפיכך מורה המחזיק  ( 'אסדרה מחזיק באגרות החוב )ל יש, דעת המחזיק באגרות החובל    

 לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה )אך כן לצורך המניין החוקי( 

 נא לפרט את מהות העניין המנוגד 
 

        או   

 . ( עניין מנוגד אחר'א סדרה למחזיק הרשום באגרות החוב ) אין    

 



 
 
 

 

  

  25יב35, אשר מכוחו בוטל סעיף  2018-רעון ושיקום כלכלי, תשע"ח ילאחר כניסתו לתוקף של חוק חדלות פ 
אגרות חוב(, הנאמן   עניינים במסגרת אסיפות מחזיקי  ניגודי  )שעניינו בחינת  ניירות ערך  ינטרל לחוק    לא 

ההצבעות   במערכת  אחר  או  אישי  ענין  בסימון  )בין  לנאמן  יודיע  אשר  מחזיק  למעט  מחזיקים,  הצבעת 
האלקטרונית של רשות ניירות ערך ובין בכתב הצבעה שישלח לנאמן(, כי על הנאמן להימנע מספירת קולו  

יק מספירת  ין קולות המחזיקים בהצבעה או בסעיף בהצבעה. הודעה כזאת לא תגרע את החזקת המחז יבמנ
   הקולות לצורך קביעת מנין חוקי.

 
 

 נא סמן במקום הרלבנטי: 
( מנהל קרנות נאמנות;  1)  -מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע  משקיע הרשום הינו    המחזיק  . ג  

לגבי    –( מבטח  3; )שבניהולהלגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל    –( חברה מנהלת  2)
 יות תלויות תשואה; השקעות העומדות כנגד התחייבו

 (  2( מנהל קרנות נאמנות; )1)  -מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע   משקיעהינו    מיופה הכוח
לגבי    –( מבטח  3; )שבניהולהלגבי השקעות המבוצעות בעבור קופת הגמל    –חברה מנהלת  

 השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 

 . קשורה או שלובה של החברההמחזיק הרשום הינו חברה בת,   . ד  
 הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה מיופה הכוח. 

    ד( לחוק ניירות ערך;37בחברה כהגדרתו בסעיף  נושא משרה בכירההמחזיק הרשום הוא( 

 ד( לחוק ניירות ערך 37בחברה כהגדרתו בסעיף  נושא משרה בכירההוא  מיופה הכוח(; 
נמנה על    . ה   )במישרין או בעקיפין(, לרבות תאגיד/ים    בעלי השליטה בחברה המחזיק הרשום 

  בשליטת קרוב של בעל השליטה חוק ניירות ערך( או  ל  1)כמשמעות מונח זה בסעיף    בשליטתו
 ; 1999 -לחוק החברות, תשנ"ט  268  -ו 1)כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 

   הכוח על  מיופה  בחברהנמנה  השליטה  תאגיד/ים  )  בעלי  לרבות  בעקיפין(,  או  במישרין 
  בשליטת קרוב של בעל השליטה חוק ניירות ערך( או  ל  1)כמשמעות מונח זה בסעיף    בשליטתו

 ; 1999 -לחוק החברות, תשנ"ט  268  -ו 1)כמשמעות מונחים אלה בסעיפים 

בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות בנות    המחזיק הינו  . ו  
"חברה    -של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, )כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו

תשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  שסיבותיה 1968  –קשורה"   ,)  
 _________________________________________ כדלקמן:

 בעל תלות בחברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או במי מטעמם ו/או בחברות    הכוח הינו  מיופה
  -בנות של החברה ו/או בחברות קשורות של החברה, )כהגדרת המונחים "שליטה", "חברת בת" ו 

תשכ"ח   ערך,  ניירות  בחוק  קשורה"  שסיבותיה 1968  –"חברה  כדלקמן:     (, 
___________________________________ _________ 

 
 -   ו א  

 לעיל.   או ד'' גאינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים הרשום המחזיק    . ז  
  לעיל.   או ד'' גאינו נכלל במסגרת אף אחת מהקבוצות המנויות בסעיפים מיופה הכוח 

 

שבסעיף ב' לעיל, או  מחזיק אשר לא ימלא את כתב ההצבעה במלואו, לרבות מי שלא ימלא את ההצהרה  
מחזיק אשר לא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות יחשב כמי שלא הגיש כתב הצבעה במועד  

 ולפיכך לא יכללו קולותיו בהצבעה.
 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

 

  

 שלישי חלק 

 

 : להצבעה כדלקמן   ה המועל   מצביע על הנושא   , אשר פרטיו רשומים לעיל הרשום,  המחזיק   .1

הרוב    - רגילה    החלטה ]   להלן   1.2מההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיף  קידום אילו   .1.1

של   רוב  הינו  ההחלטה  לאישור  למעט    50%הדרוש  בהצבעה,  המשתתפים  הקולות  ממספר 

 הנמנעים[ 

להודיע   לנאמן  המשפטלהורות  בית  משתי    לנאמני  אחת  בקידום  תומכים  החוב  אגרות  מחזיקי  כי 

   להלן.  1.2שבסעיף ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה 

 
 עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר בזאת כדלקמן: בקשר

כי מחזיקי אגרות בית המשפט    לנאמניזה, יודיע הנאמן    1.1ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף   •

  1.2אשר תקבל את מירב הקולות במסגרת הצעת ההחלטה שבסעיף    ההצעההחוב תומכים בקידום  

 להלן.

בסעיף   • לאמור  אילו  להלן,    1.2בכפוף  פי  על  שיהא,  ככל  הסדר,  בדבר  ומחייבת  סופית  החלטה 

להלן תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם    1.2מההצעות שבהצעת החלטה 

 חוב למסמכי ההסדר.קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות ה 

עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם  •

באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה בנוגע לאישור הסדר, ככל שיהא, על פי אילו מההצעות, 

יהיו רשאים להצביע באסיפה לאישור הסדר כאמור באופן שונה   והם  מהצבעתם ככל שתכונס, 

 באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט. 

ומי מהמציעים לקדם הליכים  נאמני בית המשפט  ים  בהמשך להצבעה במסגרת אסיפה זו עשוי •

וקבלת  דיון  לצורך  החוב  אגרות  מחזיקי  בפני  היתר,  בין  ההסדר,  הבאת  לרבות  הסדר  לאישור 

 החלטה על פי דין.

 

להלן, ולעניין זה, יראו   נספח א' שב זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון  1.1ההחלטה בסעיף 

 .ההחלטה הנ"ל מ להלן, כחלק בלתי נפרד  נספח א'  את האמור ב 

 

 : 1.2ף  בסעי   אופן ההצבעה 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 נמנע  נגד בעד 

   



 
 
 

 

  

 :  קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם  .1.2

לעיל תתקבל, קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר ההצעה    1.1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף  

 אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות המפורטות להלן:

 ; (לכתב ההצבעה (1)1.1)מצורפת כנספח   Kohan Retail Investment Group -הצעת החברה ו  (1)

   לכתב ההצבעה(;  (2)1.1)מצורפת כנספח    Pacific Retail Capital & Golden East Investors( הצעת  2)

 

בהצעות    מובהר הנכלל  מידע  כל  כי  נספחיהן  ומודגש  אחר  על  מידע  כל  ידי   נמסר  אשרו/או  על 
ו/או מפורסם בכל דיווח אחר, הינו על אחריותם המלאה    ההצבעהלנספחי כתב    ומצורףהמציעים  

המציעים   אינם    שלוחיוו/או    הנאמן  .הצעתם  בקידום  האישי  מעניינם  מושפע  להיות   ועשוישל 
ההשוואה בין ההצעות    לב המחזיקים מופנית למצגת  מתמביעים כל עמדה ביחס למידע כאמור. תשו

החוב   מטעם אגרות  ומחזיקי  הנאמן  של  הכלכלי  ביום    היועץ  פורסמה  )מספר  .  1.9.2020אשר 
 ת המצורפות.  אין באמור כדי להחליף עיון בנוסח המלא של ההצעו (.087646-10-2020אסמכתא: 

 
 

 עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר בזאת כדלקמן: בקשר
כוללת תקופת בלעדיות לתקופה של    Pacific Retail Capital & Golden East Investors  הצעת •

 נוספות ימים נוספים ואפשרויות הארכה    30-ל  מסוימיםימים עם הארכה אוטומטית במקרים    60

(. מובהר כי ככל ותיבחר הצעה זו ותתבצע התקשרות על פיה  להצעה  10)סעיף    הצדדים  בהסכמת

לתוקפה   מלאים.    ההתחייבותתיכנס  הסדר  מסמכי  אישור  טרם  עוד  לאמור, לבלעדיות  בהתאם 

הסכמה   גם  משמעה  החוב  אגרות  מחזיקי  על  המועדפת  כהצעה  שתיבחר  ההצעה  בעד  הצבעה 

 באותה הצעה.להתחייבות לבלעדיות בהתאם לאמור 

. לנאמן עצמו נאמני בית המשפטהתקשרות של המציעים עם    מחייבותהמפורטות לעיל    ההצעות •

ו/או בהסכם מפורט הצעות  אילו מהו/או מי מטעמו אין סמכות להיקשר בהתחייבויות הכרוכות ב

  בקשר נאמני בית המשפט  אתלחייב   כיםמוסמ ם נאמן ו/או מי מטעמו אינכמו כן, ה. ביחס למי מהן

)אף אם    להתקשר  לחייבםאו  / ו  לעיל  מההצעות  אילו  עם לעיל  אילו מההצעות  עם  בהסכם בקשר 

 . יגובש הסכם כאמור עם מי מהמציעים(

באסיפה   • הצבעתם  אופן  לגבי  אותם  יכבול  לא  זו  באסיפה  חוב  אגרות  מחזיקי  של  ההצבעה  אופן 

ב החלטה  וקבלת  דיון  לשם  שתכונס(  )ככל  אילו שתכונס  עם  בקשר  מפורט  הסכם  לאישור  נוגע 

מההצעות שתיבחרנה, ככל שיגובש. ככל שתכונס אסיפה לצורך אישור הסכם מפורט כאמור )אחד  

או יותר(, יהיו רשאים מחזיקי אגרות החוב להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה 

 המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.

ם עדכון/תיקון לאיזו מההצעות המפורטות לעיל עד למועד נעילת ההצבעות ההצבעה  ככל שיפורס •

במסגרת הצעת החלטה זו תיחשב הצבעה בקשר עם ההצעות במתכונתן העדכנית ביותר נכון למועד 

לכל   האמור(.  למועד  עד  שיפורסם,  ככל  שיפורסם,  עדכון/תיקון  כל  כולל  )קרי,  ההצבעות  נעילת 

 שנות את הצבעתו עד למועד נעילת ההצבעות, ככל שיהיה מעוניין בכך.מחזיק שמורה הזכות ל

לעיל    1.1סעיף  זו תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שב  1.2תוצאות הצעת ההחלטה שבהצעת החלטה   •

 תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל. 

כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד. הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד   •

 שתי ההצעות תיפסל. 

 

 



 
 
 

 

  

להלן, ולעניין    נספח א' שב זה כפופה להתחייבות השיפוי המימון  1.2ההחלטה בסעיף  

 . ההחלטה הנ"ל מ להלן, כחלק בלתי נפרד  נספח א'  זה, יראו את האמור ב 

 

 : 1.2בסעיף    אופן ההצבעה 

 

 

 חתימה _______________                        תאריך ______________ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ו  בעד   החברה   Kohan Retail  - הצעת 

Investment Group    כנספח   ( 1)1.1)מצורפת 
 ( לכתב ההצבעה

הצעת    & Pacific Retail Capitalבעד 

Golden East Investors   כנספח )מצורפת 
 לכתב ההצבעה(  ( 2)1.1

 נמנע 

   



 
 
 

 

  

 לפעילות הנאמן שיפוי ומימון    – נספח א'  

שתתקבל    ותהחלטהמחזיקים פוטרים בזאת את הנאמן מאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם ל 

על ידי האסיפה וכן מתחייבים בזאת לשפות את הנאמן וכל נושא משרה בו, עובדיו, בעלי מניותיו,  

"(, באופן  הזכאים לשיפוי שלוח או מומחה שימנה על ידי הנאמן או על ידי מחזיקי אגרות החוב )" 

 המתואר להלן:  

נזק ו/או תשלום ו/או  חיוב    בגין כל חבות ו/או תביעה ו/או איום בהגשת תביעה ו/או הוצאה ו/או .2.1

כספי על פי פסק דין )שלא ניתן לגביו עיכוב ביצוע( או על פי פשרה שנסתיימה )וככל שהפשרה נוגעת  

לחברה ניתנה הסכמת החברה לפשרה( ו/או פסק בורר אשר עילתם קשורה לפעולות שביצעו הזכאים  

"(;  ותההחלטלכתב ההצבעה )"  2- ו  1  פים ת בסעיו המפורט  ות לשיפוי או שעליהם לבצע מכוח ההחלט

 וכן  

  ותבגין שכר הזכאים לשיפוי והוצאות סבירות שהוציאו ו/או שעומדים להוציא אגב ביצוע ההחלט  .2.2

בסמכויות   לשימוש  בקשר  ו/או  הנ"ל  לביצוע  דרושות  היו  דעתם  שלפי  אלה,  לפעולות  בקשר  או 

וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיי הנתונות בתוקף ההחלטה  דין  והרשאות  עורכי  דעת  ם, חוות 

ומומחים אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, חבויות, תביעות, איום בהגשת תביעות ודרישות  

 ו/או דבר שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון;   ותבנוגע להחלט

 " יחדיו:  יקראו  לעיל  המתוארות  השיפוי  השיפוי התחייבויות  לתנאים   - "  התחייבות  בכפוף    הכל 

 : שבסעיף ד(. להלן ובתנאי כי 

 מימון 'התחייבות השיפוי' ייעשה על ידי החברה, ככל שתסכים לכך. – בעדיפות ראשונה .2.3

שניה   .2.4 בידיו    - בעדיפות  ושיהיו  השיפוי  למימון  ככריות  הנאמן  שבידי  כספים  מתוך  המימון  יהיה 

מוסמך לקבוע את הסכום אשר בעתיד ובכלל זאת סכומים שיפסקו לטובתו בהליכים. הנאמן יהיה  

התחייבות   למימון  ככרית  הנאמן  בידי  יופקד  זה  וסכום  למחזיקים  המגיעים  מהתשלומים  ינוכה 

"(. הנאמן יהיה רשאי לחזור ולפעול ליצירת כרית/יות נוספת/ות כאמור,  סכום ההפקדה השיפוי )"

ה לכיסוי התחייבות  מעת לעת, בסכום שיקבע על ידו. הנאמן יעשה מעת לעת שימוש בסכום ההפקד

 השיפוי. 

  התחייבות  את  לכסות  כדי  'ההפקדה'סכום  ב  יהיה  לא  הנאמן  שלדעת  ככל  -  שלישית  בעדיפות .2.5

  התחייבות  יתרת  לכיסוי הנאמן  יקבע  אותו סכום  הנאמן  בידי החוב אגרות מחזיקי  יפקידו, השיפוי

 ; השיפוי

  כתלות   העניין )לפי    ', ות החלט ' ה מ   איזו   נגד   או   בעד   יצביע   אשר   מחזיק   כל ,  לעיל   האמור   לאור 

  סכום   הנאמן   בידי   להפקיד   מתחייב   (, לעיל   כאמור   לשיפוי   ההתחייבות   תופעל   מכוחן   בנסיבות 

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

  נזק או  / ו   עתידית   לרבות   חבות   כיסוי )הכולל    כאמור   השיפוי   התחייבות   כיסוי   לאחר .  הנאמן 

  המומחים   בהעסקת   הנאמן   הוצאות   כל   ותשלום   הנאמן   והוצאות   שכר   בגין   תשלום   וכן   עתידי 

  חלק   נטלו   אשר   למחזיקים   להחזר   ייגבו   אשר   הבאים   הסכומים   כל   ישמשו (,  כאמור   ושיפוי 

 . המחזיקים   לכלל   החזר   לכל   בקדימות   וזאת ,  השיפוי   במימון 

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

  לשיפוי   ההתחייבות   בגין   להם   המגיע   הסכום   לתשלום   הראשונה   דרישתם   עם   מיד   זכאים   לשיפוי 



 
 
 

 

  

  לשיפוי   לזכאים   קמה   לא   כי   חלוטה   שיפוטית   בהחלטה   יקבע   בו    במקרה .  זה   נספח   תנאי   פי   על 

 .  בפועל   לו   ששולם   השיפוי   סכום   את   לשיפוי   זכאי   אותו   ישיב ,  לשיפוי   זכות (  מהם   מי )או  

בו יקבע כי התחייבות השיפוי בה מתחייבים המחזיקים חלה )במלואה או בחלקה( על    במקרה 

  ואין גורם אחר,  לא יטען כנגד הנאמן כי עליו או היה עליו לפנות לאותו גורם לקבלת השיפוי.  

השיפוי על ידי המחזיקים בגובה כל סכום שיידרש על    ת באמור כדי לעכב את תשלום התחייבו 

 התחייבות השיפוי.     ח ו מכ י  ידי הזכאים לשיפו 

נגד  ן משמע   ותהחלטה  כי   מובהר  .2.6 או  בעד  שהצביעו  מהמחזיקים  אחד  כל  כי  היתר,  בין  איזו  , 

 : התחייב   , (לעיל  כאמור  לשיפוי  ההתחייבות  תופעל   מכוחן  בנסיבות כתלות    העניין  לפי)'  ות החלט ה' מ 

 וכן ;  בהתחייבות השיפוי את חלקו היחסי    לשלם  . א 

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

במועד    מחזיק   כל   בבעלות   שהיו   החוב   אגרות   של   היחסי   החלק   : משמעו   " היחסי   חלקו "  . ג 

בנסיבות  )כתלות  לפי העניין    ' ות החלט ' ה איזו מ   נגד   או   בעד   הצביע שבגינן    לאסיפה הקובע  

, מסך הערך הנקוב של כל אגרות החוב  ((. להלןלשיפוי כאמור לעיל  ההתחייבותמכוחן תופעל  

בעד  המחזיקים  של   הצביעו  נגד אשר    בנסיבות)כתלות    העניין  לפי'  ות החלט ה' מ   איזו   או 

מובהר כי חישוב החלק היחסי ייעשה על פי   . (לעיל  כאמור  לשיפוי   ההתחייבות   תופעל   מכוחן 

 .   לאסיפה   במועד הקובע הערך הנקוב של אגרות החוב שבידי המחזיקים  

 : הבאים   לתנאים   כפופות   כאמור   השיפוי   התחייבות  . ד 

(i.) ומסכומים   ההפקדה  סכום   קיזוז  של  בדרך   התשלום  יעשה,  אפשרי  יהיה  שהדבר  ככל 

 .  המחזיקים  עבור לנאמן  יגיעו אשר

(ii.) מוסדיים  מחזיקים  שהינם  מחזיקים   מחובות  לגרוע  כדי  לשיפוי  בהתחייבות  אין 

מ  נגד  או  בעד  שהצביעו  תופעל   מכוחן  בנסיבות  כתלות  העניין)לפי    'ותהחלט'האיזו 

 בתקנות  כמשמעותם  מוסדיים מחזיקים  - זה( )ולעניין  לעיל  כאמור   לשיפוי   ההתחייבות 

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

 לשאת  למחויבותם  באשר,  לעת  מעת  שיהיו   כפי,  האוצר  משרד  הנחיות  פי  על(  שחלות

 "ל. הנ והמומחים הנאמן פעילות הוצאות במימון

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

, חוק הנאמנות, חוק השליחות  ו/או הדין, הנאמנות  אחרות, הסכם  ותהחלט פיצוי על פי  

 .בה רק כדי להוסיף עליהןויש 

(iv .) זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי הנאמן. נספחלפי  ההוצאות   

(v .) הזכאים בית המשפט בפסק דין חלוט כי    נקבע על ידי לא יחול במקרים בהם    השיפוי

 ו/או ברשלנות שאינה פטורה על פי דין.    פעלו בזדון או ברשלנות רבתילשיפוי 

2.7. (vi )  ד פסקה  לפי התנאי(II ) דין פי על  חלה  שהיא ככל מחזיק מחובת גם יגרע  לא  לעיל . 
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Principles of Restructuring Arrangement 

 General  

The Parties to the Arrangement - Starwood West Limited (the "Company"), the bondholders 

(Series A) of the Company (the "Bondholders" and the "Bonds"), J. Aron & Company LC (the 

"Banking Corporation"), Reznik Paz Nevo Trusts Ltd. (the "Trustee") and the Investor (as 

defined below).   

The Financial Debt - All of the debt to the Bondholders (NIS 910 million nominal value Bonds1), 

and all of the debt to the Banking Corporation (USD 7,131,000) plus interest which accrued and 

which will accrue on these until the Completion Date pursuant to their terms.   

The Financial Creditors - The Bondholders and the Banking Corporation.  

The Investor- an entity to be owned, directly or indirectly, by Mike Kohen  ("Kohen") (90%) and 

(ii) Star-West JV II, LP (the "Star-West JV”) (10%) or its designee. Kohen will be the controlling 

member in the Investor and will manage the Company's assets.  

Completion Date - as defined in Section 4 below (i.e., the date the conditions for the completion 

of the Arrangement are satisfied). 

 The Restructuring Arrangement   

 On the Completion Date, subject to the fulfillment of the conditions precedent set forth in 

section 4 below, all of the following actions will be carried out:  

(a) The Company will pay the Bondholders the entire amount deposited in the cushion account 

held by the Trustee, and will pay to the Financial Creditors all of the funds which the 

Company will hold (solo) on the Completion Date (the "First Cash Amount");  

(b) The Investor will make a capital contribution to the Company2 in an amount of 24.5 million 

USD (the "Investor's Contribution") to be paid in full to the Financial Creditors (the 

"Second Cash Amount")3. In exchange for the Investor's Contribution, the Investor will 

be entitled to 100% of the ownership rights in the Company and / or its assets (directly and 

indirectly). 

 
1  With a deduction of NIS 30,502,201 nominal value Bonds held by a subsidiary company and which will be 

cancelled on the date of completion of the arrangement without any consideration to be paid for them.   

2  The amount to be transferred to the Company will be injected by Kohen and the Controlling Shareholder 

according to the rate of their holdings in the Investor (90/10). 

3  The Bondholders' share of the First Cash Amount and the Second Cash Amount will be paid in NIS and the 

Banking Corporation's share in the First Cash Amount and the Second Cash Amount will be paid in US dollars. 
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(c) Upon extending the loans of the Company's subsidiaries (CMBS, Southlake and Belden), 

including any payments required to obtain such extensions, the Investor shall release any 

remaining unrestricted cash in the Company’s subsidiaries accounts, except for an amount 

of 5 million USD that will remain in the Company's subsidiaries accounts for reserves.  

(d) The Financial Debt will be cancelled in full and the Financial Creditors will not have any 

right in the Company and / or in its assets (including in the Company's subsidiaries and/or 

their assets). 

(e) Mutual releases of all claims and liability will take effect including relating to the Financial 

Debt and the released parties conduct, their shareholders, directors, officers, etc. (including 

the dismissal of the class action which was filed in the proceeding Class Action 31272-02-

20).  

(f) Upon Completion Date (as defined in Section 4 below) the Investor and Company will 

prepare in collaboration a detailed list of any outstanding receivables, including an analysis 

of the ability to collect from each tenant, and including a target amount to be collected and 

over which period. Following the preparation of the said list, the Parties will mutually 

decide on the mechanism to of the collection. 

 The Deposit 

Within 7 days from the date of receipt of an indicative approval by (1) the bondholders for the 

Arrangement; and (2) the lenders of the Company's subsidiaries (CMBS, Southlake and Belden) 

for the extension of the existing loans, the Investor will deposit a total of $ 5 million in escrow (the 

"Deposit Amount"). The Deposit Amount will be used to ensure the fulfillment of the Investor's 

obligations under the terms of this Arrangement. 

 Conditions Precedent       

The completion of the Arrangement and its execution (the "Completion Date") are contingent on 

customary conditions precedent, including:  

(a) Obtaining approval from the lenders of the Company's subsidiaries for a change in the terms of 

the existing loans as will be discussed with them in advance and set out in the Arrangement; (b) the 

approval of the Tel Aviv Stock Exchange, and the approval of the Securities Authority of the 

Arrangement if and to the extent that these are required; (c) the approval of the District Court in 

Tel Aviv-Yafo of the Arrangement in accordance with the provisions of the Insolvency and 

Economic Rehabilitation Law 2018; (d) the Tax Authority's approval of the Arrangement, to the 

extent this is required.    

If all of the conditions precedent are not fulfilled completely by _______, 2020 (the "Last Date"), 

the Arrangement will be null and void and no party will have any claims against the other in relation 

thereof.  
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The Investor shall be entitled to waive the fulfillment of the condition stated in section 4 (a) above. 

If all conditions precedent has not been met by the Last Date, the Deposit Amount will be released 

to the Investor. 

 

These principles are general and non-binding on the parties and do not constitute an offer 

which is capable of being accepted. Only a detailed arrangement which is formulated on the 

basis of these principals, following the receipt of the approval of the Company, Star-West JV, 

Kohen, the Company's Bondholders, and the Banking Corporation will bind the parties. 
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Letter of Intent 
August 27, 2020 

 
Reznik Paz Nevo Trusts Ltd. 
Trustee for Starwood West Limited 6.7% 2023 ILS Bonds (the “ILS Bonds”) 
Attention: Yossi Reznik, CPA 

 

Starwood West Limited 

Attention: Adv. Ron Hadassi and Adv. Zuriel Lavie 

As temporary trustees of the Company appointed by the District Court of Tel Aviv (the “Company Trustees”) 

 

Re: Non-Binding Proposal to Act as Manager for Starwood West Limited 

 

This amended non-binding letter of intent (“Letter of Intent”) supersedes any prior proposals and sets forth the 

general terms and conditions upon which Pacific Retail Capital Partners, Golden East Investors LLC, and/or their 

respective affiliates (collectively the “Manager”) would undertake to manage the seven regional mall properties (the 

“ Properties”) owned by Starwood West Limited (the “Company”). This Letter of Intent has been developed in 

consultation with, and is supported by, Whitefort Capital Management, LP, as investment manager on behalf of funds 

which currently own approximately ILS 45.5 million, or approximately 5.2%1, of the ILS Bonds currently 

outstanding. 

 

1. Holding Company Cash Distribution: In exchange for waiving acceleration of the ILS Bonds, the 
Company shall pay to the currently outstanding ILS Bonds comprising ILS 879.5 million, on a pro rata 
basis, the full amount deposited in the Trustee’s interest cushion account, reported by the Company to 
be ILS 67.39 million as of April 1, 2020. In addition, the Company shall pay to the ILS Bonds, on a 
pro rata basis, the full amount of the Company’s (Solo) funds. Any payments to the ILS Bonds shall 
be treated as amortization of principal plus accrued interest to the date of redemption. Star-West JV II, 
L.P. will remain as Borrower Sponsor and Guarantor under the senior CMBS loan, subject to 
amendment pursuant to a Restructuring of the Senior Loans. Following their modification, the ILS 
Bonds shall continue to be classified as indebtedness for U.S. federal income tax purposes, taking into 
account Treasury Regulation Section 1.1001-3(f)(7), and in no event shall there be any change to the 
borrower or otherwise (including to any affiliated entity) that would be treated as the substitution of a 
new obligor, or the addition or deletion of co-obligor, for purposes of Treasury Regulation Section 
1.1001-3(f)(7)(ii)(B).2 
 

2. Operating Subsidiary Cash Distribution: The Manager will present a strategic business plan to the 
Company Trustees for approval, which will set forth the amount of unrestricted cash at the Company’s 
subsidiaries required to satisfy the obligations and operating costs of the Company and the amount 
available for distribution. Distributions of unrestricted cash to creditors of the Company will be for the 
benefit of the ILS Bonds, and if applicable any other parent Company financial creditors determined 
to be pari passu creditors, including approximately US $7.1mm of FX hedge termination obligations 
owing to J. Aron & Company LLC, on a pro rata basis. As of April 28, 2020, the Company reported 
unrestricted cash balances at subsidiaries of approximately $27 million. Any payments to the ILS 
Bonds shall be treated as amortization of principal plus accrued interest to the date of redemption. The 
remaining unrestricted cash will remain in the Company and support ongoing operations. 

 

 

                                                           
1 Based on ILS 879.5 million ILS Bonds currently outstanding, excluding ILS 30.5 million ILS Bonds held by Company. 
2 Subject to Israeli Tax Review. 
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3. New Money Investment: If the Manager determines, and the Company Trustees approve, that new 
capital is required to fund the Company’s strategic business plan, then upon a Restructuring of the 
senior CMBS loans and other senior loans of the Company’s subsidiaries (collectively the “Senior 

Loans”), Whitefort Capital Master Fund, LP and/or its affiliates will have the option to invest up to 
$5 million in the Company for general working capital to support operations. The capital will be 
invested in the form of a 10% interest rate loan with priority to the existing ILS Bonds. In exchange 
for providing such new money financing, Whitefort will be allocated the right to roll-up existing ILS 
Bonds in a principal amount equal to the principal amount of new money investment, converted from 
USD to ILS as of the date of the new money investment, into roll-up loans with equal priority to the 
new money investment. 

 

4. Future Distributions: The Manager will present an annual budget to the Company Trustees for 
approval, projecting future cash flows and the amount of unrestricted cash available for distribution. 
The Manager and Company Trustees will jointly determine periodic distributions (at least annually) to 
creditors of unrestricted cash in excess of the minimum cash amount required to satisfy the obligations 
and operating costs of the Company and fund the strategic business plan. 

 

5. Senior Loan Restructuring Fee: The Manager will exclusively lead negotiations with the Senior 
Lenders regarding a restructuring of the Senior Loans, subject to reports and consultations with the 
Company Trustees at least every two weeks. A “Restructuring” includes, but is not limited to, a 
documented forbearance, extension, modification, waiver, discounted payoff or restructure (including, 
without limitation, the creation of an A/B or senior/sub structure), refinance (including, without 
limitation, with a third party lender) or any other action and/or agreement contractually entered into 
by the Company with the Senior Lenders. Any Restructuring of the Senior Loans shall be subject to 
the approval of the Company Trustees. 

 

In exchange for these services, upon consummation of a Restructuring the Manager shall be due a 
Senior Loan Restructuring Fee payable by the Company, as follows: 

a. Contingent Fee Structure: 25% of any Operating Company Cash Distributions and Future 
Distributions, payable as and when any Operating Company Cash Distributions or Future 
Distributions are paid to the ILS Bonds. 

 

6. Manager Fees for Service: The Manager shall be entitled to the following fees to manage the 
Properties: 

a. Property and Asset Management Fee: Based on the substantial recent decline in mall revenues 
and fixed costs of property/asset management, the Manager proposes a graduated fee structure 
as follows: 4.00% fee based on annualized revenues of the Properties less than or equal to 
$60 million, which fee shall be tiered down by 0.15% for each $20 million increase in 
annualized revenues of the Properties, subject to a minimum percentage based fee equal to 
3.55%. Notwithstanding the graduated percentage based fee structure above, the minimum 
monthly property/asset management fee shall be $32,000 per Property.   

b. Other fee terms will broadly align with the existing Operating Agreement with SRP Property 
Management, LLC, the Marketing Agreement with SRP Leasing Agent, LLC, and the 
Management Agreement with an affiliate of Starwood Capital Group Global, LP.   

c. Reimbursable Expenses: The Company shall reimburse Manager for reasonable out-of-
pocket ordinary expenses, including the costs of legal counsel incurred in negotiating this 
agreement and a Restructuring of the Senior Loans. For the avoidance of doubt, such expenses 
will be reimbursed even if a Restructuring is not ultimately approved by the Company 
Trustees. 

 

7. Preservation of Claims: Any causes of action or legal claims against the Company, its controlling 
shareholder Star-West JV II, LP, its officers and directors, and any third parties, shall be preserved for 
the benefit of the ILS Bonds, subject to cash settlement of such claims approved by the majority ILS 
Bondholders. 
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8. Manager Financial Reports: The Manager shall provide an institutional quality reporting package 

monthly to the Company Trustees. For the avoidance of doubt, management services shall not include 

the management of the company’s operations in BVI or Israel, including the salaries of the directors of 

the company, internal auditor, accountants, lawyers, trustees, or liability insurance expenses, and these 

expenses will be paid by the Company separately. 

 

9. Corporate Governance: The Manager’s strategic business plan, the Restructuring of the Senior Loans, 

and the timing and amount of future distributions to creditors shall be subject to the Company Trustees’ 

approval. The Manager shall be responsible for day-to-day execution of the strategic business plan. 

Material corporate transactions (i.e., sale of equity in the Holding Company or sale of the Properties) 

will be subject to the approvals of both the Company Trustees and majority ILS Bonds, and the 

Company Trustees shall have the right to initiate a marketing process in consultation with the Manager. 

For the avoidance of doubt, a sale of equity in the Holding Company or sale of the Properties that results 

in distributable cash to the ILS Bonds shall be deemed a Future Distribution.   

 

10. Exclusive Period: In consideration of Manager’s commitment to expend significant time, effort and 
expense to evaluate the possible management of the Properties, the Company agrees that from the 
date of the Company’s execution of this Letter of Intent and for an initial period of sixty (60) days 
thereafter the Company shall not offer the management of the Properties (or any interest therein) to 
any other party or negotiate, solicit or entertain any offers to manage, purchase or refinance the 
Properties (or any interest therein). During the initial exclusivity period, the Manager will exclusively 
lead negotiations with the Senior Lenders regarding a restructuring of the Senior Loans, subject to 
reports and consultations with the Company Trustees at least every two weeks. In the event that a 
Restructuring is still being negotiated at the expiration of the initial exclusivity period (i.e., 
correspondence is being exchanged in good faith), exclusivity shall be extended automatically for a 
period of thirty (30) days, and shall be extended for additional periods of thirty (30) days subject to 
the approval by the Company Trustees as necessary to complete definitive documentation.     

 

11. Statement of Mutual Intent: It is hereby acknowledged that this Letter of Intent is not an offer, but 

is merely a good faith effort to set forth certain principal terms and conditions which might form the 

basis for the negotiation of a mutually satisfactory Management Agreement. This Letter of Intent 

does not create any legal obligation on any of the signatories hereto and is for discussion purposes only.  

No contract or legally binding obligation, including with respect to the Properties, shall arise until a 

definitive mutually acceptable Management Agreement has been duly executed by Manager. 

 

If this Letter of Intent sets forth our mutual understanding, please sign and return one copy of this Letter of 

Intent. If this Letter of Intent is not accepted within five days after the date hereof, this Letter of Intent shall 

be deemed to be withdrawn. 

 

Sincerely, 

 

GOLDEN EAST INVESTORS LLC 

On behalf of Manager 

 

By: _________________________                                     

Name: Jake Mansher                               

Title: Managing Director 
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WHITEFORT CAPITAL MANAGEMENT, LP                                         

 

By: _________________________                                     

Name: Joseph Kaplan                              

Title: Co-Managing Partner 

 

ACCEPTED AND AGREED: 

STARWOOD WEST LIMITED 

 

By: _________________________                                     

Name:                               

Title:  

 

DATE: ______________________, 2020  



 

 

6 

 

Why Pacific Retail & GEI?  
 

• Principals of Pacific Retail Capital have unparalleled knowledge of these seven malls, 
having previously property/asset managed these malls while senior executives at 
Westfield Group - prior to selling the assets to Starwood for $1.6 billion in 2013.   
 

• Pacific Retail Capital and Golden East Investors are preferred property management and 
asset management service providers on behalf of CMBS Special Servicers. The Special 
Servicers of CMBS Loans will need to approve a change in Manager.     
 

• Pacific Retail Capital is one of only two firms hired by Special Servicers of CMBS Loans 
to manage regional malls on their behalf. Pacific Retail Capital has a proven track record 
of protecting collateral and maximizing the value of regional mall assets.    
 

• Principals of Golden East Investors have significant experience restructuring CMBS Loans 
and have deep relationships with CMBS stakeholders. For example, they have personally 
represented bondholders negotiating with CMBS restructuring advisor Iron Hound on over 
$1 billion in Loan transactions.    
 

Property/Asset Management is only one of the critical issues facing bondholders. Negotiating a 
timely restructuring of the Senior Loans and securing approval of the new asset/property 
management group are essential preconditions of any restructuring of the ILS Bonds. A new 
Manager must be approved not only by the ILS Bonds, but also by the Senior Loans and 
Rating Agencies. Pacific Retail Capital and Golden East Investors are preferred 
property/asset managers for regional malls with Special Servicers of CMBS Loans.  
 
Recent precedent indicates that Special Servicers of CMBS Loans do not view Starwood as the 
optimal Manager of distressed mall assets. In Morgan Stanley Capital I Trust 2015-XLF2, a CMBS 
deal collateralized by three similar mall assets acquired by Starwood from Taubman Centers, Inc. 
in 2014, the Special Servicer Midland Loan Services recently replaced Starwood with a third-party 
property/asset manager. Notably, Midland Loan Services is also the Special Servicer for one of 
the Senior Loans. Moreover, it is telling of Starwood’s lack of conviction in its ability to create 
value from the Properties that despite the vast financial resources of Starwood Capital Group, it’s 
recently published proposal deems necessary to bring on a financial partner to invest $5 million 
into the Company. 

 
We have identified the critical issues facing ILS Bondholders and have devised 
the necessary solutions that must be taken for a successful restructuring: 
 

• Three separate Seniors Lenders to negotiate with in order to bring the loans current - 
Keybank, Midland and a local bank lender (including a mezzanine loan). 

• On August 11, 2020, a notice was received from the Senior Lenders demanding 
immediate payment of the full debt including payments in arrears.  

• As part of a restructuring agreement with the Senior Lenders, they will need to approve 
the new property/asset Manager.  

• ILS Bonds need a direct seat at the negotiating table in order to preserve value. 
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Issues that Require Special Servicer, ILS Bondholder & Rating Agency Approval:  
 

• Modification of any of the payment terms of the ILS bonds including change in interest 
rate, payment schedule or other monetary terms. 

• Any change in property/asset Manager. 
• Terms of the Property Management Agreement. 
• Change in control of the Borrowing entities.  
• Replacement of the Guarantor under the Senior Loans. 
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About Pacific Retail 
• We were founded in 2007 and we have about 150 employees. 

• Our current investors/clients include the following:  JPMorgan (Income and Growth Fund), KKR 

(REPA Fund I), Goldman Sachs (balance sheet), Blackrock, UBS, GIC, ADIA, Aareal Immobilien, 

Silverpeak, Stanford University Endowment and Clarion.  

• Property Management: 

o About half our portfolio is comprised of private equity joint ventures, while the other half 

is comprised of incentive management contracts. 

o We have a national footprint with assets in California, New York, Illinois, Mississippi, 

North Carolina, Utah, Virginia. 

o We act as manager for the government of Singapore (GIC) in their joint venture with 

Macerich comprised of 5 malls in California, Oregon, Arizona and Texas. 

• Analytics:  We are engaged several times/year to provide analytics to market participants.  Our 

latest engagement was completed early April for an investor in the debt structure for the cross-

collateralized Starwood 3 pack comprised of Willow Bend, Stony Point and Fairlane. 

 
The majority of Pacific Retail Capital Partners’ executive team hails from the Westfield Group 

with a collective 35 years of service there and has held overall responsibility for the Starwood 

assets purchased from Westfield in 2013 including responsibility over operations, financial 

reporting, financing, forecasting (including long-term forecasting), strategic planning, 

marketing, specialty leasing and business development. 

 

• Gary Karl – Chief Operating Officer: Mr. Karl spent 14 years with and served as Executive Vice 

President of Shopping Center Management for the Westfield Group between 1996 and 2006 

where he was responsible for the performance of all shopping centers in the U.S. portfolio 

(approximately 70 regional shopping malls), including NOI growth, annual budgeting, long-term 

forecasting, financial reporting, accounts receivable, capital expenditure programs, the recruiting 

and development of executive talent, marketing, and new income programs.  
• Oscar Parra – Chief Financial Officer - Mr. Parra spent 6 years with and served as Director of 

Management Accounting for the Westfield Group where he was responsible for all operational 

financial matters including financial reporting, forecasting, long-term forecasting, development 

finance, strategic planning, capital allocation and budgeting.  

• Thomas Pasquesi – Senior Vice President, Acquisitions -Mr. Pasquesi spent 3 years at the 

Westfield Group and worked on property acquisition and disposition strategies across North 

America as well as evaluating the viability of Westfield’s $5 billion redevelopment pipeline across 

a portfolio of 70 regional malls.  
• Najla Kayyem – Senior Vice President, Marketing: Ms. Kayyem spent 5 years at the Westfield 

Group and was responsible for directing marketing initiatives and special projects for trophy 

assets on the west coast. In these roles, Ms. Kayyem was responsible for successfully launching 

and marketing some of the largest mixed-use developments and landmark projects in the nation 

including Westfield Century City, Westfield San Francisco Centre and a company-wide guest 

services initiative in the Los Angeles and San Diego regions.  
• Cynthia Czech - Senior Vice President, Specialty Leasing and Business Development: Ms. Czech 

spent 7 years at the Westfield Group and started as a specialty leasing manager in the Midwest 

portfolio for Westfield at Fox Valley mall in Aurora, IL.  She was promoted into a regional role as 

the Partnership Marketing Director over all Midwest properties. Ms. Czech was responsible for 
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driving $7 million worth of revenue across those assets and grew the program by 20% over the 3 

years in that role. 

   Pacific Retail Relevant Deal Sheet 
 

• Broadway Mall on Long Island – a 1.2 million square foot mall anchored by Macy’s, Target and 

IKEA. 

• Colonie Center in Albany, NY – a 1.3 million square foot mall anchored by Macy’s, Boscov’s and 

Whole Foods (previously a Sears). 

• Eastridge Mall in San Jose, CA  - a 1.3 million square foot mall anchored by Macy’s, Sears, 

JCPenney and AMC. 

• Military Circle in Norfolk, VA – a 1.0 million square foot mall anchored by Macy’s (now vacant), 

Sears (now vacant), JCPenney (converted to office) and Cinemark 

  
With respect to our experience with servicers/lenders: 

  
• We manage assets for Aareal Immobilien out of Weisbaden, Germany.  Aareal Immobilien is a 

subsidiary of Aareal Bank AG.  We helped service 3 loans from 7/2016 through 9/2016.  During 

this period we worked to complete a deed in lieu of foreclosure with Simon Property Group (a 

publicly traded REIT).  We sold one of the three assets (Esplanade in Kenner, LA) and we 

currently manage the other two assets on behalf of the bank:  Galleria at White Plains in White 

Plains, NY and the Northpark Mall in Ridgeland, MS. 

• We managed the Independence mall in Independence MO (a suburb of Kansas) for Torchlight 

who was acting as special servicer and was the directing class certificate holder (DCH) for the 

CMBS trust that owned the asset.  Note that we assisted Torchlight to complete the deed in lieu 

with Simon Property Group from an operational perspective. 

• We managed Military Circle in Norfolk, VA for Torchlight who was acting as special servicer 

while the directing class certificate holder for the CMBS trust that owned the asset was 

Taconic.  Note that we replaced Woodmont at Taconic’s request.  The assignment here was to 

unencumber the real estate and create as much flexibility for future development.  Note we 

executed 36 new specialty license agreements that supported positive cashflow at the 

property.  The property was sold to the City of Norfolk in April of 2020.  Note that the City 

retained Pacific Retail to continue the unencumbering process and prepare the property for 

redevelopment. 

• We are currently in discussions to take management of a mall in Hawaii that is currently going 

through the foreclosure process.  LNR is both the special servicer and the directing class 

certificate holder in that instance. 

• We are currently in negotiations to recapitalize an investor in 2 assets that have CMBS debt. 

o The directing class certificate holder (Paloma group) prefers to keep the CMBS loans for 

the following reasons: 

 Avoid the pall of foreclosure on the leasing effort. 

 Avoid the restrictions triggered when a property is owned by a REMIC trust. 

 The loans are irreplaceable in the current capital market and are a great way to 

attract equity to the properties in the future. 

o On the servicing front we are working/negotiating with LNR and KeyBank. 
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About Golden East Investors  
• Golden East Investors (“GEI”) is a national real estate investment group located in New York, New 

York. The Company is a vertically integrated organization that is a leader in the acquisition, 

development, construction, and management of commercial real estate. 

• Founded in 1980, the Company has successfully navigated several market cycles, demonstrating 

program flexibility and disciplined investing. The Company has acquired and repositioned under-

performing assets and profitably executed value-add strategies. In addition to its traditional 

investment objectives, GEI strives to maintain a competitive edge in the marketplace while 

balancing environmental, economic, and social objectives. 

• With its beginning in multifamily development, the Company reacted to an increasingly expensive 

multifamily landscape by adding office, retail, and industrial asset classes to its portfolio. 

 

• Asset Management  

As an asset management firm GEI maximizes the value and return on investment of a property. 

This includes finding the highest and most consistent sources of revenue, reducing expenditures 

whenever possible and risk management, among other things. 

 

GEI will acts as the owner of the investment property and will look out for the bond holders’ best 

interests. GEI is proficient in repositioning a property and streamlining operations to reduce 

expenses, increase income and improve property value. GEI will be responsible for the creation 

and implementation of the general strategy of the asset.  

 

GEI’s will be responsible of the following tasks among others: 

- Negotiating with the existing lender and finding new lenders and working with them 

- Negotiating property agreements and leases on behalf of the bond holders  

- Determining ways to increase the portfolio’s value 

- Working with the leasing team to absorb any vacant space and renew existing tenants 

especially in regard to co-tenancy clauses  

- Preparing long-term financial projections 

- Cash flow management 

- Market research and data analysis 

- Developing capital and operating expenditure budgets 

- Evaluating, monitoring, and revising property financing strategy 

- Monthly reporting to the bond holders 

 

As real estate investor GEI has a large portfolio that spans the entire United States and that 

leverages regional and national third-party property managers to help them manage their 

investment.  
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GEI Executive Team 

 

• Jake Mansher - Managing Director Mr. Mansher sits on GEI’s investment committee and has 

grown the portfolio to 5MM+ SF in assets under management. Prior to GEI Mr. Mansher was a 

Vice President of Acquisitions at Garrison Investment Group where he has acquired and asset 

managed 12MM+ SF of office, retail, industrial and senior living investments totaling over $4BB in 

AUM. Prior to Garrison Mr. Mansher was employed at Brookfield Asset Management. Prior to 

Brookfield Mr. Mansher held multiple roles in the real estate industry dating back to 2006. Mr. 

Mansher received his MSRED degree from Columbia University and his B.A. from Baruch College. 

• Josh Dinstein - Advisor Mr. Dinstein is an Advisor GEI’s retail portfolio. Mr. Dinstein is the 

Managing Director of Retail at Garrison Investment Group where he has acquired and asset 

managed 10MM+ SF of retail nationwide. Prior to joining Garrison, Mr. Dinstein was a Portfolio 

Manager at Kimco Realty Corp., where he was responsible for evaluating debt and equity 

investment opportunities, asset management, lease negotiations and underwriting & deal 

execution for new acquisitions. Mr. Dinstein received a B.S. in Business Administration from 

Boston University with a concentration in Accounting and an M.B.A. from Columbia University. 

• Uri Ben-Ezer - Managing Director Mr. Ben-Ezer is a Managing Director at GEI, Uri has over 15 

years of Real Estate experience both in Israel and in the US markets. Throughout his career he has 

been involved in the acquisition, development, management and repositioning of real estate 

assets totaling over $600 Million and approx. $350 Million of loan originations & restructuring 

across different industry segments, such as residential, retail, office, senior housing, and hotel. 

Uri previously was a Partner and the COO of Northwind Group, where he assisted in founding and 

managing its real estate development platform. Mr Ben-Ezer received a BSc in Industrial 

Engineering and Management from Ben-Gurion University. Is also certified in Construction 

Management and Licensed Real Estate Broker in the state of NY. 

• Travis Goad - Managing Director Mr. Goad sits on GEI’s investment & restructuring committee. 

Travis has over 13 years of experience in commercial real estate debt markets including distressed 

debt workouts, new loan origination / investment, CMBS bond trading / investing including as a 

controlling bond holder. Travis was a CMBS  trader/investor at MKP Capital, a $4 billion credit 

focused hedge fund, where he oversaw a $300MM+ CMBS portfolio. The portfolio consisted of 

controlling bond holder positions and mezzanine loans where he regularly hired every major 

special servicer to service his bond portfolio. During the Great Financial Crises, Travis was a Vice 

President at LNR Partners (subsidiary of Starwood Property Trust NYSE:SWTD), one of the largest 

CMBS special servicers. While at LNR he resolved over 100 Loans in 20+ states totaling over $2 

Billion including successfully negotiating over $700MM of loan modifications on some of the 

largest loans in the CMBS universe.  Including representing bond holders on over $1 billion of 

distressed loans where Ironhound was retained by the Borrower to negotiate on their 

behalf. Travis holds a Masters in Real Estate Finance from Texas A&M University May's Business 

School and a B.A in Mass Communication from Texas State University.  

• Joshua Blisko - Advisor Mr. Blisko is an Advisor at GEI. Mr. Blisko has served in various roles across 

corporate finance and real estate. His transactions have spanned multiple asset classes over 25 

states across the U.S. Mr. Blisko received a B.S. in Finance from New York University, Leonard N. 

Stern School of Business in 2014. Mr. Blisko currently serves on United Hatzalah Young Leadership 

Board. 
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Golden East Investor’s Relevant Deal Sheet 

 

Travis Goad - CMBS Loan Restructuring Experience 
 

Representative Transaction 1 

Loan Name 
I-10 Industrial Associates/Bush 
Terminal 

Loan Amount $300,000,000 

Deal(s) 
GCCFC 2007-GG11 & CGCMT 2008-
C7 

Borrower Rep Iron Hound Capital Management 
Borrower Ruby Schron 

Outcome 

A/B Modification ($190MM A-
Note/$110MM B-Note) with an 
additional capital commitment from 
sponsor 

Closing Date 4/6/2012 
Property Type Industrial/Creative Office 

  
   

Representative Transaction 2 

Loan Name Schron Industrial Portfolio 
Loan Amount $305,000,000 
Deal(s) GCCFC 2007-GG9 
Borrower Rep Iron Hound Capital Management 
Borrower Ruby Schron 

Outcome 

A/B Modification ($220MM A-
Note/$85MM B-Note), with interest 
rate reduction and an additional capital 
commitment from sponsor 

Closing Date 7/5/2012 
Property Type Industrial 
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Representative Transaction 3 

Loan Name Schron Industrial Portfolio 
Loan Amount $317,500,000 
Deal(s) GCCFC 2007-GG5 
Borrower Rep Iron Hound Capital Management 
Borrower Ruby Schron 

Outcome 

Foreclosure, took title to 36 properties 
across 13 states (required filing note 
splitters and taking title in batches 
based on foreclosure process by 
state), subsequently hired property 
managers to execute a value add 
strategy where feasible and hire 
brokers to sell.  

REO Date 2012 – 2014 
Property Type Industrial 

 
    

Representative Transaction 4 

Loan Name Bank of America Plaza  
Loan Amount $363,000,000 

Deal(s) 
JPMCC 2006-LDP9 & JPMCC 2006-
CIBC17 

Borrower Rep None 
Borrower Bentley Forbes 

Outcome 

Foreclosure – Largest foreclosure in 
the state of Georgia history.   Hired 
brokers/property managers to lease up 
in anticipation of a sale.  Property sold 
in 2016.   

Closing Date 2/7/2012 
Property Type Office 

 



 

 

 

 

 

 

 ליפא מאיר ושות' 
 

 

 3נספח 

 

העתק הודעת הנאמנים וביטול  

ההצבעה בעקבותיה כפי שפורסמו  

 6.9.2020במגנא ביום 



 סטרווד ווסט לימיטד

 

 

 

 כהן –הנדון: הודעה על ביטול הצעה מצד קבוצת סטרווד 

 

(, התקבלה 2020-10-088249 –)אסמכתא  02.09.2020בהמשך לכתב הצבעה שפורסם ביום ד' 
כהן כי בעקבות בדיקה שערכו עם המלווה הבכיר לחמישה מתוך שבעת  הודעה מקבוצת סטרווד

(, אין היתכנות מעשית לאישור הצעתם ולפיכך היא אינה CMBS-הקניונים שבבעלות הקבוצה להלן )ה
 רלוונטית.

לאור האמור, בכוונת הנאמנים לפנות בדחיפות בתמיכת נציגות אגרות החוב לבית המשפט לצורך 
לגיבוש הצעת הסדר לניהול נכסי החברה  קבוצת וויטפורט/ פסיפיקהות עם קידום הצעת ההתקשר

, ובהתחשב בשינויים המחויבים 02.09.2020הצעתם כפי שפורסמה בכתב ההצבעה מיום על בסיס 
 .בעמדות ופעולות המלווים הבכירים

לכבול אותם כדי לחייב את מחזיקי אגרות החוב ו/או  )לרבות בתמיכת הנציגות( מובהר כי אין באמור
 לגבי אופן הצבעתם ביחס להסדר חוב ככל שיגובש בהתאם להצעת ההתקשרות הנ"ל. 

 

 

 

 בכבוד רב,

Starwood West Limited 

 

 

 

 נחתם על ידי: צוריאל לביא, עו"ד ורון הדסי, עו"ד, נאמנים על פי מינוי בית המשפט המחוזי בת"א יפו
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רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
REZNIK PAZ NEVO TRUSTS LTD

מספר ברשם: 513683474

06/09/2020שודר במגנא: א460 ( פומבי ) הבורסה לניירות ערך בת"א בע"מלכבוד: רשות ניירות ערךלכבוד:
 www.isa.gov.il  www.tase.co.il   :2020-10-089128אסמכתא

ביטול אסיפההנאמן מודיע על:

מספר האסמכתא של ההודעה האחרונה על האסיפה הוא 2020-10-088249 , שזומנה לתאריך 08/09/2020

בהמשך להודעת הנאמנים של החברה, עו"ד צוריאל לביא ועו"ד רון הדסי, מיום אחרסיבת דחייה או ביטול :
6.9.2020 (מספר אסמכתא: 2020-01-089125). 

הסבר: יש להתייחס למספר אסמכתא של ההודעה האחרונה של כינוס או דחיית האסיפה.

1. בתאריך: 02/09/2020

הוחלט על ביטול אסיפה אסיפת בעלי אג"ח ,

שתתקיים ביום ג' בתאריך: 08/09/2020 בשעה : 16:00

ללא התכנסות בפועלבכתובת:

לבקשת נאמני בית המשפט, בשל הדחיפות בקבלת ההחלטות שעל סדר יומה של הסיבות להקדמת מועד הכינוס לפי סעיף 35יב1 לחוק
אסיפה זו השתמש הנאמן בסמכותו על פי חוק, ובהתאם קיצר את המועד הנדרש למתן 

הודעה מוקדמת בדבר כינוס האסיפה.

הסבר: מועד כינוס האסיפה לא יהיה מוקדם משבעה ימים ולא מאוחר מ-21 ימים ממועד הזימון; ואולם הנאמן רשאי להקדים את כינוס האסיפה, ליום
אחד לפחות לאחר מועד הזימון, אם סבר כי הדבר דרוש לשם הגנה על זכויות המחזיקים בכפוף להוראות סעיף 35יב24; עשה כן, ינמק הנאמן את

הסיבות להקדמת מועד הגיוס.

בצע אימות למספר נייר הערך.21143544. מספר נייר הערך בבורסה המזכה את המחזיק בו להשתתף באסיפה

שם בבורסה של נייר הערך המזכה: סטרו.ק1

סטרווד ווסט לימיטדשם המנפיק את הנייר המזכה:

סוג מספר זיהוי: מספר מזהה אחר

מספר זיהוי: 1964054
הערה: יודגש כי הפרטים בסעיף זה משמשים להצגת הדיווח במסגרת הדיווחים של התאגיד שפרטיו צויינו לעיל.

הסבר: 
(1) אם נדרשת אסיפה על יותר ממספר נייר אחד, יש לדווח א460 על כל נייר נוסף בנפרד. דיווחים שבהם יצוינו מספרי נייר נוספים, יחייבו שליחת דוח

מתקן. 
(2) אם סומן לבצע אימות למספר נייר הערך והמספר לא קיים במערכת בעת הבדיקה, הדיווח יכשל.

סוג נייר כתב התחייבות

המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה: 02/09/2020

דוח מיידי על אסיפה
האם קיימת אפשרות להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית: כן

תקנה 8 לתקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות
התחייבות), התשע"ה-2015
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3. על סדר היום:
הסבר: מיספור הנושאים שעל סדר היום יהיה בהתאם לסדר הופעתם בדוח זימון האסיפה אם מצורף כקובץ.

נושאים/החלטות שיועלו באסיפה:

1

הנושא / ההחלטה ופרטיו :
קידום אילו מההצעות המפורטות בהצעת ההחלטה שבסעיפים 2 ו-3 להלן [החלטה רגילה - הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב של 50% 

ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים] 
 

להורות לנאמן להודיע לנאמני בית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום אחת משתי ההצעות המפורטות בהצעת ההחלטות 
שבסעיפים 2 ו-3 להלן.  

בקשר עם הצעת ההחלטה שבסעיף זה מובהר בזאת כדלקמן: 
• ככל שתתקבל הצעת ההחלטה שבסעיף זה, יודיע הנאמן לנאמני בית המשפט כי מחזיקי אגרות החוב תומכים בקידום ההצעה אשר תקבל 

את מירב הקולות במסגרת הצעות ההחלטה שבסעיפים 2 ו-3 להלן. 
• בכפוף לאמור בסעיף 2 ו-3 להלן, החלטה סופית ומחייבת בדבר הסדר, ככל שיהא, על פי אילו מההצעות שבהצעות החלטה 2 ו-3 להלן 

תתקבל רק לאחר שיתקיים ההליך המתאים על פי דין לשם קבלת, בין היתר, אישור מחזיקי אגרות החוב למסמכי ההסדר. 
• עוד יובהר, כי אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס לשם דיון וקבלת החלטה 

בנוגע לאישור הסדר, ככל שיהא, על פי אילו מההצעות, ככל שתכונס, והם יהיו רשאים להצביע באסיפה לאישור הסדר כאמור באופן שונה 
מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם לשיקול דעתם המוחלט.  

• בהמשך להצבעה במסגרת אסיפה זו עשויים נאמני בית המשפט ומי מהמציעים לקדם הליכים לאישור הסדר לרבות הבאת ההסדר, בין היתר, 
בפני מחזיקי אגרות החוב לצורך דיון וקבלת החלטה על פי דין. 

 
הצעת ההחלטה שבסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, כחלק 

בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל. 

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

הסבר לסעיף בחוק החברות / חוק ניירות ערך / חוק אחר לאישור ההחלטה: 
-

הוחלט על קיומו של עניין אחר: כן

פירוט העניין האחר 
לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק עניין מנוגד ולפיכך המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה 

(אך כן לצורך המניין החוקי)

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת
"כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף

פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: כן

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות): 
• המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 

המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 
• מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 

המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 
• המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 

• מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 
• המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם 

(כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך); 
• מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם (כמשמעות 

מונחים אלו בחוק ניירות ערך) 

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים
בשדה מסוג מלל.

תיקון גילוי

הנאמן שוכנע כי השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת המחזיקים

ירד מסדר היום

הנושא נדון באסיפה קודמת

הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/3443/Documents/Table862_Conversion.pdf
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הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון לגביו מצהיר הנאמן כי שוכנע השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת
המחזיקים.

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

_________סוג הרוב הנדרש לאישור רוב רגיל

2

הנושא / ההחלטה ופרטיו :
קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם:  

 
ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר ההצעה אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות 

המפורטות בסעיף זה ובסעיף 3 להלן: 
הצעת החברה ו- Kohan Retail Investment Group (מצורפת כנספח 1.1(1) לכתב ההצבעה); 

 
מובהר ומודגש כי כל מידע הנכלל בהצעות על נספחיהן ו/או כל מידע אחר אשר נמסר על ידי המציעים ומצורף לנספחי כתב ההצבעה ו/או 

מפורסם בכל דיווח אחר, הינו על אחריותם המלאה של המציעים ועשוי להיות מושפע מעניינם האישי בקידום הצעתם. הנאמן ו/או שלוחיו אינם 
מביעים כל עמדה ביחס למידע כאמור. תשומת לב המחזיקים מופנית למצגת ההשוואה בין ההצעות מטעם  היועץ הכלכלי של הנאמן ומחזיקי 

אגרות החוב אשר פורסמה ביום 1.9.2020. (מספר אסמכתא: 2020-10-087646). אין באמור כדי להחליף עיון בנוסח המלא של ההצעות 
המצורפות.  

 
בקשר עם הצעת ההחלטות שבסעיף זה ובסעיף 3 להלן, מובהר בזאת כדלקמן: 

• הצעת Pacific Retail Capital & Golden East Investors כוללת תקופת בלעדיות לתקופה של 60 ימים עם הארכה אוטומטית במקרים 
מסוימים ל-30 ימים נוספים ואפשרויות הארכה נוספות בהסכמת הצדדים (סעיף 10 להצעה). מובהר כי ככל ותיבחר הצעה זו ותתבצע 

התקשרות על פיה תיכנס לתוקפה ההתחייבות לבלעדיות עוד טרם אישור מסמכי הסדר מלאים. בהתאם לאמור, הצבעה בעד ההצעה שתיבחר 
כהצעה המועדפת על מחזיקי אגרות החוב משמעה גם הסכמה להתחייבות לבלעדיות בהתאם לאמור באותה הצעה. 

• ההצעות המפורטות בסעיפים 2 או 3 מחייבות התקשרות של המציעים עם נאמני בית המשפט. לנאמן עצמו ו/או מי מטעמו אין סמכות 
להיקשר בהתחייבויות הכרוכות באילו מההצעות ו/או בהסכם מפורט ביחס למי מהן. כמו כן, הנאמן ו/או מי מטעמו אינם מוסמכים לחייב את 

נאמני בית המשפט בקשר עם אילו מההצעות לעיל ו/או לחייבם להתקשר בהסכם בקשר עם אילו מההצעות לעיל (אף אם יגובש הסכם כאמור 
עם מי מהמציעים). 

• אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה זו לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס (ככל שתכונס) לשם דיון וקבלת 
החלטה בנוגע לאישור הסכם מפורט בקשר עם אילו מההצעות שתיבחרנה, ככל שיגובש. ככל שתכונס אסיפה לצורך אישור הסכם מפורט 

כאמור (אחד או יותר), יהיו רשאים מחזיקי אגרות החוב להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם 
לשיקול דעתם המוחלט. 

• ככל שיפורסם עדכון/תיקון לאיזו מההצעות המפורטות בסעיפים 2 או 3 עד למועד נעילת ההצבעות ההצבעה במסגרת הצעת החלטה זו 
תיחשב הצבעה בקשר עם ההצעות במתכונתן העדכנית ביותר נכון למועד נעילת ההצבעות (קרי, כולל כל עדכון/תיקון שיפורסם, ככל שיפורסם, 

עד למועד האמור). לכל מחזיק שמורה הזכות לשנות את הצבעתו עד למועד נעילת ההצבעות, ככל שיהיה מעוניין בכך. 
• תוצאות הצעות ההחלטה שבהצעות החלטה 2 ו-3 תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל. 

• כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד. הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד שתי ההצעות תיפסל. 
 

מובהר כי ההחלטה בסעיף 2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, 
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.  

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

הסבר לסעיף בחוק החברות / חוק ניירות ערך / חוק אחר לאישור ההחלטה: 
-

הוחלט על קיומו של עניין אחר: כן

פירוט העניין האחר 
לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק עניין מנוגד ולפיכך המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה 

(אך כן לצורך המניין החוקי).

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת
"כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף

פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: כן

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות): 

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/3443/Documents/Table862_Conversion.pdf
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• המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 
המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 

• מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 
המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 

• המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 
• מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 

• המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם 
(כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך); 

• מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם (כמשמעות 
מונחים אלו בחוק ניירות ערך). 

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים
בשדה מסוג מלל.

תיקון גילוי

הנאמן שוכנע כי השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת המחזיקים

ירד מסדר היום

הנושא נדון באסיפה קודמת

הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון לגביו מצהיר הנאמן כי שוכנע השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת
המחזיקים.

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

כמפורט בהבהרות להצעת ההחלטהסוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

3

הנושא / ההחלטה ופרטיו :
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קבלת עמדת המחזיקים בדבר ההצעה אותה תומכים לקדם:  
 

ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל, קבלת עמדת מחזיקי אגרות החוב בדבר ההצעה אותה הם תומכים לקדם מבין ההצעות 
המפורטות בסעיף זה ובסעיף 2 לעיל: 

הצעת Pacific Retail Capital & Golden East Investors (מצורפת כנספח 1.1(2) לכתב ההצבעה);  
 

מובהר ומודגש כי כל מידע הנכלל בהצעות על נספחיהן ו/או כל מידע אחר אשר נמסר על ידי המציעים ומצורף לנספחי כתב ההצבעה ו/או 
מפורסם בכל דיווח אחר, הינו על אחריותם המלאה של המציעים ועשוי להיות מושפע מעניינם האישי בקידום הצעתם. הנאמן ו/או שלוחיו אינם 
מביעים כל עמדה ביחס למידע כאמור. תשומת לב המחזיקים מופנית למצגת ההשוואה בין ההצעות מטעם  היועץ הכלכלי של הנאמן ומחזיקי 

אגרות החוב אשר פורסמה ביום 1.9.2020. (מספר אסמכתא: 2020-10-087646). אין באמור כדי להחליף עיון בנוסח המלא של ההצעות 
המצורפות.  

 
בקשר עם הצעת ההחלטות שבסעיף זה ובסעיף 2 לעיל, מובהר בזאת כדלקמן: 

• הצעת Pacific Retail Capital & Golden East Investors כוללת תקופת בלעדיות לתקופה של 60 ימים עם הארכה אוטומטית במקרים 
מסוימים ל-30 ימים נוספים ואפשרויות הארכה נוספות בהסכמת הצדדים (סעיף 10 להצעה). מובהר כי ככל ותיבחר הצעה זו ותתבצע 

התקשרות על פיה תיכנס לתוקפה ההתחייבות לבלעדיות עוד טרם אישור מסמכי הסדר מלאים. בהתאם לאמור, הצבעה בעד ההצעה שתיבחר 
כהצעה המועדפת על מחזיקי אגרות החוב משמעה גם הסכמה להתחייבות לבלעדיות בהתאם לאמור באותה הצעה. 

• ההצעות המפורטות בסעיפים 2 או 3 מחייבות התקשרות של המציעים עם נאמני בית המשפט. לנאמן עצמו ו/או מי מטעמו אין סמכות 
להיקשר בהתחייבויות הכרוכות באילו מההצעות ו/או בהסכם מפורט ביחס למי מהן. כמו כן, הנאמן ו/או מי מטעמו אינם מוסמכים לחייב את 

נאמני בית המשפט בקשר עם אילו מההצעות לעיל ו/או לחייבם להתקשר בהסכם בקשר עם אילו מההצעות לעיל (אף אם יגובש הסכם כאמור 
עם מי מהמציעים). 

• אופן ההצבעה של מחזיקי אגרות חוב באסיפה זו לא יכבול אותם לגבי אופן הצבעתם באסיפה שתכונס (ככל שתכונס) לשם דיון וקבלת 
החלטה בנוגע לאישור הסכם מפורט בקשר עם אילו מההצעות שתיבחרנה, ככל שיגובש. ככל שתכונס אסיפה לצורך אישור הסכם מפורט 

כאמור (אחד או יותר), יהיו רשאים מחזיקי אגרות החוב להצביע באסיפה כאמור באופן שונה מהצבעתם באסיפה המזומנת בזאת והכל בהתאם 
לשיקול דעתם המוחלט. 

• ככל שיפורסם עדכון/תיקון לאיזו מההצעות המפורטות בסעיפים 2 או 3 עד למועד נעילת ההצבעות ההצבעה במסגרת הצעת החלטה זו 
תיחשב הצבעה בקשר עם ההצעות במתכונתן העדכנית ביותר נכון למועד נעילת ההצבעות (קרי, כולל כל עדכון/תיקון שיפורסם, ככל שיפורסם, 

עד למועד האמור). לכל מחזיק שמורה הזכות לשנות את הצבעתו עד למועד נעילת ההצבעות, ככל שיהיה מעוניין בכך. 
• תוצאות הצעות ההחלטה שבהצעות החלטה 2 ו-3 תיבדקנה ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף 1 לעיל תתקבל ברוב הדרוש כמפורט לעיל. 

• כל מחזיק רשאי להצביע בעד אחת משתי ההצעות שלעיל בלבד. הצבעתו של מחזיק שיצביע בעד שתי ההצעות תיפסל. 
 

מובהר כי ההחלטה בסעיף 3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9 לזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9 כאמור, 
כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.  

הצהרה: לא קיים שדה מתאים לסיווג
תשומת לב: ערך מטבלה זו קובע את נוסח הצהרת בעל מניות במערכת ההצבעות האינטרנטית. לטבלת ההמרה לחץ כאן

הסבר לסעיף בחוק החברות / חוק ניירות ערך / חוק אחר לאישור ההחלטה: 
-

הוחלט על קיומו של עניין אחר: כן

פירוט העניין האחר 
לדעת המחזיק באגרות החוב, יש למחזיק עניין מנוגד ולפיכך המחזיק מורה לנאמן שלא לספור את הצבעתו במניין הקולות בהצבעה 

(אך כן לצורך המניין החוקי).

תשומת לב: פירוט העניין האחר קובע את נוסח הצהרה שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. יש לנסח שאלה שהתשובה אליה תיהיה במתכונת
"כן"/"לא". השאלה תופיע במערכת ההצבעות בצמוד להחלטה שעל סדר היום ולמצביע תיהיה אפשרות בחירה בין "כן"/ "לא" ואפשרות להוסיף

פרטים במקרה שהתשובה היא "כן".

הוחלט על דרישת פרטים נוספים מהמחזיקים: כן

פירוט הפרטים הנוספים הנדרשים מהמחזיקים או אופן כינוס האסיפות (במקרה של אסיפה במסגרת הליך לפי סעיף 350 לחוק החברות): 
• המחזיק הרשום הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 

המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 
• מיופה הכוח הינו משקיע מוסדי כהגדרתו בהנחיית רשות ני"ע- (1) מנהל קרנות נאמנות; (2) חברה מנהלת – לגבי השקעות 

המבוצעות בעבור קופת הגמל שבניהולה; (3) מבטח – לגבי השקעות העומדות כנגד התחייבויות תלויות תשואה; 
• המחזיק הרשום הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 

• מיופה הכוח הינו חברה בת, קשורה או שלובה של החברה. 
• המחזיק הרשום נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם 

(כמשמעות מונחים אלו בחוק ניירות ערך); 
• מיופה הכוח נמנה על בעלי השליטה בחברה (במישרין או בעקיפין) או בן משפחתו, לרבות תאגיד/ים בשליטת מי מהם (כמשמעות 

מונחים אלו בחוק ניירות ערך). 

תשומת לב: שדה זה קובע את נוסח הדרישה לפרטים נוספים שיכלל במערכת ההצבעות האינטרנטית. למצביע תיהיה אפשרות להוסיף הפרטים
בשדה מסוג מלל.

תיקון גילוי

הנאמן שוכנע כי השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת המחזיקים

http://www.isa.gov.il/%D7%92%D7%95%D7%A4%D7%99%D7%9D%20%D7%9E%D7%A4%D7%95%D7%A7%D7%97%D7%99%D7%9D/Corporations/3443/Documents/Table862_Conversion.pdf
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ירד מסדר היום

הנושא נדון באסיפה קודמת

הנושא הוסף לסדר היום בהוראת בית משפט

הנושא הוסף לסדר היום לאחר המועד הקובע בשל טעות טכנית, כמפורט:

_________

הסבר: לאחר המועד הקובע לא ניתן לבצע תיקון בהחלטה למעט תיקון לגביו מצהיר הנאמן כי שוכנע השינוי הוא זניח או שוכנע כי השינוי הוא לטובת
המחזיקים.

ההחלטה שעל סדר היום מובאת להצבעה

כמפורט בהבהרות להצעת ההחלטהסוג הרוב הנדרש לאישור אינו רוב רגיל

צרוף דוח זימון האסיפה: _________

4. מצורף/ים
_________ נוסח כתב הצבעה

_________ הודעת עמדה

_________

_________ הצהרת מינוי נציג לנציגות

_________ שטר נאמנות מתוקן

_________ בקשה לאישור הסדר נושים לפי סעיף 350

_________אחר_________

_________

הסבר: במידה וצורף כתב הצבעה ו/או הודעת עמדה יש לוודא כי הם ערוכים לפי תקנות ניירות ערך (הצבעה בכתב, הודעות עמדה והוכחת בעלות
בתעודות התחייבות לצורך הצבעה באסיפת מחזיקים של תעודות התחייבות), התשע"ה-2015.

קישורית לאתר מערכת ההצבעות שבו ניתן להצביע: מערכת ההצבעות
הסבר: זכאים הרשאים להצביע במערכת יקבלו את פרטי הגישה למערכת מחברי הבורסה.

5. המניין החוקי לקיום האסיפה:

. 

הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.1 לכתב ההצבעה הינו רוב של 50% ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים 
הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה שבסעיף 1.2 לכתב ההצבעה הינו בהתאם למפורט בהבהרות להצעות ההחלטה שבסעיפים 1.1 ו-1.2. 

_________ ,, בשעה_________בהעדר מניין חוקי, האסיפה הנדחית תתקיים בתאריך6.

בכתובת:
. 

_________

בהעדר מניין חוקי האסיפה לא תתקיים.

7. המקום והזמנים שבהם ניתן לעיין בכל הצעת החלטה שנוסחה לא הובא במלואו בפרוט סדר היום לעיל

. 

ניתן לעיין בשטר הנאמנות לאגרות החוב במשרדי הנאמן, רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, ברחוב יד 
חרוצים 14 בתל אביב "בית שבח" (קומה 1), בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, בתיאום 

מראש בטלפון: 03-6389200.

מזהה אסיפה: 2020-10-088249

הערה: מזהה האסיפה הינו האסמכתא של הדיווח הראשוני. בדיווח הראשוני על האסיפה השדה נשאר ריק.

 

https://votes.isa.gov.il/
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מספרי אסמכתאות של מסמכים קודמים בנושא (אין האזכור מהווה הכללה על דרך הפניה):
       

תאריך עדכון מבנה הטופס: 04/08/2020כתובת: יד חרוצים 14 , תל אביב 6770007   טלפון: 03-6389200 , פקס: 03-6389222
www.rpn.co.il :אתר החברה   yossi@rpn.co.il :דואר אלקטרוני

שם קודם של ישות מדווחת:
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