
  
  

 

 

 

 2020  בספטמבר,   16

                  לכבוד

 ( ' ג   ה מחזיקי אגרות החוב )סדר 

 )"החברה"(  קווי זהב בע"מ -אינטרנט גולד של 

 

 ג.א.נ., 

 

 ( של החברה ' ג דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה נדחית של מחזיקי אגרות חוב )סדרה  הנדון:  

"  הנאמן ( שהנפיקה החברה )להלן: " ' ג רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )סדרה  

החוב "   - ו  הנדחית אגרות  האסיפה  תוצאות  על  בזאת  להודיע  מתכבדת  בהתאמה(  מחזיקי    1",  של 

 )להלן:   ללא התכנסות בפועל   16.09.2020( של החברה אשר התקיימה ביום  ' ג אגרות החוב )סדרה  

 . "( האסיפה " 

 " )להלן:  יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה  על הנושא שעל סדר  כתב  ההצבעות 

   או באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית והכול כקבוע בזימון האסיפה.   2"( ההצבעה 

 

אגרות חוב מסדרה    ע.נ.   1,014,235 באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של 

ע.נ.( ומשכך, נכח מניין    20,253,785)דהיינו   מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו  5.01% - , המהוות כ ' ג 

 חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום. 

 

 להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה   ה הנושא שהועל  .1

בי   של  ג'(  )סדרה  החוב  אגרות  של  הנאמנות  שטר  תיקון  נגד  או  בעד  המחזיקים  עמדת  קבלת 

( וכל תיקון  2020-10-090394)מס' אסמכתא:    9.9.2020קומיוניקיישנס בע"מ בנוסח כפי שפורסם ביום  

 שיפורסם לו עד למועד נעילת ההצבעות, ככל שיפורסם. 

 מובהר כי הנאמן יביא לידיעת החברה את תוצאות ההצבעה במלואן. 

 

זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה יראו את    1  ההחלטה בסעיף

 האמור בנספח א' לכתב ההצבעה, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.

 

 באסיפה   שהשתתפו   צביעים המ   קולות כלל    את   הכוללות להלן תוצאות ההצבעה  

  השתתפו   אשר   המחזיקים   קולות   כלל מ   100%  ', המהווים ג .נ. אג"ח  ע   1,014,235השתתפו    בהצבעה 

 : באסיפה 

 . ההחלטה   ד בע הצביעו    המשתתפים בהצבעה   מהקולות   100%  ' המהווים א .נ. אג"ח  ע   1,014,235

 
 האסיפה הנדחית התקיימה לאור היעדרו של מניין חוקי במועד האסיפה המקורית ובהתאם למפורט בזימון האסיפה.  1
 (.090532-10-2020 :)אסמכתא 09.09.2020ראו דיווח מיום  בעהההצ כתבלו המתוקן  סיפההא זימוןל 2
 



  
  

 

 

  . בהצבעה נמנעים    שהצביעו נגד ולא היו קולות   לא היו קולות 

 

 .  פה אחד  לפיכך, ההחלטה התקבלה

 

של   קיומם  בדבר  בדיקה  לבצע  נדרש  לא  הנאמן  אחד  פה  התקבלה  ההחלטה  כי  העובדה  לאור 

משתתפים בהצבעה אשר הצהירו על עצמם כבעלי עניין מנוגד שכן לא יהיה בפסילת קולותיו של  

 . מחזיק בעל עניין מנוגד, ככל שקיים, כדי לשנות את תוצאות ההצבעה 

 

  בזאת ננעלה האסיפה. 

 

 בכבוד רב,  

   רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ          

 הדו"ח נחתם ע"י: 

 מנכ"ל משותף יוסי רזניק,  
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