יום שני  22יולי 2102
לכבוד
מחזיקי אגרות החוב ( סדרה ה ' )
של מישורים השקעות נדל"ן בע"מ
באמצעות המגנ"א
ג.א.נ,.
הנדון :דיווח בדבר תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ה ' ) שהנפיקה
מישורים השקעות נדל"ן בע"מ ("החברה")
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,הנאמן לאגרות החוב (סדרה ה') שהנפיקה החברה (להלן" :הנאמן") מתכבדת להודיע
בזאת על תוצאות ההצבעה בקשר עם הצעת ההחלטה שעמדה על סדר יומה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה
ה') של החברה ,אשר התקיימה ביום  20ביולי ( 12102להלן" :האסיפה").
באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה ה ' ) המחזיקים בסך כולל של ,66,346,26
ש"ח ע.נ .אגרות חוב (סדרה ה ' ) ,המהווים כ  33.43% -מכלל אגרות החוב (סדרה ה ' ) שטרם נפרעו
(  ,268886888ע.נ ) .
להלן הנושא שהועלה להצבעה באסיפה ותוצאות ההצבעה בגינו:
אשרור כהונת הנאמן לסדרה ה' – החלטה רגילה (הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב רגיל של הנוכחים
והמצביעים באסיפה ,למעט הנמנעים)
אשרור כהונת רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ה') ,בהתאם לסעיף 53ב(א )0לחוק
ניירות ערך ,וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב (סדרה ה').
להלן תוצאות ההצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב הכוללות את מלוא קולות המצביעים שהשתתפו
בהצבעה:
בהצבעה השתתפו  ,66,346,26ע.נ .אג"ח סדרה ה '  ,המהווים  288 %מהקולות המשתתפים באסיפה.
 0363,,68,8ע.נ .אג"ח סדרה ה ' המהווים  56.60 %מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בעד ההחלטה.
 36,006346ע.נ .אג"ח סדרה ה ' המהווים  3.30 %מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה.
לא היו נמנעים בהצבעה זו.
לפיכך 6ההחלטה התקבלה.

 1לזימון לאסיפה ולכתב ההצבעה ראו דיווח מיום ( 1171/72102אסמכתא.)2102-01-131//1 :

מבדיקת הנאמן 6בהתאם למפורט בנספח ב' שצורף לכתב ההצבעה ובהסתמך על הצהרות המחזיקים במסגרת
כתבי ההצבעה שהוגשו לו 6עולה כי בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה לעיל לא נמצאו מחזיקי
אגרות חוב בעלי עניין מנוגד.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב6
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ
הדו"ח נחתם ע"י:
רו"ח יוסי רזניק ,מנכ"ל משותף

לא נדרש פירוט הצבעות מוסדיים להחלטה מסוג זה

