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 7102 בספטמבר 4תל אביב, 

 לכבוד

  מ"אשדר חברה לבניה בע( של 'סדרה דמחזיקי אגרות החוב )

 ג.א.נ.,

 ('סדרה ד)מחזיקי אגרות החוב תוצאות הצבעה של אסיפת  הנדון: 

  מ"אשדר חברה לבניה בעשל 

מחזיקי אגרות אסיפת  תוצאות את"( מתכבדת בזאת לדווח המכהן הנאמן( בע"מ )"0721הרמטיק נאמנות )

 שהתקיימה, בהתאמה( -"החברה" -" ומחזיקי אגרות החוב")  מ"אשדר חברה לבניה בע( של 'סדרה ד)החוב 

 . 7102 באוגוסט 70ביום 

במגנ"א  ואשר פורסמובכתב ההצבעה בהודעת זימון האסיפה  כפי שפורט ,שעל סדר היום ההצבעה על הנושא

אשר נשלחו לנאמן עד הצבעה  התבצעה בכתבי ,(7102-01-109710 אסמכתא:)מס'  7102 וסטבאוג 7ביום 

 .7102 באוגוסט 70 -ה 'בליום 

ש"ח ע.נ.  721,942,017  -( המחזיקים ב'סדרה דבאסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )

  .מהסדרה 27% -( המהוות שיעור של כ'סדרה דאגרות חוב )

 :שעל סדר היום, כדלקמןהוחלט בנושא  .1

 בהצבעה( תפיםתהמשרגיל של )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב  מינוי הנאמן 1.1

 :ההחלטה

ליתרת תקופת  ,את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב לאשרהוחלט 

 .הנאמנות

 :כדלקמן פה אחד התקבלהההחלטה ה: אופן ההצבע

 מהסדרה. 27.00קולות המהווים  721,942,017 על ההחלטה בעה סך הכל השתתפו בהצ

 ההחלטה. בעדכלל הקולות הצביעו 

 .לא היו מתנגדים

הצביעו בעד ההחלטה שעל סדר היום קבע הנאמן כי אין צורך  המשתתפים בהצבעההואיל וכל 

 ד.בבדיקת קיומם של מחזיקים בעלי עניין מנוג

                  ( בע"מ1235רמטיק נאמנות )ה
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