
 

 

 

 2022,  אוגוסט ב   17

         לכבוד 

 ( ' ד   ה מחזיקי אגרות החוב )סדר 

 בע"מ   קווי זהב   - אינטרנט גולד של  

 

 ג.א.נ., 

 

  - אינטרנט גולד ( של  ' ד של מחזיקי אגרות חוב )סדרה    דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה הנדון:  

 בע"מ )"החברה"(   קווי זהב 

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

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

 . "( האסיפה "  התכנסות בפועל )להלן: ללא    16.08.2022אשר התקיימה ביום  

אשר צורף    1שעל סדר יומה של האסיפה, התבצעו באמצעות כתב ההצבעה   ים ההצבעות על הנושא 

 לזימון האסיפה. 

 

של   כולל  בסך  המחזיקים  החוב  אגרות  מחזיקי  השתתפו  חוב    112,869,118באסיפה  אגרות  ע.נ. 

ע.נ.( ומשכך,    451,984,021)דהיינו    מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו   24,97%  - , המהוות כ ' ד מסדרה  

 מניין חוקי בקשר עם ההצעות שעל סדר היום. נכח  

 

 שהועלו להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה   ים הנושא  .1

 הצעת ההחלטה: 

 
 .  לכתב הצבעה 'ב כנספח אשר צורף הסכם השומות לאשר את

 

   ( ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט הנמנעים רגיל)הרוב הדרוש לאישור ההחלטה הינו רוב  

 

 

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

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

 

 באסיפה   שהשתתפו   המצביעים   קולות כלל    את   הכוללות להלן תוצאות ההצבעה  

אג"ח  ע     112,869,118 המהווים ד .נ.  בהצבעה   מהקולות   %100  '    ד בע הצביעו    המשתתפים 

 . ההחלטה 

 . ההחלטה   נגד הצביעו    המשתתפים בהצבעה   מהקולות   %0  ' המהווים ד .נ. אג"ח  ע   0

 
 / https://igld.comבאתר לזימון האסיפה ולכתב ההצבעה ראו  1
 
 

https://eur05.safelinks.protection.outlook.com/?url=https%3A%2F%2Figld.com%2F&data=05%7C01%7Cmichal%40rpn.co.il%7C5cae642912864982604c08da7b8a4530%7C0463eed0ca44484e839793739b8cd036%7C1%7C0%7C637958131059970402%7CUnknown%7CTWFpbGZsb3d8eyJWIjoiMC4wLjAwMDAiLCJQIjoiV2luMzIiLCJBTiI6Ik1haWwiLCJXVCI6Mn0%3D%7C3000%7C%7C%7C&sdata=YBt27EcJ6pkzB26%2FcWpw93QO9qVLeP9iyxF8YzGAenI%3D&reserved=0


 

 

 . בהצבעה לא היו קולות נמנעים  

 

 .  התקבלהלפיכך, ההחלטה 

 

בהצבעה   המשתתפים  ההחלט בקרב  עם  אשר    ות בקשר  חוב  אגרות  מחזיקי  נמצאו  לא  שלעיל 

 הצהירו )בכתב ההצבעה( כי הינם בעלי עניין מנוגד בגינו על הנאמן לפסול את הצבעותיהם. 

 

  בזאת ננעלה האסיפה. 

 

 בכבוד רב,  

   רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ          

 הדו"ח נחתם ע"י: 

 מנכ"ל משותף   יוסי רזניק,


