
 השתתפות באסיפות כלליות 
 

 בע"מ סובריין נכסים :השם החבר
 7656653 מס' נייר: 

 א'אג"ח  סוג נייר:

 .21.42  :מועד האסיפה
 17:76   שעה:

 
 

 יחס ע.נ. של הקופות באסיפה מתוך ההון המונפק של החברה:
 
 אחוז הצבעה כמות 

 624.2633% 116,644 קופת גמל

 62617353% 7,661 קופת גמל אגח

 62136311% .44,67 קופת גמל מנייתית

 62.36747% 31,6.6 קרן השתלמות

 62657776% 15,776 קופה מרכזית לפיצויים

 62.656.7% 55.,67 קופת גמל ב

 62.51551% 53,635 קופת השתלמות ב

 
 

 אופן ההצבעה אופן ההצבעה וההחלטות שהתקבלו באסיפה:
 

אופן  
 ההצבעה

תוצאות 
החלטת 
 האסיפה

שיעור 
המצביעים בעד 

 הסעיף

האם 
ההצבעה 

לפי 
 קריטריונים
)ראה הסבר 

 להלן( 

האם 
יש/אין 

ניגוד 
 עניינים

 אין כן 166% לאשר בעד 2העמדה לפירעון מיידי
תתקבל כדין, לקבל החלטה  1ככל שהחלטה 

כי היה ותתקבל התחייבות מבעל השליטה, 
כי לא תושלם עסקת מכירת השליטה 

ים החברה, בעל בחברה כל עוד מנהל
השליטה ונציגי המחזיקים מגעים להסדר, 
ולמשך שבעה ימים לאחר שמי מהצדדים 
כאמור יודיע על סיום המגעים הנ"ל, אזי 

, תידחה 1כניסתה לתוקף של החלטה 
ותתבצע אוטומטית, במועד בו תינתן הודעה 

 על הפסקת המגעים כאמור2

 אין כן 166% לאשר בעד

תתקבל כדין ותכנס לתוקף,  1ככל שהחלטה 
להורות לנאמן ולב"כ להגיש בקשת פירוק 
כנגד החברה לאור העמדת החוב לפירעון 

מיידי, ולהסמיך את הנאמן וב"כ, להחליט 
לפי שיקול דעתם הבלעדי בדבר כל הצעדים 

הפעולות וההליכים האחרים והנלווים 
הנדרשים מכך, לרבות הגשת בקשות 

ים, כולל מועד נקיטת לסעדים זמני
ההליכים, וזאת לשם הגנה ושמירה על 

 זכויות המחזיקים2

 אין כן 166% לאשר בעד

מינוי נציגות בת חבר אחד, לליווי וייצוג 
הנאמן ומחזיקי האג"ח אשר תוסמך לנהל 

מגעים עם החברה ובעלי השליטה ולהנחות 
את הנאמן וב"כ המחזיקים לגבי פעולתם2 

הינו מר אדוארד קלר, חבר הנציגות המוצע 
מחזיק פרטי אשר הציע עצמו לשמש כחבר 

 הנציגות ללא תמורה2

 אין כן 166% לאשר בעד

 



 הבהרות
הצבעה שלא עפ"י הקריטריונים: במידה והגוף המוסדי הצביע באסיפה שלא בהתאם לקריטריונים 

סמן כי ההצבעה אינה שנקבעו בידי ועדת ההשקעות של הגוף המוסדי לעניין הצבעה במקרה מסוים, יש ל
 בהתאם לקריטריונים ולנמק בעמודה המתאימה או בהערות, את השיקולים להצבעה כפי שנעשתה2 

 


