לכבוד

 3בפברואר2019 ,
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג')
של חברת סינרג'י כבלים בע"מ
ג.א.נ,.
הנדון :דיווח בדבר תוצאות הצבעה שהתקיימה באסיפה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג')
שהנפיקה חברת סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה") לפי ס'  350לחוק החברות ,התשנ"ט1999-
("חוק החברות")
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג') שהנפיקה החברה מתכבדת להודיע
בזאת על תוצאות אסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג') של החברה לפי ס'  350לחוק
החברות ,אשר התקיימה ביום ( 29.1.2019להלן" :האסיפה").
ההצבעה על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה כפי שפורט בזימון האסיפה מיום ,124.1.2019
התבצעה באמצעות כתבי הסכמה/התנגדות..
באסיפה נכח מניין חוקי והשתתפו בה  12מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג') המחזיקים ב-
 16,710,774ע.נ .אגרות חוב (סדרה ג') ,המהוות  58.63%מיתרת אגרות החוב (סדרה ג') שטרם
נפרעו (דהיינו  28,500,000ע.נ.).
הנושאים שהועלו להצבעה:
 .1אישור הסדר הנושים בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב.
אישור ההסדר בין החברה לבין מחזיקי אגרות החוב כמפורט בבקשת החברה וכחלק בלתי
נפרד מהחלטה זו וכמקשה אחת:
 .1אישור התיקון לשטר הנאמנות על נספחיו (להלן ,ביחד" :מסמכי ההסדר") .
 .2אישור כל הפעולות הדרושות לביצוע מכוח הסדר החוב ומסמכי ההסדר.
 .3הסמכת הנאמן לחתום על כל המסמכים הרלוונטיים ולבצע את כל הפעולות הדרושות
לצורך השלמת ההסדר (לרבות למען הסדר הטוב ,תיקונים טכניים במסמכי ההסדר
אשר יכול ויידרשו על ידי הבורסה (להוציא שינוי או דחיית תשלומים על פי לוח
הסילוקין החדש המצורף למסמכי ההסדר) וכניסת התיקון לשטר הנאמנות לתוקף.

 1פורסם באתר החברה http://www.synergy-
cables.com/Synergy//userdata/SendFile.asp?DBID=1&LNGID=1&GID=1026

להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כל קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה:
בהצבעה השתתפו  12מחזיקי אגרות חוב המחזיקים ב 16,710,774 -ע.נ .אג"ח ג' ,המהווים
 100%מהקולות המשתתפים באסיפה.
 9מחזיקים המחזיקים ב 14,000,867-ע.נ .אג"ח ג' המהווים  83.78%מהקולות המשתתפים
בהצבעה  -הצביעו בעד אישור ההסדר (וההחלטה המוצעת כמפורט בזימון האסיפה).
 3מחזיקים המחזיקים ב 2,709,907-ע.נ .אג"ח ג' המהווים  16.22%מהקולות המשתתפים
בהצבעה – הצביעו נגד אישור ההסדר (וההחלטה המוצעת כמפורט בזימון האסיפה).
לא היו קולות נמנעים.

ההחלטה התקבלה בהתאם לדרישות סעיף  350לחוק החברות.
יובהר כי אישור ההסדר כאמור כפוף לאישור בית המשפט והכל בהתאם למפורט בבקשה לכינוס
אסיפות לאישור הסדר לפי סעיף  350לחוק החברות ,אשר צורפה לזימון האסיפה.

בכבוד רב,
יו"ר האסיפה,
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ

