 11באוגוסט 2021 ,
לכבוד
מחזיקי אגרות החוב (סדר ה ג ' )
של סינרג'י כבלים בע"מ ("החברה")
ג.א.נ,.
הנדון :דיווח בדבר תוצאות אסיפת הצבעה של מחזיקי אגרות חוב (סדרה ג ' ) של החברה
רזניק פז נבו נאמנויות בע"מ ,הנאמן לאגרות החוב (סדרה ג ' ) שהנפיקה החברה (להלן:
" הנאמן " ו  " -אגרות החוב " ,בהתאמה) מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות האסיפה של
מחזיקי אגרות החוב (סדרה ג ' ) של החברה אשר התקיימה ביום  10.08.2021ללא התכנסות
בפועל (להלן " :האסיפה ") .
ההצבעות על הנושא שעל סדר יומה של האסיפה ,התבצעו באמצעות כתב ההצבעה (להלן:
" כתב ההצבעה ") כקבוע בזימון האסיפה.
באסיפה השתתפו מחזיקי אגרות החוב המחזיקים בסך כולל של  12,160,893ע.נ .אגרות
חוב מסדרה ג '  ,המהוות כ  46.59% -מיתרת אגרות החוב שטרם נפרעו (דהיינו 26,100,000
ע.נ ).ומשכך ,נכח מניין חוקי בקשר עם ההצע ה שעל סדר היום.
 . 1הנושא שהועל ה להצבעה במסגרת האסיפה ותוצאות ההצבעה
הרחבת סמכויות היועצים הכלכליים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של הקולות
המשתתפים בהצבעה ,למעט הנמנעים)
לאשר את הרחבת הסמכויות של היועצים הכלכליים אשר מונו בהתאם להחלטת מחזיקי
אגרות החוב מיום  29.12.2020וזאת לצורך ליווי וייעוץ לנאמן בקשר עם עסקת מכירת החברה
על ידי פורטיסימו לצד ג' וכחלק בלתי נפרד מהצעה זו לאשר את הצעת המחיר של היועצים
הכלכליים לשם פעילותם כפי שפורטה ברקע שבזימון האסיפה ,אשר צורפה כנספח ב' לכתב
ההצבעה.
ההחלטה בסעיף  1זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה ,ולעניין
זה יראו את האמור בנספח א' לכתב ההצבעה ,כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.
להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את כלל קולות המצביעים שהשתתפו באסיפה
 12,065,490ע.נ  .אג"ח ג ' המהווים  99. 22 %מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו בע ד
ההחלטה .
 95 , 403ע .נ .אג"ח ג ' המהווים  0. 7 8 %מהקולות המשתתפים בהצבעה הצביעו נגד ההחלטה .
לא היו קולות נמנעים בהצבעה .

לפיכך ,ההחלטה התקבלה.
בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר עם ההחלטה שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר
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:
יוסי רזניק ,מנכ"ל משותף

