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  V001-מינוי נאמ  -217תוצאות  -חנן מור )סדרה ט'( 

        
 2021 יל יוב 26תל אביב  

 
 לכבוד 

 מ"קבוצת חנן מור אחזקות בע( של 'סדרה טמחזיקי אגרות החוב )

 

 ג.א.נ.,

 מ "קבוצת חנן מור אחזקות בע ( של'סדרה טתוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב )  הנדון:

 ת ו רגאקי  מחזי)"  מ "בע  מור אחזקותקבוצת חנן    ( של'סדרה ט( בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )1975הרמטיק נאמנות )

והחוב תוצאות  בהתאמה  -"הברהח"-"  על  בזאת  לדווח  מתכבדת   ,)( החוב  אגרות  מחזיקי  טאסיפת  של 'סדרה   )

 .  2021  יל יוב  21ביום ללא התכנסות בפועל , שהתקיימה החברה

  יליו ב  11ם  ביו"א  מגנו באשר פורסמ   בעהשעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצ  ההצבעה על הנושא

כתב )"  2021  יליוב  21  -' הדהצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום    (, התבצעה בכתבי2021-10-051544  :אתכ מס)א  2021

 . "(ההצבעה

"ח ע.נ. אגרות חוב  ש   62,045,618    -( המחזיקים ב'סדרה טנכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )  באסיפה 

   .רהסדמה 75%-כ לש ור המהוות שיע  ,('סדרה ט)

 :לקמןדכ היום, רדל סשע  שאבנולט הוח .1

לי   נאמן ה מינוי   .1.1 ת ת המכהן  הנאמנות רת  רוב    קופת  הינו  ההחלטה  לקבלת  הדרוש  של  )הרוב  רגיל 

 בהצבעה(   תפים ת המש 

   . לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, כנאמן למחזיקי אגרות החוב ליתרת תקופת הנאמנות   הוחלט 

 : ב קולות כדלקמן ברו   התקבלה ההצבעה: ההחלטה    אופן  

 מהסדרה.    74.58%  המהווים   ולות ק   62,045,618    עה על ההחלטה צב בה ו  השתתפ   הכל   סך  

 . בעד מתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו    97.02%  קולות, אשר מהווים   60,193,773    סה"כ  

 . ד ג נ יעו  תפים בהצבעה, הצב משת תוך סך כל ה מ   2.98%ולות, אשר מהווים  ק   1,851,845    סה"כ  

 . ם עי יו נמנ ה   לא  

 

 נעלה. נ אסיפה  ה 

 בכבוד רב, 

 מ ( בע" 1975ק נאמנות ) רמטי ה 
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