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  V001-18719תוצאות  -דמרי )סדרה ז'( 

       
 2019 יוליב 25תל אביב 

 
 לכבוד

 מ"י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע( של 'סדרה זמחזיקי אגרות החוב )

 ג.א.נ.,

 ( של'סדרה זתוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב ) הנדון: 

 מ"י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע

מחזיקי אגרות )" מ"י.ח.דמרי בניה ופיתוח בע( של 'סדרה ז( בע"מ, הנאמן לאגרות החוב )1975הרמטיק נאמנות )

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

 . 2019 יוליב 18, שהתקיימה ללא התכנסות בפועל ביום החברה

 יליוב 3ם אשר פורסמו במגנ"א ביו ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בזימון האסיפה ובכתב ההצבעה

כתב )" 2019 יוליב 18 -' הההצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום  (, התבצעה בכתבי2019-10-057135)אסמכתא:  2019

 ."(ההצבעה

ש"ח ע.נ. אגרות חוב  123,657,891  -( המחזיקים ב'סדרה זנכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב ) באסיפה

  .מהסדרה 55%-המהוות שיעור של כ ,('סדרה ז)

 :שעל סדר היום, כדלקמן הוחלט בנושא .1

 בהצבעה( תפיםתהמשרגיל של )הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של  מינוי הנאמן .1.1

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

 :ברוב קולות כדלקמן התקבלהאופן ההצבעה: ההחלטה  

 מהסדרה.  55.27% קולות המהווים 123,657,891בהצבעה על ההחלטה סך הכל השתתפו  

 .בעדמתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו  %78 קולות, אשר מהווים 96,457,712 סה"כ 

 .נגדמתוך סך כל המשתתפים בהצבעה, הצביעו  22%קולות, אשר מהווים  27,200,179סה"כ  

 .לא היו נמנעים 

הואיל והנאמן החליט כי בנושא זה על סדר היום אין נפקות לעניין מנוגד, נכללו מלוא קולות 

 המצביעים.

 

 מ( בע"1975הרמטיק נאמנות )
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