
  Tel Aviv, 2017 מאי 10תל אביב, 

  לכבוד:

  (בהסדר נושים) סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי.חברת  של  הנושים 

  

נושי הודעה בדבר זימון אסיפה לצורך עדכון והתייעצות של הנדון: 

  סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.וי. (להלן: "החברה") חברת

  

הסדר (להלן: " 2.12.2015להסדר הנושים של החברה שאושר ביום  191בהתאם להוראות סעיף 

  ").בעל התפקיד") מונה הח"מ כבעל התפקיד לביצוע הסדר הנושים (להלן: "הנושים

   Iplorim Enterprises limited הרוכשתמטעם  ההתקבלה אצל בעל התפקיד הצע 7.5.2018ביום 

בין היתר יוקדמו תשלומי הרוכשת על פי  הבמסגרת ")הצעת הרוכשת(להלן: "הנושים  הסדרלתיקון 

  הסדר הנושים.

ביום אשר תתקיים  ,החברה נושישל זימון אסיפה , להודיע על בעל התפקידלפיכך מתכבד בזאת 

 רמת החיל תל אביב ,6ב' קומה 38בעל התפקיד בכתובת הברזל במשרדי  15:18בשעה  5.201851.

  המפורטים להלן:בנושאים  ")האסיפה(להלן: "

 שעל סדר היום: יםהנושא .1

  )http://gissinlaw.co.il בכתובתפורסמה באתר בעל התפקיד ( בדבר הצעת הרוכשתדיווח  .1.1

 .אשר תוצג בפני הנושים על ידי נציגי הרוכשת

 . ומשמעויותיה החברה בדבר הצעת הרוכשת נושילבין  בעל התפקידבין דיון והתייעצות  .1.2

  . מובהר כי לא יתקבלו כל החלטות ולא יבוצעו כל הצבעות במסגרת האסיפה –למען הסר ספק 

חר הדיון הפתוח עם הנושים, תישקל האפשרות להצביע על ההצעה ולפעול לאישור התיקונים לא

 המוצעים להסדר הנושים.

  גיא גיסין, עו"ד
  (בהסדר נושים) סנטראל יורופיאן אסטייטס אנ.ויבעל תפקיד הנאמן לביצוע הסדר נושים של 

  בבית המשפט המחוזי בתל אביב יפו  49700-10-12פר"ק 

  38Bמרחוב הברזל 

  5469710אביב - תל

  03-7467700; פקסימיליה: 03-7467777טלפון: 



  :הזכאים להשתתף באסיפה .2

 במועד הקובע לאסיפה:ש מיהזכאים להשתתף באסיפה המזומנת בזה, הינם 

(שאינו  מחזיקי אגרות החוב של החברה במועד הקובע לאסיפה מרשםמחזיק הרשום ב .2.1

  – חברת רישומים); או

אשר נכללות בין אגרות החוב ו/או ח"ש מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב  .2.2

אישור מחבר  בעל התפקידימציא ל ,של אותה סדרה הרשומות במרשם מחזיקי אגרות החוב

יפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר יבורסה בדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או 

על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה,  לזכותומסוים של אגרות חוב, הרשומות 

 .האסיפלנכון למועד הקובע 

  .  הנושים להסדר  146-ו 144בהתאם לסעיפים לרבות נושים אחרים של קופת הסדר הנושים,  .2.3

  ההמועד הקובע לאסיפ .3

 .6201 מרץב 30 יום - יום כניסתו לתוקף של ההסדר  הינו באסיפה להשתתפותהמועד הקובע 

  כתב מינוי וייפוי כוח .4

כתב מינוי הממנה בא כוח יהיה בכתב וייחתם על ידי הממנה או על ידי בא כוחו שיש לו  .4.1

המינוי בכתב בחותם התאגיד או סמכות בכתב כהלכה או אם הממנה הוא תאגיד, יעשה 

 בידו של פקיד או בא כוח שיש לו הסמכות לעשות כן.

 .בעל התפקידתהיה מקובלת על  אשרכתב מינוי של שלוח ייערך בכל צורה  .4.2

 בא כוח אינו חייב להיות בעצמו מחזיק אגרות החוב. .4.3

זכאים , לעיל 4.2בסעיף כאמור אישור זיקים באגרות החוב שהמציאו לבעל התפקיד מח .4.4

בעצמם או באמצעות מיופה כוחם, אשר הוסמך על ידם על פי ייפוי כוח  הבאסיפלהשתתף 

 .בכתב

  

 

  בכבוד רב,                                                                                

  גיא גיסין עו"ד                       

 להסדר הנושים הנאמןבעל התפקיד                                                                                                


