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

 

 חברת נושי עם התייעצות לצורך אסיפה זימון בדבר הודעה הנדון:

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

 

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

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

 הפעולות השלמת לצורך מוקדם, פירעון מתווה של לתוקף כניסתו המשפט בית אישר 12.7.2018 ביום

  "(.המתווה" )להלן: הנושים הסדר פי על רינות, נמרוד ומר הרוכשת מול

 לקופת לשלם מטעמה מי ו/או Limited Enterprises riemIplo הרוכשת התחייבו המתווה במסגרת

 30 בתוך "(,המוקדם הפירעון סכום" )להלן: אירו מיליון 2.24-כ של סכום החברה של הנושים הסדר

 היות אירו 20,000 של ךס התווסף זה לסכום המשפט. בית ידי על המתווה אישור ממועד עסקים ימי

 .המשפט בית ידי על המתווה אישור ממועד עסקים מיי 15 תוך שולם לא המוקדם ןהפירעו וסכום

 ו/או הרוכשת ,23.8.2018 ביום חלף המוקדם הפירעון סכום לתשלום שהמועד אף ועל זה למועד נכון

 המוקדם. הפירעון סכום את הנושים הסדר לקופת שילמו לא מטעמה מי

 תתקיים אשר החברה, נושי של התייעצות אסיפת זימון על להודיע התפקיד, בעל בזאת מתכבד לפיכך,

 אביב תל החיל רמת ,6 קומה ב'38 הברזל בכתובת התפקיד בעל במשרדי 15:71 בשעה 2.9.2018 ביום

 להלן: המפורטים בנושאים "(האסיפה" )להלן:

 



 

 

 היום: סדר שעל הנושא .1

 המוקדם הפירעון סכום תשלום ביצוע אי בדבר החברה, נושי לבין התפקיד בעל בין והתייעצות דיון

 הנושים. קופת זכויות להגנת לנקוט מתכוון התפקיד שבעל הפעולות ובדבר

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

 באסיפה: להשתתף הזכאים .2

 לאסיפה: הקובע שבמועד מי הינם בזה, מזומנתה באסיפה להשתתף הזכאים

 חברת )שאינו לאסיפה הקובע במועד החברה של החוב אגרות מחזיקי במרשם הרשום מחזיק .1.2

  – או רישומים(;

 החוב אגרות בין נכללות אשר ח"ש ו/או חוב אגרות בורסה חבר אצל רשומות שלזכותו מי .1.1

 מחבר אישור התפקיד לבעל ימציא ,סדרה אותה של החוב אגרות מחזיקי במרשם הרשומות

 מספר בגין לרישומים מהחברה כוח ייפוי או שבבעלותו החוב אגרות יתרת בדבר בורסה

 החברה, של החוב אגרות מחזיקי במרשם שמה על לזכותו הרשומות חוב, אגרות של מסוים

 לאסיפה. הקובע למועד נכון

    הנושים. להסדר 146-ו 144 יפיםלסע בהתאם לרבות הנושים, הסדר קופת של אחרים נושים .1.2

  לאסיפה הקובע המועד .3

 .2016 במרץ 30 יום - ההסדר של לתוקף כניסתו יום הינו באסיפה להשתתפות הקובע המועד

 כוח וייפוי מינוי כתב .4

 לו שיש כוחו בא ידי על או הממנה ידי על וייחתם בכתב יהיה כוח בא הממנה מינוי כתב .1.2

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

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

 התפקיד. בעל על מקובלת תהיה אשר צורה בכל ייערך שלוח של מינוי כתב .1.1

 החוב. אגרות מחזיק בעצמו להיות חייב אינו כוח בא .1.2

 זכאים לעיל, 4.2 בסעיף כאמור אישור התפקיד לבעל שהמציאו החוב באגרות מחזיקים .1.1

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

 בכתב.
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