
  Tel Aviv, 2018נובמבר  18תל אביב, 

  לכבוד:

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

 חברת של ללא התכנסות בפועל  ת נושים אסיפ קיום הודעה הנדון: 

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

מתכבד בזאת להודיע על , ")בעל התפקידבעל התפקיד לביצוע הסדר הנושים של החברה (להלן: "

מועד (" 12:00בשעה תינעל ביום זה אשר  20.11.2018 'ג , ביוםה של נושי החברהקיום אסיפ

  .)"האסיפה

 1מס  כנספחהמצ"ב בנוסח הצבעה  יכתב, בדרך של משלוח לא התכנסות בפועל האסיפה תתקיים

בעל התפקיד ממולאים וחתומים, ידנית, בפקס ל. כתבי ההצבעה יוגשו ")כתב ההצבעהזה ("מסמך ל

   .12:00, בשעה 0182.11.20  'געד ליום או בדואר אלקטרוני 

בסעיף בהתאם למפורט  הוא זכאי להשתתף באסיפהכי  בעל התפקידאשר יוכיח לשביעות רצון נושה  

 ההצבעה.ותו כמי שזכאי להשתתף באסיפה ולהצביע בה באמצעות כתב , יראו אלהלן 2

ימלא את כתב ההצבעה במלואו או שלא ימלא את ההצהרה בדבר קיומו של "עניין נושה אשר לא 

מנוגד אחר", כהגדרתו בכתב ההצבעה, או שלא יצרף לכתב ההצבעה ייפוי כוח ו/או הוכחת בעלות 

 למועד הקובע (כהגדרתו להלן), ייחשב כמי שלא הגיש את כתב ההצבעה במועד, ולפיכך לא יספרו

  קולותיו בהצבעה.

  . 12:00, בשעה 81.2011.20 'גיום עד להתפקיד למשרדי בעל את כתבי ההצבעה יש להמציא 

 :כדלקמן םיומה של האסיפה הינשעל סדר  יםהנושא .1

הסדר הנושים למתווה פירעון מוקדם  ו שלביצועלאשר לבעל התפקיד לפעול לקידומו ו .1.1

 , לכתב ההצבעה 'בכנספח מצ"ב אשר  6.11.2018מיום  על בסיס הצעת הרוכשת  ,בחברה

(כפי  להצעת הרוכשת 2 אירו מעבר למפורט בסעיף 7,500של  תוספת תמורה נוספת בסךוב

 .)11.201841.שסוכם עם ב"כ הרוכשת באסיפת הנושים מיום 

וה הפירעון של מתו מהווה הסכמה של הנושים להוצאתו לפועלמובהר כי אישור זה 

 .המוקדם

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

  38Bמרחוב הברזל 

  5469710אביב -תל

  03-7467700; פקסימיליה: 03-7467777טלפון: 



  :הזכאים להשתתף באסיפה .2

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

(שאינו חברת  מחזיקי אגרות החוב של החברה במועד הקובע לאסיפה מרשםהרשום ב נושה .2.1

  – רישומים); או

אגרות החוב הרשומות מי שלזכותו רשומות אצל חבר בורסה אגרות חוב אשר נכללות בין  .2.2

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

יפוי כוח מהחברה לרישומים בגין מספר מסוים של יבדבר יתרת אגרות החוב שבבעלותו או 

על שמה במרשם מחזיקי אגרות החוב של החברה, נכון למועד  לזכותואגרות חוב, הרשומות 

 .האסיפלהקובע 

שבהתאם נושי החברה לרבות , ישו לבעל התפקיד תביעות חוב על פי הסדר הנושיםמי שהג .2.3

  שלא ידרשו להגיש תביעת חוב.  נקבע הנושים   להסדר  146- ו 144לסעיפים 

  ההמועד הקובע לאסיפ .3

  1820 נובמברב 18 יום  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

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

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

 .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                                                                                                
        

        

  

  

  



  1נספח מס' 

  

   כתב הצבעה

  נושי של

  חברת סנטראל יורופיאן אסטייטס אן. וי

  בהסדר נושים ("החברה")

   20.11.2018'  גשתערך, ללא התכנסות בפועל ביום 
 את כתב ההצבעה המלא והחתום 

  12:00, בשעה 2018 נובמברב  20- ה ,שלישייום ליש להעביר עד 
  , עו"ד גיא גיסין - בעל התפקיד של החברהלידי 

   office@gissinlaw.co.ilאו סרוק למייל  03-7467700לפקס מס' 
  .03-7467777בטל' ולוודא קבלתו בשלמות 
  

  

  שם + טלפון   מיופה הכוח:

  ת.ז. / ח.פ. / ח.צ. מיופה הכוח

  

    :הנושה שם +טלפון   

    נושהח.פ. / ת.ז. ה

 

  :נא סמן את הנכון מבין השניים  .א

  ובתאריך כתב הצבעה זה, הנני המחזיק והבעלים  2018 בנובמבר 18במועד הקובע, קרי ביום

, בכמויות המפורטות בטבלה שלהלן בכתב הצבעה זה(סדרה א') של כמות אגרות החוב 

תקף [המתאימים לנדרש על פי הזימון לאסיפה] אני מצרף כעת אישור בעלות  להוכחת הבעלות

 . ונכון

  :  הנושהחזקות ה

  שם נייר הערך:

  המוחזקים:כמות ניירות הערך 

סנטראל יורופיאן אסטייטס ')  של חברת "אאגרות החוב (סדרה 

  )1107093(מס' ני"ע אן. וי" 

  

 

אשר לא יצורף אליו ייפוי של נושה מכח החזקה באגרות חוב, כתב הצבעה מובהר כי 

ובגינן  נושה באסיפההכוח או הוכחת הבעלות באגרות החוב (סדרה א') בגינן השתתף ה

לא ובמועד, בעל התפקיד ייחשב ככתב הצבעה אשר לא נמסר ל , הוא מצביע באסיפה

  יכלל בין קולות המצביעים.



 - לחלופין 

 תביעת חוב שהגשתי בהתאם להוראות הסדר הנושים  הנני זכאי להשתתף באסיפה, מכח

  לכתב הזימון לאסיפה. 2.3כמפורט בסעיף 

  

אשר פרטיו רשומים לעיל, מצביע על הנושאים המועלים להצבעה  הנושה
  :כדלקמן

לאשר לבעל התפקיד לפעול לקידומו וביצועו של מתווה פירעון מוקדם להסדר הנושים  .1

לכתב ההצבעה זה,   כנספח ב'אשר מצ"ב  6.11.2018בחברה, על בסיס הצעת הרוכשת  מיום 

להצעת הרוכשת (כפי  2בר למפורט בסעיף אירו מע 7,500ובתוספת תמורה נוספת בסך של 

 .)11.201841.שסוכם עם ב"כ הרוכשת באסיפת הנושים מיום 

של מתווה הפירעון  מהווה הסכמה של הנושים להוצאתו לפועלמובהר כי אישור זה 

  המוקדם.

זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב הצבעה זה,  1ההחלטה בסעיף 

  יראו את האמור בנספח א' שלהלן, כחלק בלתי נפרד מהצעת ההחלטה הנ"ל.ולעניין זה 

  :אופן ההצבעה

  

  

 12:00בשעה  2018 נובמברב 20- ה לישישליום כתבי הצבעה מלאים וחתומים יש להעביר עד 
  עו"ד גיא גיסין בעל התפקיד  הנאמן לביצוע הסדר הנושים של החברה לידי 

  office@gissinlaw.co.ilאו בדואר אלקטרוני בכתובת   03-7467700בפקס מספר 

  

  חתימה (+חותמת) _______________    תאריך _____________  

בחברה ו/או בחברת בת או נושה משמעו: כל עניין מהותי, אישי, עסקי או אחר, של ה "עניין מנוגד אחר"

(במישרין או קשורה של החברה ו/או בבעלי השליטה בחברה ו/או חברות בשליטתם או בבעלותם 

, לרבות עניין הנובע מקיומם של קשרים עסקיים מהותיים עם החברה, בעל בעקיפין) של בעלי השליטה בחברה

לעניין  מעבר  השליטה בה או חברות בשליטתו, במהלך ששת החודשים הקודמים לחתימה על כתב הצבעה זה,

ניין כאמור של בן משפחה של הנובע מעצם ההחזקה באיזה מניירות הערך המפורטים לעיל, לרבות ע

 בעלי שלו הם בן משפחה או שהוא אחר כל תאגיד ושל (כהגדרת הביטוי בחוק ניירות ערך)נושה אותו 

בו או בעלי שליטה בו, ולרבות קרבה משפחתית וזאת ביחס להחלטה העומדת על הפרק בכתב  עניין

 הצבעה זה.

  

  נמנע  נגד  בעד

      



  נספח א'

  בעל התפקידשיפוי ומימון לפעילות 

הנאמן לביצוע הסדר הנושים בחברה, בעל התפקיד את בזאת פוטרים הנושים 

מתחייבים  . הנושיםשתתקבל המאחריות לפעולות שיבוצעו על ידו בהתאם להחלט

, שלוח או מומחה שימנה עובדיו וכל גורם מטעמו בעל התפקידבזאת לשפות את 

עיכוב ביצוע) חיוב כספי על פי פסק דין (שלא ניתן לגביו בגין "): (א). הזכאים לשיפוי("

או על פי פשרה שנסתיימה (וככל שהפשרה נוגעת לחברה ניתנה הסכמת החברה 

 מכוח הזכאים לשיפוי או שעליהם לבצע  ופעולות שביצעלפשרה) אשר עילתו קשורה ל

הוצאות סבירות ); וכן (ב). בגין שכר הזכאים לשיפוי ו"ההחלטה"לעיל ( 1ההחלטה 

או בקשר לפעולות אלה, שלפי ההחלטה ביצוע  אגבו/או שעומדים להוציא  ושהוציא

 ותדעתם היו דרושות לביצוע הנ"ל ו/או בקשר לשימוש בסמכויות והרשאות הנתונ

וכן בקשר לכל מיני הליכים משפטיים, חוות דעת עורכי דין ומומחים ההחלטה בתוקף 

ר ו/או דבלהחלטה אחרים, משא ומתן, דין ודברים, הוצאות, תביעות ודרישות בנוגע 

(התחייבויות השיפוי על פי סעיף זה  שנעשו ו/או לא נעשו באופן כלשהו ביחס לנדון

  :הכל בכפוף לתנאים שבסעיף ד). להלן ובתנאי כי - ") התחייבות השיפויתקרא "

") והשיפוי מימון הפעילותמימון 'התחייבות השיפוי' (" -  בעדיפות ראשונה 1.1      

 ;באמצעות הכספים שהתקבלו בקופת הסדר הנושים של החברה ייעשה 

מקופת הסדר הנושים אשר ינוכה  בעל התפקיד יהיה רשאי לקבוע את הסכום

בעל "). סכום ההפקדהככרית ל'מימון הפעילות והשיפוי' (" של החברה

לחזור ולפעול ליצירת כרית נוספת כאמור, מעת לעת,  התפקיד יהיה רשאי

  . ובסכום שיקבע על יד

לא יהיה בסכום ההפקדה בכרית  בעל התפקידככל שלדעת  -  ניהבעדיפות ש 1.2      

בעל התפקיד בידי  נושיםכדי לכסות את מימון הפעילות השיפוי, יפקידו ה

לכיסוי יתרת סכום מימון הפעילות והשיפוי  יקבע בעל התפקידסכום אותו 

  כאמור;

שהצביעו בעד קבלת  נושיםכי ההחלטה, משמעה, בין היתר, כי כל אחד מה מובהר

 ההחלטה הנ"ל בהתאמה, התחייב, בכפוף לאמור בסעיף ד' להלן, כדלהלן:

  וכןלשלם את חלקו היחסי ב'מימון הפעילות והשיפוי';   .א

  י חלקו היחסי, כאמור בפתיח לנספח א' זה. לשפות את הזכאים לשיפוי, על פ  .ב

חלקו היחסי של הנושה מסך חלקם היחסי של הנושים " משמעו: חלקו היחסי"  .ג

 ההחלטה.  אשר הצביעו בעד 

  התחייבות 'מימון הפעילות והשיפוי' כאמור כפופות לתנאים הבאים:  .ד



  התשלומיםככל שהדבר יהיה אפשרי, יעשה התשלום בדרך של קיזוז   ).1(

 .של החברה הנושיםשישולמו לכלל 

  . בעל התפקידההוצאות לפי נספח א' זה יהיו הוצאות שיאושרו על ידי . )2(

 הנושים לפנות לכלל  בעל התפקידאין באמור לעיל כדי לגרוע מזכות  .)3(

 בבקשה לשאת במימון הפעילות והשיפוי.

אין באמור בנספח שיפוי זה כדי לפטור את החברה מהתחייבויותיה   

  בהסדר הנושים.בהתאם לקבוע   והכל בעל התפקידלשאת בהוצאות 

 



נספח ב'




