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 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

 "(הרוכשת" )להלן: limited Enterprises Iplorim הרוכשת עמידת אי בעקבות 18.9.2018 ביום

  המשפט. לבית הוראות למתן בקשה התפקיד בעל הגיש החברה, של הנושים הסדר בהוראות

 בקשר מטעמה נפרדת בקשה וכן הוראות, למתן לבקשה תגובתה את הרוכשת הגישה 10.201822. ביום

  הנושים. הסדר של ביצועו עם

 ההליכים לייתור ולהביא הנושים הסדר את להשלים במטרה םודברי דין מתנהל הצדדים בין

  השלמתל הרוכשת מטעם הצעה התפקיד בעל אצל התקבלה 6.11.2018 ביוםו שלעיל, המשפטיים

 ."(הרוכשת הצעת" )להלן: הנושים הסדר

 ביום תתקיים אשר החברה, נושי של אסיפה זימון על להודיע ,התפקיד בעל בזאת מתכבד לפיכך

 אביב תל החיל רמת ,6 קומה ב'38 הברזל בכתובת התפקיד בעל במשרדי :0018 בשעה 11.201841.

 להלן: המפורטים בנושאים "(האסיפה" )להלן:

 היום: סדר שעל יםהנושא .1

  (http://gissinlaw.co.il בכתובת התפקיד בעל באתר )פורסמה הרוכשת הצעת בדבר דיווח .1.1

 הרוכשת. נציגי ידי על הנושים בפני תוצג אשר

  ומשמעויותיה. הרוכשת הצעת בדבר החברה נושי לבין התפקיד בעל בין והתייעצות דיון .1.2
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  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, המזומנת באסיפה להשתתף הזכאים

 חברת )שאינו לאסיפה הקובע במועד החברה של החוב אגרות מחזיקי במרשם הרשום מחזיק .2.1

  – או רישומים(;

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

 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 לסעיפים בהתאם לרבות הנושים, הסדר קופת של אחרים נושים .2.3

  לאסיפה בעהקו 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 .4.1

 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 .4.2

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

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

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

 בכתב.
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