
  

  

 

 2021  במרץ   18

 לכבוד 
 (  ' ו מחזיקי אגרות החוב )סדרה  

 של סאטקום מערכות בע"מ  

 

 ג.א.נ., 
 

)סדרה ו'( שהנפיקה    מחזיקי אגרות החוב   ה נדחית של אסיפ דיווח בדבר תוצאות  הנדון:  

 )להלן: "החברה"(   סאטקום מערכות בע"מ

בע"מ נאמנויות  נבו  פז  "   רזניק  לאגרות  הנאמן )להלן:  הנאמן  שהנפיקה  "(,  ו'(  )סדרה  החוב 

של מחזיקי אגרות החוב )סדרה ו'(    נדחית   החברה מתכבדת להודיע בזאת על תוצאות אסיפה 

 (. "האסיפה"  )להלן:   18.3.2021של החברה אשר התקיימה ביום  

 1באמצעות כתבי הצבעה, ביחס לנושא כפי שפורט בכתב ההצבעה   ו באסיפה נערכ   ות ההצבע 

או באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית והכול כקבוע בזימון  "(,  כתב ההצבעה "   : )להלן 

   . האסיפה 

  ( המחזיקים בסך כולל של ו' באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב )סדרה  

)סדרה    2,207,002 חוב  ע.נ. אגרות  כ ו' ש"ח  )סדרה    47.25%  - (, המהווים  מכלל אגרות החוב 

 . ע.נ.(   4,671,339)דהיינו    ( שטרם נפרעו ו' 

 : להצבעה באסיפה ותוצאות ההצבעה   ו שהועל   ים הנושא 

  - ]הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב של לא פחות מ   פדיון מוקדם מלא של אגרות החוב  .1

 הנמנעים[ ממספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט    2/3

בתוך   יבוצע  של אגרות החוב אשר  פדיון מוקדם מלא  ביצוע  ימים ממועד פרסום    60לאשר 

תוצאות האסיפה, במסגרתו תשלם החברה למחזיקי אגרות החוב את מלוא הקרן והריבית  

 שתיצבר עד למועד ביצוע הפדיון המוקדם המלא בפועל.  

בסעיף   והמימון   1ההחלטה  השיפוי  להתחייבות  כפופה  לכתב ההצבעה שב   זה  א'  ,  נספח 

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

 

 להלן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה: 

 מהקולות המשתתפים באסיפה.   100%ע.נ. אג"ח ו', המהווים    2,207,002בהצבעה השתתפו  

המהווים   387,860 ו'  אג"ח  בהצבעה    %17.57  ע.נ.  המשתתפים    בעד הצביעו    - מהקולות 

 ההחלטה. 

המהווים   1,819,142 ו'  אג"ח  בהצבעה    %82.43  ע.נ.  המשתתפים    נגד הצביעו    - מהקולות 

 ההחלטה. 

 לא היו קולות נמנעים בהצבעה. 

 
 (.036369-10-1202)מס' אסמכתא:  16.3.2021 ראו דיווח הנאמן מיוםלזימון האסיפה הנדחית וכתב ההצבעה   1



  

  

 

 

 . לא התקבלה לפיכך ההחלטה  

 

אגרות החוב לפירעון מיידי  .2 ממספר    העמדת  רגיל  רוב  הינו  לקבלת ההחלטה  ]הרוב הדרוש 

 הנמנעים[   למעט הקולות המשתתפים בהצבעה,  

להעמיד את מלוא היתרה הבלתי מסולקת  לעיל לא תתקבל,  1ככל שהצעת ההחלטה שבסעיף  

 )יג( לשטר הנאמנות.  8.1של אגרות החוב לפירעון מיידי, בהתאם להוראות סעיף  

בסעיף   שב   2ההחלטה  והמימון  השיפוי  להתחייבות  כפופה  לכתב ההצבעה זה  א'  ,  נספח 

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

 

 לן תוצאות ההצבעה הכוללות את מלוא קולות המצביעים שהשתתפו בהצבעה: לה 

 מהקולות המשתתפים באסיפה.   100%ע.נ. אג"ח ו', המהווים    2,207,002בהצבעה השתתפו  

 ההחלטה.   בעד לא היו קולות שהצביעו  

המהווים   2,207,002 ו'  אג"ח  בהצבעה    %100  ע.נ.  המשתתפים    נגד הצביעו    - מהקולות 

 ההחלטה. 

 לא היו קולות נמנעים בהצבעה. 

 

 לפיכך ההחלטה לא התקבלה. 

 

עם ההחלטה שלעיל לא נמצאו מחזיקי אגרות חוב אשר    בקרב המשתתפים בהצבעה בקשר 

הצהירו )בכתב ההצבעה או במערכת ההצבעה האלקטרונית( כי הינם בעלי עניין מנוגד בגינו  

 נאמן לפסול את הצבעותיהם. על ה 

 

 בזאת ננעלה האסיפה. 

 
 

 בע"מ   רזניק פז נבו נאמנויות 

 הדו"ח נחתם ע"י:

רו"ח,  רזניק,    מנכ"ל   יוסי 

 משותף 

 

 

 

 



החלטה 2החלטה 1

ע.נ. מוחזקמיופה כוחמס' חברהעניין מנוגדמחזיק

פידיון מוקדם 
מלא של אגרות

העמדת אגרות החוב 
לפירעון מיידי

איילון קרנות נאמנות
X513011445נגדנגד18,361בוארון מאיה

נגדבעד387,860שמשון אורןX520023185הפניקס חברה לביטוח בע"מ

פירוט אופן הצבעה של מחזיקים מוסדיים באסיפה של מחזיקי אגרות החוב (סדרה ו)  סאטקום מערכות בע"מ

אסיפת הצבעה ללא התכנסות מיום 18.03.2021 (בהתאם לכתבי הצבעה)


