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לכבוד

מחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') של אאורה השקעות בע"מ

א.ג.נ.,

תוצאות הצבעה של אסיפת מחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') הנדון:
של  אאורה השקעות בע"מ                                    

 
שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ ("הנאמן") מתכבדת בזאת לדווח על תוצאות אסיפת מחזיקי אגרות החוב 

(סדרה יב') של אאורה השקעות בע"מ ("החברה"), שהתקיימה ביום 16 ביולי 2020.

ההצבעה על הנושא שעל סדר היום, כפי שפורט בהודעת זימון האסיפה ובכתב ההצבעה אשר פורסמו במגנ"א ביום 

28 ביוני 2020 (מס' אסמכתא: 2020-10-067512), התבצעה בכתבי הצבעה אשר נשלחו לנאמן עד ליום ה', 16 ביולי 

.2020

באסיפה נכח מנין חוקי והשתתפו בה מחזיקי אגרות חוב (סדרה יב') המחזיקים ב- 46,456,554 ש"ח ע.נ. אגרות חוב 

(סדרה יב') המהוות שיעור של כ- 51.61% מהסדרה.

הוחלט בנושא שעל סדר היום, כדלקמן: .1

מינוי הנאמן בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968 (הרב הדרוש לקבלת ההחלטה  1.1

הינו רוב של רגיל של המשתתפים בהצבעה).

ההחלטה:

הוחלט לאשר את מינויו של הנאמן המכהן, בהתאם לסעיף 35ב.(א1) לחוק ניירות ערך, תשכ"ח-1968, 

כנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה יב') של החברה, וזאת עד לפירעון סופי ומלא של אגרות החוב.

אופן ההצבעה: ההחלטה התקבלה כדלקמן:

סך הכל השתתפו בהצבעה על ההחלטה 46,456,554 קולות המהווים 51.61% מהסדרה.

סך של 43,897,205 ש"ח ע.נ. המהווים 94.49% מכלל המצביעים שהשתתפו בהצבעה, הצביעו בעד 

ההחלטה.

סך של 2,559,349 ש"ח ע.נ. המהווים 5.51% מכלל המצביעים שהשתתפו בהצבעה, הצביעו נגד ההחלטה.

לא היו נמנעים.

ההחלטה התקבלה כדין.

בזאת ננעלה האסיפה.

בכבוד רב,

שטראוס לזר חברה לנאמנות (1992) בע"מ
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