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אונ'1
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

1. אישור תיקון מדיניות התגמול של החברה בהתאם לנוסח מדיניות התגמול בסימון שינויים המצורף כנספח א' לדוחמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדזימון האסיפה

√לא89.22מיוחד

אונ'2
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

2. אישור חידוש תנאי העסקתו של מנכ"ל החברה, מר איתמר רגב לתקופה מיום 1 ביולי 2021 ועד ליום 30 ביוני 2026,מיוחדת12:00
רובעברנגדבעדבהתאם למדיניות התגמול של החברה.

√לא96.22מיוחד

אונ'3
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

3. לאשר מתן כתב פטור מאחריות למר איתמר רגב, מנכ"ל החברה, בהתאם לתנאים המקובלים בחברה וכפי שיהיו מעתמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלעת.

√לא87.18מיוחד

אונ'4
110448819057750.0503/01/22מגה אורירושלים

מיוחדת12:00
4. בכפוף לאישור תיקון מדיניות התגמול של החברה כאמור בסעיף 1 לעיל, לאשר כי גמול הדירקטורים בגין כהונתו של מר

צחי נחמיאס, בעל השליטה בחברה, בחברות המוחזקות, כהגדרתן בדוח זימון האסיפה, ככל שישולם בגין כהונתו, וכפי
שיאושר ע"י האורגנים המוסמכים בחברות המוחזקות, ישולם למר צחי נחמיאס ישירות.

רובעברבעדבעד
√לא89.22מיוחד

אונ'5
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

√לאל.רדיוןדיוןדיון1. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020, והכל- כמפורט בסעיף 1.1 לדוח הזימון.ומיוחדת

אונ'6
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
2. מינוי מחדש של משרד רוה"ח המבקר, קבלת דיווח בדבר שכרו והסמכת הדירקטוריון לקבוע את שכרו, והכל- כמפורט

רובעברבעדבעדבסעיף 1.2 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'7
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

ומיוחדת
3. מינוי מחדש של מר ערן גריפל כיו"ר הדירקטוריון לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף

רובעברבעדבעד1.3.1 לדוח הזימון.
√לארגיל

אונ'8
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של מר יונל כהן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף 1.3.2 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'9
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד5. מינוי מחדש של מר יואב קרמר לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל- כמפורט בסעיף 1.3.3 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'10
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד6. מינוי מר שי פלדמן לתקופת כהונה נוספת בדירקטוריון החברה, והכל כמפורט בסעיף 1.3.4 לדוח הזימון.ומיוחדת
√לארגיל

אונ'11
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד7. מינוי ה"ה גבריאל פרל כדירקטור חיצוני ואישור גמולו, והכל- כמפורט בסעיף 1.4 לדוח הזימוןומיוחדת
√לא100מיוחד

אונ'12
ירושלים

מנורה מב
56601834464220.0203/01/22החזקות

17:00
שנתית

רובעברבעדבעד8. עדכון מדיניות תגמול של החברה והכל -כמפורט בסעיף 1.5 לדוח הזימוןומיוחדת
√לא96.17מיוחד

אונ'13
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1404/01/22קבוצה

רובעברנגדבעד1. אישור הקצאת אופציות למנכ"ל החברה, מר דורון סלע. הכל כמפורט בסעיף 2.1 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת13:00
√לא58.39מיוחד

אונ'14
ירושלים

אקרשטיין
117620500.1404/01/22קבוצה

רובעברנגדבעד2. אישור מענק מיוחד למנכ"ל החברה, מר דורון סלע. הכל כמפורט בסעיף 2.2 לדוח זימון האסיפה.מיוחדת13:00
√לא56.7מיוחד

אונ'15
76701255808520.0204/01/22הפניקסירושלים

1. מינוי מר ריצ'ארד קפלן לדירקטור חיצוני בחברה לתקופת כהונה ראשונה בת 3 שנים ולאשר לו כתב פטור ושיפוי וכיסוימיוחדת17:00
רובעברבעדבעדביטוחי כמקובל בחברה

√לא96.75מיוחד

אונ'16
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

1. דיון בדוחות הכספיים של החברה ובדוח הדירקטוריון לשנת 2020 (הכולל דיווח על שכרו של רואה החשבון המבקר בשנתשנתית11:00
√לאל.רדיוןדיון2020).

אונ'17
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד2. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן יונתן שיףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'18
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד3. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן עופר רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'19
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד4. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת עידית גזונדהייטשנתית11:00
√לארגיל

אונ'20
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברנגדנגד5. מינוי מחדש של הדירקטורית המכהנת ורד יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'21
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד6. מינוי מר אילן שטאובר כדירקטור בלתי תלוישנתית11:00
√לארגיל

אונ'22
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד7. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן טומס יגודהשנתית11:00
√לארגיל

אונ'23
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

רובעברבעדבעד8. מינוי מחדש של הדירקטור המכהן צלי רשףשנתית11:00
√לארגיל

אונ'24
3540193194210.1809/01/22טלסיסירושלים

9. להאריך את כהונתו של משרד BDO זיו האפט ושות', כרואי החשבון המבקרים של החברה וזאת עד לכינוס האסיפהשנתית11:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה ולהסמיך את דירקטוריון החברה לקבוע את שכרו

√לארגיל

אונ'25
7260185550450.1713/01/22ירושליםירושלים

מיוחדת12:00
1. אישור עדכון תנאי העסקה של גב' אריאן גרינהולץ שובל, נכדתם של בעלי השליטה בבנק שהינה קרוב (כהגדרת מונח זה

בחוק החברות) של בעלי השליטה בבנק, העובדת בבנק ואינה מכהנת כנושאת משרה בה, בתפקיד אנליסטית סייבר
ואבטחת מידע ולתקופה שתחל מיום 1 לפברואר 2022.

רובעברבעדבעד
√לא100מיוחד

אונ'26
7260185550450.1713/01/22ירושליםירושלים

מינוי מר שמואל אשל כדירקטור חיצוני לפי חוק החברות, התשנ"ט-1999 ולפי הוראה 301 להוראות ניהול בנקאי תקיןמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדלתקופת כהונה של שלוש שנים שתחל ביום בפברואר, 2022

√לא92.29מיוחד

1. הצעת החלטה 1- מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף
אבנרי רקע: בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין



אונ'27
ירושלים

חפציבה
1099944018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש
המנהל המיוחד ביום 10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון

רם תמורת 12.35 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח א' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה:
להורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל

המיוחד בנוגע להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון
רם") המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'28
ירושלים

חפציבה
1099951018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי רקע:
בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין המצויים ברחוב יפו

228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש המנהל המיוחד ביום
10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון רם תמורת 12.35

מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה: לאשר ולהורות לנאמן
להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב מסכימים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל המיוחד בנוגע

להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון רם") המצורפת
כ- נספח ב' לכתב ההצבעה. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 7 לזימון המצורף, ולעניין זה,

יראו את האמור בסעיף 7 להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'29
ירושלים

חפציבה
1099969018/01/22גרוזלם

אג"ח16:00

1. הצעת החלטה 1- מימוש זכויות החברה במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף
אבנרי רקע: בהמשך לדיווחים קודמים בנוגע למימוש זכויותיה של חפציבה ג'רוזלם גולד בע"מ [בפירוק] במקרקעין

המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים ("גג מלון רם") על ידי המנהל המיוחד, עו"ד יוסף אבנרי ("המנהל המיוחד") , הגיש
המנהל המיוחד ביום 10.01.22 בקשה למתן הוראות, לפיה מתבקש בית המשפט הנכבד לאשר למכור את הזכויות בגג מלון

רם תמורת 12.35 מיליון ש"ח בתוספת מע"מ. עותק הבקשה הנ"ל מצ"ב כ- נספח א' לכתב ההצבעה. נוסח ההחלטה:
להורות לנאמן להודיע לבית המשפט המוסמך כי מחזיקי אגרות החוב לא מתנגדים לבקשה שהוגשה על ידי המנהל

המיוחד בנוגע להתקשרות בהסכם למכר הזכויות במקרקעין המצויים ברחוב יפו 228 בירושלים (הידועים בכינוי "גג מלון
רם") המצורפת כ- נספח א' לכתב ההצבעה. מובהר כי ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבסעיף 9
בזימון האסיפה, ולעניין זה יראו את האמור בסעיף 9, כחלק בלתי נפרד מהצעת החלטה זו. הרוב הדרוש לקבלת החלטה

הינו רוב רגיל של המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים.

רובעברבעד
√לארגיל

אונ'30
73903735479720.0318/01/22אלקטרהירושלים

1. למנות את גב' דבורה אלחנטי כדירקטורית חיצונית בחברה, לתקופת כהונה בת שלוש (3) שנים, שתחילתה ביום 4מיוחדת17:00
רובעברבעדבעדבפברואר 2022

√לא99.83מיוחד

אונ'31
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

רובעברנגדבעד1. אישור מדיניות התגמול החדשה של החברה לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.מיוחדת13:00
√לא90.12מיוחד

אונ'32
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

אישור התקשרות החברה בהסכם ניהול עם חברה בבעלות ובשליטה מלאה של מר צוף, לקבלת שירותי ניהול של יו"רמיוחדת13:00
רובעברבעדבעדדירקטוריון פעיל באמצעות מר צוף, בהיקף השווה ל-40% משרה, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.

√לא91.77מיוחד

אונ'33
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

רובעברבעדבעד3. אישור התקשרות החברה בהסכם חדש לקבלת שירותים עם חנ"ל, לתקופה של שלוש שנים, החל מיום 1 בינואר 2022.מיוחדת13:00
√לא88.92מיוחד

אונ'34
ירושלים

איירפורט
109583585073640.0419/01/22סיטי

4. אישור התקשרות החברה בהסכם ייעוץ עם חברה בבעלות ושליטה מלאים של מר יעקב מימון לקבלת שירותי ייעוץ,מיוחדת13:00
רובעברבעדבעדלתקופה של שלוש שנים, החל ממועד אישור אסיפת בעלי המניות של החברה.

√לא55.71מיוחד

אונ'35
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Guy Bernstein, for a terms expiring at the Company's 2021 Annual .1שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'36
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Ms. Naamit Salomon, for a terms expiring at the Company's 2021 .2שנתית10:00
.Annual General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'37
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect to our Board of Directors of Mr. Avi Zakay, for a terms expiring at the Company's 2021 Annual .3שנתית10:00
.General Meeting of Shareholdersרובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'38
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

To re-elect Mr. Sagi Schliesser to serve as an external director ( as such term is defined in the Israeli Companies .4שנתית10:00
.Law ) for a third three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'39
108231215796690.0220/01/22מגיקירושלים

שנתית10:00

To ratify and approve the re-appointment of Kost Forer Gabbay &amp; Kasierer, registered public accounting .5
firm, a member form of Ernst &amp; Yong Global, as the Company's independent registered public accounting

firm for the year ending December 31,2021 and to authorize its Board of Directors to delegate to the Audit
Committee the authority to fix the compensation for such independent registered public accounts in accordance

.with the volume and nature of their services

רובעברבעדבעד
√לארגיל

אונ'40
138004722826.860.6724/01/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות דיווח החברה מיום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), ועדכונים
של הנאמנים והיועצים שלהם. 2. דיון עם החברה באשר להצעה, כפי שפורסמה על ידה במסגרת הדיווח האמור בסעיף 1.1

לעיל. 3. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'41
1380104159503.30.0024/01/22ארזיםשירושלים

12:00
אג"ח

התייעצות

1.1.דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות דיווח החברה מיום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), ועדכונים
של הנאמנים והיועצים שלהם. 1.2.דיון עם החברה באשר להצעה, כפי שפורסמה על ידה במסגרת הדיווח האמור בסעיף

1.1 לעיל. 1.3.דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.
√לאדיון

אונ'42
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי פרישה למר אייל טריבר, המנכ"ל היוצא של החברהנדחית
√לא95.19מיוחד

אונ'43
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונה והעסקה של מר שרון גולדנברג, המנכ"ל החדש של החברהנדחית
√לא98.96מיוחד

אונ'44
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד3. מינוי גב' שירית כשר כדירקטורית בלתי תלויה בדירקטוריון החברהנדחית
√לארגיל

אונ'45
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד4. אישור התקשרות החברה עם בעל השליטה בעקיפין בחברה, בהסכם כח אדםנדחית
√לא97.7מיוחד

אונ'46
109106526539140.0525/01/22מיטרוניקסירושלים

14:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד5. . לאשר את התשלום המשולם למנכ"ל החברה היוצא, מר אייל טריבר, כמפורט בסעיף 2.2.1.3 לדוח זימון האסיפה.נדחית
√לא95.48מיוחד



אונ'47
ירושלים

נכסים
ובנין

69901721312200.0025/01/22
15:00

רובעברבעדבעד1. אישור התקשרות החברה בהסכם חלוקת עלויות (הסכם שירותים) עם בעלת השליטהמיוחדת
מיוחד

√לא97.65

אונ'48
ירושלים

נכסים
69901721312200.0025/01/22ובנין

רובעברבעדבעד2. אישור תנאי כהונתו והעסקתו של מנכ"ל החברה, מר דורון כהןמיוחדת15:00
√לא96.47מיוחד

אונ'49
ירושלים

נכסים
69901721312200.0025/01/22ובנין

נגדבעד3. אישור אימוץ מדיניות תגמול חדשה לחברהמיוחדת15:00
הורד

מסדר
היום

√לא

אונ'50
ירושלים

דלתא
117369900.1525/01/22מותגים

רובעברבעדבעד1. אישור הקצאה פרטית ומענק למנכ"לית החברה, גב' ענת בוגנר, כמפורט בסעיף 1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'51
281014239416310.0227/01/22אייסיאלירושלים

Election of Dafna Gruber to serve as an external director of the Company, within the meaning of the Israeli .1מיוחדת10:00
.Companies Law, 1999, for a three-year termבעדבעד

עבר (רוב
מיוחד

ללא
פירוט)

רוב
√לאמיוחד

אונ'52
44501532098220.0327/01/22מטריקסירושלים

1. אישור האצת מועד ההבשלה של המנה השלישית של האופציות שהוענקו למר אורן, בסך של 25% מכמות האופציות, כךמיוחדת12:00
רובעברבעדבעדשמועד הבשלתה של המנה השלישית יהיה במועד סיום העסקתו הצפוי של מר אורן בחברה ביום 31 בינואר 2022.

√לארגיל

אונ'53
63201815285690.0531/01/22נייר חדרהירושלים

רובעברבעדבעד1. שינוי שם החברהמיוחדת12:00
√לא100מיוחד

אונ'54
63201815285690.0531/01/22נייר חדרהירושלים

רובעברבעדבעד2. תיקון סעיף 54.1 לתקנון החברהמיוחדת12:00
√לא100מיוחד

אונ'55
62703426648090.0431/01/22דלתאירושלים

1. פיצול הון המניות של החברה והסמכת דירקטוריון החברה לקבוע את יחס הפיצול; ביטול ערכן הנקוב של המניותמיוחדת15:00
רובעברבעדבעדותיקון התקנון בהתאם

√לארגיל

אונ'56
ירושלים

אפקון
5780138683550.1501/02/22החזקות

רובעברבעדבעד1. מינוי הגב' נאוה שפר כדירקטורית חיצונית בחברהשנתית14:00
√לא93.49מיוחד

אונ'57
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד1. אישור מינויו מחדש של מר דן וייס המכהן כיו"ר דירקטוריון החברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'58
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד2. אישור מינויה מחדש של הגב' מיה רייטמן המכהנת כדירקטורית בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'59
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד3. אישור מינויו מחדש של מר אהוד רובינשטיין המכהן כדירקטור בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'60
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד4. אישור מינויה מחדש של הגב' לימור דנש המכהנת כדירקטורית בלתי תלויה בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'61
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד5. אישור מינויו מחדש של מר משה בורוביץ המכהן כדירקטור בלתי תלוי בחברה במועד זימון האסיפה.שנתית15:00
√לארגיל

אונ'62
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

רובעברבעדבעד6. אישור מינויו של מר איתי קרינסקי כדירקטור החל ממועד אישור האסיפהשנתית15:00
√לארגיל

אונ'63
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

שנתית15:00
7. אישור הארכת כהונתו של רואה החשבון המבקר הנוכחי של החברה, משרד קוסט פורר גבאי את קסירר (EY) - רואי
חשבון, כרואה החשבון המבקר של החברה, עד למועד כינוס האסיפה השנתית הבאה של החברה והסמכת דירקטוריון

החברה לקבוע את שכרו.
רובעברבעדבעד

√לארגיל

אונ'64
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

8. אישור הארכת תנאי כהונתו של מר גולן רובינשטין, הנמנה עם בעלי השליטה בחברה והמכהן כמנכ"ל החברה, לתקופהשנתית15:00
רובעברנגדבעדשל שלוש שנים החל מיום 15 בנובמבר 2021

√לא99מיוחד

אונ'65
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

9. הארכת התחייבות החברה לשיפוי נושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם

√לא100מיוחד

אונ'66
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

10. אישור הארכת מתן פטור מאחריות לנושאי המשרה המכהנים בחברה ובחברות בת וכפי שיכהנו בה מעת לעת, שהינםשנתית15:00
רובעברבעדבעדבעלי השליטה ו/או קרוביהם ו/או מי מטעמם

√לא100מיוחד

אונ'67
2350102064260.2301/02/22בית הזהבירושלים

√לאל.רדיוןדיוןדיון11. דיון בדוח התקופתי לשנת 2020שנתית15:00

אונ'68
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

1. לאשר את מינויו מחדש של מר יגאל דמרי כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'69
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

2. לאשר את מינויו מחדש של מר אסי חורב כדירקטור בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה.

√לארגיל

אונ'70
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

3. לאשר את מינויה מחדש של גב' דינה סבן כדירקטורית בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפה השנתית הבאה שלשנתית15:00
רובעברבעדבעדהחברה

√לארגיל

אונ'71
109031511804950.0101/02/22דמריירושלים

4. לאשר את מינויה מחדש של גב' תמר סלמניק כדירקטורית בלתי תלויה בחברה, לתקופת כהונה נוספת עד לאסיפהשנתית15:00
רובעברבעדבעדהשנתית הבאה של החברה

√לארגיל

אונ'72
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד1. אישור תנאי כהונה והעסקה של דירקטורים, כפי שיכהנו מעת לעת, כמפורט בסעיף 2.1 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לארגיל

אונ'73
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד2. אישור תיקון לתכנית האופציות של החברה כמפורט בסעיף 2.2 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'74
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד3. אישור מינויה לראשונה של גב' אורית לרר כדירקטורית חיצונית בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2.3 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא100מיוחד

אונ'75
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברבעדבעד4. אישור מינויה לראשונה של גב' מיכל מרום בריקמן כדירקטורית חיצונית בחברה, הכל כמפורט בסעיף 2.4 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא97.92מיוחד

אונ'76
ירושלים

סיפיה
118193200.2903/02/22וויזן

רובעברנגדבעד5. אישור הענקת גמול הוני לדירקטורים, הכל כמפורט בסעיף 2.5 לדוח הזימון.מיוחדת15:00
√לא97.2מיוחד

אונ'77
10878244684550.1006/02/22אל עלירושלים

15:00
מיוחדת

רובעברבעדבעד1. אישור הקצאת אגרות חוב המירות למדינת ישראל בהתאם להסכם הסיוע עם המדינה ובעלת השליטהנדחית
√לארגיל



אונ'78
ירושלים

1102219962980.8610/02/22פרידנזון
16:30

מיוחדת
נדחית

רובעברנגדבעד1. שינוי תנאי ההתקשרות עם מר אסף פרידנזון
מיוחד

√לא65.38

אונ'79
138004722401.80.6713/02/22ארזיםשירושלים

12:30
אג"ח

התייעצות

1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות הצעת החברה ("הצעת החברה") שדווחה על ידי החברה ביום
16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), וזימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב אשר על סדר יומה מתן הוראות לנאמנים לא
להעלות להצבעה את הצעת החברה. 2 דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי אגרות החוב.

√לאדיון

אונ'80
1380104160532.20.0013/02/22ארזיםשירושלים

12:30
אג"ח

התייעצות

1. על סדר היום: 1.1. דיון והתייעצות של מחזיקי אגרות החוב בעקבות הצעת החברה ("הצעת החברה") שדווחה על ידי
החברה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095), וזימון אסיפת מחזיקי אגרות חוב אשר על סדר יומה מתן הוראות
לנאמנים לא להעלות להצבעה את הצעת החברה. 1.2. דיון בנושאים נוספים שיועלו בישיבה ע"י הנאמנים ו/או מחזיקי

אגרות החוב.

רוב
√לארגיל

אונ'81
138004722401.80.6714/02/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראה לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת החברה לניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס
הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של

מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת
החברה לנהל משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). למחוק מכתב ההצבעה אשר פורסם על ידי הנאמנים ביום 8.2.2022 (אסמכתא: ( 2022-10-014418את
סעיף 1.1 ולא למנות את הצבעות מחזיקי אגרות החוב לגבי סעיף 1.1. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור בנספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'82
1380104157113.90.0014/02/22ארזיםשירושלים

אג"ח16:00

1. מתן הוראה לנאמנים שלא להעלות להצעה את הצעת החברה לניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס
הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של

מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: להורות לנאמנים שלא להעלות להצבעה את הצעת
החברה לנהל משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). למחוק מכתב ההצבעה אשר פורסם על ידי הנאמנים ביום 7.2.2022 (אסמכתא: ( 2022-10-014418את

סעיף 1.1 ולא למנות את הצבעות למחזיק אגרות החוב לגבי סעיף 1.1. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי
והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'83
39401529496450.0115/02/22רציו יהשירושלים

14:00

יחידת
השתתפות

מיוחדת

1. אישור מדיניות התגמול בנוסח המצורף כנספח א' לדוח הזימון לנושאי משרה בשותפות ובשותף הכללי, לתקופה של
רובעברנגדבעדשלוש שנים, החל ממועד אישור האסיפה

√לא83.38מיוחד

אונ'84
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1. ניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: 2022-01-007095)
(הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לנהל

משא ומתן עם החברה לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022 (אסמכתא:
2022-01-007095). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל יועלה כתב הצבעה נוסף לבחירת נציגות למחזיקי אגרות החוב לשם
ניהול מו"מ עם החברה. עד למינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב לא ינהלו (לא הנאמנים ולא היועצים המשפטיים) מו"מ

עם החברה בעניין זה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, ההצעה המפורטת שתפורסם (ככל שתגובש)("ההצעה המפורטת"),
תהא כפופה לקבלת אישורים לפי כל דין ובכלל זאת תובא לאישור נפרד נוסף של מחזיקי אגרות החוב. יודגש כי אופן

ההצבעה של מחזיק בסעיף זה לא יכבול את שיקול דעתו של המחזיק בהצבעתו על ההצעה מפורטת, ובהתאם בין היתר
מחזיק שהצביע "בעד" סעיף זה לא יהיה כבול מכוח הצבעה זו ויוכל להתנגד להצעה המפורטת. ההחלטה בסעיף זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א'' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א''

בעד
הורד

מסדר
היום

√לאל.ר

אונ'85
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

2. הארכת כהונתו של היועץ המקצועי ב- 3 רבעונים נוספים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר להאריך את כהונתו של היועץ המקצועי, מר אלכסיי
פרסיטס, אשר מונה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) באסיפה מיום 11.5.2021 , ב- 3 רבעונים

נוספים דהיינו עד ליום 10.11.2022. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,

ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'86
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

3. הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: הברוקר החל זה לא מכבר את תהליך השיווק (העתק חוברת השיווק
שהוכנה ע"י הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה זה). בהתאם ולאור העיכוב שהיה בתחילת תהליך השיווק, מוצע להיענות לבקשת

הברוקר CUSHMAN &amp; WAKEFIEKD ("הברוקר") מיום 2.2.2022 להאריך 30.6.2022 את התקופה במסגרתה יהיה
הברוקר זכאי לתגמול נוסף בן 100,000 לי"ש [כאמור בסעיף הדן בנושא FEES בהצעת הברוקר מיום 16 באוגוסט 2021 (הלן:

"הצעת הברוקר")], במקרה של התקיימות התנאים המפורטים בהצעת הברוקר כאמור. בקשת הברוקר מיום 2.2.2022
והצעת הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה זה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2)

ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה,
ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'87
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

4. לאשר תשלום שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה ) (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: ביום 11.5.2021 , התקבלה החלטת מחזיקי אגרות החוב,

אשר קבעה כדלקמן: "הוחלט לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא הוצאותיהם של עורך הדין והיועץ
המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4. ככל שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות, ותסרב לממן את

ההוצאות הכרוכות במינוי השלוחים נשוא החלטה זו, לרבות עלויות במסגרת תהליך המכירה, אזי תופקד, על ידי נאמן
סדרה 4 בלבד, כרית הוצאות בסך כולל של 600,000 אלפי ש''ח לטובת יישום החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4, ולטובת הגנה על

זכויות המחזיקים. 1.חלקם היחסי של מחזיקי סדרה 2 בכספים שישולמו בפועל על ידי נאמן אג"ח 4 לצורך מימון
ההוצאות בגין פעילות היועצים האמורות בהחלטה זו ובשתי ההחלטות הנוספות יהיה בהתאם ליחס הפארי בין הסדרות

במועד הפקדת הכרית (נכון למועד ההצבעה, היחס הוא 13.9% - 86.1%), להלן: "החלק היחסי". החלק היחסי יופחת
מתקבוליה העתידיים של סדרה 2 בפועל, ויוחזר לסדרה 4. 2.החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיע

רובלא עברנגד
√לארגיל

אונ'88
138004722401.80.6715/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

5. מינוי יועץ מס (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)
נוסח ההחלטה: לאשר למנות יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) בכל

הקשור למכירת נכסי קאפלה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, יפרסמו הנאמנים כתבי הצבעה לבחירת זהות יועץ המס.
מימון שכר יועץ המס יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה

תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף זה כפופה להתחייבות
השיפוי והמימון שבנספח א' לכתב ההצבעה, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה

הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

1.1. ניהול משא ומתן לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה ביום 16.1.2022 (אסמכתא: -2022-01
007095) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח



אונ'89
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

ההחלטה: לנהל משא ומתן עם החברה לגיבוש הצעה מפורטת על בסיס הצעת החברה שפורסמה במגנ"א ביום 16.1.2022
(אסמכתא: 2022-01-007095). ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל יועלה כתב הצבעה נוסף לבחירת נציגות למחזיקי אגרות

החוב לשם ניהול מו"מ עם החברה. עד למינוי נציגות למחזיקי אגרות החוב לא ינהלו (לא הנאמנים ולא היועצים
המשפטיים) מו"מ עם החברה בעניין זה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, ההצעה המפורטת שתפורסם (ככל שתגובש)
("ההצעה המפורטת"), תהא כפופה לקבלת אישורים לפי כל דין ובכלל זאת תובא לאישור נפרד נוסף של מחזיקי אגרות

החוב. יודגש כי אופן ההצבעה של מחזיק בסעיף זה לא יכבול את שיקול דעתו של המחזיק בהצבעתו על ההצעה מפורטת,
ובהתאם בין היתר מחזיק שהצביע "בעד" סעיף זה לא יהיה כבול מכוח הצבעה זו ויוכל להתנגד להצעה המפורטת.

ההחלטה בסעיף 1.1 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א'
להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

בעד
הורד

מסדר
היום

רוב
√לארגיל

אונ'90
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.2. הארכת כהונתו של היועץ המקצועי ב- 3 רבעונים נוספים (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר
הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: לאשר להאריך את כהונתו של היועץ המקצועי, מר אלכסיי
פרסיטס, אשר מונה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) באסיפה מיום 11.5.2021 , ב- 3 רבעונים

נוספים דהיינו עד ליום 10.11.2022. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו-
(סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.2 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה,

יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.

רובעברנגד
√לארגיל

אונ'91
1380104157113.90.0015/02/22ארזיםשירושלים

16:00
אג"ח

נדחית

1.3. הארכה התקופה לזכאות הברוקר לתגמול נוסף - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות
המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: הברוקר החל זה לא מכבר את תהליך השיווק (העתק חוברת השיווק
שהוכנה ע"י הברוקר מצ"ב לכתב הצבעה זה). בהתאם ולאור העיכוב שהיה בתחילת תהליך השיווק, מוצע להיענות לבקשת

הברוקרCUSHMAN &amp; WAKEFIEKD ("הברוקר") מיום 2.2.2022 להאריך 30.6.2022 את התקופה במסגרתה יהיה
הברוקר זכאי לתגמול נוסף בן 100,000 לי"ש [כאמור בסעיף הדן בנושא FEES בהצעת הברוקר מיום 16 באוגוסט 2021

(להלן: "הצעת הברוקר")], במקרה של התקיימות התנאים המפורטים בהצעת הברוקר כאמור. בקשת הברוקר מיום 2.2.2022
והצעת הברוקר מצ"ב כ-נספח ב' לכתב הצבעה זה. ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה תתבצע לשתי סדרות אגרות

החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.3 זה כפופה להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח
א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
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1.4. לאשר תשלום שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של
מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים) נוסח ההחלטה: ביום 11.5.2021 , התקבלה החלטת מחזיקי אגרות

החוב, אשר קבעה כדלקמן: "הוחלט לאשר כי הנאמנים יפנו לחברה בדרישה למימון מלוא הוצאותיהם של עורך הדין
והיועץ המקצועי, נשוא החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4. ככל שהחברה תפר את חובתה, מכח הוראות שטר נאמנות, ותסרב
לממן את ההוצאות הכרוכות במינוי השלוחים נשוא החלטה זו, לרבות עלויות במסגרת תהליך המכירה, אזי תופקד, על

ידי נאמן סדרה 4 בלבד, כרית הוצאות בסך כולל של 600,000 אלפי ש''ח לטובת יישום החלטות בסעיפים 1, 2 ו- 4,
ולטובת הגנה על זכויות המחזיקים. 1. חלקם היחסי של מחזיקי סדרה 2 בכספים שישולמו בפועל על ידי נאמן אג"ח 4

לצורך מימון ההוצאות בגין פעילות היועצים האמורות בהחלטה זו ובשתי ההחלטות הנוספות יהיה בהתאם ליחס הפארי
בין הסדרות במועד הפקדת הכרית (נכון למועד ההצבעה, היחס הוא 13.9% - 86.1%), להלן: "החלק היחסי". החלק היחסי

יופחת מתקבוליה העתידיים של סדרה 2 בפועל, ויוחזר לסדרה 4. 2. החלק היחסי יישא ריבית צמודה בשיעור 6.5%
ממועד הפקדתו ועד למועד החזרתו בפועל לנאמן סדרה 4 ". בהמשך להחלטת מחזיקי אגרות החוב הנ"ל, מאשרים מחזיקי

אגרות החוב (סדרה 4), כי מתוך סך של 500,000 ₪ אשר קוזז מתשלום הריבית של מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) מיום
31.1.2022 והועבר לנאמן (סדרה 4) ישולם גם שכר טרחת הנאמן למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2). למען הסר ספק מובהר כי

כל תשלום בו יישאו מחזיקי אגרות החוב (סדרה 4) אשר חל בבסיסו על מחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) יישא ריבית
צמודה בשיעור של 6.5% עד למועד החזרתו בפועל לנאמן סדרה 4, כאמור בהחלטה דלעיל. ההחלטה בסעיף 1.4 זה כפופה

להתחייבות השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד
מההחלטה הנ"ל.
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1.5. מינוי יועץ מס - (הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה הינו רוב רגיל של מספר הקולות המשתתפים בהצבעה, למעט נמנעים)
נוסח ההחלטה: לאשר למנות יועץ מס לשם מתן ייעוץ בתחום המיסוי למחזיקי אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) בכל

הקשור למכירת נכסי קאפלה. ככל שההחלטה בסעיף זה תתקבל, יפרסמו הנאמנים כתבי הצבעה לבחירת זהות יועץ המס.
מימון שכר יועץ המס יהיה בהתאם להחלטת מחזיקי אגרות החוב מיום 11.5.2021 . ספירת הקולות בהצבעה על סעיף זה
תתבצע לשתי סדרות אגרות החוב (סדרה 2) ו- (סדרה 4) יחדיו, באופן מצרפי. ההחלטה בסעיף 1.5 זה כפופה להתחייבות

השיפוי והמימון שב- נספח א' להלן, ולעניין זה, יראו את האמור ב- נספח א' להלן, כחלק בלתי נפרד מההחלטה הנ"ל.
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