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א.ג,. .
ה דון :דוח מיידי בדבר כי וס אסיפה כללית מיוחדת דחית של בעלי מ יות החברה
בהתאם לחוק החברות התש "ט") 1999 -חוק החברות"( ,לתק ות החברות )הודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג
בחברה ציבורית( ,תש"ס") 2000 -תק ות הודעה ומודעה"( ,לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,תשס"ו-
") 2005תק ות הצבעה בכתב"( ולתק ות יירות ערך )דו"חות תקופתיים ומידיים( ,תש"ל") 1970 -תק ות הדוחות"(,
ית ת בזה הודעה בדבר כי וס אסיפה כללית מיוחדת דחית )"אסיפה"( של בעלי מ יות החברה ,אשר תתכ ס ביום
ראשון ,ה 9 2 18 -באפריל במאי ,2021 ,בשעה  ,15:00באמצעות שיחת ועידה טלפו ית בה כל המשתתפים יוכלו
לשמוע זה את זה ,אשר פרטי החיבור אליה הי ם כדלקמן :טלפון  076-5990060קוד 191155 :ולאחר מכן לחיצה על
מקש הסולמית )")(#האסיפה"( .רק בעלי מ יות אשר יחזיקו במ יות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה.
לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה באמצעות שיחה ועידה ,החברה מבקשת מבעלי המ יות שיצביעו
באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות הצבעה אלקטרו ית.
 .1על סדר יומה של האסיפה המיוחדת
 .1.1אישור מדי יות תגמול מעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה
מוצע לאשר את מדי יות התגמול המעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה )"מדי יות התגמול
המוצעת"( ,ב וסח המצורף כ ספח א' לדוח זימון האסיפה בהתאם לסעיף 267א)ד( לחוק החברות.
מדי יות התגמול אושרה על ידי דירקטוריון החברה לאחר ששקל את המלצות ועדת התגמול.
לפרטים וספים אודות ושא זה ראו סעיף  2.1להלן.
וסח החלטה מוצע :לאשר את מדי יות התגמול המוצעת של הדירקטורים ו ושאי המשרה בחברה ,ב וסח
המצורף כ ספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש ש ים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות
הדין.
 .1.2אישור מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
מוצע לאשר מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה .לפרטים וספים אודות ושא זה ראו
סעיף  2.2להלן.
וסח החלטה מוצע :לאשר הע קת מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף
 2.2לדוח זימון האסיפה.
 .2פרטים וספים אודות ההחלטות שעל סדר היום
 .2.1אישור מדי יות תגמול מעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה
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 .2.1.1פרטים וספים אודות מדי יות התגמול ה וכחית של החברה ואופן יישום המדי יות התגמול
המוצעת
 .2.1.1.1בהתאם לסעיף  267א)ד( לחוק החברות ,תוקף מדי יות התגמול בחברה הי ו לשלוש ש ים.
לפיכך ביום  22באפריל ,2018 ,אישרה האסיפה הכללית של בעלי מ יות החברה ,לאחר
המלצת ועדת התגמול ואישור דירקטוריון החברה ,מדי יות תגמול ל ושאי משרה בחברה
)"מדי יות התגמול ה וכחית"( ,כמפורט בדוח מיידי על תוצאות אסיפה )מס' אסמכתא:
.(2018-01-032511
 .2.1.1.2ביום  11במרץ ,2021 ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בח ו וד ו במדי יות התגמול
המוצעת .ועדת התגמול המליצה לדירקטוריון החברה על אישור מדי יות התגמול
המוצעת של החברה ודירקטוריון החברה דן בהמלצותיה של ועדת התגמול ואישר את
מדי יות התגמול ב וסח המצורף כ ספח א'.
 .2.1.1.3מדי יות התגמול המוצעת תחול על ת אי התגמול של כל ושאי המשרה בחברה ,לרבות
הדירקטורים בחברה.
 .2.1.1.4במועד אישור המדי יות התגמול המוצעת על ידי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה ,ת אי
הכהו ה והעסקה של ושאי המשרה בחברה אי ם חורגים ממדי יות התגמול ,למעט
הע קה של יחידות מ ייה חסומות למ כ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה ,אשר
אושרה על ידי בעלי המ יות של החברה באסיפה כללית מיוחדת מיום  14.10.2020כמפורט
בדוח מיידי על תוצאות אסיפה )מס' אסמכתא ,2020-01-112437 :המובא כהכללה על
דרך ההפ ייה(.
 .2.1.2להלן עיקרי השי ויים בין מדי יות התגמול ה וכחית למדי יות התגמול המוצעת:
 .2.1.2.1במסגרת הע קת תשלום מבוסס מ יות ,החברה תוכל להע יק גם מ יות חסומות ויחידות
מ יה חסומות )כמפורט בסעיף  2.3.1במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.2וספה מגבלה לפיה היקף הדילול בפועל המצטבר בגין כלל ההע קות של תשלום מבוסס
מ יות לא יעלה על  15%מהו ה המו פק וה פרע של החברה )למעט אם שיעור זה עלה
כתוצאה מרכישה עצמית של מ יות החברה( )כמפורט בסעיף  2.3.2במדי יות התגמול
המוצעת(.
 .2.1.2.3החברה תוכל להע יק תשלום מבוסס מ יות גם לבעלי השליטה בה ככל שיכה ו כ ושאי
משרה בחברה )כמפורט בסעיף  2.3.1במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.4ההטבה הש תית בגין הע קת מ יות חסומות ו/או יחידות מ יה חסומות תהה כפופה
לתקרה הקבועה לתשלום מבוסס מ יות וזו תקבע ,לפי הצורך ,גם בהתחשב בשווי המ יות
החסומות ו/או יחידות המ יה החסומות במועד הע קתן )כמפורט בסעיף  2.3.3במדי יות
התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.5תקופת ההבשלה של המ יות החסומות ו/או יחידות המ יה החסומות תהה לי יארית על
פ י תקופה בת עד  4ש ים )לפחות  3ש ים( ,כאשר ההבשלה עשויה להיות במ ות )כמפורט
בסעיף  2.3.5במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.6את תקופת המימוש של יחידות המ יה החסומות שהוע קו ל ושאי משרה יוכלו להאריך
ועדת התגמול ו/או הדירקטוריון )כמפורט בסעיף  2.3.10במדי יות התגמול המוצעת(.
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 .2.1.2.7תקרת המע קים ליו"ר הדירקטוריון וכן למ כ"ל החברה תעמוד על סך ש תי של  1מליון
ש"ח )חלף  200אלף ש"ח במדי יות התגמול הקודמת( ותקרת המע קים לגבי ושא משרה
כפוף מ כ"ל יעמוד על סך ש תי של  500אלף ש"ח )חלף  100אלף ש"ח במדי יות התגמול
הקודמת( )כמפורט בסעיף  2.3.12במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.8קבע כי מע קי החברה יוכלו להי תן בכסף או במ יות )כמפורט בסעיף  2.3.13במדי יות
התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.9קבע כי מ כ"ל החברה יהיה רשאי ,וסף על מכל מע ק שיבוסס על יעדים מדידים,
להחליט על מתן מע ק שאי ו מבוסס על יעדים מדידים או שאי ו קבע מראש בהיקף שלא
יעלה על ארבע משכורות חודשיות )חלף שלוש משכורות חודשיות( ,וכי ועדת התגמול
והדירקטוריון יהיו רשאים להע יק מע ק כאמור במקרים בהם המע ק יעלה על ארבע
משכורות חודשיות בש ה )חלף שלוש משכורות חודשיות ,כקבוע במדי יות התגמול
הקודמת( )כמפורט בסעיף  2.4.2במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.10קבע כי על אף האמור במדי יות התגמול ,מע קים בשיקול דעת וכן שי ויים לא מהותיים
בת אי כהו ה והעסקה שיי ת ו למ כ"ל החברה או ל ושא משרה שהי ם מבעלי השליטה
או שהי ם קרוב של בעל השליטה בחברה ,יידרשו אישורים וספים על פי כל דין )כמפורט
בסעיפים  3.1.2 ,2.4.2במדי יות התגמול המוצעת ,בהתאמה(.
 .2.1.2.11קבע כי שי ויים לא מהותיים בת אי הכהו ה וההעסקה של מ כ"ל החברה ,יאושרו בידי
ועדת התגמול ודירקטוריון החברה בלבד ,בכפוף לכך שת אי כהו תו והעסקתו לאחר
השי וי כאמור יתאמו את מדי יות התגמול של החברה )כמפורט בסעיף  3.1.1במדי יות
התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.12קבע כי שי ויים לא מהותיים בת אי הכהו ה וההעסקה של סמ כ"ל או ושא משרה אחר
כפוף מ כ"ל )ככל שהדבר רלוו טי( ,יאושר בידי מ כ"ל החברה בלבד ,בכפוף לכך שת אי
כהו תו והעסקתו לאחר השי וי כאמור יתאמו את מדי יות התגמול של החברה )כמפורט
בסעיף  3.1.2במדי יות התגמול המוצעת(.
לע יין סעיפים  2.1.2.11וכן  2.1.2.12לעיל" ,שי וי לא מהותי" ייחשב שי וי של עד 10%
ביחס לעלות חבילת התגמול הכוללת שאושרה ל ושא המשרה במצטבר על פ י כל תקופת
מדי יות התגמול ובת אי שלא יעלה על התקרות המצוי ות במדי יות התגמול של החברה.
 .2.1.2.13קבע כי החברה תהיה רשאית לרכוש ,להאריך או לחדש פוליסות לביטוח אחריות
דירקטורים ו ושאי משרה בכל עת במהלך תקופת מדי יות התגמול ,ללא צורך בקבלת
אישור וסף של אסיפת בעלי המ יות של החברה ,ובלבד שמדי יות תגמול זו אושרה
באסיפה הכללית של החברה ושוועדת התגמול של החברה תאשר כי הפוליסות ה רכשות
עומדות בת אים המפורטים במדי יות התגמול ,בדגש על כך שעלות הפרמיה וגובה
ההשתתפות העצמית יהיו בהתאם לת אי השוק במועד עריכת פוליסת הביטוח וכל עוד
העלות אי ה עשויה להשפיע באופן מהותי על רווחיות החברה ,רכושה או התחייבויותיה,
כשלשם ביסוס ת אי השוק החברה תסתייע ביועצי ביטוח חיצו יים )כמפורט בסעיף (3)4
במדי יות התגמול המוצעת(.
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 .2.1.2.14קבע כי עלות הפרמיה וגובה ההשתתפות העצמית בעת רכישת פוליסת ביטוח אחריות
דירקטורים ו ושאי משרה מסוג  run-offבמקרים ובת אים המפורטים במדי יות
התגמול ,תהיה בהתאם לת אי השוק במועד עריכת פוליסת הביטוח וכל עוד העלות אי ה
מהותית לחברה ,כשלשם ביסוס ת אי השוק החברה תסתייע ביועצי ביטוח חיצו יים
)כמפורט בסעיף  (4)4במדי יות התגמול המוצעת(.
 .2.1.2.15קבע כי על אף האמור במדי יות התגמול המוצעת ,לא יראו את הפעולות המפורטות להלן
כחריגה ממדי יות זו ובלבד ,ככל ש דרש ,שהפעולות האמורות אושרו כדין על ידי
האורג ים ה דרשים לכך בהתאם להוראות חוק החברות) :א( הדירקטור ויתר על הגמול
המגיע לו ,כולו או כל חלק ממ ו; )ב( האורג ים המוסמכים על־פי דין אישרו לדירקטור
תשלום אחר או וסף בגין כהו תו בתפקיד וסף בחברה או בחברה קשורה לה.
וסח מדי יות התגמול המוצעת )מסומן ביחס למדי יות התגמול ה וכחית( מצורף כ ספח א' לדוח
זה.
.2.1.3

ימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור מדי יות התגמול המוצעת:
מדי יות התגמול המוצעת הי ה לטובת החברה והי ה הוג ת וסבירה ,בין היתר ,מה ימוקים
המפורטים להלן:
 .2.1.3.1מדי יות התגמול המעודכ ת גובשה בשים לב להוראות תיקון  20לחוק החברות כמו גם
ל יסיון ש צבר בחברה בעת יישום מדי יות התגמול ה וכחית והצורך בהתאמתה לפעילות
החברה ,אופייה וצרכיה.
 .2.1.3.2מדי יות התגמול המוצעת קבעה ,בין היתר ,בשים לב :להשפעת ת אי התגמול והצורך
ביצירת תמריצים ראויים ל ושאי המשרה לצורך קידום מטרות החברה ,תכ ית העבודה
שלה ומדי יותה בראייה ארוכת טווח ,למדי יות יהול הסיכו ים בחברה ולגודלה ואופי
פעילותה של החברה.
 .2.1.3.3הרכיבים המשת ים במדי יות התגמול ,לרבות אופן קביעתם והיקפם ביחס לרכיבים
הקבועים ,בח ו בשים לב לתפקיד ושא המשרה ותרומתו לחברה.
 .2.1.3.4התגמול ההו י המגוון )באמצעות הע קת אופציות ו/או מ יות חסומות ו/או יחידות מ יה
חסומות( עשוי ליצור יתרו ות שו ים ותמריץ אצל ושאי המשרה לתרום לעסקי החברה
ולהשאת רווחיה.
 .2.1.3.5מתן תגמול הו י בצורה של מ יות חסומות ו/או יחידות מ יה חסומות מדלל פחות את
בעלי המ יות לעומת מתן אופציות בגין אותו שווי הטבה וב וסף הוא צפוי להפחית תמריץ
ללקיחת סיכו ים שאי ם מפוצים בתשואה הולמת או סיכו ים עודפים מעבר לרמת
הסיכון הרצויה של החברה ולתמוך בצורה טובה יותר ביכולת הה עה של יצעים ליצירת
ערך כלכלי בטווח הארוך.
 .2.1.3.6הת אים המאפשרים התקשרות של החברה לרכישה ,הארכה או חידוש של פוליסה
לביטוח אחריות של ושאי משרה בחברה וכן בקשר לרכישת ביטוח מסוג  ,run-offללא
אישור וסף של בעלי המ יות של החברה ,בח ו בשים לב לתמורות בשוק הביטוח החלות
בש ים האחרו ות ובשים לב לשי ויים בה חיות של הרשויות הרגולטוריות לגבי ושאים
אלה.
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בהתחשב בכל האמור לעיל ,חברי ועדת התגמול ודירקטוריון החברה סבורים כי המדי יות התגמול
המוצעת הי ה לטובת החברה ,סבירה וראויה ב סיבות הע יין.
 .2.1.4אופן יישום מדי יות התגמול ה וכחית
להלן פירוט אודות היחס בין התקרות הקבועות במדי יות התגמול ה וכחית לבין
התגמולים ששולמו בפועל למ כ"ל החברה וליו"ר דירקטוריון החברה בכל אחת מהש ים
:2020 - 2018

מ כ"ל
החברה 1

רכיב קבוע
)במו חי עלות
שכר ש תית,
באלפי (₪

התקרה הקבועה
במדי יות
ה וכחית
הסכום ששולם
בפועל

רכיב משת ה
)במו חי עלות
שכר ש תית,
באלפי (₪

יו"ר
דירקטוריון
החברה

רכיב קבוע
)במו חי עלות
שכר ש תית,
באלפי (₪

)במו חי עלות
שכר ש תית,
באלפי (₪

924

924

924

289

 -200מע ק

509
 -200מע ק

474
 -200מע ק

התקרה הקבועה
במדי יות
200%
 200%הו י-
 200%הו י-
הו י-
עלות
מתקרת עלות מתקרת עלות מתקרת
ה וכחית
השכר הש תית השכר הש תית
השכר הש תית
151
5
67
הסכום ששולם
בפועל
924

התקרה הקבועה
במדי יות
ה וכחית
הסכום ששולם
בפועל

רכיב משת ה

2018

2019

2020

229

התקרה הקבועה  -200מע ק
במדי יות
200%
הו י-
מתקרת עלות
ה וכחית
השכר הש תית
יו"ר
של
הדירקטוריון
133
הסכום ששולם
בפועל

 1החל מחודש מרץ  ,2019מ כ"ל החברה מועסק בהיקף של  75%משרה חלף  50%משרה.

5

924

321

924

339

 -200מע ק

 -200מע ק

200%
הו י-
מתקרת עלות
השכר הש תית
יו"ר
של
הדירקטוריון
2

200%
הו י-
עלות
מתקרת
השכר הש תית של
יו"ר הדירקטוריון
132

 .2.2אישור מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
בהתאם לסעיף  2.4.1למדי יות התגמול ה וכחית של החברה לפיו יתן להע יק מע ק בשיקול דעת של עד 3
משכורות ליו"ר דירקטוריון החברה ,ועדת התגמול ודירקטוריון החברה החליטו להע יק ליו"ר דירקטוריון
החברה בגין ש ת  2020מע ק מיוחד בגובה של  46,000ש"ח )המהווה  2משכורות חודשיות(.
להלן פרטים וספים בהתאם להוראות התוספת השישית לתק ות הדוחות במו חי עלות בגין ש ת :2020
תגמולים בעבור שירותים במו חי עלות

פרטי מקבל התגמולים
שם

תפקיד

היקף
משרה

שיעור החזקה
בהון החברה
בדילול מלא
כון למועד זה

שכר /דמי
יהול
)באלפי
ש"ח(

מע ק
)באלפי
ש"ח(

תשלום
מבוסס
מ יות
)באלפי
ש"ח(

אחר

סה"כ
ש תי
)באלפי
ש"ח(

רי
ליפשיץ

יו"ר
דירקטוריון

-

8.96%

339

46

*132

-

517

)*( למידע וסף אודות ת אי כהו תו של יו"ר דירקטוריון החברה לרבות שווי הוגן בקשר לתשלום מבוסס
מ יות שהוע ק ליו"ר הדירקטוריון ,ראו זימון אסיפה מיום  7.10.2020מס' אסמכתא.2020-01-109539 :
ימוקי ועדת התגמול והדירקטוריון לאישור המע ק החד פעמי ליו"ר דירקטוריון החברה
א .המע ק הי ו בהתאם להוראות מדי יות התגמול של החברה והמע ק וכן סך התגמולים בגין ש ת 2020
אי ם עולים על התקרות הקבועות במדי יות התגמול.
ב .השילוב של ת אי העסקה קבועים ותגמולים מיוחדים ,בכפוף לשיקול דעתם הבלעדי של אורג י החברה,
יוצרים תמהיל תגמול כון והוגן למ הלי החברה וזאת במטרה לעודד את המשך הפעילות ומעורבותם
האקטיבית ,והכל לטובת השאת רווחי החברה וקידום תוצאותיה העסקיות.
ג .המע ק ה "ל הי ו סביר ,הוגן ולטובתה של החברה ואין בו כדי להשפיע באופן מהותי על החברה ,מצבה
הכספי או תוצאותיה הכספיות.
ד .החברה התפתחה בצורה משמעותית ,כמו גם שווי השוק של מ יית החברה עלה משמעותית בש ה
האחרו ה לצד עלייה בגובה סיבובי השקעה בחברות פורטפוליו מהותיות .ב וסף ,ה הלת החברה
קידמה מהלכי גיוס הון משמעותיים ואיכותיים לחברה בש ה האחרו ה.
 .3שמות הדירקטורים שהשתתפו בדיו י ועדת התגמול והדירקטוריון בקשר עם ה ושאים שעל סדר יום
האסיפה:
 .3.1בישיבת ועדת התגמול של החברה שהתקיימה ביום  11במרץ  2021השתתפו חברי ועדת התגמול כדלקמן:
ה"ה איל אריאלי )דירקטור חיצו י( ,מיכל אהרן )דירקטורית בלתי תלויה( ו-ארז אלראי )דירקטור חיצו י(.
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 .3.2בישיבת הדירקטוריון שהתקיימה ביום  11במרץ  2021השתתפו חברי הדירקטוריון המפורטים להלן :ה"ה
איל אריאלי )דירקטור חיצו י( ,מיכל אהרן )דירקטורית בלתי תלויה( ,ארז אלראי )דירקטור חיצו י( ,אפרים
גרליץ )דירקטור( )השתתף ביחס ל ושא  -1בשלב הצגת ה ושא בלבד( ,שמואל ג זל )דירקטור( ,ר י ליפשיץ
)יו"ר דירקטוריון -השתתף ביחס ל ושא  -1בשלב הצגת ה ושא בלבד ולא השתתף כלל ב ושא  2שעל סדר
היום( ואופיר שחף )דירקטור(.
 .4מקום כי וס האסיפה ומועדה
ית ת בזאת הודעה בדבר זימון בעלי מ יות החברה לאסיפה מיוחדת של בעלי המ יות בחברה ,אשר תתכ ס ביום
ראשון ,ה 9 2 18 -באפריל במאי ,2021 ,בשעה  ,15:00אשר על סדר יומה ה ושאים שעל סדר היום :האסיפה
תתקיים באמצעות שיחת ועידה טלפו ית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ,אשר פרטי החיבור אליה
הי ם כדלקמן :טלפון  076-5990060קוד 191155 :ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ) .(#רק בעלי מ יות אשר
יחזיקו במ יות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה .לאור הקושי הקיים בזיהוי של משתתפים באסיפה
באמצעות שיחה ועידה ,החברה מבקשת מבעלי המ יות שי צביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות
הצבעה אלקטרו ית.
 .5הרוב ה דרש לאישור ההחלטות
 .5.1הרוב ה דרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.1לעיל הי ו בהתאם להוראות סעיפים 267א)ב( לחוק
החברות ,הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה ,דרש שיתקיים אחד מאלה:
 .5.1.1במ יין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ יות שאי ם בעלי השליטה
בחברה או בעלי ע יין אישי באישור מדי יות התגמול ,המשתתפים בהצבעה; במ יין כלל הקולות
של בעלי המ יות האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים; על מי שיש לו ע יין אישי יחולו
הוראות סעיף  276לחוק החברות ,בשי ויים המחויבים;
 .5.1.2סך קולות המת גדים מקרב בעלי המ יות האמורים בסעיף  5.1.1לעיל לא יעלה על שיעור של ש י
אחוזים ) (2%מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
 .5.2בהתאם להוראות סעיף 267א)ג( לחוק החברות ,דיר קטוריון החברה יהיה רשאי לאשר את מדי יות
התגמול גם אם האסיפה הכללית הת גדה לאישורה ,ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון
החליטו ,על יסוד ימוקים מפורטים ולאחר שד ו מחדש במדי יות התגמול ,כי אישור מדי יות התגמול על
אף הת גדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
 .5.3הרוב ה דרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.2לעיל הי ו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המ יות
הרשאים להצביע והמשתתפים בהצבעה ,בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.
 .6המועד הקובע לצורך זכאות השתתפות והצבעה באסיפה
 .6.1בהתאם להוראת סעיף )182ב( ו) -ג( לחוק החברות ותק ה  3לתק ות הצבעה בכתב ,המועד הקובע לזכאות
בעל מ יה בחברה להשתתף ולהצביע באסיפה הי ו יום ראשון ,ה 21-במרץ ") 2021המועד הקובע"( .אם לא
יתקיים מסחר במועד הקובע ,אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.
 .6.2בהתאם לתק ות החברות )הוכחת בעלות במ יה לצורך הצבעה באסיפה הכללית( ,תש"ס") 2000-תק ות
הוכחת בעלות"( ,בעל מ יה שלזכותו רשומה מ יה אצל חבר הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ
)"הבורסה"( ,ואותה מ יה כללת בין המ יות הרשומות במרשם בעלי המ יות על שם חברה לרישומים,
ימציא לחברה אישור בדבר בעלותו במ יה במועד הקובע ,בהתאם לטופס שבתוספת לתק ות הוכחת בעלות.
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 .6.3בעלי מ יות יכולים להשתתף ולהצביע בעצמם או על-ידי שלוח ,הכל בהתאם להוראות תק ון החברה ,בכפוף
להוראות חוק החברות ובכפוף להוכחת בעלותו במ יות בהתאם לתק ות הוכחת בעלות .המסמך הממ ה
שלוח להצבעה )"כתב המי וי"( ייערך בכתב וייחתם על ידי הממ ה או על ידי המורשה לכך בכתב ,ואם
הממ ה הוא תאגיד ,ייערך כתב המי וי בכתב ,וייחתם בדרך המחייבת את התאגיד .מי וי שלוח יהיה בתוקף
רק אם כתב המי וי לאסיפה הופקד במשרדי ב"כ החברה לפחות  48שעות לפ י מועד האסיפה או האסיפה
ה דחית )לפי הע יין(.
 .7הצבעה באמצעות כתב הצבעה או באמצעות מערכת הצבעה אלקטרו ית
 .7.1בעל מ יות רשאי להצביע ביחס ל ושאים המפורטים בסעיף  1שעל סדר היום לעיל באמצעות מערכת הצבעה
אלקטרו ית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז' 2לחוק יירות ערך ,תשכ"ח") 1968-חוק יירות ערך" ו"-מערכת
ההצבעה האלקטרו ית" בהתאמה(.
 .7.2הצבעה באמצעות כתב הצבעה
.7.2.1

יתן למצוא את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה ככל שתהיי ה )כמשמעותן בסעיף  88לחוק
החברות( באתר ההפצה של רשות יירות ערך ,בכתובת ,http://www.magna.isa.gov.il/ :ובאתר
האי טר ט של הבורסה ,בכתובת") maya.tase.co.il :אתרי ההפצה"(.

 .7.2.2בעל מ יות המבקש להצביע באמצעות כתב הצבעה ,יציין על גבי החלק הש י של כתב ההצבעה את
אופן הצבעתו וימסור אותו לחברה או ישלח לה אותו בדואר רשום בצירוף אישור בעלות.
 .7.2.3בעל מ יות רשאי לפ ות ישירות לחברה ולקבל ממ ה את וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל
שתהיי ה(.
 .7.2.4חבר בורסה ישלח ,לא יאוחר מחמישה ימים לאחר המועד הקובע ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרו י,
קישורית ל וסח כתב ההצבעה והודעות העמדה )ככל שתהיי ה( כפי שפורסמו באתרי ההפצה ,לכל
בעל מ יות לא רשום המחזיק יירות ערך באמצעותו ,אלא אם כן הודיע בעל המ יות לחבר הבורסה
כי אין הוא מעו יין לקבל קישורית כאמור או שהודיע כי הוא מעו יין לקבל כתבי הצבעה בדואר
תמורת דמי משלוח בלבד.
 .7.2.5הצבעה באמצעות כתב הצבעה תהא תקפה רק אם) :א( במקרה של בעל מ יות לא רשום  -צורף
לכתב ההצבעה אישור בעלות ,או שלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה
האלקטרו ית; )ב( במקרה של בעל המ יות רשום בספרי החברה  -צורף לכתב ההצבעה צילום
תעודת זהות ,דרכון או תעודת התאגדות ,לפי הע יין.
 .7.2.6בעל מ יות שמ יותיו רשומות אצל חבר בורסה ,זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה
שבאמצעותו הוא מחזיק את מ יותיו ,בס יף של חבר הבורסה או בדואר אל מע ו תמורת דמי
משלוח בלבד ,אם ביקש זאת ,ובלבד שהבקשה ית ה מראש לחשבון יירות ערך מסוים.
 .7.2.7המועד האחרון להמצאת כתב הצבעה )כולל המסמכים שיש לצרף אליו ,לרבות אישור בעלות,
כמפורט לעיל ובכתב ההצבעה( :הי ו עד ארבע ) (4שעות לפ י מועד כי וס האסיפה .לע יין זה מועד
ההמצאה הי ו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו ,אל משרדה של החברה.
בעל מ יות רשאי ,עד עשרים וארבע ) (24שעות לפ י מועד כי וס האסיפה ,לפ ות אל משרדי החברה,
ולאחר שהוכיח את זהותו לה חת דעתה של החברה ,למשוך את כתב ההצבעה ואישור הבעלות שלו.
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 .7.3הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית
.7.3.1

בעל מ יות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת
ההצבעה האלקטרו ית.

.7.3.2

חבר הבורסה יזין למערכת ההצבעה האלקטרו ית רשימה ובה הפרטים ה דרשים לפי סעיף
44יא)4א() (3לחוק יירות ערך לגבי כל אחד מבעלי המ יות הלא רשומים המחזיקים יירות ערך
באמצעותו במועד הקובע )"רשימת הזכאים להצביע במערכת"( ,ואולם חבר בורסה לא יכלול
ברשימת הזכאים להצביע במערכת בעל מ יות שהעביר לו עד השעה  12:00של המועד הקובע,
הודעה כי אי ו מעו יין להיכלל ברשימת הזכאים להצביע במערכת ,לפי תק ה )13ד( לתק ות
הצבעה בכתב.

.7.3.3

חבר בורסה י עביר בסמוך ככל האפשר לאחר קבלת אישור מאת מערכת ההצבעה האלקטרו ית
על קבלה תקי ה של רשימת הזכאים להצביע במערכת )"אישור מסירת הרשימה"( ,לכל אחד
מבעלי המ יות המ ויים ברשימת הזכאים להצביע במערכת ואשר מקבלים מחבר הבורסה
הודעות באמצעים אלקטרו יים או באמצעות מערכות התקשורת המקושרות למחשב הבורסה,
את הפרטים ה דרשים לשם הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרו ית.

.7.3.4

בעל מ יות המופיע ברשימת הזכאים להצביע במערכת ,רשאי לציין את אופן הצבעתו ולהעביר
אותה לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית.

.7.3.5

המועד האחרון להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית :עד שש ) (6שעות לפ י מועד
האסיפה ,ולאחר מכן תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרו ית )" מועד עילת המערכת"( .הצבעה
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית תהיה ית ת לשי וי ולביטול עד למועד עילת המערכת.

 .7.4בעל מ יות אחד או יותר המחזיק מ יות בשיעור המהווה חמישה אחוזים ) (5%או יותר מסך כל זכויות
ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי בעל
השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,זכאי בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו ,לעיין
במשרדה הרשום של החברה ,בשעות העבודה המקובלות ,בכתבי ההצבעה וברישומי ההצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרו ית שהגיעו לחברה.
כון למועד דוח זה) :א( כמות המ יות המהווה חמישה אחוזים ) (5%כאמור ,הי ה 3,826,204 :מ יות רגילות
של החברה; )ב( כמות המ יות המהווה חמישה אחוזים ) (5%ב טרול המ יות המוחזקות בידי בעלי השליטה
בחברה ,הי ה 1,722,810 :מ יות רגילות של החברה.
 .7.5המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה :עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה .המועד האחרון
להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה :עד חמישה ) (5ימים לפ י מועד האסיפה.
 .7.6בהתאם להוראות סעיף )66ב( לחוק החברות ,בעל מ יה ,אחד או יותר ,שלו אחוז אחד ) (1%לפחות מזכויות
ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול ושא על סדר היום של האסיפה הכללית,
ובלבד שה ושא מתאים להיות דון באסיפה הכללית .על בקשה של בעל מ יה לפי סעיף )66ב( לחוק החברות
לכלול ושא בסדר היום של אסיפה כללית להתקבל בידי החברה עד ) 7שבעה( ימים לאחר זימון האסיפה
הכללית לפי תק ה  5א)א( לתק ות הודעה ומודעה.
 .7.7בהתאם להוראות תק ות הודעה ומודעה ,החברה תהיה רשאית לבצע שי ויים בסדר היום ,לרבות הוספת
ושא על סדר היום ,וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום .ככל שיבוצעו
9

שי ויים כאמור או תתפרסמ ה הודעות עמדה ,יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה השוטפים באתרי
ההפצה .כתב הצבעה מתוקן ,ככל שיידרש בעקבות שי ויים בהחלטות שעל סדר היום ,יפורסם על-ידי
החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השי ויים בהחלטות האמורות ,לא יאוחר מן המועדים המפורטים
בתק ות 5א ו5-ב לתק ות הודעה ומודעה .אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי לש ות את המועד הקובע.
 .8מ יין חוקי
.8.1

יתן לפתוח בדיון באסיפה הכללית אך ורק אם וכח מ יין חוקי בפתיחת האסיפה ,כל החלטה תתקבל
אך ורק אם וכח המ יין החוקי בעת שהצביעו על ההחלטה .המ יין החוקי לקיום אסיפה כללית הוא
וכחות של לפחות ש י בעלי מ יות שלהם  25%לפחות מזכויות ההצבעה )כולל וכחות באמצעות שלוח
או באמצעות כתב הצבעה( ,תוך מחצית השעה מן המועד ש קבע לפתיחת האסיפה.

.8.2

אם כעבור חצי שעה מן המועד ש קבע לאסיפה לא יימצא המ יין החוקי ,תדחה האסיפה לאותו יום
בשבוע הבא באותה שעה ובאותו מקום או לכל יום אחר או שעה אחרת או מקום אחר כפי שיקבע
הדירקטוריון בהודעה לבעלי המ יות )"האסיפה ה דחית"( .החברה תודיע באמצעות דיווח מיידי על
דחיית האסיפה ומועד קיום האסיפה ה דחית .באסיפה דחית יתהווה מ יין חוקי לפתיחת האסיפה ,בעת
שיהיה/יהיו וכח/ים בעצמו/ם או על ידי שלוח ,או על ידי כתב הצבעה ,לרבות כתב הצבעה ש שלח
באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית ,בעל/י מ יות שלו/שלהם  25%לפחות מזכויות ההצבעה .אם
באסיפה ה דחית ש קבעה כאמור לעיל ליום  9במאי  ,2021לא יימצא מ יין חוקי כעבור מחצית השעה
מהמועד הקבוע לאסיפה ,כי אז תתקיים האסיפה ה דחית בכל מספר משתתפים שהוא.

 .9עיון במסמכים
כל בעל מ יות של החברה רשאי לעיין בעותק מדו"ח זה ובמסמכים הקשורים אליו ,במשרדי החברה ,ברח' מצדה
 ,7מגדל בסר ) 4אצל ארם עורכי דין( ,ב י ברק ,על פי תיאום מראש )טלפון ,(03-5788770 :בימים א' עד ה' ,בשעות
העבודה המקובלות ,וזאת עד מועד כי וס האסיפה הכללית .כמו כן ,יתן לעיין בדוח זה ,בכתב ההצבעה
ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתי ת ה ,באתר ההפצה ובאתר האי טר ט של
הבורסה כ זכר לעיל.
 .10ציג החברה לע יין הטיפול בדוח זה
ציגי החברה לע יין טיפול בדו''ח המיידי הי ם עוה"ד אמיר שחר ושיר וי שטיין ממשרד שבלת ושות' עורכי דין,
מרח' ברקוביץ'  ,4תל-אביב ,טלפון  ;03-7778333פקס.03-7778444 :
בכבוד רב,
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
חתם ע"י :אלי ארד ,מ כ"ל
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ספח
מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ
)"החברה"(
כתב הצבעה להצבעה באסיפה כללית מיוחדת דחית
בהתאם לתק ות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה( ,התשס"ו") 2005-תק ות כתבי הצבעה"(
חלק א'
שם החברה :מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ;
סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת דחית )"אסיפה"(;
מועד האסיפה :ביום ראשון ,ה 9 2 18 -באפריל ,במאי  ,2021בשעה ;15:00
מקום האסיפה :באמצעות שיחת ועידה טלפו ית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ,אשר פרטי החיבור
אליה הי ם כדלקמן :טלפון  076-5990060קוד 191155 :ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית )") (#האסיפה"(.
רק בעלי מ יות אשר יחזיקו במ יות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה .לאור הקושי הקיים בזיהוי של
משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה ,החברה מבקשת מבעלי המ יות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה
או באמצעות הצבעה אלקטרו ית.
אם כעבור מחצית השעה מן המועד ש קבע לאסיפה לא יהיה מ יין חוקי ,תדחה האסיפה ליום ראשון ,ה9 25 -
באפרילבמאי ,2021 ,באותו מקום ובאותה השעה ,או לכל מועד מאוחר יותר ,כפי שיצוין בהודעה על האסיפה בה לא
כח מ ין חוקי כאמור.
.1

ה ושאים שעל סדר היום ותמצית ההחלטות המוצעות

 .1.1אישור מדי יות תגמול מעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה
מוצע לאשר את מדי יות התגמול המעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה ,ב וסח המצורף כ ספח א'
לדוח זימון האסיפה ,בהתאם לסעיף 267א)ד( לחוק החברות.
וסח החלטה מוצע" :לאשר את מדי יות התגמול המוצעת של הדירקטורים ו ושאי המשרה בחברה ,ב וסח
המצורף כ ספח א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של שלוש ש ים החל ממועד אישורה בהתאם להוראות הדין".
לפרטים וספים אודות אישור מדי יות תגמול מעודכ ת לדירקטורים ול ושאי משרה בחברה ,ראו סעיף  2.1לדוח
זימון האסיפה.
 .1.2אישור מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
מוצע לאשר מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה.
וסח החלטה מוצע" :לאשר הע קת מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה כמפורט בסעיף 2.2
לדוח זימון האסיפה".
לפרטים וספים אודות אישור מע ק חד פעמי בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה ראו סעיף  2.2לדוח זימון
האסיפה.
.2

המקום והמועד בהם יתן לעיין ב וסח המלא של ההחלטות המוצעות
דוח זימון האסיפה וכל מסמך ה וגע ל ושאים שעל סדר היום יועמדו לעיון ,במשרדי החברה ,ברח' מצדה  ,7מגדל
בסר ) 4אצל ארם עורכי דין( ,ב י ברק ,על פי תיאום מראש )טלפון") (03-5788770 :משרדי החברה"( ,בימים א'

עד ה' ,בשעות העבודה המקובלות ,וזאת עד מועד כי וס האסיפה הכללית .כמו כן ,יתן לעיין בדוח זה ,בכתב
ההצבעה ובהודעות העמדה כמשמעותן בסעיף  88לחוק החברות ,ככל שתי ת ה ,באתר האי טר ט של רשות
יירות ערך )מג "א  -אתר הפצה( שכתובתו  www.magna.isa.gov.ilובאתר האי טר ט של הבורסה שכתובתו
.www.maya.tase.co.il
.3

הרוב ה דרש באסיפה לאישור ההחלטות
 .3.1הרוב ה דרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.1לעיל הי ו בהתאם להוראות סעיפים 267א)ב( לחוק
החברות ,הקובע כי לצורך אישור ההחלטה האמורה ,דרש שיתקיים אחד מאלה:
)א( במ יין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המ יות שאי ם בעלי השליטה בחברה או
בעלי ע יין אישי באישור מדי יות התגמול ,המשתתפים בהצבעה; במ יין כלל הקולות של בעלי המ יות
האמורים לא יובאו בחשבון קולות ה מ עים; על מי שיש לו ע יין אישי יחולו הוראות סעיף  276לחוק
החברות ,בשי ויים המחויבים;
)ב( סך קולות המת גדים מקרב בעלי המ יות האמורים בסעיף )א( לעיל לא יעלה על שיעור של ש י אחוזים )(2%
מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
ב וסף ,בהתאם להוראות סעיף  267א)ג( לחוק החברות ,דירקטוריון החברה יהיה רשאי לאשר את מדי יות
התגמול גם אם האסיפה הכללית הת גדה לאישורה ,ובלבד שוועדת התגמול ולאחריה הדירקטוריון
החליטו ,על יסוד ימוקים מפורטים ולאחר שד ו מחדש במדי יות התגמול ,כי אישור מדי יות התגמול על
אף הת גדות האסיפה הכללית הוא לטובת החברה.
 .3.2הרוב ה דרש לקבלת ההחלטה המפורטת בסעיף  1.2לעיל הי ו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המ יות הרשאים
להצביע והמשתתפים בהצבעה ,בעצמם או באמצעות שלוח או באמצעות כתב הצבעה.

.4

פירוט ע יין אישי בכתב ההצבעה:
בעת ההצבעה על ה ושאים שעל סדר היום ,יפרט ויסמן בעל מ יות במקום המוקצה לכך בחלקו הש י של כתב
ההצבעה האם הוא בעל השליטה בחברה ,בעל ע יין אישי בהחלטות ,ושא משרה בכירה או משקיע מוסדי .בעל
מ יות שלא ימלא ויפרט את הפירוט כאמור ,הצבעתו לא תבוא במ יין.

.5

זכאות להשתתף בהצבעה:
המועד הקובע לקביעת הזכאות להצבעה באסיפת בעלי המ יות הי ו יום ראשון ,ה 21 -במרץ") 2021 ,המועד
הקובע"( .אם לא יתקיים מסחר במועד הקובע ,אזי היום הקובע יהיה יום המסחר האחרון שקדם למועד זה.

.6

תוקף כתב הצבעה :לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המ יות הלא רשום ,1או
צילום תעודת זהות ,דרכון או תעודת ההתאגדות ,אם בעל המ יות רשום בספרי החברה .יש להמציא לחברה
כתב הצבעה זה ,בתוספת המסמכים המצורפים אליו כאמור לעיל ,עד ארבע ) (4שעות לפ י מועד ההצבעה.

.7

מערכת הצבעה אלקטרו ית :בעל מ יות לא רשום רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו ית.
מערכת ההצבעה האלקטרו ית תי על שש ) (6שעות לפ י מועד האסיפה .יש להמציא את כתב ההצבעה באמצעות
מערכת ההצבעה האלקטרו ית עד למועד זה.

.8

מען למסירת כתב ההצבעה והודעת עמדה :משרדי החברה ,טלפון.03-5788770 :

.9

המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה :עד עשרה ) (10ימים לפ י מועד האסיפה.

 .10המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות עמדה :עד חמישה ) (5ימים לפ י מועד האסיפה.

1

בעל מ יות לא רשום הי ו מי שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מ יה ,ואותה מ יה כללת בין המ יות הרשומות במרשם בעלי המ יות
על-שם החברה לרישומים.

 .11המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן ,אם תתבקש הוספת ושא לסדר היום :ביום פרסום
הדיווח על ידי החברה באתר ההפצה של רשות יירות ערך.
 .12כתובות אתר ההפצה ואתר האי טר ט של הבורסה בהם מצוי כתב ההצבעה והודעות העמדה:
אתר ההפצה של רשות יירות ערך.www.magna.isa.gov.il :
אתר האי טר ט של הבורסה ל יירות ערך בתל-אביב בע"מ.maya.tase.co.il :
 .13ציון אופן ההצבעה :בעל מ יות יציין את אופן הצבעתו לגבי ה ושאים שעל סדר היום ,שלגביהם יתן להצביע
באמצעות כתב הצבעה זה ,בחלקו הש י של כתב ההצבעה.
 .14קבלת אישורי בעלות ,כתב הצבעה והודעת עמדה:
 .14.1בעל מ יות זכאי לקבל את אישור הבעלות בס יף של חבר הבורסה או במשלוח דואר אל מע ו תמורת דמי
משלוח בלבד ,אם ביקש זאת .בקשה לע יין זה תי תן מראש לחשבון יירות ערך מסוים.
 .14.2בעל מ יות לא רשום 1זכאי לקבל בדואר אלקטרו י ,בלא תמורה ,קישורית ל וסח כתב ההצבעה והודעות
העמדה באתר ההפצה של רשות יירות ערך ,מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במ יותיו ,אלא
אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעו יין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעו יין לקבל כתבי
הצבעה בדואר תמורת תשלום; הודעה לע יין כתבי הצבעה תחול גם לע ין קבלת הודעות עמדה.
 .14.3בעל מ יות אחד או יותר המחזיק מ יות בשיעור המהווה חמישה ) (5אחוזים או יותר מסך כל זכויות
ההצבעה בחברה ,וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאי ן מוחזקות בידי בעל
השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף  268לחוק החברות ,לאחר כי וס האסיפה הכללית ,זכאי בעצמו או
באמצעות שלוח מטעמו לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתק ה  10לתק ות כתבי הצבעה ,במשרדה הרשום
של החברה ,בימים א'-ה' ,בשעות העבודה המקובלות.
כון למועד דוח זה) :א( כמות המ יות המהווה חמישה אחוזים ) (5%כאמור ,הי ה 3,826,204 :מ יות
רגילות של החברה; )ב( כמות המ יות המהווה חמישה אחוזים ) (5%כאמור ,ב טרול המ יות המוחזקות
בידי בעל השליטה בחברה ,הי ה 1,722,810 :מ יות רגילות של החברה.
 .14.4בעל מ יה אחד או יותר שלו  1%לפחות מזכויות ההצבעה באסיפה הכללית ,רשאי לבקש מהדירקטוריון
לכלול ושא בסדר היום ,ובלבד שה ושא מתאים להיות דון באסיפה כללית .בקשה להוספת ושא תומצא
לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה .בהתאם ובכפוף להוראות חוק החברות ותק ות כתבי
הצבעה ,לאחר פרסום כתב ההצבעה ,החברה תהיה רשאית לבצע שי ויים בסדר היום ,לרבות הוספת ושא
לסדר היום ,וכן עשויות להתפרסם ,הודעות עמדה בקשר עם ההחלטות שעל סדר היום.
 .14.5ככל שיבוצעו שי ויים כאמור ו/או תתפרסמ ה הודעות עמדה ,יתן יהיה לעיין בהם בדיווחי החברה
השוטפים באתר ההפצה של רשות יירות ערך .כתב הצבעה מתוקן ,ככל שיידרש בעקבות שי ויים
בהחלטות שעל סדר היום ,יפורסם על-ידי החברה באתר ההפצה בד בבד עם פרסום השי ויים בהחלטות
האמורות ,וזאת ,לא יאוחר מן המועדים המפורטים בתק ות 5א ו5-ב לתק ות החברות )הודעה ומודעה
על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת ושא לסדר היום( ,התש"ס .2000 -אין בפרסום
סדר היום המעודכן כדי לש ות את המועד הקובע.

חלק ב'
שם החברה :מרחביה אחזקות והשקעות בע"מ ,ח.צ;520036724 .
סוג האסיפה :אסיפה כללית מיוחדת דחית;
מועד האסיפה :יום ראשון ,ה 9 2 18 -באפריל במאי ,2021 ,בשעה ;15:00
מקום האסיפה :באמצעות שיחת ועידה טלפו ית בה כל המשתתפים יוכלו לשמוע זה את זה ,אשר פרטי החיבור
אליה הי ם כדלקמן :טלפון  076-5990060קוד 191155 :ולאחר מכן לחיצה על מקש הסולמית ).(#
רק בעלי מ יות אשר יחזיקו במ יות במועד הקובע יהיו זכאים להשתתף בשיחה .לאור הקושי הקיים בזיהוי של
משתתפים באסיפה באמצעות שיחת ועידה ,החברה מבקשת מבעלי המ יות שיצביעו באסיפה באמצעות כתב הצבעה
או באמצעות הצבעה אלקטרו ית.
מען למסירה ומשלוח כתבי הצבעה :משרדי החברה ,טלפון.03-5788770 :
המועד הקובע :יום ראשון ה 21-במרץ.2021 ,
פרטי בעל המ יות:
שם בעל המ יות ____________ :מס' זהות ;____________ :אם אין לבעל המ יות תעודת זהות ישראלית –
מס' דרכון ;____________ :המדי ה שבה הוצא ____________ :בתוקף עד ;____________ :אם בעל
המ יות הוא תאגיד – מס' תאגיד ____________ :מדי ת ההתאגדות.____________ :
האם הי ך בעל ע יין ,2ושא משרה בכירה ,3משקיע מוסדי )לרבות מ הל קרן(  /4אף אחד מהם *5
)*( במידה והמצביע מצביע על-פי ייפוי כוח ,יי ת ו הפרטים האמורים בטבלה גם בקשר למייפה הכח.

א לע ות ב -כן/לא ופרט תשובתך במידה והי ה חיובית; העדר סימון או
התייחסות של המצביע לשאלה ייחשב כמע ה שלילי.
בעל ע יין
ושא משרה בכירה בחברה
משקיע מוסדי )לרבות מ הל קרן(
אף אחד מהם
אופן ההצבעה:
ה ושאים על סדר היום

אופן
בעד

גד

ההצבעה 6

מע

האם אתה בעל שליטה או
בעל ע יין אישי בהחלטות7
גד
בעד

סעיף " :1.1לאשר את מדי יות התגמול
המוצעת של הדירקטורים ו ושאי
המשרה בחברה ,ב וסח המצורף כ ספח
א' לדוח זימון האסיפה ,לתקופה של
שלוש ש ים החל ממועד אישורה
בהתאם להוראות הדין"
סעיף " :1.2לאשר הע קת מע ק חד פעמי
בשיקול דעת ליו"ר דירקטוריון החברה
כמפורט בסעיף  2.2לדוח זימון
האסיפה".
 2כהגדרת המו ח "בעל ע יין" בסעיף  1לחוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 3כהגדרת המו ח " ושא משרה בכירה" בסעיף )37ד( לחוק יירות ערך ,תשכ"ח.1968-
 4כהגדרת המו ח בתק ה  1לתק ות הפיקוח על שירותים פי סיים )קופות גמל( )השתתפות חברה מ הלת באסיפה כללית( ,תשס"ט2009-
וכן מ הל קרן להשקעות משותפת ב אמ ות ,כמשמעותו בחוק השקעות משותפת ב אמ ות ,תש "ד.1994-
 5דרש מכוח ה חיה של רשות יירות ערך מתאריך " :30.11.2011גילוי בדבר אופן ההצבעה של בעלי ע יין ,ושאי משרה בכירה וגופים
מוסדיים באסיפות".
 6אי סימון ייחשב כהימ עות מהצבעה ב ושא ים.
 7בעל מ יות שלא ימלא טור זה או שיסמן "כן" ולא יפרט ,הצבעתו לא תבוא במ יין.

* אם הי ך בעל שליטה או בעל ע ין אישי באישור ההחלטות האמורות בסעיף  1לעיל יש לפרט להלן:
________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________
לבעלי מ יות המחזיקים במ יות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף  (1)177לחוק החברות(  -כתב הצבעה זה תקף רק
בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות המערכת.
לבעלי מ יות הרשומים במרשם בעלי המ יות של החברה  -כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת
הזהות/דרכון/תעודת התאגדות.

____________________________

__________________________

תאריך

חתימה

