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  בע"מ קמן קפיטל
 )"החברה"(

 2017 ינוארב 18
 לכבוד 

 רשות ניירות ערך
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 לכבוד 
 בע"מ "אהבורסה לניירות ערך בת

www.tase.co.il 

 באמצעות המגנ"א             ג.א.נ.,
 

 בעלי מניות החברהשל מיוחדת שנתית ודוח מיידי בדבר כינוס אסיפה כללית הנדון: 
 

הוראות תקנות ניירות ערך  (,"חוק החברות")להלן:  1999-, התשנ"טחוק החברותבהתאם להוראות 
תקנות  ,("דוחות תקופתיים ומיידים"תקנות )להלן:  1970-התש"ל(, דוחות תקופתיים ומיידים)

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא על סדר החברות )הודעה ומודעה 
)כללים בדבר גמול והוצאות לדירקטור ותקנות החברות , (תקנות האסיפה")" 2000-היום(, תש"ס

בזאת להודיע על כינוס אסיפה  תמתכבד החברה(, "תקנות הגמול")להלן:  2000 -חיצוני(, תש"ס
 ,רביעי תתכנס ביום(, אשר "החברה")להלן:  בע"מקמן קפיטל מיוחדת לבעלי מניות שנתית ו כללית

)בית גן -רמת 3, ברח' היצירה ושות' "ד תשובה ויקטורהעו במשרד 0012:בשעה  2017פברואר ב 22
 "(.האסיפה)להלן: "( 7ש.א.פ קומה 

 

 :וההחלטות המוצעות בעניינם על סדר יומה של האסיפההנושאים העומדים  .1

 

 2015לשנת : דיון בדוחות הכספיים של החברה 1נושא מס'  .1.1
 .2015לשנת  דיון בדוחות הכספים של החברה   

 הארכת כהונתו של רו"ח המבקר של החברה : אישור2נושא מס'  .1.2

מוצע לאשר הארכת כהונתו של רו"ח מבקר של החברה, שטיינמץ עמינח  הצעת החלטה:  
רואי חשבון עד למועד האסיפה השנתית הבאה של החברה, וכן להסמיך את דירקטוריון  –

 החברה לקבוע את שכרו.

 : אישור הארכת הכהונה של הדירקטורים המכהנים בחברה3נושא מס'  .1.3

המכהנים הנוכחיים הדירקטורים  כהונתמינוי וחידוש לאשר מוצע בזאת  הצעת החלטה:
 לתקופת כהונה של שנה נוספת: יצוניים(חהדירקטורים ה להוציא) בחברה

 ;אילן שץ מר .1.3.1

 ;אלישבע פוטש גב' .1.3.2

  .ישראל איטחמר  .1.3.3

 ה"ה אילן שץ, אלישבע פוטש, וישראל איטחלהלן הפרטים אשר נמסרו על ידי   .1.3.1
 לתקנות דוחות תקופתיים ומיידים: 26בהתאם לתקנה 

 
 אילן שץ שם פרטי  ושם משפחה:

 033609071 מספר זיהוי: 
 23/12/1976 לידה:תאריך 

 , נתניה.16רח' בן יהודה  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות:

חברות בוועדה או ועדות של 
 הדירקטוריון

 לא

האם חבר דירקטוריון זה הינו 
 דירקטור חיצוני

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
 כדירקטור בלתי תלוי

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
כבעל מומחיות חשבונאית 

 כן

http://www.isa.gov.il/
http://www.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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 ופיננסיות או כשירות מקצועית?
האם הוא עובד של החברה, של 
חברה בת שלה, של חברה קשורה 
שלה או של בעל עניין בחברה וכן 
בתפקיד או התפקידים שהוא 

 ממלא בתאגידים הללו.

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה 
 בתאגיד:  של בעל עניין אחר

כן. חתנו של מר שמואל ישראל, מבעלי השליטה 
 בחברה.

 כהונתו החלה שבה השנה
 כדירקטור:

15/12/2011 

מהמרכז הבינתחומי  LLB -תואר ראשון במשפטים  השכלה:
 בהרצליה.

השנים  5-עיסוקים עיקריים ב
 האחרונות:

 Top Manageנשיא  ,Tveez Panama S.A מנכ"ל

 ,Adama Latamמייסד ונשיא 
 Anatalia SA. משמש דירקטור בחברות הבאות:

 
 אלישבע פוטש שם פרטי  ושם משפחה:

 305374415 מספר זיהוי: 
 30/12/1990 תאריך לידה:

 , ירושלים.56רח' אגסי  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית. אזרחות:

חברות בוועדה או ועדות של 
 הדירקטוריון

 לא

זה הינו האם חבר דירקטוריון 
 דירקטור חיצוני

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
 כדירקטור בלתי תלוי

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
כבעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסיות או כשירות מקצועית?

 לא

האם הוא עובד של החברה, של 
חברה בת שלה, של חברה קשורה 
שלה או של בעל עניין בחברה וכן 

ידים שהוא ממלא בתפקיד או התפק
 בתאגידים הללו.

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה 
 של בעל עניין אחר בתאגיד: 

כן. אשתו של מר יחיאל פוטש, מבעלי השליטה 
 בחברה.  גיסתו של מר צבי הימל, מנכ"ל החברה.

 כהונתו החלה שבה השנה
 כדירקטור:

18/12/2011 

טכנולוגיה, תואר ראשון בניהול עסקים ושיווק  השכלה:
 התמחות בניהול פיננסי ושיווק מטעם ביה"ס

 הגבוה לטכנולוגיה.
השנים  5-עיסוקים עיקריים ב

 האחרונות:
מנהלת שיווק בחברת מימושים מגשימים פוטנציאל 

 בע"מ, סגנית נשיא בחברה הבינלאומית
 Jl Enterprise LLc תקציבאית במשרד פרסום ,

 "מותגים".
 לא הבאות:משמש דירקטור בחברות 

 
 ישראל איטח שם פרטי  ושם משפחה:

 037396139 מספר זיהוי: 
 21/05/1980 תאריך לידה:

 , אשקלון. 36/1רח' משה ובר  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית. אזרחות:

 ועדת ביקורת, ועדת תגמול, וועדת מאזןחברות בוועדה או ועדות של 
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 הדירקטוריון
זה הינו האם חבר דירקטוריון 

 דירקטור חיצוני
 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
 כדירקטור בלתי תלוי

 לא

האם החברה רואה את הדירקטור 
כבעל מומחיות חשבונאית 

 ופיננסיות או כשירות מקצועית?

 לא

האם הוא עובד של החברה, של 
חברה בת שלה, של חברה קשורה 
שלה או של בעל עניין בחברה וכן 

התפקידים שהוא ממלא בתפקיד או 
 בתאגידים הללו.

 לא

האם הדירקטור הינו בן משפחה 
 של בעל עניין אחר בתאגיד: 

 לא

 כהונתו החלה שבה השנה
 כדירקטור:

25/02/2015 

 תיכונית. השכלה:
השנים  5-עיסוקים עיקריים ב

 האחרונות:
סמנכ"ל סיטי פארק, סמנכ"ל פיתוח עסקי גרין 

 דיימנשנס.
 לא בחברות הבאות:משמש דירקטור 

 

 עשה בנפרד.תההצבעה לגבי מינוי כל אחד ואחד מהדירקטורים הנכבדים  .1.3.5

ב)ב( 221-ב)א( ו221הצהרות הדירקטורים המועמדים למינוי מחדש בהתאם להוראות סעיף  .1.3.6
 לדוח מיידי זה. 3א' - 1כנספחים א'לחוק החברות מצורפות 

 בחברה כדירקטורית חיצונית לידר יריןגב' ה מינוי : 4נושא מס'  .1.1

 תחיצוני יתכדירקטור לידר יריןשל הגב'  מינויהמוצע לאשר  :הצעת החלטה .1.1.1
 כהונה ראשונה של שלוש שנים, החל ממועד האסיפה ואילך, וכןבחברה לתקופת 

על ידי  השתתפות והגמול השנתי אשר ישולם להכך שגמול ה המוצע לקבוע את שכר
בתקנות הגמול, ובהתאם החברה יהיה בהתאם לסכומים המזעריים הקבועים 

 לסיווג החברה שיהיה מעת לעת.

דוחות לתקנות  26בהתאם לתקנה  לידר יריןלהלן הפרטים אשר נמסרו על ידי  גב'  .1.1.2
 :תקופתיים ומיידים

 
 לידר ירין שם פרטי  ושם משפחה:

 036320737 מספר זיהוי: 
 15.08.1979 תאריך לידה:

 , תל אביב11נחלת יצחק  דין:-מען להמצאת כתבי בי
 ישראלית אזרחות:

חברות בוועדה או ועדות של 
 הדירקטוריון

 ביקורת, תגמול

האם חבר דירקטוריון זה הינו 
 דירקטור חיצוני

 כן

האם החברה רואה את הדירקטור 
 כדירקטור בלתי תלוי

 כן

האם החברה רואה את הדירקטור 
מומחיות חשבונאית  כבעל

 ופיננסיות או כשירות מקצועית?

 כן

האם הוא עובד של החברה, של 
חברה בת שלה, של חברה קשורה 

 לא
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שלה או של בעל עניין בחברה וכן 
בתפקיד או התפקידים שהוא ממלא 

 בתאגידים הללו.
האם הדירקטור הינו בן משפחה של 

 בעל עניין אחר בתאגיד: 
 לא

 תואר ראשון במשפטים, מכללת שערי משפט.לימודי  השכלה:
תואר ראשון במנהל עסקים, תחום חשבונאות, הקריה 

 האקדמית אונו, קריית אונו.
תואר שני במנהל עסקים, תחום ניהול פיננסי, 

 האוניברסיטה העברית, ירושלים.
 קורס יועצי השקעות ושוק ההון.

 קורס הכשרת דירקטורים.
השנים  5-עיסוקים עיקריים ב

 האחרונות:
 1ניהול משרד רו"ח, פלטינום מר השקעות בע"מ, 

 שנים.

 BDO ,1.5מבקרת חברות ועמותות, פירמת רו"ח 
 שנים.

מתמחה ומבקרת חברות, משרד רו"ח אונגר כהן 
 שנים. 1ושות', 

 משמש דירקטור בחברות הבאות:
 
 
 

 

 לא

  

 17ו בהחלטותיהם מיום דירקטוריון החברה מצאועדת הביקורת של החברה ו .1.1.3
וכן בעלת בעל מומחיות חשבונאית ופיננסית  ההינ תכי המועמד 2017בינואר 

תנאים ומבחנים לדירקטור בעל ) בהתאם לתקנות החברותכשירות מקצועית, 
 .2005 –תשס"ו  ,(מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית

)א( לחוק 211-ב ו221ה בהתאם לסעיפים תהצהראת מסרה לחברה  לידר יריןגב'  .1.1.1
לתקנות החברות )תנאים ומבחנים לדירקטור בעל  3החברות ובהתאם לתקנה 

 –מומחיות חשבונאית ופיננסית ולדירקטור בעל כשירות מקצועית(, התשס"ו 
, לפיה מתקיימים בה התנאים הנדרשים למינויה כדירקטורית חיצונית 2005

 לידר יריןכמו כן, הצהרתה של גב'  .'כנספח בזה בחברה, הצהרתה מצורפת לדוח 
( לתקנות 10ב)א()36-ו 26כאמור, כוללת את פרטיה בהתאם לנדרש בתקנות 

 הדיווח.

עפ"י חוק החברות תקופת כהונת של דירקטור חיצוני תהא שלוש שנים, ורשאית  .1.1.5
החברה למנותו לשתי תקופות נוספות, של שלוש שנים כל אחת. יובהר, ככל 

האסיפה הכללית המיוחדת של בעלי מניות החברה את מינויה של הגב' שתאשר 
 יתכדירקטור לידר ירין, תהא זו תקופת כהונתה הראשונה של הגב' לידר ירין

 בחברה. תחיצוני

 ותהרוב הנדרש לקבלת ההחלט .2

 הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה. 3עד  1מס'  נושאיםהרוב הנדרש לאישור  .2.1

מינוי , 1החלטה מס' )ב( לחוק החברות, הרוב הנדרש לאישור 239בהתאם להוראות סעיף  .2.2
, הינו רוב רגיל של קולות המשתתפים בהצבעה, תחיצוני תלכהן כדירקטורי המועמדת

 ובלבד שיתקיים גם אחד מאלה:

במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם  .2.2.1
בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור המינוי, למעט עניין אישי שאינו 

הצבעה; במניין כלל הקולות של בכתוצאה מקשריו עם בעל השליטה, המשתתפים 
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נמנעים. על מי שיש לו עניין בון קולות החשלי המניות האמורים לא יובאו בעב
 לחוק החברות, בשינויים המחויבים. 276אישי יחולו הוראות סעיף 

לא עלה על שיעור  2.1.1ולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בס"ק קסך  .2.2.2
 אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה. 2%של 

הצבעה יודיע לחברה בעל מניה המשתתף ב : לחוק החברות 276גילוי עניין אישי לפי סעיף  .2.3
יסמן בחלק ב' של  -לפני ההצבעה באסיפה או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

, אם יש לו עניין אישי באישור העסקה אם לאו; לא ההצבעה במקום המיועד לכך כתב
 .הודיע בעל מניה כאמור, לא יצביע וקולו לא יימנה

 מניין חוקי .3

אין לפתוח בדיוני האסיפה הכללית, אלא אם כן לתקנות ההתאגדות של החברה,  בהתאם .3.1
של לפחות שני בעלי  יהיה נוכח מניין חוקי בעת פתיחת הדיון. מניין חוקי הוא נוכחות

לפחות מזכויות ההצבעה )כולל נוכחות ( 25%)מניות שלהם עשרים וחמישה אחוזים 
פתיחת ל תוך מחצית השעה מן המועד שנקבע, או באמצעות כתב הצבעה( באמצעות שלוח

 "(. המניין החוקיהאסיפה )להלן: "

ין החוקי, תדחה האסיפה יאם כעבור חצי שעה מן המועד שנקבע לאסיפה לא ימצא המנ .3.2
באותה שעה ובאותו מקום, מבלי שתהיה חובה להודיע על  ,לאותו יום בשבועבשבוע ימים 

או מקום אחר כפי שהדירקטוריון יקבע כך לחברים או לכל יום אחר או שעה אחרת 
 ."(האסיפה הנדחית)להלן: " בהודעה למחזיקי המניות

 יהיה כל מספר משתתפים שהוא. ין החוקי לתחילת האסיפה הנדחיתיהמנ .3.3

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות  .3.1
-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2מערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'

( כמפורט ", בהתאמהחוק ניירות ערך"-" ומערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: " 1968
 להלן. 1.6בסעיף 

 החוקי, תידחה האסיפה המניין נמצא ולא לאסיפה שנקבע מהמועד השעה מחצית חלפה .3.5

 ומקום ליום, שעה או מקום ולאותו השעה האסיפה, לאותה יום שלאחר העסקים ליום

. "(האסיפה הנדחיתלהלן: "המניות ) לבעלי בהודעה הדירקטוריון שיקבע כפי אחרים
 האסיפה קיום מועדעל ו האסיפה דחיית על מיידי דיווח תודיע באמצעות החברה

 הנדחית.

לא נכח מנין חוקי באסיפה הנדחית כאמור לעיל, יהווה בעל מניות אחד, לפחות, הנוכח  .3.6
 בעצמו או על ידי בא כוח, מנין חוקי, למעט אם האסיפה כונסה עפ"י דרישת בעל מניות.

בקביעת המניין החוקי יובאו בחשבון גם קולות של בעלי מניות אשר יצביעו באמצעות  .3.7
-לחוק ניירות ערך, התשכ"ח 2ערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ס' לפרק ז'מ

( כמפורט ", בהתאמהחוק ניירות ערך"-" ומערכת ההצבעה האלקטרונית)להלן: " 1968
 להלן. 4.11 בסעיף 

 מועד האסיפה, סדרי האסיפה וההצבעה בה .1

במשרד  ,12:00בשעה  ,7201 פברוארב 22, רביעי ביוםהמיוחדת תתכנס  כלליתהאסיפה ה .1.1
אם  ,אסיפה נדחית (.7גן )בית ש.א.פ קומה -רמת 3עוה"ד תשובה ויקטור מרח' היצירה 

באותו היום השבוע, באותה השעה, ובאותו  לאחר יום האסיפה,שבוע תתקיים  ,תידרש
 .באותו המקום 12:00בשעה  2017 בפברואר 29, רביעידהיינו ביום  המקום,

 )ג(182המועד לקביעת זכאות של בעלי המניות להצביע באסיפה הכללית, כאמור בסעיף  .1.2
 "(. המועד הקובע)להלן: " 7201 ינוארב 25 ,רביעי לחוק החברות הוא יום

כל בעל מניות של החברה במועד הקובע, בין אם המניות רשומות על שמו  - זכאות להצביע .1.3
"( ובין אם הוא מחזיק בהן באמצעות חבר בורסה )קרי מי בעל מניות רשום)להלן: "

שלזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה, ואותה מניה נכללת בין המניות הרשומות במרשם 
בעל )להלן: " ( לחוק החברות1)177שם חברה לרישומים, כאמור בסעיף -בעלי המניות על

"(, רשאי להשתתף ולהצביע באסיפה בעצמו או באמצעות בא כוח מניות לא רשום
 להצבעה. 
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י גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר בנוסף, בעל מניה לא רשום זכא .1.1
לחוק ניירות ערך,  2לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית הפועלת לפי סימן ב' לפרק ז'

 "(.כתב הצבעה אלקטרוני)להלן: "

כאמור, כל בעל מניות רשאי למנות בא כוח אשר יצביע במקומו. מינויו  - בא כוח להצבעה .1.5
מת הממנה או בא כוחו המורשה לכך, ואם הממנה הוא של בא הכוח יהיה בכתב בחתי

בחותמת התאגיד בצירוף חתימת המוסמך לחייב את התאגיד. המסמך הממנה  -תאגיד 
"(, ייפוי כח )אם ישנו( שלפיו נחתם כתב המינוי, או כתב המינויבא כוח להצבעה )להלן: "

בפקס או  ידניתה במסירמשרד עורכי הדין תשובה ויקטור ושות' מצא להעתק ממנו, יו
בבוקר במועד כינוס האסיפה או האסיפה הנדחית,  10:00השעה עד  03-6138585שמספרו: 

 לפי העניין.

רשאי בעל מניות להצביע באמצעות כתב הצבעה. כן רשאי בעל בנושאים שעל סדר היום  .1.6
מניות להביע עמדתו באשר לנושאים האמורים באמצעות הודעת עמדה. הצבעה באמצעות 

עשה על גבי חלקו השני של כתב ההצבעה אשר פורסם באתר ההפצה יהצבעה תכתב 
לרבות המסמכים שיש לצרף אליו  ,להלן ואשר מצורף לדוח זה. את כתב ההצבעהש

למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' בפקס שמספרו: יש להמציא , כמפורט בכתב ההצבעה
לא יאוחר  (7ית ש.א.פ. קומה גן )ב-רמת 3, או בדואר רשום לרח' היצירה 03-6138585

  .כמפורט להלן ,מהמועד האחרון להמצאת כתב ההצבעה

ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים: אם בעל המניות הינו בעל  לכתב .1.7
צילום תעודת זהות,  :אם הינו בעל מניות רשום, וכדין אישור בעלות: מניות לא רשום

בעל מניות רשאי לפנות ישירות  דרכון, או תעודת התאגדות של בעל המניות הרשום.
ולקבל ממנה את נוסח כתב ההצבעה והודעות למשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' 

 העמדה.

כתובות אתר ההפצה של רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  .1.8
יפורסמו  םבהם מצוי נוסח כתבי ההצבעה ואשר בה"( הבורסההלן: ")לאביב בע"מ 

: : אתר ההפצה של רשות ניירות ערךהינן נתנו כאלה(יהודעות העמדה )ככל שי

www.magna.isa.gov.il , :אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ

www.tase.co.il. 

 . לפני מועד האסיפהימים  10עד  המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה הינו .1.9

לכתב לרבות המסמכים שיש לצרף , האחרון להמצאת כתבי הצבעה לחברההמועד  .1.10
או  האסיפהכינוס  בבוקר במועד 10:00השעה הינו  ,כמפורט בכתב ההצבעה ההצבעה

" הינו המועד שבו הגיעו כתב ועד ההמצאהמין זה "י. לענהאסיפה הנדחית, לפי העניין
שפרטיו הינם כמפורט ויקטור תשובה  וה"דעלמשרד ההצבעה והמסמכים המצורפים 

 זה. 4.6 בסעיף 

בעל מניות לא רשום זכאי להצביע גם באמצעות  - הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .1.11
מערכת ההצבעה האלקטרונית. הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל 

מועד ( שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית )להלן: "6מתום המועד הקובע ועד שש )
תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה "(, אז נעילת המערכת

האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת, ולא יהיה ניתן 
 לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה. 

)ד( לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, 83יצוין, כי בהתאם לסעיף  .1.12
תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות 

 שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להשתתף באסיפה רק אם ימציא לחברה,  - אישור בעלות .1.13
צלו רשומה זכותו למניה, לפני מועד האסיפה, אישור מקורי מאת חבר הבורסה אשר א
לתקנות החברות )הוכחת בדבר בעלותו במניה במועד הקובע, בהתאם לטופס שבתוספת 

-ו "התקנות")להלן:  2000–בעלות במניה לצורך הצבעה באסיפה הכללית(, התש"ס
חבר בעל מניות לא רשום כאמור, זכאי לקבל את אישור הבעלות מ .("אישור הבעלות"

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.tase.co.il/
http://www.tase.co.il/
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א מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר על מענו שבאמצעותו הובורסה ה
רשום,  מניות לאבורסה ישלח לבעל החבר תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. 

בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח ההצבעה והודעת העמדה באתר ההפצה 
ובלבד שההודעה  ,בכךשל הרשות לניירות ערך אם הודיע בעל המניות כי הוא מעוניין 

 . ניתנה לגבי חשבון ניירות ערך מסוים ובמועד קודם למועד הקובע

לחילופין, בעל מניות שאינו לא רשום יהיה רשאי לשלוח לחברה אישור בעלות באמצעות 
מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת המערכת. בלי לגרוע מן האמור לעיל, מסר 

לחוק ניירות ערך, שעניינו נתוני המשתמשים במערכת  5יא11אלקטרוני מאושר לפי סעיף 
 דינו כדין אישור בעלות במניה לגבי כל בעל מניות הנכלל לו. –ההצבעה האלקטרונית 

( לפחות מזכויות 1%בעל מניה אחד או יותר שלו אחוז אחד ) – שינויים בסדר היום .1.11
ההצבעה באסיפה הכללית, רשאי לבקש מהדירקטוריון לכלול נושא בסדר היום, ובלבד 
שהנושא מתאים להיות נידון באסיפה כללית. בקשה להוספת נושא תומצא לחברה עד 

י הנושא יתווסף ( ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כ3שלושה )
לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור, החברה תפרסם דוח זימון 

( ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של בעל 7מתוקן, וזאת לא יאוחר משבעה )
מניות להכללת נושא בסדר היום, כאמור לעיל. אין בפרסום סדר היום המעודכן כדי 

 לשנות את המועד הקובע.

 זימון האסיפההחברה לעניין טיפול בדו"ח  ייגנצ .5
, רמת גן 3ממשרד עוה"ד תשובה ויקטור ושות' מרחוב היצירה ועומרי לדרמן ויקטור תשובה "ד העו

 .03-6138585, פקס: 03-6138181טלפון:  52521

 עיון במסמכים .6
ולנושאים בעלי מניות החברה יוכלו לעיין, לפי בקשתם, בכל מסמך הנוגע להתקשרויות המוצעות 

בשעות העומדים על סדר יומה של האסיפה כאמור לעיל, במשרד עוה"ד ויקטור תשובה ושות' 
 .03-6138181בטל':  עומרי לדרמןעו"ד העבודה המקובלות ובתיאום עם 

 
 

 בכבוד רב,   
 בע"מ קמן קפיטל

 
 :נחתם על ידי

 סמנכ"ל כספים, גל פלגמר 
 .2017 ינוארב 18בתאריך: 
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