
 

 "(החברה)"מ "בע ן"טרה נדלאלק

 "(התקנות)" 5002-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)כתב הצבעה לפי תקנות החברות  

 חלק ראשון 

 .מ"בע ן"טרה נדלאלק: שמה של החברה .1

 של מניותהשל בעלי  מיוחדתאסיפה כללית  :המועד והמקום לכינוסה, סוג האסיפה הכללית .2

חוב בר ,החברהבמשרדי  00:71בשעה , 7201 פברוארמרץב 522 ',א אשר תתקיים ביום ,החברה

 ."(משרדי החברה)" (50קומה )אביב -תל, 89יגאל אלון 

  :ההחלטה המוצעתותמצית  פירוט הנושא שעל סדר היום .3

חברה בבעלות מלאה , "(אלקטרה השקעות)"מ "בע( 1889)התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות  אישור

, בעלת השליטה בחברה, "(אלקו)" מ"שהינה חברה בשליטת אלקו בע "(אלקטרה)" מ"של אלקטרה בע

למעט הזכות ) בעסקה לפיה תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה

מ "כל אחת של מידטאון בע. נ.ח ע"ש 0.01מניות רגילות בנות  15-ביחס ל (כהגדרתה להלן, בעודפים

; "(המניות הנמכרות( )"בדילול מלאגם )מהונה המונפק והנפרע של מידטאון  12.5%המהוות "( מידטאון)"

פי הסכם מייסדים אשר נחתם בין בעלי -את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה על הוכן תמחה ל

עם  והתחייבויותיה של החברה בקשרלרבות מלוא זכויותיה , "(הסכם המייסדים)" המניות של מידטאון

לקבלת סך זאת בתמורה , "(הלוואת הבעלים)"ידי החברה למידטאון -הלוואת בעלים אשר הועמדה על

החברה  ."(התמורה במזומן)" ח"מיליון ש 22של  ,חברה במזומן במועד השלמת העסקהלישולם אשר  כולל

, אמורכ)העתידיים אשר משויכים למניות הנמכרות  1מן העודפים 23%קבלת להיות זכאית לתמשיך 

 (בניכוי סכומים מסוימים)ח "ליון שימ 2לאחר חלוקה ראשונה לאלקטרה השקעות של ( ממידטאון 12.5%

, לאשר את התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות :תמצית ההחלטה המוצעת ."(הזכות בעודפים)"

בעסקה לפיה , בעלת השליטה בחברה, חברה בבעלות מלאה של אלקטרה שהינה חברה בשליטת אלקו

תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה ביחס למניות הנמכרות של 

פי -יותיה והתחייבויותיה של החברה עלוכן תמחה לה את מלוא זכו; (למעט הזכות בעודפים)מידטאון 

זאת , לרבות מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה בקשר עם הלוואת הבעלים, הסכם המייסדים

הכל כמפורט בדיווח המיידי שפרסמה , בעבור התמורה במזומן ושחרור החברה מערבויות ובטחונות

 .החברה לזימון האסיפה הכללית

 :המוצעת הההחלטבנוסח המלא של בהם  שניתן לעייןהמקום והשעות  .2

 ,החברהשרדי במ, המוצעת הלהחלטבנוסח המלא של כל מסמך הנוגע ו הזימוןבדוח ניתן לעיין 

ל הכספים של "סמנכ, אליעזר וסלימר אום מראש עם יבתו, 08:00-15:00בין השעות ' ה-'בימים א

 .האסיפה ה שלוזאת עד למועד כינוס, (03-2838279: טלפון) החברה

כהגדרתן  ,וסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדהנ, דוח הזימוןלמצוא את ניתן , כן-כמו

באתר ההפצה של רשות ניירות ערך , תהיינהככל ש ,1888-ט"התשנ ,לחוק החברות 99בסעיף 

                                                      

 .כהגדרתם בדוח זימון האסיפה שכתב הצבעה זה מצורף לו  1
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האינטרנט של הבורסה לניירות ערך ובאתר  www.magna.isa.gov.il שכתובתו"( אתר ההפצה)"

 .http://maya.tase.co.ilשכתובתו  "(אתר הבורסה)" מ"אביב בע-בתל

 :שעל סדר היום נושאב החלטהההרוב הדרוש לקבלת  .5

מקולות  50%-קרי רוב של למעלה מ) רגילהינו רוב נושא של סדר היום ההרוב הדרוש לאישור 

, ין קולותיבהצבעה במנ, (ללא קולות הנמנעים, המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד

מכלל  רובכללו ייהכללית ין קולות הרוב באסיפה יבמנ( א: )אחד מאלהבנוסף  יתקיים ובלבד כי

ין כלל יבמנ; המשתתפים בהצבעה, העסקהאישור ב ין אישייענקולות בעלי המניות שאינם בעלי 

סך קולות ( ב)או ; בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםהקולות של 

מכלל  יםאחוזשני לא עלה על שיעור של ( א)המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בפסקה 

  .זכויות ההצבעה בחברה

ן אישי יבעל עני בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם בעל המניות הינו .2

כי בעל מניות שלא סימן  ,יובהר. וכן לתיאור של העניין האישישעל סדר היום  הההחלטבאישור 

הצבעתו , (אם קיים)קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי 

 . לא תבוא במניין

זיק במניות בעל מניות נדרש גם לבחון אם הוא מח, במסגרת בחינת קיומו של ענין אישי, לענין זה

בפרט אם שיעורן באלקטרה גבוה באופן מהותי משיעור , ואם החזקות כאמור, של אלקטרה

 .מקימות לו ענין אישי, החזקותיו בחברה

 :המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה .7

 לחוק החברות 192בהתאם לסעיף  ,הכללית המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה

 2017 ינוארב 25', דיום  הינו ,2005-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)ותקנות החברות 

  "(.המועד הקובע")

 :והמועד האחרון למסירתם חובת צירוף מסמכים נלווים -תוקף כתב ההצבעה  .9

 :המסמכים הבאיםלו  פוכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורל

צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות  אשר, אישור בעלות - 2בעל מניות לא רשום

 (.להלן 12סעיף ראה ) מערכת ההצבעה האלקטרונית

 . דרכון או תעודת התאגדות, צילום תעודת זהות - 3בעל מניות רשום

ארבע עד  יש להמציא למשרדי החברה ,כאמור לעיל, אליו שיש לצרףהמסמכים ואת כתב ההצבעה 

הינו המועד שבו הגיעו כתב " מועד ההמצאה"לעניין זה . האסיפהכינוס מועד שעות לפני  (2)

  .החברהלמשרדי , ההצבעה והמסמכים המצורפים

לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת  העביריהיה רשאי לרשום  לאבעל מניות , לחלופין

שעות לפני  (2) ששעד , קרי)ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית 

  .(האסיפהכינוס מועד 

 .יהיה חסר תוקף, כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה

                                                      

המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על לזכותו רשומה אצל חבר בורסה מניה ואותה מניה נכללת בין שמי   2
 .שם חברה לרישומים

 .בעל מניות הרשום במרשם בעלי המניות  3

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 :הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית .8

 . להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ירשאלא רשום  ותמני בעל

שעות ( 2) ששמתום המועד הקובע ועד  החלהצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר 

 ההצבעה מערכת תיסגר אז, "(המערכת נעילת מועד)" הכללית האסיפה כינוסלפני מועד 

במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד  ההצבעה .האלקטרונית

 . נעילת המערכת ולא יהיה ניתן לשנותה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית לאחר מועד זה

 תימנה, אחת מדרך ביותר מניות בעל הצביע אם, החברות לחוק( ד)93 לסעיף תאםבה כי יצוין

 תיחשב שלוח באמצעות או בעצמו מניות בעל של הצבעה זה לעניין כאשר, המאוחרת הצבעתו

 . כתב הצבעה באמצעות להצבעה מאוחרת

 : למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדהמען ה .10

 . 03-2838278: פקס, (50קומה )אביב -תל, 89יגאל אלון  וברח, החברהמשרדי 

 :לחברהידי בעלי מניות -עלהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה  .11

 . ימים לפני מועד האסיפה( 10)עד עשרה 

 :המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה .12

 .ימים לפני מועד האסיפה( 5)עד חמישה 

הצבעה והודעות ההאינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי  כתובות אתר ההפצה ואתר .13

  :(ככל שתהיינה)עמדה ה

   www.magna.isa.gov.il: אתר ההפצה

 http://maya.tase.co.il :הבורסהאתר 

 :אישור בעלות .12

 הוא שבאמצעותו הבורסה חברבסניף של  הבעלות אישור את לקבל זכאילא רשום  מניות בעל

 בקשה. זאת ביקש אם, בלבד משלוח דמי תמורת מענו אל דוארמשלוח בב או, מניותיו את מחזיק

 . מסוים ערך ניירות לחשבון מראש תינתן זה לעניין

באמצעות מערכת  בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה, כן-כמו

 .ההצבעה האלקטרונית

קישורית לנוסח כתב ההצבעה  ,בלא תמורה ,בדואר אלקטרוניבעל מניות לא רשום זכאי לקבל  .15

מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק  ,באתר ההפצה( ככל שתינתנה)והודעות העמדה 

לקבל קישורית כאמור  יןילחבר הבורסה כי אין הוא מעונבעל המניות אלא אם כן הודיע , יובמניות

ין כתבי ההצבעה תחול יהודעתו לענ. תשלוםין לקבל כתבי הצבעה בדואר תמורת יאו שהוא מעונ

 . ין קבלת הודעות עמדהיגם לענ

 :טלפון) ל הכספים של החברה"סמנכ, אליעזר וסליכל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר , בנוסף

קישורית לנוסח כתב , או בהסכמתו, את נוסח כתב ההצבעה ,ללא תמורה, ולקבל( 03-2838279

 .תהיינהככל ש, שהגיעו אל החברה הודעות העמדהאת וכן  ,ההצבעה באתר ההפצה

 :עיון בכתבי ההצבעה .12

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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או יותר מסך כל  (5%) בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים

בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן וכן מי שמחזיק , זכויות ההצבעה בחברה

בעצמו או , זכאי, לחוק החברות 229כהגדרתו בסעיף  ,שליטה בחברההמוחזקות בידי בעל 

שמענם מצוין ) החברהבמשרדי  לעיין, לאחר כינוס האסיפה הכללית ,באמצעות שלוח מטעמו

ומי ההצבעה באמצעות מערכת וברישבכתבי ההצבעה  ,בשעות העבודה המקובלות, (לעיל 10בסעיף 

 . ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה

 :הינה, מסך כל זכויות ההצבעה בחברה 5%המהווה  ,של החברה הרגילות כמות המניות

 .מניות רגילות של החברה 2,920,288

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות  5%המהווה , הרגילות של החברהכמות המניות 

 .של החברה מניות רגילות 1,085,387 :הינה ,כאמורשליטה הבידי בעל 

 : שינויים בסדר היום .17

, לרבות הוספת נושא לסדר היום, יתכן שיהיו שינויים בסדר היוםפרסום דוח זימון האסיפה לאחר 

ככל ) ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה, עשויות להתפרסם הודעות עמדה

 .החברה שיתפרסמו באתר ההפצה בדיווחי (שתהיינה

לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית ( ב)22בקשה של בעל מניה לפי סעיף 

אפשר כי הנושא , הוגשה בקשה כאמור. לאחר זימון האסיפה ימים( 7) שבעה עדתומצא לחברה 

כתב סדר יום מעודכן ותכין החברה במקרה כאמור . יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה

לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת בקשה של אותם תפרסם והצבעה מתוקן 

 .2017 ינוארב 31', גקרי עד ליום , כאמור לעיל, בעל מניות להכללת נושא על סדר היום

 על גבי החלק השני של כתב הצבעה זה, שעל סדר היום הבעל מניות יציין את אופן הצבעתו לגבי ההחלט



-5- 

 

 "(החברה)"מ "בע ן"טרה נדלאלק

 5002-ו"התשס, (הצבעה בכתב והודעות עמדה)כתב הצבעה לפי תקנות החברות  

 חלק שני 

 מ"בע ן"טרה נדלאלק: שם החברה

  03-2838278: פקס, (50קומה )אביב -תל, 89יגאל אלון  וברח: (למסירה ומשלוח כתבי הצבעה)מען 

 51-020732-9 :מספר החברה

 00:71בשעה , 7201 פברוארמרץב 522 ,'א יום: מועד האסיפה

 מיוחדתאסיפה כללית : סוג האסיפה

 2017 ינוארב 25 ,'ד יום: המועד הקובע

 :פרטי בעלי המניות

 _________________________________________________: ותשם בעל המני

 ___________________________________________________: מספר זהות

 :תעודת זהות ישראלית ותבמידה ואין לבעל המני

 ___________________________________________________: מספר דרכון

 _________________________________________:    המדינה בה הוצא הדרכון

 _____________________________________________________ : בתוקף עד

 :במידה ובעל המניות הוא תאגיד

 __________________________________________________ : מספר התאגיד

 _______________________________________________: מדינת ההתאגדות

 .לא/ כן? 6או משקיע מוסדי 5בכירה נושא משרה 4,האם בעל המניות הינו בעל עניין

 (____________________________________________________פרט  ,אם כן)

 

 

                                                      

 "(.חוק ניירות ערך)" 1829-ח"התשכ, לחוק ניירות ערך 1כהגדרתו בסעיף  –" בעל עניין"  4
 .לחוק ניירות ערך( ד)37כהגדרתו בסעיף  –" נושא משרה בכירה"      5
השתתפות חברה ( )קופות גמל)לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  1כהגדרתו בתקנה  –" משקיע מוסדי"     6

כמשמעותו בחוק , וכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות, 2008-ט"התשס, (מנהלת באסיפה כללית
 .1882-ד"התשנ, השקעות משותפות בנאמנות



-2- 

 

 אופן ההצבעה 

 על סדר היוםש יםהנושא
 1אופן ההצבעה

ן אישי יבעל עני האם אתה
 5?בהחלטה

 לא )*(כן נמנע נגד בעד

אישור התקשרות החברה עם אלקטרה 
אלקטרה )"מ "בע( 1889)השקעות 

חברה בבעלות מלאה של , "(השקעות
שהינה חברה "( אלקטרה)"מ "אלקטרה בע

בעלת , "(אלקו)"מ "בשליטת אלקו בע
בעסקה לפיה תמכור , השליטה בחברה

החברה לאלקטרה השקעות את מלוא 
למעט הזכות )זכויותיה והתחייבויותיה 

מניות  15-ביחס ל( כהגדרתה להלן, בעודפים
כל אחת של . נ.ח ע"ש 0.01רגילות בנות 

 12.5%המהוות "( מידטאון)"מ "מידטאון בע
גם )מהונה המונפק והנפרע של מידטאון 

וכן ; "(המניות הנמכרות( )"בדילול מלא
תמחה לה את מלוא זכויותיה 

פי הסכם -והתחייבויותיה של החברה על
מייסדים אשר נחתם בין בעלי המניות של 

לרבות , "(הסכם המייסדים)"מידטאון 
מלוא זכויותיה והתחייבויותיה של החברה 

-בקשר עם הלוואת בעלים אשר הועמדה על
, "(הלוואת הבעלים)"ידי החברה למידטאון 

זאת בתמורה לקבלת סך כולל אשר ישולם 
של , לחברה במזומן במועד השלמת העסקה

החברה "(. התמורה במזומן)"ח "מיליון ש 22
מן  23%תמשיך להיות זכאית לקבלת 

העודפים  העתידיים אשר משויכים למניות 
לאחר ( ממידטאון 12.5%, כאמור)הנמכרות 

 2חלוקה ראשונה לאלקטרה השקעות של 
( בניכוי סכומים מסוימים)ח "מיליון ש

 ."(הזכות בעודפים)"

   

  

  .פרט להלן )*( 

 .אי סימון יחשב כהימנעות בהצבעה באותו נושא (1) 
 . הצבעתו לא תבוא במניין, ולא יפרט" כן"בעל מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן  (2) 
 
 

 פרטים

 :לעיל ההחלטהבאישור " עניין אישי" אודותלהלן פרטים 
 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 

___________________________________________________________________________ 
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כתב הצבעה זה  –( לחוק החברות( 1)111לפי סעיף )לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה 
מערכת ההצבעה  באמצעות היא הצבעהה שבהם במקרים למעט בצירוף אישור בעלותתקף רק 

 .האלקטרונית

בצירוף צילום תעודת רק כתב הצבעה זה תקף  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 .תעודת התאגדות/דרכון/זהותה

 

 

  _____________                  ______________________ 

   חתימת בעל המניות      תאריך          


	1. שמה של החברה: אלקטרה נדל"ן בע"מ.
	2. סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה: אסיפה כללית מיוחדת של בעלי המניות של החברה, אשר תתקיים ביום א', 265 במרץפברואר 2017, בשעה 17:00 במשרדי החברה, ברחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50) ("משרדי החברה").
	3. פירוט הנושא שעל סדר היום ותמצית ההחלטה המוצעת:
	אישור התקשרות החברה עם אלקטרה השקעות (1998) בע"מ ("אלקטרה השקעות"), חברה בבעלות מלאה של אלקטרה בע"מ ("אלקטרה") שהינה חברה בשליטת אלקו בע"מ ("אלקו"), בעלת השליטה בחברה, בעסקה לפיה תמכור החברה לאלקטרה השקעות את מלוא זכויותיה והתחייבויותיה (למעט הזכות בע...
	4. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטה המוצעת:
	ניתן לעיין בדוח הזימון ובנוסח המלא של כל מסמך הנוגע להחלטה המוצעת, במשרדי החברה, בימים א'-ה' בין השעות 09:00-15:00, ובתיאום מראש עם מר אליעזר וסלי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-6939678), וזאת עד למועד כינוסה של האסיפה.
	כמו-כן, ניתן למצוא את דוח הזימון, נוסח כתב ההצבעה וכן נוסחן של הודעות העמדה, כהגדרתן בסעיף 88 לחוק החברות, התשנ"ט-1999, ככל שתהיינה, באתר ההפצה של רשות ניירות ערך ("אתר ההפצה") שכתובתוwww.magna.isa.gov.il  ובאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל-אביב...
	5. הרוב הדרוש לקבלת ההחלטה בנושא שעל סדר היום:
	הרוב הדרוש לאישור הנושא של סדר היום הינו רוב רגיל (קרי רוב של למעלה מ-50% מקולות המשתתפים בהצבעה אשר הצביעו בעד או נגד, ללא קולות הנמנעים), בהצבעה במניין קולות, ובלבד כי יתקיים בנוסף אחד מאלה: (א) במניין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות ...
	6. בחלקו השני של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון האם בעל המניות הינו בעל עניין אישי באישור ההחלטה שעל סדר היום וכן לתיאור של העניין האישי. יובהר, כי בעל מניות שלא סימן קיומו או היעדרו של עניין אישי כאמור או לא תיאר את מהות העניין האישי (אם קיים), הצבעת...
	לענין זה, במסגרת בחינת קיומו של ענין אישי, בעל מניות נדרש גם לבחון אם הוא מחזיק במניות של אלקטרה, ואם החזקות כאמור, בפרט אם שיעורן באלקטרה גבוה באופן מהותי משיעור החזקותיו בחברה, מקימות לו ענין אישי.
	7. המועד הקובע את זכאות בעלי המניות להשתתף ולהצביע באסיפה:
	המועד הקובע לזכאות להשתתף ולהצביע באסיפה הכללית, בהתאם לסעיף 182 לחוק החברות ותקנות החברות (הצבעה בכתב והודעות עמדה), התשס"ו-2005, הינו יום ד', 25 בינואר 2017 ("המועד הקובע").
	8. תוקף כתב ההצבעה - חובת צירוף מסמכים נלווים והמועד האחרון למסירתם:
	לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורפו לו המסמכים הבאים:
	בעל מניות לא רשום  - אישור בעלות, אשר צורף לכתב ההצבעה או נשלח לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית (ראה סעיף 14 להלן).
	בעל מניות רשום  - צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
	את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, כאמור לעיל, יש להמציא למשרדי החברה עד ארבע (4) שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לעניין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד שבו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
	לחלופין, בעל מניות לא רשום יהיה רשאי להעביר לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד מועד נעילת מערכת ההצבעה האלקטרונית (קרי, עד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה).
	כתב הצבעה שלא הומצא בהתאם לאמור בסעיף זה, יהיה חסר תוקף.
	9. הצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית:
	בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	הצבעה באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני תתאפשר החל מתום המועד הקובע ועד שש (6) שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית ("מועד נעילת המערכת"), אז תיסגר מערכת ההצבעה האלקטרונית. ההצבעה במערכת ההצבעה האלקטרונית תהיה ניתנת לשינוי או ביטול עד מועד נעילת המערכת ולא יהי...
	יצוין כי בהתאם לסעיף 83(ד) לחוק החברות, אם הצביע בעל מניות ביותר מדרך אחת, תימנה הצבעתו המאוחרת, כאשר לעניין זה הצבעה של בעל מניות בעצמו או באמצעות שלוח תיחשב מאוחרת להצבעה באמצעות כתב הצבעה.
	10. המען למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה:
	משרדי החברה, רחוב יגאל אלון 98, תל-אביב (קומה 50), פקס: 03-6939679.
	11. המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על-ידי בעלי מניות לחברה:
	עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה.
	12. המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה:
	עד חמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה.
	13. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתהיינה):
	אתר ההפצה:  www.magna.isa.gov.il
	אתר הבורסה: http://maya.tase.co.il
	14. אישור בעלות:
	בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, או במשלוח בדואר אל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
	כמו-כן, בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	15. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני, בלא תמורה, קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה (ככל שתינתנה) באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן הודיע בעל המניות לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שה...
	בנוסף, כל בעל מניות רשאי לפנות ישירות למר אליעזר וסלי, סמנכ"ל הכספים של החברה (טלפון: 03-6939678) ולקבל, ללא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה, או בהסכמתו, קישורית לנוסח כתב ההצבעה באתר ההפצה, וכן את הודעות העמדה שהגיעו אל החברה, ככל שתהיינה.
	16. עיון בכתבי ההצבעה:
	בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים (5%) או יותר מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, וכן מי שמחזיק בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה, כהגדרתו בסעיף 268 לחוק החברות, זכאי, בעצמו או באמצעות שלוח ...
	כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה, הינה: 2,820,499 מניות רגילות של החברה.
	כמות המניות הרגילות של החברה, המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה כאמור, הינה: 1,095,397 מניות רגילות של החברה.
	17. שינויים בסדר היום:
	לאחר פרסום דוח זימון האסיפה יתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ויהיה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה (ככל שתהיינה) בדיווחי החברה שיתפרסמו באתר ההפצה.
	בקשה של בעל מניה לפי סעיף 66(ב) לחוק החברות לכלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית תומצא לחברה עד שבעה (7) ימים לאחר זימון האסיפה. הוגשה בקשה כאמור, אפשר כי הנושא יתווסף לסדר היום ופרטיו יופיעו באתר ההפצה. במקרה כאמור תכין החברה סדר יום מעודכן וכתב הצב...
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