
 

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ 

 )"החברה"(

 2002 -כתב הצבעה לפי  תקנות החברות )הצבעה בכתב והודעות עמדה(, התשס"ו 

 )"התקנות"(

 

 חלק ראשון

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ: שם החברה .1

 ',ב. האסיפה תתכנס ביום מיוחדת: אסיפה סוג האסיפה הכללית, המועד והמקום לכינוסה .2

אם תידחה  , יהוד.4, בדרך החורש החברה, במשרדי 14:00בשעה  ,2017 מרץב 6-ה

 , באותו מקום ובאותה שעה.2017 מרץב 13 -ה, 'בהאסיפה היא תתקיים ביום 

 :פירוט הנושאים שעל סדר היום .3

   תיקון תקנון החברה 3.1

 הוספת תקנהן החברה בדרך של לאשר את תיקון תקנו - החלטה המוצעתנוסח ה

א. לתקנון החברה 169וכן תיקון תקנה  לתקנון החברה הנוכחי א'167.5א' ותקנה 165.5

)להלן:  נספח "א"כ המיידילדוח בהתאם לנוסח המתוקן והמסומן המצורף והכל , הנוכחי

"(. )התיקונים המוצעים לנוסח התקנון הנוכחי, מסומנים התקנון המוצע" או "התקנון"

 , בקו תחתי(. בנספח "א"

תיקון ל (2טז)ב()50לסעיף  בהתאמת הוראות התקנון הנוכחיהן ם יצוין, כי השינויים עוסקי

ולהוראות סעיף  1988 –טז לחוק ההגבלים העסקיים, תשמ"ח 50בסעיף  13מס' 

 .1999 –()א( לחוק החברות, התשנ"ט 1)ב()260

 ".ההחלטה לתיקון התקנוןזה, תקרא להלן: " 3.1ההחלטה שבסעיף 

 רה בקשר לאירועיםמתן התחייבות לשיפוי נושאי משרה בחב 3.2

לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כך שהתקנון יכלול בכפוף  - נוסח ההחלטה המוצעת

בשל לדוח זה להלן,  2.7הוראות המתירות שיפוי נושאי משרה בחברה, כהגדרתם בסעיף 

עיצום כספי(,  -)שכותרתו  1הוצאות שהוציא בקשר עם הליך שהתנהל בעניינם לפי פרק ז'

, לרבות הוצאות התדיינות סבירות, ובכלל זה 1988-העסקיים, התשמ"חלחוק ההגבלים 

שכר טרחת עורך דין, וכן יתוקן כך שהמגבלה כי סך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה, 

 25% -מיליון ש"ח או על סכום השווה ל 20במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי לא יעלה על 

ות ההוניות של החברה( על פי מהונה העצמי של החברה )ההון המיוחס לבעלי הזכוי
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של החברה,  , לפי העניין(השנתיים)הרבעוניים או  המאוחדיםהשנתיים דוחותיה הכספיים 

לפי הגבוה מביניהם, תחול אך  ,שפורסמו לאחרונה לפני מועד תשלום סכום השיפוי בפועל

ת לטובת אדם אחר על פי פסק דין, לרבו על נושא המשרהשתוטל רק ביחס לחבות כספית 

כתב מתן תיקון ולאשר  פסק דין שניתן בפשרה או פסק בורר שאושר בידי בית משפט,

התחייבות מראש לשיפוי, על ידי החברה לדירקטורים ונושאי משרה אחרים של החברה, 

"(, בקשר עם אירועים מסוימים נושאי משרהלדוח זה )להלן, ביחד: " 2.7כהגדרתם בסעיף 

פעילות החברה בפועל, והכל בהתאם לתנאי השיפוי  הצפויים לדעת הדירקטוריון לאור

כתב השיפוי מיידי )להלן: "הלדוח  כנספח "ב"השיפוי לאירועים המצורף המפורטים בכתב 

  ."(לאירועים

  .רועים"י"החלטת השיפוי לאזה, תקרא להלן:  3.2שבסעיף  החלטה

טת השיפוי לחברה נמסר על ידי מספר דירקטורים ונושאי משרה בחברה כי ככל והחל

לאירועים לא תאושר על ידי אסיפת בעלי המניות, בכוונתם לשקול את המשך כהונתם 

 בחברה, ובמקרה כאמור אף להודיע על סיום כהונתם כנושאי משרה בחברה.

 Run offהוספת אופציה לרכישת פוליסת ביטוח מסוג  3.3

ה שבה הוספת אופציה לפוליסת ביטוח נושאי המשרלאשר  - נוסח ההחלטה המוצעת

אי התקשרה החברה עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי, לפיה במקרה של 

/או במקרה ו חברה )"המועד הקובע"(של המשרה החידוש או ביטול פוליסת ביטוח נושאי 

החברה תהיה רשאית לרכוש "תקופת גילוי" פוליסת הביטוח, של טרנסאקציה על פי 

, ביחס לתביעות שתוגשנה לאחר הקובע מועדהמשנים  7של עד  Run off)ביטוח מסוג )

קודם למועד הקובע, בגבולות הכיסוי של ביטוח  אירועים שהתרחשוהמועד הקובע בגין 

בתוקף בעת  בהתאם לתנאי הפוליסה שתהיהנושאי משרה )לרבות ההשתתפות העצמית(, 

שלוש אלפי דולר ארה"ב )השווה ל 294בסך של פרמיה זאת, בתמורה ל מימוש האופציה.

שבה התקשרה ביטוח נושאי המשרה פוליסת פעמים ממכפלת הפרמיה השנתית של 

 החברה עם המבטחים הקיימים שלה(, אשר תשולם למבטחים מראש.

  ."ביטוח העתידי"החלטת הזה, תקרא להלן:  3.3שבסעיף  החלטה

 לעיל 3ההחלטות המפורטות בסעיף פרטים נוספים בקשר עם  .4

 אי משרה בחברה בקשר לאירועיםמתן התחייבות לשיפוי נוש 4.1

 2.7בכפוף להוראות הדין, החברה מתחייבת לשפות את נושא המשרה )כהגדרתו בסעיף  4.1.1

, לדוח זימון האסיפה 2.2(, בשל כל חבות או הוצאה, כמפורט בסעיף לדוח זימון האסיפה

 שתוטל על נושא המשרה עקב אחת או יותר מאלה:

 ה ו/או ממלא תפקיד אחר בה; פעולותיו בתוקף היותו נושא משרה בחבר 4.1.1.1
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פעולותיו בתוקף היותו, מטעם החברה או על פי בקשתה, נושא משרה או  4.1.1.2

אחר בתאגיד בחברה בת ו/או חברה קשורה של החברה ו/או  ממלא תפקיד

"החברה  -בכל חברה או תאגיד אחרים )להלן: "נושא משרה בחברה האחרת" ו

 האחרת", לפי העניין(;

עקיפין לאחד או יותר מהאירועים המפורטים בסעיף הקשורות במישרין או ב

, או כל חלק מהם או כל הקשור בהם, במישרין או לדוח זימון האסיפה 2.6

 בעקיפין. 

 4.1.1להלן, ההתחייבות לשיפוי כאמור בסעיף  4.1.4 -ו 4.1.3בכפוף לאמור, בסעיפים  4.1.2

ן בנות שיפוי על פי לעיל, תחול בשל חבות כספית ובשל הוצאות התדיינות סבירות, שהינ

  .לדוח זימון האסיפה כנספח "ב"השיפוי לאירועים המצורף  בכתבהמפורטים  דין,

, בגין חבות אדם אחר, על אף כל האמור לעיל, סך כל סכומי השיפוי שתשלם החברה 4.1.3

, במצטבר, לכל הזכאים לשיפוי על פי כל כתבי לדוח זימון האסיפהא. 2.2בהתאם לסעיף 

פי החלטת השיפוי, בהתאם לסעיף זה, ועל פי כל כתב שיפוי שהוציאה  השיפוי שיוצאו על

 20 , לא יעלה על(("כתבי השיפוי הקודמיםביחד: ")החברה בעבר ו/או שתוציא בעתיד 

)עשרים וחמישה אחוז( מהונה העצמי של החברה  25% -מיליון ש"ח או על סכום השווה ל

המאוחדים על פי דוחותיה הכספיים ( )ההון המיוחס לבעלי הזכויות ההוניות של החברה

, שפורסמו לאחרונה לפני מועד של החברה , לפי העניין(השנתייםהאחרונים )הרבעוניים או 

בגין חבות  סכום השיפוי המרבי)להלן: " , לפי הגבוה מביניהםתשלום סכום השיפוי בפועל

 ."(אדם אחר

זה, יעלה על  4.1.3בסעיף אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, כאמור 

בגין חבות אדם או על יתרת סכום השיפוי המרבי בגין חבות אדם אחר סכום השיפוי המרבי 

)כפי שתהיה קיימת באותה עת( )סכום השיפוי המרבי או יתרתו, כאמור, ייקראו להלן: אחר 

שרה נושאי המ"(, תחולק היתרה בין נושאי המשרה שיהיו זכאים לשיפוי )להלן: "היתרה"

"(, כדלהלן: כל אחד מנושאי המשרה הזכאים יקבל, בפועל, חלק יחסי מן היתרה, הזכאים

 בגין חבות אדם אחר על פי היחס שבין סכום השיפוי שיגיע לו )בהתעלם מהסכום המרבי

שנקבע, כאמור לעיל( לבין הסך הכולל של סכומי השיפוי, שיגיעו לכל נושאי המשרה 

 .שנקבע, כאמור לעיל( בגין חבות אדם אחר כום המרביהזכאים, יחדיו )בהתעלם מהס

מובהר בזאת, שאין בתשלום סכום השיפוי כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבלת תגמולי  4.1.4

, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות בתוספתביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים 

י דלעיל, ישולמו נושאי משרה בחברה, שתרכוש החברה, אם תרכוש, וכי סכומי השיפו

בנוסף לסכומים שיתקבלו מחברת ביטוח, אם יתקבלו, במסגרת ביטוח שתרכוש החברה, 
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אם תרכוש, ובלבד שנושא המשרה לא יזכה לכפל שיפוי בגין חבות שחברת הביטוח כבר 

 .שילמה בגינה, לנושא המשרה או עבורו

אם לאמור לעיל, תעמיד עם קרות אירוע שבגינו עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי, בהת 4.1.5

החברה לרשותו, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים 

למיניהם, הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או חקירה, באופן שנושא המשרה לא 

יידרש לשלמם או לממנם בעצמו, והכל בכפוף לתנאים ולהוראות שנקבעו בכתב השיפוי 

 לאירועים. 

בכתב השיפוי כמפורט האירועים שבתוספת לכתב שיפוי האירועים, הינה  רשימת 4.1.6

 .לדוח זימון האסיפה כנספח "ב"לאירועים המצורף 

לעניין החלטת השיפוי לאירועים הוגדר כנושא משרה כמשמעותו בחוק  - "משרה נושא" 4.1.7

החברות, לרבות מזכיר החברה, החשב והמבקר הפנימי, ולרבות כל ממלא תפקיד אחר, 

 החברה תחליט להוציא לו כתב שיפוי לאירועים מכח החלטת השיפוי לאירועים.  ש

לרבות, החלטה ו/או מחדל )או כל נגזרת שלה(  –" או כל נגזרת אחרת שלה פעולה"

 במשמע, ולרבות פעולות נושאי המשרה לפני תאריך כתב השיפוי לאירועים. 

 החלטת הביטוח העתידי 4.2

 , להפחתה הדרמטית בהיקפו של סכום השיפוירהבשים לב למצבה הפיננסי של החב

בדגש על  ,ובשים לב לסיכונים הכרוכים בפעילותם של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה

תקופה מורכבת זו בה מנהלת החברה מגעים בקשר עם הסדר חוב כולל עם מחזיקי אגרות 

מוד לנושאי סברו חברי ועדת התגמול והדירקטוריון כי על מנת שתע החוב של החברה,

בנסיבות העניין )קרי, יחד עם אישור כתבי השיפוי החדשים וכן סבירה המשרה הגנה 

להוסיף לפוליסת הביטוח הנוכחית שבה על החברה  ,אישור פוליסות ביטוח נושאי משרה(

התקשרה החברה יחד עם קבוצת מבטחים בשוק הביטוח הבינלאומי, לתקופה שמיום 

", המבטחים" -" ופוליסת הביטוח הקיימת)להלן: " 30.10.2017ועד ליום  1.5.2016

למשך תקופה ( Run offביטוח מסוג בהתאמה(, אופציה לרכישת "תקופת גילוי" )פוליסת 

ו/או  )"המועד הקובע"( הקיימתביטוח השנים ממועד אי חידוש או ביטול פוליסת  7של עד 

ביעות שתוגשנה לאחר , ביחס לתבמקרה של טרנסאקציה על פי פוליסת הביטוח הקיימת

קודם למועד הקובע, בגבולות הכיסוי של ביטוח  שהתרחשו אירועיםהמועד הקובע בגין 

 במועד מימוש האופציה. בתוקףשיהיו נושאי משרה )לרבות ההשתתפות העצמית(, כפי 

שלוש פעמים אלפי דולר ארה"ב )השווה ל 294בסך של פרמיה זאת, בתמורה לתשלום של 

הקיימת שבה התקשרה החברה עם ביטוח פוליסת השנתית של ממכפלת הפרמיה ה

 "(. הפרמיההמבטחים(, אשר ישולם למבטחים מראש )להלן: "
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יצוין, כי ככל ובתום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת, תחודש פוליסת ביטוח נושאי המשרה 

של החברה, ישיבו המבטחים לחברה את סכום הפרמיה כאמור או לחליפין, סכום הפרמיה 

 ישמש כתשלום על חשבון התשלום בגין חידוש פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

  :המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות .5

במשרדי החברה ובכתבי השיפוי  המלא של ההחלטות ן, בנוסחהעסקהניתן לעיין בדוח 

בשעות העבודה המקובלות, עד למועד  03-5393586טל':  ,יהוד  4בדרך החורש 

 האסיפה.

 הרוב הנדרש לאישור ההחלטות .6

לעיל, הינו רוב של  3.1הרוב הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כאמור בסעיף  6.1

ובלבד שיתקיים , הנמנעים מבלי להביא בחשבון את קולותמן המשתתפים בהצבעה,  75%

 אחד מאלה:

עניין ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי במנין קולות הרוב באסיפה הכללית  6.1.1

, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות ההחלטהאישי באישור 

 ;האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

לעיל, לא עלה על שיעור  6.1.1סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף  6.1.2

 .כויות ההצבעה בחברהשל שני אחוזים מכלל ז

, שעל סדר יומה והחלטת הביטוח העתידי השיפוי לאירועים תהרוב הנדרש לאישור החלט 6.2

לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי  3.3 -ו 3.2 פיםשל האסיפה הכללית, כאמור בסעי

הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון  המניות הנוכחים באסיפה הכללית,

 הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: את קולות

במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין  6.2.1

אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות 

 האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;

לעיל, לא עלה על שיעור  6.2.1האמורים בסעיף  סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות 6.2.2

 של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

"(, על מי שיש חוק החברות)להלן: " 1999-לחוק החברות, התשנ"ט 239בהתאם לסעיף  .7

לחוק החברות, בשינויים  276לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 

ל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, המחויבים, לפיו על בע

על גבי כתב ההצבעה, אם יש לו עניין אישי  -או, אם ההצבעה היא באמצעות כתב הצבעה 

באישור ההחלטה אם לאו. כמו כן, על בעל מניה לציין האם הוא בעל מאפיינים אחרים, 

משקיע מוסדי. בחלק ב' של כתב  כגון: היותו בעל עניין בחברה או נושא משרה בכירה או
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הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה או מאפיין אחר של בעל 

המניות כאמור, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או 

 העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.  

לא רשום רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הה יהיה תוקף לכתב הצבע

)דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות 

או אם נשלח לחברה אישור הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים( 

עילת מערכת ההצבעה בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית עד למועד נ

 -להלן. אם בעל המניות רשום בספרי החברה  8.3 -ו 8.2האלקטרונית כמפורט בסעיפים 

צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות. יש להמציא לחברה, את כתב ההצבעה 

 שעות לפני מועד ההצבעה. 4הזה בתוספת המסמכים המצורפים אליו, כאמור לעיל, עד 

לעיל, יצוין כדלקמן: בחלק ב' של  3.3 - 3.1נושאים המפורטים בסעיפים לעניין ההצבעה ב .8

כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות 

חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את 

 מהות הזיקה, לא תבוא הצבעתו במניין.  

)דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות  ב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשוםלכת .9

אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם 

"(, רק אם צורף לו אישור בעלות או אם בעל מניות לא רשוםחברה לרישומים( )להלן: "

 מערכת ההצבעה האלקטרונית. נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות

( לחוק החברות )דהיינו, מי 2)177לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף  .10

שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות(, רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או 

 . תעודת התאגדות

"(, כמפורט המסמכים המצורפיםאת כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו )להלן: " .11

שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין  4עד  החברהבכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי 

 זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי

 החברה.

בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר  .12

 6"( עד מערכת הצבעה אלקטרוניתהצבעה האלקטרונית )להלן: "לחברה במערכת ה

 שעות לפני מועד האסיפה.

, 4משרדי החברה, בדרך החורש  :מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה .13

 יהוד.
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 הודעות עמדה .14

 .לפני מועד האסיפהימים  10: עד המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה 14.1

ימים לפני מועד  5עד  :גובת הדירקטוריון להודעות העמדההמועד האחרון להמצאת ת 14.2

 .האסיפה

כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל  .15

 :אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה

 /http://www.magna.isa.gov.ilאתר ההפצה של רשות ניירות ערך:  15.1

 /http://maya.tase.co.ilאתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ:  15.2

בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר  .16

יו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניות

מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון 

 ניירות ערך מסוים. 

בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת  .17

 .ההצבעה האלקטרונית

יעור המהווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בש .18

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

בעל לחוק החברות )" 268שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

 .לתקנות 10"(, זכאי לעיין בכתבי ההצבעה כמפורט בתקנה שליטה

מניות  65.10,277,136: מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה %5הווה כמות המניות המ .19

 ש"ח ע.נ. כל אחת.  0.1רגילות בנות 

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל  %5כמות המניות המהווה  .20

 ש"ח ע.נ. כל אחת.  0.1מניות רגילות בנות  5,330,814.7045: השליטה הינה

ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר  כתב ההצבעהלאחר פרסום  .21

היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות 

 עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר  .22

 יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.  היום, הינו

 

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/
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 חלק שני –כתב הצבעה 

 אפריקה ישראל להשקעות בע"מ: שם החברה

 , יהוד4: דרך החורש מען החברה )למסירה ומשלוח כתבי ההצבעה(

 52-000506-7: מס' החברה

 14:00, בשעה 2017 ץרמב 6: מועד האסיפה

 מיוחדת: סוג האסיפה

 2017בפברואר,  6: המועד הקובע

 )עד כאן ימולא על ידי החברה(.

 פרטי בעל המניות

 - שם בעל המניות
___________________________________________ 

 _______________________________________________  - מס' זהות

  -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _______________________________________________ - מס' דרכון

 - המדינה שבה הוצא
_________________________________________ 

 - בתוקף עד
_______________________________________________ 

  -אם בעל המניות הוא תאגיד

 ______________________________________________ - מס' תאגיד

 _________________________________________ - מדינת ההתאגדות

  אופן ההצבעה

מספר הנושא 
על סדר היום 

בכתב כמפורט 

 ההצבעה

אישור עסקה לענין  2 1אופן ההצבעה
 -ו 255לפי סעיפים 

 –לחוק החברות  275

אתה בעל עניין האם 
 ?3בחברה

האם הנך משקיע 
 ?3מוסדי בחברה

 לא כן* לא כן* נמנע נגד בעד

3.1      

3.2      

3.3      

 

 חתימה:_________________  תאריך:_________________

 * פרט בעמוד הבא 

כתב הצבעה זה  –(( 1)177לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה )לפי סעיף 
 תקף רק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם ההצבעה היא באמצעות האינטרנט.

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום  –ם בעלי המניות של החברה לבעלי מניות הרשומים במרש
 תעודת זהות/דרכון/תעודת התאגדות.

  חשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.אי סימון יי 1
 , הצבעתו לא תבוא במנין.או שיסמן "כן" ולא יפרטבעל מניות שלא ימלא טור זה  2
 .1968 –לחוק ניירות ערך, התשכ"ח  1כהגדרת מונח זה בסעיף  3
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 פרטים
 לכתב הצבעה זה לעיל(: 3.1על סדר היום )ראו סעיף  1.1נושא  - שינוי התקנוןלעניין 

 :שינוי תקנון בדבר פטור שיפוי או ביטוחלענין "בעל עניין אישי" להלן פרטים בקשר עם היותי 

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________ 

 
לכתב הצבעה  3.2 ףעל סדר היום )ראו סעיש 1.2נושא  - רועיםיהחלטת השיפוי לאלעניין 

 זה לעיל(:

 :החלטת השיפוי לאירועיםלענין "בעל עניין אישי" להלן פרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
________________ 

 
לכתב הצבעה  3.3 ףעל סדר היום )ראו סעיש 1.3נושא  - הביטוח העתידיהחלטת לעניין 

 זה לעיל(:

 העתידי:החלטת הביטוח לענין "בעל עניין אישי" להלן פרטים בקשר עם היותי 
_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

_______________________________________________________________
_______________________________________________________________

________________ 
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	אם וככל שסך כל סכומי השיפוי שהחברה תידרש לשלם, כאמור בסעיף 4.1.3 זה, יעלה על סכום השיפוי המרבי בגין חבות אדם אחר או על יתרת סכום השיפוי המרבי בגין חבות אדם אחר (כפי שתהיה קיימת באותה עת) (סכום השיפוי המרבי או יתרתו, כאמור, ייקראו להלן: "היתרה"), תחולק...
	4.1.4 מובהר בזאת, שאין בתשלום סכום השיפוי כדי לפגוע בזכות נושא המשרה לקבלת תגמולי ביטוח בגין סוגי האירועים המפורטים בתוספת, במסגרת כל פוליסת ביטוח של אחריות נושאי משרה בחברה, שתרכוש החברה, אם תרכוש, וכי סכומי השיפוי דלעיל, ישולמו בנוסף לסכומים שיתקבלו מחבר�
	4.1.5 עם קרות אירוע שבגינו עשוי נושא משרה להיות זכאי לשיפוי, בהתאם לאמור לעיל, תעמיד החברה לרשותו, מעת לעת, את הכספים הדרושים לכיסוי ההוצאות והתשלומים האחרים למיניהם, הכרוכים בטיפול באותו הליך משפטי או חקירה, באופן שנושא המשרה לא יידרש לשלמם או לממנם בעצמו�
	4.1.6 רשימת האירועים שבתוספת לכתב שיפוי האירועים, הינה כמפורט בכתב השיפוי לאירועים המצורף כנספח "ב" לדוח זימון האסיפה.
	4.1.7 "נושא משרה" - לעניין החלטת השיפוי לאירועים הוגדר כנושא משרה כמשמעותו בחוק החברות, לרבות מזכיר החברה, החשב והמבקר הפנימי, ולרבות כל ממלא תפקיד אחר, שהחברה תחליט להוציא לו כתב שיפוי לאירועים מכח החלטת השיפוי לאירועים.
	"פעולה" או כל נגזרת אחרת שלה – לרבות, החלטה ו/או מחדל (או כל נגזרת שלה) במשמע, ולרבות פעולות נושאי המשרה לפני תאריך כתב השיפוי לאירועים.

	4.2 החלטת הביטוח העתידי
	בשים לב למצבה הפיננסי של החברה, להפחתה הדרמטית בהיקפו של סכום השיפוי ובשים לב לסיכונים הכרוכים בפעילותם של נושאי המשרה והדירקטורים בחברה, בדגש על תקופה מורכבת זו בה מנהלת החברה מגעים בקשר עם הסדר חוב כולל עם מחזיקי אגרות החוב של החברה, סברו חברי ועדת ...

	יצוין, כי ככל ובתום תקופת פוליסת הביטוח הקיימת, תחודש פוליסת ביטוח נושאי המשרה של החברה, ישיבו המבטחים לחברה את סכום הפרמיה כאמור או לחליפין, סכום הפרמיה ישמש כתשלום על חשבון התשלום בגין חידוש פוליסת ביטוח נושאי המשרה.

	5. המקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלטות המוצעות:
	ניתן לעיין בדוח העסקה, בנוסחן המלא של ההחלטות ובכתבי השיפוי במשרדי החברה בדרך החורש 4  יהוד, טל': 03-5393586 בשעות העבודה המקובלות, עד למועד האסיפה.
	6. הרוב הנדרש לאישור ההחלטות
	6.1 הרוב הנדרש לאישור ההחלטה לתיקון התקנון, כאמור בסעיף 3.1 לעיל, הינו רוב של 75% מן המשתתפים בהצבעה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד שיתקיים אחד מאלה:
	6.1.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור ההחלטה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	6.1.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.1.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.

	6.2 הרוב הנדרש לאישור החלטת השיפוי לאירועים והחלטת הביטוח העתידי, שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, כאמור בסעיפים 3.2 ו- 3.3 לעיל, הינו רוב רגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפה הכללית, הרשאים להצביע והצביעו בה, מבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעים, ובלבד �
	6.2.1 במנין קולות הרוב באסיפה הכללית ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי ענין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה; במנין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	6.2.2 סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף 6.2.1 לעיל, לא עלה על שיעור של שני אחוזים מכלל זכויות ההצבעה בחברה.


	7. בהתאם לסעיף 239 לחוק החברות, התשנ"ט-1999 (להלן: "חוק החברות"), על מי שיש לו עניין אישי בנושאים שעל סדר היום, יחולו הוראות סעיף 276 לחוק החברות, בשינויים המחויבים, לפיו על בעל מניה המשתתף בהצבעה להודיע לחברה לפני ההצבעה באסיפה, או, אם ההצבעה היא באמצעות �
	לכתב הצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות של בעל המניות הלא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרו...

	8. לעניין ההצבעה בנושאים המפורטים בסעיפים 3.1 - 3.3 לעיל, יצוין כדלקמן: בחלק ב' של כתב הצבעה זה מוקצה מקום לסימון קיומה או העדרה של זיקה, כנדרש על פי הוראות חוק החברות. יודגש, כי מי שלא סימן קיומה או העדרה של זיקה כאמור או לא תיאר את מהות הזיקה, לא תבוא הצ�
	9. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לא רשום (דהיינו, מי שלזכותו רשומות מניות אצל חבר בורסה ואותן מניות נכללות בין המניות הרשומות במרשם בעלי המניות על שם חברה לרישומים) (להלן: "בעל מניות לא רשום"), רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות ב�
	10. לכתב הצבעה יהיה תוקף לגבי בעל מניות לפי סעיף 177(2) לחוק החברות (דהיינו, מי שרשום כבעל מניה במרשם בעלי המניות), רק אם צורף לו צילום תעודת זהות, דרכון או תעודת התאגדות.
	11. את כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו (להלן: "המסמכים המצורפים"), כמפורט בכתב ההצבעה, יש להמציא למשרדי החברה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה. לענין זה "מועד ההמצאה" הינו המועד בו הגיעו כתב ההצבעה והמסמכים המצורפים, למשרדי החברה.
	12. בנוסף, בעל מניות לא רשום זכאי גם להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני שיועבר לחברה במערכת ההצבעה האלקטרונית (להלן: "מערכת הצבעה אלקטרונית") עד 6 שעות לפני מועד האסיפה.
	13. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה: משרדי החברה, בדרך החורש 4, יהוד.
	14. הודעות עמדה
	14.1 המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה: עד 10 ימים לפני מועד האסיפה.
	14.2 המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה: עד 5 ימים לפני מועד האסיפה.

	15. כתובת ההפצה של אתר רשות ניירות ערך ואתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ, שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
	15.1 אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: http://www.magna.isa.gov.il/
	15.2 אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: http://maya.tase.co.il/

	16. בעל מניות שמניותיו רשומות אצל חבר בורסה, זכאי לקבל את אישור הבעלות מחבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק את מניותיו, בסניף של חבר הבורסה או בדואר אצל מענו תמורת דמי משלוח בלבד, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים.
	17. בעל מניות לא רשום יהיה זכאי להמציא את אישור הבעלות לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	18. בעל מניות אחד או יותר המחזיק מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים 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 ("בעל שליטה"), זכאי לעיין בכתבי ההצב�
	19. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה: 10,277,136.65 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
	20. כמות המניות המהווה 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה הינה: 5,330,814.7045 מניות רגילות בנות 0.1 ש"ח ע.נ. כל אחת.
	21. לאחר פרסום כתב ההצבעה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא/ים לסדר היום, עשויות להתפרסם הודעות עמדה, וניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.
	22. המועד האחרון שבו החברה תמציא כתב הצבעה מתוקן, אם תתבקש הוספת נושא לסדר היום, הינו יום פרסום ההודעה המתוקנת בדבר סדר היום העדכני.
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