
 בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר

 2005 –פי תקנות החברות )הצבעה בכתב וניירות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה ל

 בקשר עם דיווח מיידי של החברה )"הדו"ח המיידי"(

 בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

 חלק ראשון

 .)"החברה"( בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר :שם החברה .1

 .מיוחדת אסיפה כללית :ג האסיפהסו .2

אביב, -, תל96, רח' יגאל אלון זהבי, בלאו ושות'הדין -משרד עורכיב :האסיפהמקום ומועד קיום  .3
אם כעבור מחצית השעה מן המועד . "(האסיפה)להלן: " בוקרב 11:00, בשעה 2017 מרץב 6', ב ביום

 השעה. באותו המקום ובאותה ,2017 מרץב 13, ב'ליום שנקבע לא יהיה מנין חוקי תידחה האסיפה 

 :פירוט הנושא שעל סדר היום .4

 .נספח א'אישור מדיניות תגמול לנושאי משרה המצורפת לדו"ח המיידי כ

 הניתן לעיין בנוסח ההחלט המוצעת: ההמקום והשעות שניתן לעיין בהם בנוסח המלא של ההחלט .5
בשעות העבודה , אשדוד, אזור התעשיה הצפוני ,10, ברחוב העוגן במשרדי החברההמפורטת לעיל 

כמו כן, ניתן  וזאת עד למועד כינוס האסיפה. ,(073-2188666)מס' טלפון:  בתיאום מראשו המקובלות
לעיין בעותק מן הדוח המיידי שפרסמה החברה בקשר לאסיפה באתר האינטרנט של רשות ניירות 

  .www.magna.isa.gov.ilערך, בכתובת: 

רוב רגיל של בעלי המניות בחברה הינו  שעל סדר היום ההרוב הדרוש באסיפה לאישור ההחלט .6
( במנין קולות 1, ובלבד שיתקיים אחד מאלה: )באסיפה בעצמם או באמצעות מיופי כוחםהנוכחים 

 בעלי שליטה בחברה או ת שאינםמכלל קולות בעלי המניו רובהרוב באסיפה הכללית ייכללו לפחות 

; במנין כלל הקולות של בעלי המניות משתתפים בהצבעה, המדיניות התגמולבעלי עניין אישי באישור 
( סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים 2האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים; )

 זכויות ההצבעה בחברה.מכלל  שני אחוזים( לעיל לא עלה על שיעור של 1בסעיף קטן )

בחלק ב' של כתב ההצבעה מוקצה מקום לסימון קיומה או היעדרה של זיקה ולתיאור מהות הזיקה  .7
מדיניות באישור יש לציין האם הינך בעל שליטה בחברה או בעל עניין אישי בהתאם, . הרלבנטית

ות הזיקה, לא תבוא יובהר, כי מי שלא סימן כאמור או לא תיאר את מה .תאר את הזיקה, ולהתגמול
 הצבעתו במניין.

ובתנאי כי לכתב ההצבעה של בעל מניות לא  ,זה ניתן להצביע באסיפה הכללית באמצעות כתב הצבעה .8
או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה  רשום יצורף אישור בעלות

 או תעודת התאגדות.  ן, דרכוובמקרה של בעל מניות רשום יצורף העתק תעודת זהות ,האלקטרונית

 ההצבעה שכתב באופן, למשרדי החברה )לרבות באמצעות דואר רשום( להמציא יש ההצבעה כתב את .9
 .האסיפה כינוס מועד לפני שעות ארבעמ יאוחר לא למשרדי החברה יגיע

בעל מניה לא רשום הרוצה להצביע באמצעות כתב הצבעה אלקטרוני יהיה זכאי לעשות כן עד מועד  .10
 מערכת, שש שעות לפני מועד האסיפה.נעילת ה

 אזור תעשיה צפוני, ,10רחוב העוגן  ,4124ת"ד  :מען החברה למסירת כתבי הצבעה והודעות עמדה .11
 (.073-2188666 )מס' טלפון: 77141 אשדוד

לפני מועד כינוס ימים  10עד : ידי בעלי המניות-המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה לחברה על .12
 .2017 פברוארב 24 ליום עדדהיינו , האסיפה

http://www.magna.isa.gov.il/
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ימים לפני מועד כינוס  5: עד המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעות העמדה

 .2017 מרץב 1דהיינו עד ליום , האסיפה

 :כתובות אתרי האינטרנט שמצויים בהם כתבי ההצבעה והודעות העמדה )אם תהיינה כאלה( .13

 www.magna.isa.gov.il (:ר ההפצה")"אתאתר ההפצה של רשות ניירות ערך 

 http://maya.tase.co.il/bursa אביב בע"מ:-אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל

או במשלוח בדואר, אם ביקש זאת.  בעל מניות זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה .14
בעל מניות לא רשום רשאי להורות שאישור  בקשה לענין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסויים.

 הבעלות שלו יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.

בעל מניות לא רשום זכאי לקבל בדואר אלקטרוני בלא תמורה קישורית לנוסח כתב ההצבעה  .15
דעות העמדה באתר ההפצה, מאת חבר הבורסה שבאמצעותו הוא מחזיק במניותיו, אלא אם כן והו

הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה 
 .בדואר תמורת תשלום; הודעתו לענין כתבי ההצבעה תחול גם לענין קבלת הודעות העמדה

ווה חמישה אחוזים או יותר מסך כל זכויות האו יותר המחזיק מניות בשיעור המ בעל מניות אחד .16
בשיעור כאמור מתוך סך כל זכויות ההצבעה שאינן מוחזקות בידי  שמחזיקההצבעה בחברה, וכן מי 

, "(חוק החברות)להלן: " 1999 –, התשנ"ט החברותלחוק  268בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 
מצעות שלוח מטעמו, לאחר כינוס האסיפה הכללית, לעיין בכתבי ההצבעה זכאי בעצמו או בא

, ברחוב , במשרדי החברהוברישומי ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית שהגיעו לחברה
-073 )מס' טלפון: בתיאום מראשבשעות העבודה המקובלות , אשדוד, תעשיה צפוני אזור ,10העוגן 

מניות רגילות  980,289מסך כל זכויות ההצבעה בחברה הינה  5%וה כמות המניות המהו .(2188666
מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל  5%; כמות המניות המהווה של החברה

 .של החברה מניות רגילות 219,503החברות הינה  לחוק 268 בסעיף כהגדרתו שליטה

 ל כתב הצבעה זה.בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בחלקו השני ש .17

לאחר פרסום כתב הצבעה זה ייתכן שיהיו שינויים בסדר היום, לרבות הוספת נושא לסדר היום,  .18

היה ניתן לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות עמדה שהתפרסמו יעשויות להתפרסם הודעות עמדה, ו
 בדיווחי החברה שבאתר ההפצה.

כלול נושא בסדר היום של האסיפה הכללית )ב( לחוק החברות ל66בקשה של בעל מניה לפי סעיף 
תומצא לחברה עד שבעה ימים לאחר זימון האסיפה. במקרה כאמור תפרסם החברה כתב הצבעה 

וזאת לא יאוחר משבעה ימים לאחר המועד האחרון להמצאת  ,מתוקן יחד עם דוח זימון מתוקן
להיות נדון באסיפה  ובלבד שהנושא מתאים, בקשה של בעל מניות להכללת נושא על סדר היום

 .הכללית

http://www.magna.isa.gov.il/
http://maya.tase.co.il/bursa
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 בע"מ מקסימה המרכז להפרדת אויר
 2005 –פי תקנות החברות )הצבעה בכתב וניירות עמדה(, התשס"ו כתב הצבעה ל

 בקשר עם דיווח מיידי של החברה )"הדו"ח המיידי"(

 בדבר זימון אסיפה מיוחדת של בעלי המניות של החברה

 

 שניחלק 

 

 .בע"מ פרדת אוירמקסימה המרכז לה : שם החברה

 אשדוד, אזור תעשיה צפוני ,10רחוב העוגן  ,4124ת"ד , החברהמשרדי  :)למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה( מען החברה

 .(073-2188666)מס' טלפון:  77141

  .520034232 :מס' החברה

  .בוקרב 11:00, בשעה 2017 מרץב 6', ב יום: מועד האסיפה

 מיוחדת.  אסיפה כללית סוג האסיפה:

 .2017בפברואר  5, א'יום של בתום יום העסקים : המועד הקובע

 

 פרטי בעל המניות:

 : ______________________מס' זהות : ______________________שם בעל המניות

_ בתוקף _____________המדינה שבה הוצא ________מס' דרכון:  –אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 עד _______________. 

 מס' תאגיד ______________ מדינת ההתאגדות ______________.  –אם בעל המניות הוא תאגיד 

 
 )לרבות מנהל קרן(: משקיע מוסדיאו  בחברה , נושא משרה בכירהבחברה בעל ענייןהאם הנך:  –סמן 

 )בעל מניות שלא יימלא טבלה זו הצבעתו לא תבוא במניין(
  כן לא

 בחברה 1בעל עניין  

 בחברה 2נושא משרה בכירה  

 3משקיע מוסדי  

 

                                                 

1
 .1968 –לחוק ניירות ערך, תשכ"ח  1כהגדרתו בסעיף   
2
 .1968 –)ד( לחוק ניירות ערך, תשכ"ח 37כהגדרתו בסעיף   
3
 כללית(,  באסיפה מנהלת חברה פיננסיים )קופות גמל( )השתתפות שירותים על הפיקוח לתקנות 1בתקנה  כהגדרתו  

 –בנאמנות, התשנ"ד  משותפות השקעות בחוק כמשמעותו בנאמנות להשקעות משותפות קרן מנהל , וכן2009 -ט "תשס
1994. 
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 :אופן ההצבעה

 

הנושא שעל סדר 

 היום

 *אופן ההצבעה

בחברה או בעל  האם אתה בעל שליטה

 **?מדיניות התגמולעניין אישי באישור 

 לא *** כן נמנע נגד בעד
 

מדיניות  אישור
 התגמול של החברה

 

     

 ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא.* אי סימון 

 .בעל מניות שלא ימלא טור זה, הצבעתו לא תבוא במניין **

 :מדיניות התגמול אישורבבעל עניין אישי  בעל שליטה בחברה או בקשר עם היותי להלן פרטים ***

______________________________________________________________________________________ 

.______________________________________________________________________________________ 

 

 

 

 חתימת בעל המניות: ________________________ תאריך: _________________

 

ף רק בצירוף אישור כתב הצבעה זה תק – (לחוק החברות(1)177)לפי סעיף  לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה
 בעלות.

כתב ההצבעה תקף בצירוף צילום תעודת הזהות/דרכון/תעודת  –לבעלי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה 
 דות.התאג
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