
 מ"בע ן"סאמיט אחזקות נדל

 "(החברה)"

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

 

 חלק ראשון

 .מ"בע ן"סאמיט אחזקות נדל: שם החברה .1

מניות השל בעלי שנתית ומיוחדת , אסיפה כללית :כינוסההמועד ומקום , סוג האסיפה הכללית .2

', ד ביוםאשר תתכנס , (בהתאמה, "כלליתה האסיפה" -ו" הערך ניירות"או " המניות": להלן)הרגילות 

 .חיפה, 3מ "מגדלי מת, במשרדי החברה, 11:11 בשעה, 2112 אפרילב 5

באותו המקום ובאותה  ותתקיים ,2112 אפרילב 9', א ליוםתידחה האסיפה , ין חוקיילא ימצא מנאם 

 "(.הנדחית האסיפה: "להלן)השעה 

 ותההחלט ותמצית ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה ולגבי, שעל סדר היום יםהנושא פירוט .3

 :תהמוצע

 .עדכון ואישור מדיניות התגמול של החברה .3.1

 .מר זוהר לוי, ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"אישור גמול ליו .3.2

 מניות 11,111-ל למימוש הניתנים למסחר רשומים לא אופציה כתבי 11,111הענקת  אישור .3.3

 כתבי)" בה וכדירקטור החברהל "כמנכ המכהן, שגיא אמיר למר, החברה שלנ "ע ללא רגילות

 "(. ל"למנכ האופציה

ל "המכהן כמנכ, למר אמיר שגיאחודש אחד לדמי ניהול בגובה ₪  01,111אישור מענק בסך  .3.3

 .דירקטור בההחברה וכ

מניות  15,111 -ל למימוש הניתנים למסחר רשומים לא אופציה כתבי 15,111 הענקת אישור .3.5

 כתבי)" בחברה הכספיםל "כסמנכ המכהן, טפרלמר תומר , נ של החברה"רגילות ללא ע

 "(.הכספיםל "לסמנכ האופציה

בעל  של אחיו שהנו, לוי שלומי מר, החברה של הנכסים מנהל של העסקתו הסכם הארכת .3.0

 . בשלוש שנים מסיום תחולתו השליטה בחברה

 שלומי מר, החברה של הנכסים מנהל, בגובה שכר לחודש אחד, ₪ 25,251אישור מענק בסך  .3.2

 .בעל השליטה בחברה של אחיו, לוי

 . המכהנים בחברה, צים"שאינם דח, אישור מינוי מחדש של הדירקטורים .3.5

 :שעל סדר היום ותלאישור ההחלטהרוב הדרוש  .3
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רוב רגיל מכלל  :שעל סדר היום 1.3הרוב הנדרש לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף  .3.1

מבלי להביא , הרשאים להצביע והצביעו בה, ה הכלליתקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפ

 : ובלבד שיתקיים אחד מאלה, םבחשבון את קולות הנמנעי

בעלי השליטה מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובקולות הרוב באסיפה ייכללו  ןבמניי( 1)

כלל  במניין. ההצבעים במשתתפה ,מדיניות התגמולאישי באישור  ענייןבעלי בחברה או 

 ; הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים

לעיל לא יעלה על שיעור של ( 1)סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ( 2)

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%) יםאחוז שני

רוב רגיל מכלל  :שעל סדר היום 1.5הרוב הנדרש לקבלת אישור ההחלטה המוצעת בסעיף  .3.2

מבלי להביא , עו בההרשאים להצביע והצבי, ה הכלליתקולות בעלי המניות הנוכחים באסיפ

 : ובלבד שיתקיים אחד מאלה, םבחשבון את קולות הנמנעי

אישי  ענייןמכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי  רובקולות הרוב באסיפה ייכללו  ןבמניי( 1)

כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא  במניין. ההצבעים במשתתפה ,העסקהבאישור 

 ; יובאו בחשבון קולות הנמנעים

לעיל לא יעלה על שיעור של ( 1)סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ( 2)

 . מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%) יםאחוז שני

רוב : שעל סדר היום 1.3 – 1.1הרוב הנדרש לקבלת אישור ההחלטות המוצעות בסעיפים  .3.3

, הרשאים להצביע והצביעו בה, הכללית הרגיל מכלל קולות בעלי המניות הנוכחים באסיפ

 : ובלבד שיתקיים אחד מאלה, םמבלי להביא בחשבון את קולות הנמנעי

בעלי השליטה מכלל קולות בעלי המניות שאינם  רובקולות הרוב באסיפה ייכללו  ןבמניי( 1)

כלל  במניין. ההצבעים במשתתפה ,מדיניות התגמולאישי באישור  ענייןבעלי בחברה או 

 ; לי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעיםהקולות של בע

לעיל לא יעלה על שיעור של ( 1)סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף ( 2)

 .מכלל זכויות ההצבעה בחברה( 2%) יםאחוז שני

רוב רגיל מכלל  :שעל סדר היום 1.8 ףת בסעיוהמוצע ותהרוב הנדרש לקבלת אישור ההחלט .3.3

כל הצבעה בגין מינוי דירקטור  .בעלי המניות הנוכחים והמצביעים באסיפה הכללית קולות

 .תיערך בנפרד

 עיון במסמכים .5

, החברה במשרדי בו המפורטים ובמסמכים זימון האסיפה בדוח לעיין רשאי החברה של מניות בעל כל

 מועד עד וזאת, 15:11 - 9:11 השעות בין', ה עד' א בימים, (13-5315191: טלפון) מראש תיאום פי-על

 .הכללית האסיפה כינוס

 תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות .0

או אם נשלח לחברה אישור בעלות לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות  .0.1

 . באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית
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, זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר רשום לאבעל מניות  .0.2

בעל מניות , כמו כן. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. אם ביקש זאת

 ההצבעה מערכת באמצעות לחברה יועבר הבעלות שאישור להורות זכאי רשום לא

  .האלקטרונית

 . באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם .0.3

, הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו" מועד ההמצאה"לעניין זה  .0.3

 . למשרדי החברה

 המערכת נעילת ומועד האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות הצבעה .2

 0)עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית  תיעשה האלקטרונית ההצבעה מערכת באמצעות ההצבעה

 . 2112 באפריל 5', ד ביום 5:11שעה העד  :קרי ,(שעות לפני כינוס האסיפה

 ,המערכת נעילת למועד עד ,מערכת ההצבעה האלקטרונית באמצעות ,להמציא את כתב ההצבעה יש

 . לעיל כאמור

 .רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית ,לא רשום מניות בעל

 הצבעה באמצעות כתב הצבעה .5

שעות לפני מועד  3עד  תיעשה ,(האלקטרונית ההצבעה מערכת דרךלא ) הצבעה כתב באמצעות ההצבעה

 .2112באפריל 5', ד ביום 2:11שעה העד  :קרי, כינוס האסיפה הכללית

 : החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה מען .9

 .13-5315191: טלפון .חיפה, 3מ "במגדלי מת ,משרדי החברה

 :הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון .11

לפני מועד האסיפה הכללית ימים  (11) עשרה המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד

 "(. בעלי המניותהמועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי ": להלן)

לפני ימים  (5) חמישההמועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו לא יאוחר מ

 .מועד האסיפה הכללית

  :העמדה והודעות ההצבעה כתב בהם שמצויים הבורסה של האינטרנט ואתר ההפצה אתר כתובות .11

 . את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה

  :העמדה והודעות ההצבעה כתב בהם מצויים הבורסה של ואתר האינטרנט ההפצה אתר כתובות

 . www.magna.isa.gov.il:אתר ההפצה של רשות ניירות ערך

 .www.maya.tase.co.il :מ"אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע

 :עמדה והודעות הצבעה כתב קבלת .12

 ההצבעה כתב נוסחאת , בלא תמורה, ישירות ולקבל ממנה החברה אל לפנות רשאי מניות בעל .12.1

 . העמדה והודעות

http://www.magna.isa.gov.il/
http://www.maya.tase.co.il/
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 כתב לנוסח בדואר אלקטרוני קישורית, ללא תמורה, בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל .12.2

 אלא, מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו ההפצה באתר העמדה והודעות ההצבעה

 לקבל מעוניין שהוא או כאמור קישורית לקבל מעוניין הוא אין כי הבורסה לחבר הודיע כן אם

 קבלת לעניין גם תחול ההצבעה כתבי לעניין כאמור הודעה. תשלום תמורת בדואר הצבעה כתבי

 .עמדה הודעות

 

 :עיון בכתבי הצבעה .13

 (5%) בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע מניות בשיעור המהווה חמישה אחוזים .13.1

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

, איזכ, לחוק החברות 205ההצבעה שאינן מוחזקות בידי בעל השליטה בחברה כהגדרתו בסעיף 

לעיין במשרדה הרשום של , לאחר כינוס האסיפה הכללית, בעצמו או באמצעות שלוח מטעמו

וברישומי ההצבעה באמצעות מערכת בכתבי ההצבעה , בשעות העבודה המקובלות, החברה

 .לתקנות 11כמפורט בתקנה , ההצבעה האלקטרונית

שלא )מסך כל זכויות ההצבעה בחברה ( 5%)יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים  .13.2

וכי כמות  ,מניות רגילות של החברה 3,115,910, כתב הצבעה זהנכון למועד , הינה( בדילול מלא

מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל  5%המניות המהוות חמישה אחוזים 

 . מניות רגילות של החברה 1,551,530הינה ( שלא בדילול מלא)שליטה 

 :היום בסדר שינוי .13

שעל סדר יומה של האסיפה  יםייתכן ויהיו שינויים בנושא, זה פרסום כתב הצבעה לאחר .13.1

יהיה  ניתן. וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה, ות הוספת נושאים לסדר היוםלרב, הכללית

ככל ויהיו שינויים )לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה 

אתר ובבאתר ההפצה של רשות ניירות ערך ( הודעות עמדה כאמור יתפרסמואו /בסדר היום ו

 .לעיל 11המפורטים בסעיף , מ"ך בתל אביב בעהאינטרנט של הבורסה לניירות ער

בהתאם , היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה הכללית על ידי בעל מניות בחברה .13.2

על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית  ומודעההודעה )החברות א לתקנות 5לתקנה 

 להיות מתאים זה נושא כי יחליט החברה ודירקטוריון, 2111-ס"תש, (והוספת נושא לסדר היום

 כתב ותפרסם זו כללית אסיפה זימון על מתוקנת הודעה החברה תפרסם, הכללית באסיפה נדון

 .כאמור המתוקנת ההודעה פרסום יום עד, המאוחר לכל, מתוקן הצבעה

  .טופס שבחלקו השני של כתב ההצבעהבעל מניות יציין את אופן הצבעתו ב .15
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 חלק שני -כתב הצבעה 

 .מ"בע ן"סאמיט אחזקות נדל: שם החברה

 .חיפה, 3מ "מגדלי מת: (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה)מען החברה 

 .520043720: חברה' מס

 .11:11 בשעה, 2112 באפריל 5', ד יום :מועד האסיפה

  .מיוחדתשנתית ו, כללית :סוג האסיפה הכללית

 .2112במרץ  5', ד יום: המועד הקובע

 פרטי בעל המניות

 _________________________ :המניותשם בעל 

 _________________________ :מספר זהות

 _________________________ :מספר דרכון -אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית 

 _________________________ :המדינה שבא הוצא

 _________________________ :בתוקף עד

 :אם בעל המניות הוא תאגיד

 ____________________________ :מספר תאגיד

 _________________________ :מדינת ההתאגדות

 

 : מוסדי ומשקיע בכירה משרה נושא, עניין בעל

 לא כן ?בחברה 1בכירה משרה נושא הנך האם

 לא כן ?בחברה 2עניין בעל הנך האם

 לא כן ?3מוסדי משקיע הנך האם

 

  

                                            
 "(.חוק ניירות ערך: "להלן) 1905-ח"התשכ, ערך ד לחוק ניירות32כהגדרתו בסעיף " נושא משרה בכירה"  1
 .לחוק ניירות ערך 1כהגדרתו בסעיף " בעל עניין"  2
השתתפות חברה מנהלת באסיפה ( )קופות גמל)לתקנות הפיקוח על שירותים פיננסיים  1כהגדרתו בתקנה " משקיע מוסדי"  3

-ד"תשנ, ו בחוק השקעות משותפות בנאמנותמשמעותוכן מנהל קרן להשקעות משותפות בנאמנות כ, 2119-ט"תשס, (כללית
1993 . 
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4
 .ייחשב כהימנעות מהצבעה באותו נושא אי סימון  
, אופציה בכתבי גם המחזיקים מניות בעלי. הצבעתו לא תבוא במניין, א יפרטול" כן"מניות שלא ימלא טור זה או שיסמן בעל   5

 .הם מחזיקים גם בכתבי אופציה ולפרט כי, אישי יןיענמתקיים להם  כילסמן מתבקשים 
 .פרט *
 

 הנושא' מס

 סדר על

 לכתב היום

 ההצבעה

 4אופן ההצבעה שעל סדר היום יםהנושא

 

  

 נמנע נגד בעד

 הנושאים אישור ןלעניי

 3.2 – 3.1פים בסעי המנויים

האם אתה  , שעל סדר היום

בעל עניין אישי , בעל שליטה

נושא משרה בכירה , בהחלטה

 ?5או משקיע מוסדי

 לא                           *כן            

      .ואישור מדיניות התגמול של החברה עדכון .1

2. 
מר , ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה"אישור גמול ליו

 .זוהר לוי

     

3. 

 למסחר רשומים לא אופציה כתבי 11,111הענקת  אישור

 שלנ "ע ללא רגילות מניות 11,111-ל למימוש הניתנים

 החברהל "כמנכ המכהן, שגיא אמיר למר, החברה

 .בה וכדירקטור

     

חודש אחד לדמי ניהול בגובה ₪  01,111אישור מענק בסך   .3

 .ל החברה וכדירקטור בה"המכהן כמנכ, למר אמיר שגיא

     

5. 

 למסחר רשומים לא אופציה כתבי 15,111 הענקת אישור

נ של "מניות רגילות ללא ע 15,111 -ל למימוש הניתנים

 הכספיםל "כסמנכ המכהן, טפרלמר תומר , החברה

 .בחברה

     

0. 
 מר, החברה של הנכסים מנהל של העסקתו הסכם הארכת

בשלוש  בעל השליטה בחברה של אחיו שהנו, לוי שלומי

 .שנים מסיום תחולתו

     

2. 
, בגובה שכר לחודש אחד, ₪ 25,251אישור מענק בסך 

בעל  של אחיו, לוי שלומי מר, החברה של הנכסים מנהל

 .השליטה בחברה

     

      .כדירקטור בחברה זוהר לוי אישור מינוי מחדש של .5

      .כדירקטור בחברה אילן רייזנר אישור מינוי מחדש של .9

      .כדירקטור בחברה אמיר שגיא אישור מינוי מחדש של .11



- 2 - 
 
 

 : רלוונטיתה הזיקה מהות תיאור
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  ---------------------------------------------------------------------------------------------

כתב הצבעה זה תקף  –החברות  לחוק( 1)122לבעלי מניות המחזיקים במניות באמצעות חבר בורסה לפי סעיף 

 .המערכתרק בצירוף אישור בעלות למעט במקרים שבהם הצבעה היא באמצעות 

 

בצירוף צילום תעודת  רקכתב ההצבעה תקף  –לי מניות הרשומים במרשם בעלי המניות של החברה לבע

 .תעודת התאגדות/דרכון/זהות

* * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * * 

 

____________________ ____________________ 

 חתימה תאריך


	1. שם החברה: סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ.
	2. סוג האסיפה הכללית, המועד ומקום כינוסה: אסיפה כללית, שנתית ומיוחדת של בעלי המניות הרגילות (להלן: "המניות" או "ניירות הערך" ו- "האסיפה הכללית", בהתאמה), אשר תתכנס ביום ד', 5 באפריל 2017, בשעה 11:00, במשרדי החברה, מגדלי מת"מ 3, חיפה.
	אם לא ימצא מניין חוקי, תידחה האסיפה ליום א', 9 באפריל 2017, ותתקיים באותו המקום ובאותה השעה (להלן: "האסיפה הנדחית").
	3. פירוט הנושאים שעל סדר היום, לגביו ניתן להצביע באמצעות כתב ההצבעה ותמצית ההחלטות המוצעת:
	3.1. עדכון ואישור מדיניות התגמול של החברה.
	3.2. אישור גמול ליו"ר הדירקטוריון ובעל השליטה בחברה, מר זוהר לוי.
	3.3. אישור הענקת 10,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל-10,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה ("כתבי האופציה למנכ"ל").
	3.4. אישור מענק בסך 60,000 ₪ בגובה דמי ניהול לחודש אחד למר אמיר שגיא, המכהן כמנכ"ל החברה וכדירקטור בה.
	3.5. אישור הענקת 15,000 כתבי אופציה לא רשומים למסחר הניתנים למימוש ל- 15,000 מניות רגילות ללא ע"נ של החברה, למר תומר טפר, המכהן כסמנכ"ל הכספים בחברה ("כתבי האופציה לסמנכ"ל הכספים").
	3.6. הארכת הסכם העסקתו של מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, שהנו אחיו של בעל השליטה בחברה בשלוש שנים מסיום תחולתו.
	3.7. אישור מענק בסך 28,750 ₪, בגובה שכר לחודש אחד, מנהל הנכסים של החברה, מר שלומי לוי, אחיו של בעל השליטה בחברה.
	3.8. אישור מינוי מחדש של הדירקטורים, שאינם דח"צים, המכהנים בחברה.
	4. הרוב הדרוש לאישור ההחלטות שעל סדר היום:
	(1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
	(1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי עניין אישי באישור העסקה, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	(2) סך קולות המתנגדים מקרב בעלי המניות האמורים בסעיף (1) לעיל לא יעלה על שיעור של שני אחוזים (2%) מכלל זכויות ההצבעה בחברה.
	(1) במניין קולות הרוב באסיפה ייכללו רוב מכלל קולות בעלי המניות שאינם בעלי השליטה בחברה או בעלי עניין אישי באישור מדיניות התגמול, המשתתפים בהצבעה. במניין כלל הקולות של בעלי המניות האמורים לא יובאו בחשבון קולות הנמנעים;
	5. עיון במסמכים
	כל בעל מניות של החברה רשאי לעיין בדוח זימון האסיפה ובמסמכים המפורטים בו במשרדי החברה, על-פי תיאום מראש (טלפון: 04-8408091), בימים א' עד ה', בין השעות 9:00 - 18:00, וזאת עד מועד כינוס האסיפה הכללית.
	6. תוקף כתב ההצבעה וקבלת אישור בעלות
	6.1. לכתב ההצבעה יהיה תוקף רק אם צורף לו אישור בעלות או אם נשלח לחברה אישור בעלות באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	6.2. בעל מניות לא רשום זכאי לקבל את אישור הבעלות בסניף של חבר הבורסה או במשלוח דואר, אם ביקש זאת. בקשה לעניין זה תינתן מראש לחשבון ניירות ערך מסוים. כמו כן, בעל מניות לא רשום זכאי להורות שאישור הבעלות יועבר לחברה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית.
	6.3. בעל מניות לא רשום רשאי להצביע גם באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.
	6.4. לעניין זה "מועד ההמצאה" הוא המועד בו הגיע כתב ההצבעה והמסמכים שיש לצרף אליו, למשרדי החברה.
	7. הצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית ומועד נעילת המערכת
	ההצבעה באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית תיעשה עד למועד נעילת המערכת האלקטרונית (6 שעות לפני כינוס האסיפה), קרי: עד השעה 5:00 ביום ד', 5 באפריל 2017.
	יש להמציא את כתב ההצבעה, באמצעות מערכת ההצבעה האלקטרונית, עד למועד נעילת המערכת, כאמור לעיל.
	בעל מניות לא רשום, רשאי להצביע באמצעות מערכת ההצבעות האלקטרונית.
	8. הצבעה באמצעות כתב הצבעה
	ההצבעה באמצעות כתב הצבעה (לא דרך מערכת ההצבעה האלקטרונית), תיעשה עד 4 שעות לפני מועד כינוס האסיפה הכללית, קרי: עד השעה 7:00 ביום ד', 5 באפריל2017.
	9. מען החברה למסירת כתבי ההצבעה והודעות העמדה:
	משרדי החברה, במגדלי מת"מ 3, חיפה. טלפון: 04-8408091.
	10. הודעת עמדה ותגובת דירקטוריון:
	המועד האחרון להמצאת הודעת עמדה לחברה הינו עד עשרה (10) ימים לפני מועד האסיפה הכללית (להלן: "המועד האחרון להמצאת הודעות עמדה על ידי בעלי המניות").
	המועד האחרון להמצאת תגובת הדירקטוריון להודעת עמדה הינו לא יאוחר מחמישה (5) ימים לפני מועד האסיפה הכללית.
	11. כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה שמצויים בהם כתב ההצבעה והודעות העמדה:
	את נוסח כתב ההצבעה ניתן למצוא כנספח לדיווח מיידי זה.
	כתובות אתר ההפצה ואתר האינטרנט של הבורסה בהם מצויים כתב ההצבעה והודעות העמדה:
	אתר ההפצה של רשות ניירות ערך: www.magna.isa.gov.il.
	אתר האינטרנט של הבורסה לניירות ערך בתל אביב בע"מ: www.maya.tase.co.il.
	12. קבלת כתב הצבעה והודעות עמדה:
	12.1. בעל מניות רשאי לפנות אל החברה ישירות ולקבל ממנה, בלא תמורה, את נוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה.
	12.2. בעל מניות שאינו רשום זכאי לקבל, ללא תמורה, בדואר אלקטרוני קישורית לנוסח כתב ההצבעה והודעות העמדה באתר ההפצה מאת חבר הבורסה אשר מניותיו רשומות אצלו, אלא אם כן הודיע לחבר הבורסה כי אין הוא מעוניין לקבל קישורית כאמור או שהוא מעוניין לקבל כתבי הצבעה...
	13. עיון בכתבי הצבעה:
	13.1. בעל מניות אחד או יותר המחזיק במועד הקובע 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...
	13.2. יצוין כי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים (5%) מסך כל זכויות ההצבעה בחברה (שלא בדילול מלא) הינה, נכון למועד כתב הצבעה זה, 3,105,906 מניות רגילות של החברה, וכי כמות המניות המהוות חמישה אחוזים 5% מסך כל זכויות ההצבעה בחברה שאינן מוחזקות בידי בעל של...
	14. שינוי בסדר היום:
	14.1. לאחר פרסום כתב הצבעה זה, ייתכן ויהיו שינויים בנושאים שעל סדר יומה של האסיפה הכללית, לרבות הוספת נושאים לסדר היום, וכן עשויות להתפרסם הודעות עמדה. ניתן יהיה לעיין בסדר היום העדכני ובהודעות העמדה שהתפרסמו בדיווחי החברה (ככל ויהיו שינויים בסדר היום...
	14.2. היה ותתבקש הוספת נושא לסדר יומה של האסיפה הכללית על ידי בעל מניות בחברה, בהתאם לתקנה 5א לתקנות החברות (הודעה ומודעה על אסיפה כללית ואסיפת סוג בחברה ציבורית והוספת נושא לסדר היום), תש"ס-2000, ודירקטוריון החברה יחליט כי נושא זה מתאים להיות נדון בא...
	15. בעל מניות יציין את אופן הצבעתו בטופס שבחלקו השני של כתב ההצבעה.
	כתב הצבעה - חלק שני
	שם החברה: סאמיט אחזקות נדל"ן בע"מ.
	מען החברה (למסירה ולמשלוח כתבי הצבעה): מגדלי מת"מ 3, חיפה.
	מס' חברה: 520043720.
	מועד האסיפה: יום ד', 5 באפריל 2017, בשעה 11:00.
	סוג האסיפה הכללית: כללית, שנתית ומיוחדת.
	המועד הקובע: יום ד', 8 במרץ 2017.
	פרטי בעל המניות
	שם בעל המניות: _________________________
	מספר זהות: _________________________
	אם אין לבעל המניות תעודת זהות ישראלית - מספר דרכון: _________________________
	המדינה שבא הוצא: _________________________
	בתוקף עד: _________________________
	אם בעל המניות הוא תאגיד:
	מספר תאגיד: ____________________________
	מדינת ההתאגדות: _________________________
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